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بعملٌة تشكٌل العرض ٌفرض األسلوب اإلخراجً عند لٌام المخرج المسرحً 

المسرحً ، التنسٌك التام للعناصر المكونة للعرض المسرحً ،
((
وٌنبؽً ان ٌكون  

تحدٌد األسلوب الذي ٌختاره المخرج المسرحً هو نفس األسلوب الذي كتبت به 

المسرحٌة ، إال إذا كان هنان من األسباب ما ٌبرر اختٌار أسلوب أخر ، فإخراج 

ؼرٌمٌة ، ٌتلؾ تماما حٌوٌتها الكاملة الدموٌة ، واتجاهها هاملت مثبل كتراجٌدٌا إ

وسٌر التمثٌل ، والتؤمبلت المتؽٌرة والمؤلوفة فً المسرحٌة ، وتحولها إلى مسرحٌة 

مملة 
( ))ٔ)

 ٓ  

إن دراسة المسرحٌة وتفسٌرها درامٌا وفنٌا من أهم األمور التً ٌنبؽً على      

تحدٌد رإٌته اإلخراجٌة لنمط المسرحٌة  المخرج المسرحً دراستها لبل البدء فً

وتصمٌم عناصر اإلخراج وتناسمها ، الن األسلوب اإلخراجً ال ٌمتصر على 

ألكتابه او على التمثٌل بل وٌنطبك على جمٌع عناصر اإلخراج وبالطبع لٌس من 

السهل دابما ، وال من الممكن االحتفاظ بتناسك األسلوب ، فالتناسك بالمسرح لٌس 

بل هو مرتبط بمدرة الممثلٌن على األداء والمعاٌشة وعلى مساحة خشبة  عشوابٌا

 ٓالمسرح ،وإمكانٌاتها الفنٌة

وعلى هذا األساس تموم الكلٌات والمعاهد بتدرٌس االسالٌب االخراجٌة لطلبتها  

لتحدٌد خصوصٌة كل اسلوب ومرجعٌاته الفكرٌة والفنٌة والجمالٌة ،لتمكٌن 

عرٌفه على جمالٌات كل اسلوب فً الشكل والمضمون وتحصٌن الطالب من خبلل ت

، ومن أمثلة ذلن عندما تحددت كل 
((

األسالٌب اإلخراجٌة للعرض المسرحً الممدمة 

 على مستوى الجامعات العالمٌة ، حٌث كان المنهج الوالعً واضحا نصا وإخراجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) الماهرة : الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  عناصر الرإٌة عند المخرج المسرحًعثمان عبد المعطً عثمان ،  (1)

  ٓ ٖٖٔ( ، ص  99ٙٔ، 

 

 

فً تجارب الطلبة المخرجٌن المطبمٌن فً جامعات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
())ٔ)

 

ٓ  
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إن الممومات األساسٌة لؤلسلوب اإلخراجً الذي ٌتبعه المخرج ٌعتمد على النظرة    

السلٌمة وتعلم النظرٌات الخاصة باإلخراج المسرحً ونوع المسرحٌة األدبً ،لذالن 

اعتمدت
((
نتاجات الطلبة المطبمٌن فً أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة جامعة بؽداد على  

التكامل وتنوع األسالٌب والرإٌة اإلخراجٌة اكتساب إعمالهم المسرحٌة خصابص 

بنفس الطرٌمة التً كانت تطبك فً ألسام لدراما فً جامعات الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة المتؤثرة بمنهج استاسبلفسكً الوالعً
( ))ٕ)

 ٓ  

وبعد اتساع أفاق المسرح األكادٌمً والحاجة إلى أنشاء كلٌات للفنون فً أماكن 

كما هو الحال فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة البصرة اتسعت مختلفة فً العراق 

رلعت المعرفة فً حمول األسالٌب اإلخراجٌة  وتطبٌماتها المختلفة فً عروض 

الطلبة المطبمٌن، بمعنى تحدٌد أسلوب العرض فنٌا وجمالٌا وإبعاده عن كل 

ٌة، التداخبلت التً لد تكون سببا فً فشل وضعؾ التوصٌل فً العروض المسرح

وعدم وضوح أسالٌبها اإلخراجٌة إذ إن تطبٌك األسالٌب اإلخراجٌة بشكل واضح 

 ٓومفهوم ٌإدي فً نهاٌة األمر إلى وضوح العرض فنٌا ودرامٌا 

تتحدد معطٌات العرض المسرحً تبعا لرإٌة المخرج واتجاهه ، فهنان نوع 

بد إن ٌكون  واحد من الدراما ، ولكن هنان عدة أسالٌب من حٌث المعالجة ، وال

هنان أسلوب إخراجً مناسب لكل عرض مسرحً، كما ٌكون هذا األسلوب، نابعا 

 من فكر المخرج نفسه. لذلن على المخرج إن ٌستخدم أسلوبه بشكل مناسب للعرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ) الماهرة مجلة الثمافٌة األمرٌكٌة : المسرح والدراماجٌرالد وٌلز ، )) جولة فً ربوع المسرح األمرٌكً (( ،  (1)

 ٓ ٖٓٔ،ص 9ٙ٘ٔ،  ٕ، المجلد  ٖ( ، العدد

( ، ٕٓٔٓد.سامً عبد الحمٌد ،أضواء على الحٌاة المسرحٌة فً العراق ، )بؽداد : دار المدى للثمافة والنشر ،  (2)

  ٓ ٕٕٗص 

سرحً المراد تمدٌمه وفك المكونات الظاهرة التً تشمل عناصر العرض الم

المسرحً المختلفة ، والمكونات ؼٌر الظاهرة التً تشمل كل أفكار المخرج التً 

    تبمى فً ذهنه.
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وبما إن األسلوب اإلخراجً ومحتواه الفنً ٌعتمد على نوعٌة المذهب المسرحً    

درة على إٌجاد متطلبات العرض المسرحً لنص الدرامً بحٌث تكون للمخرج الم

الصحٌح كون المخرج المطبك هو المخطط لتفاصٌل البناء الفكري والفنً للعرض 

المسرحً بحٌث تصبح معطٌات العمل اإلخراجً واضحة ومفهومة بعٌدة عن 

التداخبلت فً األسالٌب اإلخراجٌة،ألنه ٌدرس المسرح دراسة علمٌة أكادٌمٌة 

ه فً مرحلة الدراسة التطبٌمٌة ، البد من التزام المخرج تخصصٌة ، خاصة وان

المطبك بؤسلوب مسرحً واضح المٌم ، خاصة وان المطبك ٌدرس هذه األسالٌب 

وٌستعرض اؼلب المخرجٌن العالمٌن خبلل األربع سنوات من الدراسة التخصصٌة  

ٓ   

فً العرض ولكننا نرى إن اؼلب الطلبة لم ٌدركوا أهمٌة المعالجات األسلوبٌة 

المسرحً الطبلبً ، كما ان اؼلب التدرٌسٌٌن المشرفٌن على العروض المسرحٌة ، 

ٌتركون هذه المهمة كجزء من اختٌار الطالب عملٌا ، لذلن تؤتً تدخبلتهم فً هذا 

           ٓالجانب بحدود التوجٌه البسٌط ؼٌر الملتزم 

به فً عروض الطلبة لذلن فؤن الباحث سٌحاول البحث عن التداخل وأسبا    

المخرجٌن المطبمٌن من حٌث استخدام األسلوب اإلخراجً للمسرحٌات التً لاموا 

وسٌتناول الباحث دراسة هذا الموضوع ألنه وجد إن هنان ندرة على  ٓبإخراجها 

مستوى الدراسات األكادٌمٌة والمنهجٌة التً تناولت هذا البحث وهذا ما حفزه 

ك العنوان األتً : تداخل األسالٌب اإلخراجٌة لدراسة هذا الموضوع على وف

 ٓوانعكاسها فً عروض المخرجٌن المطبمٌن 

 

 

 The Importance and need of   The -أهمٌة البحث والحاجة إلٌه  : -ٕ

 Researchٓ 
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ان األسلوب اإلخراجً لكل مخرج هو خبلصة التجارب المتكررة، لعمله ومعالجاته 

تمرت لسنوات من الجهد والمثابرة الفنٌة مع العاملٌن المسرحٌة  الرصٌنة التً اس

  ٓمعه 

 وكذلن هً الحلمة الجمالٌة األخٌرة التً تمٌز عطاء المخرج لذلن تؤتً أهمٌة البحث 

كونه ٌنبه كل طلبة اإلخراج على وجه الخصوص ، على االنطبلق والتؤسٌس  -أ 

سنوات من التواصل من أسلوب محدد لحٌن الوصول الى أسالٌبهم المسرحٌة بعد 

  ٓوالجد والثمافة فً العمل اإلخراجً 

انه إشارة لبداٌة الطرٌك العلمً والتعلٌمً ، لٌستفٌد منه الطلبة عموما،  -ب 

والمخرجون العاملون فً حمل المسرح ، وكذلن من ٌعملون على البحث األكادٌمً 

   ٓفً جامعات العراق والعالم 

               actives of The Research -هدؾ البحث :  -ٖ

الكشؾ عن التداخل فً األسالٌب اإلخراجٌة المعتمدة فً المناهج الدراسٌة الممررة 

والتً تم تطبٌمها عملٌا فً عروض الطلبة المخرجٌن المطبمٌن فً كلٌة الفنون 

  ٓالجمٌلة جامعة البصرة 

  The Limits of The Research -حدود البحث:  - ٗ

  -ٌتحدد البحث الحالً باالتً:

 ٓ ٕٓٔٓ- ٕ٘ٓٓالحدود الزمانٌة   -أ

 الحدود المكانٌة / كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة البصرة  .   -ب

الحدود الموضوعٌة / األسالٌب اإلخراجٌة فً عروض الطلبة المطبمٌن  -ج

للمرحلة الثالثة والرابعة فرع اإلخراج للدراسة الصباحٌة والتً ٌدرسها 

   ٓالطلبة  

 

 

   terms limitation  -تحدٌد المصطلحات : -٘

    overlap  -التداخل: -1
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عرؾ احمد مطلوب التداخل بؤنه 
((
ٌتداخل تداخبل،وتداخل األمور: دخل  

بعضه فً بعض .والتداخل لؽوٌا ٌعنً تداخل المفاصل وإدخالها: دخول 

بعضها فً بعض، وتداخل األمور: تشابهها أو التباسها ودخول بعضها فً 

بعض
 .))

 
(ٔ)

 

وعرفه ندٌم مرعشلً  وآخرون التداخل فً المنطك على انه  
((

دخول 

لجزبٌة الموجبة مع الكلٌة الموجبة، والشًء ٌصدق الجزء فً الكل مثل دخول ا

على الجزبٌة السالبة والكلٌة السالبة
())ٕ)

  . 

وعرفه أرنست فشر التداخل بؤنه    
((
تعبٌرا عن حالة التوازن التً ٌمكن  

بلوؼها فً ولت معٌن إذ ترتبط تلن االتجاهات برباط وثٌك وتفاعل تكاملً فان 

ر المضمون مجردا وخالٌا من مبلحظة كٌفٌة هذا العرض ال ٌدع مجاال لتصو

التداخل، وفً أي سٌاق وبدرجة من الوعً
.))
 
(ٖ)

 

حدد الباحث تعرٌؾ إجرابً ٌتناسب مع إجراءات البحث فٌمول بؤن التداخل    

هو
 ((

حالة
 

تشابه والتباس األسالٌب اإلخراجٌة وضعؾ المعرفة لدى الطلبة 

ٌإدي إلى عدم وضوح المعنى المطبمٌن  فً المعالجات اإلخراجٌة مما 

والمضمون اإلخراجً المتبع فً العرض المسرحً
))
ٓ  

 ( Style ) األسلوب : -ب

األسلوب كما ٌمول ابن منظور فً لسان العرب
((
ٌمال للسطر من النخٌل  

 وكل طرٌك ممتد، فهو أسلوب. فاألسلوب الطرٌك والوجه والمذهب، ٌمال انتم فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖ٘ٔ( ، ص999ٔ، )بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة ، ٔ، طٔ، جمعجم النمد العربً المدٌماحمد مطلوب، (ٔ)

،     99ٗٔ، دار الحضارة العربٌة، بٌروت، ٔ، طٔ، مجلد الصحاح فً اللؽة والعلوممرعشلً:  (ندٌم مرعشلً و أسامةٕ)

 .ٕ٘٘ص

، ترجمة :اسعد حلٌم ،)  الماهرة: الهٌبة المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر، المطبعة الثمافٌة ، ب ضرورة الفنارنست فشر ،  (ٖ)

 .ٗٙٔت( ،ص

 

فٌه واألسلوب الفن، ٌمال اخذ  أسلوب سوء، وٌجمع أسالٌب، واألسلوب الطرٌك تؤخذ

فبلن فً أسالٌب من المول أي فً أفانٌن منه
)) (

ٔ
)
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فً حٌن ٌعرفه صبلح فضل على انه      
((
طرٌمة التعبٌر المتمٌزة لكاتب معٌن )أو  

الخطٌب أو المتحدث( أو جماعة أدبٌة أو حمبة أدبٌة، طرٌمة فً التعبٌر من حٌث 

الوضوح والؽاٌة والجمال وما إلى ذلن
)) (

ٕ
)
 ٓ 

فه  كما عرَّ
((

ً سطحٌاً، بؤنه )رداء الفكر أو ثوبه(،  أللود شستر فٌلد تعرٌفا

فه الكاردٌنال نٌومان بؤن ه )التفكٌر متخذاً شكل اللؽة(، والى جانب األسلوب وعرَّ

الفردي هنان األسالٌب الكبرى مثل األسلوب الطبٌعً، واألسلوب الكبلسٌكً، 

واألسلوب الوالعً
))(

ٖ
)
 ٓ  

فه جبلل جمٌل بؤنه     وعرَّ
((

الطرٌمة التً ٌعبّر بها الفنان عن موضوعه الفنً أو 

لفنٌة، أو هً البصمة التً ٌتركها الفنان على الطرٌمة التً ٌعالج بها الفنان مادته ا

عمله الفنً
))(

ٗ
)
 ٓ 

وٌعرؾ إبراهٌم حمادة األسلوب على انه  
((

فً المحٌط المسرحً ببساطة 

على طمس التعبٌر من الناحٌة المذهبٌة، وعلى هذا فعندما نمول )انه ٌإسلب 

تعبٌرٌة أو المسرحٌة( فمعنى ذلن انه ٌضعها فً صٌؽة كبلسٌكٌة أو رومانسٌة أو 

الخ …رمزٌة
))(٘)

  . 

من خبلل التعرٌفات الواردة فؤن مصطلح األسلوب له معانً واسعة ، فتارة  

ٌكون خاضع للتحلٌل وأخرى ٌمترب من التحدٌد فً المعنى وٌنظر إلٌه فً بعض 

 األحٌان على انه وجها جمالٌا للتعبٌر األدبً والفكري ، لذلن فمد استفاد الباحث من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ 99ص( ، ٖٕٓٓ) الماهرة : دار الحدٌث ،  معجم لسان العربابن منظور : ( ٔ) 

 ٓ 9ٕ(، ص99ٕٔللنشر والتوزٌع، )الماهرة: مإسسة مختار ، ، علم األسلوب مبادبه وجراءته، ( صبلح فضلٕ) 

، ترجمة :اسعد حلٌم ،)  الماهرة: الهٌبة المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر، المطبعة الثمافٌة ، ب ضرورة الفنارنست فشر ،  (ٖ)

 .ٗٙٔت( ،ص

، ملزمة لمحاضرات ؼٌر منشورة للمرحلة الرابعة فرع اإلخراج فً لسم الفنون أسالٌب إخراجٌة( جبلل جمٌل، ، ٗ) 

 .ٔ، صٕٗٓٓحٌة، كلٌة الفنون الجمٌلة، بؽداد، المسر

 .   9٘، )الماهرة: الهٌبة المصرٌة العامة للطباعة والنشر،(، ص معجم المصطلحات الدرامٌة( إبراهٌم حمادة، ،  ٘)

 

هذا المشتركات والمتؽٌرات فً تحدٌد مصطلح األسلوب اإلخراجً لٌنبثك تعرٌفا 

إجرابٌا ٌتناسب مع إجراءات البحث فٌمول بؤن األسلوب اإلخراجً هو 
((

الطرٌمة   
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المعتمدة فً اإلخراج المسرحً والتً ٌرتكز فٌها الطالب المخرج المطبك على 

تدرس ضمن مفردات مناهج اإلخراج األسالٌب اإلخراجٌة المعتمدة عالمٌا والتً 

المسرحً   
))
 ٓ   

  (Reflection) ً -االنعكاس:  -ج

عرؾ فإاد أفران البستانً االنعكاس على انه    
((
)ٌعكس ، عكسا ً ( فهو : عاكس  

ًْ : للبه عكس الكبلم : رد أخره إلى أوله الش
))
 
(ٔ )

 ٓ 

وعرفه إبراهٌم مدكور على انه   
(( 

انعكس  ٓ( فهو : منعكس  )ٌنعكس ، انعكاسا ً

ًً   الضوء على المرأة : ارتد منها ، األمر : كان معكوسآالشًْء : ارتد ونملب 
)) 

(ٕ)
  

وٌمول الممرئ الفٌومً االنعكاسات    
((
والعكس فً اللؽة تؤتً بمعنى و) عكسه  

عكساً(: من باب ضرب أوله على أخره .ومنهن ٌعكس ٌمال )عكست البعٌر ( إذا 

لى إحدى ٌدٌه ، وهو بارن ، )عكست علٌه أمره( . و)عكست عن أمره ( سند عنمه إ

منعته وكبلم معكوس : مملوب ؼٌر مستمٌم فً الترتٌب 
())ٖ)

. 

ٌرى صالح ان االنعكاس   
((
ارتداد الصور الفكرٌة والمادٌة للوالع ولد تكون  

تجارب اآلخرٌن أو ما توصل إلٌه الجنس البشري من ثمافة على المرأة العملٌة 

للمتلمً
))(ٗ)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 86(، ص  1986،) بيـروت دار ادلشرق، ادلكتبة الشرقية،منجـد الطـالبفؤاد أفران البستاين: (ٔ)

   ٓ ٕٔٔ( ، ص  99ٖٔ، ) الماهرة : الهٌبة العامة للمطابع األمٌرٌة ، المعجم الفلسفً(إبراهٌم مدكور ، ٕ)

، ) ٕ، ج المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعًالعبلمة احمد بن دمحم علً الممرئ الفٌومً ،  (ٖ) 

 . 9٘-9ٗالماهرة:مصطفى ،الباب الحلبً ،ب.ت( ،ص ص 

 ، رسالة ماجستٌر ؼٌر الوالعٌة االٌطالٌة الجدٌدة وانعكاساتها على السٌنما المصرٌةصالح دمحم حسن عبد األمٌر دمحم ،  (ٗ)

 . ٔٔ،ص  9ٕٓٓالفنون السمعٌة والمربٌة ،  إشراؾ أ.م. د علً جعفر  ، منشورة ،كلٌة الفنون الجمٌلة ،لسم

 

 

 

وٌرى سعٌد علوش بؤن   
((
األدب والفن مرآة للحٌاة االجتماعٌة ، إذا تتحول العبللة  

االجتماعٌة مع تحول األذواق الجمالٌة للناس وكذا إنتاج الفنانٌن 
())ٔ)

. 
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بٌنما ٌرى صبلح فضل االنعكاس الوالعً    
 ((

ان كل مصدر للعالم الخارجً له 

انعكاس فً الوعً اإلنسانً لهذا العالم ٌوجد مستمبل عنه،هذه الحمٌمٌة األساسٌة فً 

العبللة بٌن الوعً والكابن تتطابك لذلن بطبٌعة األمر على االنعكاس الفنً 

للوالع
())ٕ )1 

:   Reflectionنكلٌزٌة ٌترجم ، االنعكاس ،إما لاموس اللؽة اال     
((
هو البعد  

هو انعكاس عن االرتداد والرجوع او الراجع  –متفكر  –وتؤمل  –التفكٌري 
())
ٖ
)
 . 

له معانً   Reflectionاالنعكاس  من خبلل التعرٌفات الواردة فؤن مصطلح     

ًْ  للبه عكس الكبلم ، رد أخره إلى أوله،  واسعة ، فتارة ٌكون االنعكاس عاكس الش

وتارة  انعكاس الشًء لذاته بوصفه مرآة ،وٌنظر إلٌه فً بعض األحٌان على انه 

لذلن فمد استفاد الباحث من هذا المشتركات انعكس الشًْء : ارتد ونملب،   ٌكون

لٌنبثك  تعرٌفا إجرابٌا ٌتناسب مع إجراءات البحث والمتؽٌرات فً تحدٌد مصطلح 

نعكاسفٌمول بؤن إال
((

تشوٌه الصورة المسرحٌة والفعل الدرامً نتٌجة الضعؾ 

الحاصل فً األسلوب اإلخراجً مما ٌإدي إلى عدم وضوح العرض المسرحً 
))
 ٓ   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )بٌروت : مكتبة دار البٌان للطباعة والنشر  ، الماموس المدرسً الحدٌث لجنة علماء اللؽة االنكلٌزٌة والعربٌة (1)

 . ٖٔ٘،ب.ت (، ص 

،)الدار البٌضاء : منشورات المكتبة الجامعٌة ، ب،ت  معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرةسعٌد علوش ،  (2)

  ٓ 9(،ص 

 ٓ 9ٕ( ، ص 999ٔ، )الماهرة :الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، منهج الوالعٌة فً اإلبداع الفنًصبلح فضل ،  (3)
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 الفصل الثانً

 

 اإلطار النظري 

 

  الدراسٌة  .المبحث األول:  األسالٌب اإلخراجٌة العالمٌة ضمن المناهج 

 

 .ًالمبحث الثانً: األسالٌب اإلخراجٌة فً المسرح األكادٌمٌة  العرال 

  

  .الدراسات السابمة ومنالشتها 

 

 .ما أسفر عنه اإلطار النظري 
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 الفصل الثانً 
 اإلطار النظري

  الدراسٌة:المبحث األول: األسالٌب اإلخراجٌة العالمٌة المعتمدة فً المناهج 

لمد أعدت الهٌبة المطاعٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً على إرساء    

مفردات المناهج الدراسٌة فً جمٌع الكلٌات التابعة لها ومن ضمنها كلٌة الفنون 

تساعد الطالب المتخصص وتدرٌبه نظرٌا وعملٌا على االسالٌب االخراجٌة المتبعة 

المسرحٌة فؤن هنان مفردات دراسٌة ذات طابع عالمٌا باختبلؾ التٌارات والمذاهب 

خاص تعمل على إكساب الطالب المهارات المتنوعة فً لسم الفنون المسرح 

خصوصا فً ما ٌتعلك بؤسالٌب المخرجٌن المعروفٌن على المستوى العالمً والتً 

   -سوؾ ترد أسمابهم واهم األسالٌب اإلخراجٌة التً ٌتبعونها وعلى النحو االتً :

 -نطٌن ستانسبلفسكً:لسط -1

النص وفن الممثل ())سلطة 9ٖ9ٔ-9ٖٙٔفرض المخرج الروسً استانسبلفسكً )

، كونها سلطة مهٌمنة على خطاب العرض المسرحً، ففً الولت الذي ٌشكل فٌه 

ٌتحرن وفك ؼابٌة او لصدٌه وظٌفٌة  ألنهجسد الممثل عبلمة أساسٌة فً العرض ، 

الخطاب المكتوب فً عملٌة التجسٌد. ومن  أجتماعٌة تفرض على جسد الممثل ضمن

هنا ادرن ستانسبلفسكً ان العملٌة االخراجٌة أوسع العملٌات الفنٌة تنوعا وأكثرها 

(( ٓمدارس واتجاهات 
(ٔ)

 

ان والدة تلن االتجاهات نتٌجة أفرزتها ))تراكمٌة التجربة الفنٌة وؼاٌاتها ، وطرٌمة 

ستانسبلفسكً ما هً اال خاصٌة للطبٌعة العضوٌة للممثل بجانبٌها الروحً 

والجسمانً نابعة من كٌان الممثل وحاجاته لؤلبداع ، فالممثل عندما ٌصعد خشبة 

 وبدالً من ان ٌبدع ،ٌبدأ بالتصنع، والتظاهر  المسرح ٌفمد كل ما وهبته اٌاه الطبٌعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9ٙ،ص  ( 999ٔالمجلس الوطنً للثمافة والفنون ،  ٓ، )الكوٌتفً المسرح المعاصر المخرج( سعد اردش ،ٔ) 
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والمبالؽة فً االداء والعرض
())ٔ)

. والذي ٌرؼمه على ذلن الموالب الجامدة التً  

 استمرت واصبحت تملٌداً ٌنتمل من جٌل الى جٌل مكونه ظروؾ االبداع الفنً

العالً ، والمسر والشرطٌة عدم الصدق الكامنٌن فً طبٌعة العرض المسرحً 

عال المفروضة علٌه من لبل وفً بناء المسرح نفسه ، اضافة الى الكلمات واالف

المإلؾ و )مٌزانسٌٌن( المخرج والدٌكور، وال ٌمكن لهذا المسر ان ٌزول اال 

ً خاصا نابعا من احساس داخلً عن  عندما ٌعمل الممثل على جعل تمثٌله شٌبا

الممثل فً مفهوم ستانسبلفسكً الٌمكن ان ٌكون )انتمابٌا( كما ٌعتمد بل هو باحث 

فهو ٌخضع فً تعامله مع النص الى  –النص  –ً لؤلدب فً المعنى االنطباع

ثبلث مراحل " مرحلة التلمً من الخارج .... مرحلة تصنٌع ما ٌتلماه فً دخٌلته 

فٌحلله الى ممومات أو مركبات جدٌدة ... اما المرحلة الثالثة واالخٌرة فهً مرحلة 

التمدٌم أومرحلة االبانة
  (ٕ)

 ٓ 

ستاندالفدكي( حدد الؽظيفة  االتتسايية  لسدةرحو ومسا تجدر االشارة اليو ان )
ما شرعشا بو ليس امرًا ذاتيًا بديطًا وانسةا ىةؽ ميسة  اتتسايية   ال ))عشدما صرح قائاًل: 

تشدؽا انشا نشاضل الضاءة الحياة السعلس  للطبقات الفقيرة بسشحيا لحعات مؼ الدعادة 
لةةةل العقةةةةل السةةةةد ر )مدةةةةرح والرقةةةي والجسةةةةا  الزاحةةةة  العلسةةة  التةةةةي ت ذةةةةاىػ  اىةةةةدافشا  

 .(3(()معشؽي مفتؽح( ومؼ اتل ىذه ال اي  سؽف نكرس حياتشا
 دء )ستاندالفدكي( العسل بالسيس  اعاله  ولتحكيقيا طالب او  ما طالةب فةي 
ان يكةةؽن الةةش  ذو وظيفةة  اتتساييةة  تدةةسؽ باالندةةان وترتقةةي بةةو فؽقةة  ا تيةةاره االو  

كي( حيةةةا كانةةةب بسقابةةة  نقةةةد شةةةد د علةةةس مدةةةرحي  )الحزةةةي ( للكاتةةةب )مكدةةةيػ  ةةةؽر 
 للعروف االتتسايي  في روسيا الكيرري . اذ صؽرت ىذه السدرحي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ترجمكة  : شكرٌؾ شكاكر ، )دمشكك : منشكورات المعهكد العكالً للفنكون  اعكداد الممثكل(  لسطنطٌن  ستانسبلفسككً ، ٔ)

 ٓ 9٘ٗ( ص 99٘ٔالمسرحٌة ، وزارة الثمافة ، 
، ترجمة : عبد الرزاق الصافً، )بؽداد : منشكورات الطرٌكك الجدٌكد ،.ب  اسس الفلسفة الماركسٌة(ا ؾ ،فانا سٌؾ ،  ٕ)

 . ٙ٘ت( ص 
(ٖ) Edward Brown, The Dirctor and the Stage, (London:  Methuem London Ltd, 
1983), p. 60. 
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االنحطةةةاال االندةةةاني مةةةؼ  ةةةال   يةةةب فةةةي  لةةةدة ريفيةةة  علةةةس نيةةةر الفؽل ةةةا  فيةةةي ملي ةةة  
بالتفاصةةةةيل الؽاقايةةةة  السقيةةةةرة لالشةةةةس زاز حةةةةؽ  اللرؽصةةةةي  وادمةةةةان الكحةةةةؽ  والةةةةدعارة 

 )البحا في السؽاق  الفعلي والعشف. لذلغ فقد عسد )ستاتدالفدكي( وفرقتو الس )
عةةةةةةؼ اشةةةةةةكا  متدنيةةةةةة  مةةةةةةؼ الحيةةةةةةاة فةةةةةةي سةةةةةةاح   يتةةةةةةروف الدةةةةةةي   الدةةةةةةسع  بسؽسةةةةةةكؽ. 
واثشاءالعرض  كةان السسقلةؽن  رتةدون  روقةًا حكيكية  حتةس ان بعة  السذةاىد ؼ  ةافؽا 

 .(1)مؼ وصؽ  القسل الييػ اذا ما اقتربؽا كقيرًا مؼ الخذب ((
وفرقتةةو للؽصةةؽ  الةةس اعلةةس مدةةتؽ  مةةؼ وقةةد تشؽعةةب اسةةاليب )ستاندالفدةةكي( 

الرةةدا التةةا  فةةي ترةةؽير الحيةةاة عمةةر العد ةةد مةةؼ اعسالةةو السدةةرحي  التةةي قةةا  ب نتاتيةةا 
ففةةي ))مدةةرحي  )عطيةةل( دفةة  بسجسةةؽل الفرقةة  للكيةةا  بحسلةة  بحةةا وصةةلب قمةةر   او 

مةؼ اتةل مدةرحي  )ىيةدا تةا لر( و )عةدو  - ير الزروري –استيراد لالثاث الشرويجي 
او حتةةةةةس الطلةةةةةب السمتةةةةةذ  الةةةةةس السسقلةةةةةيؼ كةةةةةي  شةةةةةامؽا بةةةةةالسالبس الرومانيةةةةة  الذةةةةةعب( 

 .(2)الفزفاض  لعدة ايا  قمل افتتاح ) ؽليؽس قيرر((
ولكةةةؼ ىةةةذا الرةةةدا التةةةا  فةةةي ترةةةؽير الحيةةةاة قةةةد اد   ةةةة )ستاندالفدةةةكي( الةةةس 
الس ةةاالة الذةةد دة فةةي الؽاقايةة  الةةس درتةة  وصةةؽليا الةةس مةةا يسكةةؼ ان ندةةسيو بالؽاقايةة  

مياي  وذلغ مؼ  ال  ولعو بالسؤثرات الرةؽتي : ))الرراصةير  الزةفادل  الطيةؽر الط
والكةةالف فةةي )الشةةؽرس( و )الخةةا  فانيةةا( ثةةػ صةةرير االرتؽحةة  وصةةؽت انةةذار الحريةةل 
وسيارات االطفاء )ىذا اذا لػ نذكر صةؽت فة ر ستاندالفدةكي( فةي )اال ةؽات القالثة ( 

رد فةةةي )بدةةةتان الكةةةرز( مةةة  صةةةؽت باالضةةةاف  الةةةس البعةةةؽض والزةةةفادل وطةةةائر الرةةةف
 .(3)قطار يسر مؼ بعيد سسح تيذخؽف باستخدامو((

وكذلغ مؼ  ال  تركيزه علس ممدأ السساثل  أو التطا ل م  الحةاالت االعتيادية  
فةةةةي الحيةةةةاة اليؽميةةةة  ))اسةةةةت تر ستافدالفدةةةةكي شةةةةحاذًا حكيكيةةةةًا ليةةةةشعػ إلةةةةس مجسؽعةةةة  

 .  (4)كان شحاذا بالفعل(( السسقليؼ  لػ يكؼ ذلغ الذحاذ يقلد شحاذا   ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔٓٔ( ، ص 99٘ٔ، )دمشك : منشورات وزارة الثمافة ،  الدراما الحدٌثة بٌن النظرٌة والتطبٌك( ج.ل ستٌان ، ٔ)
 .99(المصدر نفسه ، صٕ)
 .ٕٓٔ( نفسه، صٖ)
 .ٕٕ٘(، ص99٘ٔ، ترجمة: عبد الحلٌم البشبلوي، )الماهرة: مكتبة مصر،عٌوب التالٌؾ المسرحً( وولتر كٌر، ٗ)
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وقد اعمتر )ستاندالفدكي( مؤسدا للؽاقاية  الشفدةي  فةي السدةرح الحةد ا   نةو 
تؽحي بالسزةسؽن حيةا تتجلةس فييةا الفكةرة   تعامل م  الرؽرة السدرحي  الؽاقاي  التي

االساسةةي  للعسةةةل الةةدرامي وتحسةةةل ىةةذه الرةةةؽرة معشةةس مةةةا  ريةةد ايرةةةالو ))ندةة  الؽاقةةة  
الخةةارتي ندةةخًا فؽتؽ راكيةةا كالؽاقايةة  الطميايةة  القديسةة  ولكشيةةا تزةةفي علةةس ىةةذا الؽاقةة  

يرًا معشةةةةس  وتدةةةةتخرج مشةةةةو اثةةةةرًا  وتؽلةةةةد مةةةةؼ  اللةةةةو رأيةةةةًا  وتدةةةةتخل  مةةةةؼ حركتةةةةو تفدةةةة
 .(1)وتقييسًا((

ومسا تجدر االشارة اليو ان )ستاندالفدكي( قا  با راج العد د مةؼ السدةرحيات 
الرمزيةة  بطريقةة  واقايةة  ليؤكةةد قدرتةةو علةةس اتتيةةاز ىكةةذا نةةؽل مةةؼ االعسةةا  ومةةؼ اىسيةةا 
السدةةرحي  الرمزيةة  )العرةةفؽر االزرا( لسيترلشةةغ ))بةةالر ػ مةةؼ اتجةةاه االطةةار التذةةكيلي 

الرمةةةز  إال ان اداء السسقلةةةيؼ وحةةةركتيػ كانةةةب مذةةةؽب  بفلدةةةف  سةةةتان فةةةي العةةةرض نحةةةؽ 
الؽاقاي   وذلغ عؼ طريل محاول  تجديد السشاخ بكقير مؼ الحركات الؽاقاي  للسسقلةيؼ 
االمر الذي اد  ب ستاندالفدكي الس العؽدة الس السشيج الةؽاقعي الةذي  ططةو لسدةرح 

 .(2)الفؼ بسؽسكؽ((
ٌحدد ))حركة الممثل، وتحمٌك االجواء الخارجٌة من كما اراد من الدٌكور ان    

اجل الوصول الى الدلة المتناهٌة فً العرض المسرحً وابرزها، وتعرٌفها الى 

المتلمً لتجسٌدها على المسرح، معتمدا فً ذلن على الممثل الجٌد والمنظر 

المسرحً الوالعً.كما استخدم االضاءة من اجل تحمٌك االجواء الخارجٌة((
 (ٖ )

 ، اي

ان الممثل والنص ٌشكبلن  الجزء االساسً للعرض المسرحً ، حٌث ٌلعب كبل 

فضبل عن استخدام ))الموسٌمى الحٌة فً تحمٌك الوالعٌة التً استخدمها منهما دورا 

فً اؼلب اعماله المسرحً. وتعد مسرحٌة )طابر النورس ( لمإلفها )تشٌخوؾ( 

الوالعً ،والتً تكشؾ عن الجذور  لبلتجاه هما النجاح العرض المسرحً .كمثال 

النفسٌة والشخصٌة بدلة وعن والعها الرابد ((
 (ٗ)

لمد هدفت الطرٌمة الى نوع آخر  .

 من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9ٙٙٔ(، مارس ،  ٔٔٔ، )الماهرة(، عدد) مجلة المسرح)) مع االخراج المسرحً عبر العصور(( ،  (حمدي ؼٌث ،ٖ) 

 .9ٓٔ، ص
 .9ٗ( سعداردش، مصدر سابك، صٗ)
 ٓ 9، )بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة ،ب.ت(،ص ساٌكولوجٌة االبداع فً الفن واالدب( ٌوسؾ ماٌكل أسعد ،   ٖ)
 . 9ٔ(حمدي ؼٌت ،مصدر سابك ، ص ٗ)
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الوالعٌة ، بعد ان ادرن ستانسبلفسكً الفرق بٌن الوالعٌة كاستنساخ للمعالم الخارجٌة 

 للمكان والزمان والشخصٌات والوالعٌة الفنٌة التً تنطوي على تفسٌر

موضوعً للوالع ، وتبحث عن فكرة ٌنتجها تفاعل الصور الوالعٌة فً العرض ، 

التمؾ عندوالعٌة 
((
نسخ الوالع الخارجً نسخاً فوتوؼرافٌاً كالوالعٌة الطبٌعٌة المدٌمة  

، لكنها تضفً على هذا الوالع معنى ، وتستخرج منه اثراً وتولد من خبلله رأٌاً 

وتستخلص من حركته تفسٌراً وتمٌٌماً 
( ))ٔ.)

 

برة تإكد طرٌمة ستانسبلفسكً فً أعداد الممثل ضرورة توفٌر الخزٌن من الخ

لٌستحضر
((
الممثل االشكال الحركٌة الجسمٌة والشعور الذي ٌهتم فً انتاج  

والتعبٌر السلٌمٌن ، وهذا الخزٌن ال ٌمكن الكشؾ عنه فً اللحظة  الصوت

المناسبة اال من خبلل االحساس ولوة التركٌز لؤلفكار ولوة التذكر 
())ٕ)

 . 

كما تإكد الطرٌمة علكى عملٌكة االنكدماج بكٌن الممثكل والشخصكٌة ومحاولكة تبرٌكر   

الموالؾ المنطمٌة وتحكث الطرٌمكة علكى ضكرورة تكوافر لكوة التخٌكل لكدى الممثكل . 

وٌمول ستانسبلفسكً بضرورة 
 ((

ان ٌضع الممثل الهدؾ االخٌر النهابً للمسكرحٌة 

فً الممام االول بالنسبه لتكوٌن دوره
())ٖ )

. 

ان اسككلوب ستانسبلفسكككً حفككز الممثككل لٌعككرؾ مككا ٌرٌككد ان ٌصككل الٌككه وكٌككؾ     

ٌمكنة تحمٌك ذلن .وهكذا عمكل ستانسبلفسككً فكً اخكراج طرابكك عكدة  ألشكهر أو 

حتى لسنوات ثم عاد فؤلؽى هذه أو حور فً تلن حتى انتهى الى ما توصل الٌه ،لكم 

خلك المسكرحً ولكنكه ككان ٌهكتم ٌنكر ستانسبلفسكً ابدا تعدد االشكال واالسالٌب ال

بالتمثٌل الوالعً والشكل الذي ٌبلبم لوانٌن الطبٌعة ، اذ عد الممثل 
((

نكالبل لمحتكوى 

الككنص الككى الجمهككور فتمتككاز وضككٌفته االجتماعٌككة فككً تحمٌككك االنككدماج فككً الككدور 

وكانت هذه الركٌزة االساسٌة فً تكوٌن مسرح الفن
 ))

 
(ٗ. )

 

 
 . 9ٕ، ص  سعد اردش: المصدر السابك (1)
  9ٕٔ(، ص 9ٙ٘ٔ، ) الماهرة : دار المصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة  ، دراسات فً االدب والمسرحكمال عبد،  (2)
  ٓ 9ٙٗ، مصدر سابك ، ص اعداد الممثللسطنطٌن  ستانسبلفسكً ،  (3)
،  99ٓٔ، )بٌكروت : المإسسكة العربٌكة للدراسكات والنشكر (   ، فن الجهود المسكرحٌةد.عبد الرحمن باؼً   (4)

 . 9ٙص 
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ان الرإٌة االخراجٌة ستانسبلفسككً جعلكت مكن الممثكل وموهبتكه الركٌكزة االهكم    

 فً العرض المسرحً النه االداة التعبٌرٌة فً مجمل العرض المسرحً . 

احبلل الشخصٌة  لمد اهتم ستانسبلفسكً فً تجاربه فً التممص واالندماج فً    

الفنٌة محل شخصٌة الممثل من خبلل تحمٌك الوالعٌة الداخلٌة ، فسعى الى تحمٌك 

المطابمة الخارجٌة للوالع التارٌخً من دراسات عدٌدة للدٌكور واالزٌاء واالضاءة 

والمإثرات الصوتٌة جاعبل من العرض ٌحاكً الوالع ، ان الرإٌة االخراجٌة 

ً ألصول المذهب لستانسبلفسكً ترتكز على ص ٌاؼة العرض المسرحً وفما

الوالعً والذي ٌنص على تمدٌم المإلؾ على المخرج والممثل فالرإٌة  االخراجٌة 

تبدأ من النص وتنتهً بالممثل بؤعتباره احد عناصر العرض المسرحً وٌسعى 

وٌمترب المنظر المسرحً لدٌه من الوالع، الى تمدٌم الصورة الحٌة والصادلة ،

الملحمات االخرى التً تدخل ضمنه والتً تاخذ هً االخرى الشكل  فضبل عن

الوالعً او تستعمل نفسها من دون تؽٌٌر او تحوٌر وتوضع على المسرح فً 

المكان المخصص لها.
(ٔ  )

 

 -ادولؾ آبٌا : -ٕ

علككى مصككدر ابداعككه مككن  (9ٕ9ٔ – 9ٖٙٔلمككد حصككل المخككرج السوٌسككري  ابٌككا ) 

حككدد موسككٌمى )فككاجنر( شكككل االطككار العككام وحركككات  افكككار واوبككرا )فككاجنر (، لمككد

الممثلٌن وحرككة االضكاءة فكً االنتكاج وخلكك رمزٌكة بصكرٌة عبكرت عكن خصكابص 

المسرحٌة بدالً مكن التعبٌكر الكوالعً للبٌبكة، كانكت بٌبتكه المسكرحٌة خالٌكة مكن الحاجكة 

عككام للككنص الككى تككوفٌر الخلفٌككة التمثٌلٌككة، اذ اصككبحت اظهككاراً للحالككة النفسككٌة والجككو ال

الكككذي ٌكتمكككل فكككً خٌكككال المشكككاهد، بتجسكككٌد االنفعكككاالت عبكككر الشككككل العكككام واللكككون 

والتركٌككب، وبحسككب راي ابٌككا للمخككرج، فككان هنككان فنانككاً واحككداً علٌككه ان ٌبحككث عككن 

 المعنى الداخلً النابع من المركب الشاعري )اضاءة، موسٌمى، وحركة(، وذلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة : لوٌس ٌمطر ، )الماهرة: دار الكتاب العربً للطباعة  فن المسرحٌنظر: لسطنطٌن ستانسبلفسكً ،  (ٔ)
 .   ٕٔ٘( ، ص 99ٙٔوالنشر ،
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المخككرج بٌكده كككل خٌكوط اللعبككة الفنكان هكو )المإلككؾ المخكرج(، وفكككرة ابٌكا ان ٌجمكع 

المسرحٌة، اذ ان من اهم مبادئ نظرٌته ان المسكرح ٌمكوم علكى فنكون زمكان ومككان، 

وان حركككة الممثككل ٌجككب ان تخضككع لمككانون الموسككٌمى )وفككاق بككٌن الزمككان والمكككان( 

والفضككاء المسككرحً بمسككتوٌٌه االفمككً والرأسككً، علككى االضككاءة ان تحولككه الككى عككالم 

آبٌا بان االضاءة والموسكٌمى فمكط هكً التكً ٌمككن ان تعبكر عكن  حسً موحد، اذ آمن

المظككاهر كافككة، نظككر آبٌككا للمخككرج بوصككفه حلمككة الوصككل بككٌن كككل تفاصككٌل العملٌككة 

االخراجٌككة، اذ شككبهه بمابككد االوكسككترا، والن عملٌككة االخككراج هككً محككاوالت دابمككة 

ٌتاح له مكن  لخلك حٌاة مسرحٌة فً النص المسرحً، وٌموم المخرج بتوظٌؾ كل ما

امكانٌات بشرٌة منها والٌة وتكنولوجٌة ، لذا جاءهدؾ ابٌا فكً خلكك اعمكال مسكرحٌة 

نموذجٌككة ومثالٌككة، تجككذب المشككاهد عككن طرٌككك ماتحوٌككه مككن مككادة سككاحرة وجذابككة، 

 ٓ( ٔتتحمك بواسطة لوة فنٌة توحد العمل)

مثل هو الحامل وجاء الممثل عنصراً مهماً فً العملٌة االخراجٌة عند ابٌا، فالم   

للموسٌمى، والمجال الذي حوله ٌجب ان ٌصمم فً انسجام مع فعله لتحمٌك 

التوافك. لذلن استخدم االضاءةوشدة الوناً، والحركة، من اجل خلك الجو العام 

والجو النفسً للمسرحٌة خالماً مفهوماً جدٌداً فً تصمٌم المشاهد وفً اضاءة خشبة 

ثل عند آبٌا فً انه العنصر ذو االبعاد الثبلثة، المسرح. ولهذا كانت اهمٌة المم

كذلن ٌكتسب خاصٌة اخرى وهً الحركة، لذا فالمثل علٌه ان ٌدرس الحركة 

وٌعمل على تطوٌر تكنٌكها، وان ٌكون لادراً على التحكم بتعبٌراته الحركٌة 

كالماكنة تماماً، وان ٌكون لادراً على توصٌل التؤثٌر المطلوب، بتعبٌرات وجهه 

حركة ٌدٌه وجسده، وان جسد الممثل هو الواسطة الفعالة التً ٌنهض علٌه النص و

االدبً فً المسرح، ومن خبللها فمط ٌمكن التؤثٌر على احاسٌسنا فضبلً عن لٌام 

الممثل بخلك عبللة مع الفضاء المسرحً. اذ ان حركة الممثل تخلك فضاءالمشهد، 

 الٌه، ومن خبلل توظٌؾ الرسم، والضوءبالتردد علٌه وال ٌكون فمط عامبلً مشاراً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Bergman, Gosta. M, Ligting in the theatre, Stockholmi Almqvist & Wiksell (1):ٌنظكر 
Internatioal, 1977, p323 
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الفعال، تنشٌط العبللة بٌن الممثل المإدي وبٌن الفضاء المسرحً خالماً بذلن مناخاً 

ال وصفٌاً بل مناخاً موحٌاً، وٌساهم جسد الممثل فً خلك المكان من خبلل عبللته 

بالفضاء، اذ ان للممثل ابعاده الثبلثة، ولهذا فهو )تشكٌلً( ومن دونه ٌصبح 

د، أي انه ٌشؽل جزءاً من الفضاء المسرحً، الفضاء المسرحً مطلماً ؼٌر محد

 (ٔ) وبالتالً ٌفرض علٌه شكله وحركته، وهكذا ٌمكن المول ان الجسد ٌخلك المكان

ان حركة الممثل وارتباطها بالفضاء المسرحً  تنبع مكن دور الضكوء والظكل 

فً خلك هذه العبللة 
((

فٌتحرن الممثل على خشبة المسرح مكن خبللهكا، والممثكل عنكد 

ٌا "عنصراً من عناصكر التركٌبكة الشكاعرٌة النابعكة مكن التفاعكل بكٌن حرككة الجسكم آب

الحً وحركة )المنظر( واالضاءة، على ان تكملها الموسٌمى
())ٕ  )

  

ٌعككد آبٌككا مككن المنظككرٌن فككً االضككاءة المسككرحٌة، اذعككدت نظرٌتككه فككً االضككاءة      

ا الصكدد بكؤن ))الضكوء طفرة نوعٌة كبٌكرة فكً خلكك عكالم ثبلثكً االبعكاد، وٌمكول بهكذ

والموسككٌمى وحككدهما، ٌسككتطٌعان التعبٌككر عككن الطبٌعككة لكككل المظككاهر، وان الضككوء 

المنضكككبط والموجكككه، هكككو النظٌكككر المكككتمم للممطوعكككة الموسكككٌمٌة، فتشككككٌلته وسكككٌولته 

وتركٌزه المتملكب، تمكدنا بكالفرص نفسكها الثكارة المكٌم العاطفٌكة فكً التمثٌكل اكثكر مكن 

المٌم الوالعٌة((.
(ٖ)

 

ومٌّككز آبٌككا ثبلثككة انككواع مككن االضككاءة المسككرحٌة "اولهككا: اضككاءة التمثٌككل العامككة،     

وثانٌهكا االضكاءة االبداعٌكة )االضككاءة المتكاملكة( التكً تخلككك الضكوء والظكل، وثالثهككا 

االضاءة الطبلبٌة )الملونة( الضوء االٌهامً، الذي لٌس له مككان فكً عكالم آبٌكا، ولكد 

 إدٌه الضوء فً التؤثٌر على عواطؾ المشاهد تماماً كما تفعلادرن آبٌا الدور الذي ٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترجمكة : امكانً فكوزي حبشكً،) الماهرة:منشكورات وزارة الثمافكة، فضكاء المسكرحٌنظر :فابر ٌتزٌو كروتشكانً،   (1)

 . 9ٓٔ-99ٔ(، ص999ٔمهرجان الماهرة للمسرح التجرٌبً، 

( ، ص  ٕٕٓٓ،  ) الماهرة : سان بٌتر للطباعكة ،  ٕجٔ،جمناهج عالمٌة فً االخراج المسرحً كمال الدٌن عٌد ،  (2)

ٙٙ٘ ٓ   

  ٓ ٕٕ٘ستٌان ، مصدر سابك ، ص  ٓلٓج (3)
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الموسككٌمى ))ان تؤثرنككا ٌككزداد مباشككرة عككن طرٌككك حساسككٌتنا لتنوعككات الضككوء فككً 

المسرح لٌاساً الى تؤثرنا باللون والشكل والصكوت، فؤسكتجابتنا العاطفٌكة للضكوء هكً 

 .(ٔ)اسرع من اٌة وسٌلة مسرحٌة معبرة اخرى((

وان مكككن وظكككابؾ االضكككاءة الخبللكككة ممكككدرتها علكككى تحمٌكككك مكككا ال نهاٌكككة لكككه مكككن  

االحتماالت خبلل مصادر االضاءة المتحركة وعبر تؽٌٌكر موالعهكا، الشكدة، والسكٌما 

المرشككحات المختلفككة، بامكانهككا ان تبلككػ الموسككٌمٌة بككالتنظٌم سككواء عككن طرٌككك حجككم 

ال فككً فضككاء خشككبة المسككرح، شككعاع الضككوء ام شككدة الضككوء ولككون الظككل، ام االنتمكك

ولّخص آبٌا فً ذلن ))التوحٌد بٌن اللون، الشكل، والحركة، مكع العناصكر االخكر فكً 

الصورة، فهً فً تؽٌٌر مستمر، اذ ٌتم خلك عدد محدد مكن االحتمكاالت لتككون اشكبه 

بلوحة )حاملة االلوان( وفً البداٌة علٌنا تثبٌت االضاءة العامة، ثم بعد ذلن االضكاءة 

بداعٌةاال
())ٕ)

. 

وتتحدد فكرة آبٌا فً خلك تؽطٌة كاملة)) للمكدى مكن البٌبكة، الكى البمكع اللونٌكة 

الحككادة االطككراؾ، الككى مككنح التنوٌككع للصككورة والضككوء والظككل، فضككبلً عككن نحككت 

الممثلٌن او جعلهم ٌظهكرون كخٌكال ظكل. فضكبلً عكن ذلكن فكؤن االضكاءة لكم تككن مكن 

امككام المشككاهد بككل "لتصككعٌد الحالككة العاطفٌككة اجككل اضككافة التككوهج والتككالك لمككا ٌحككدث 

للمشهد من لحظة الى اخرى، وكان هذا ٌحتم ضرورة وضع خطة متكاملكة لبلضكاءة 

 .(ٖ) شبٌهة بالنوتة الموسٌمٌة لبلوبرا((

وكككان للمنظككر المسككرحً مسككاحة فككً ابككداع آبٌككا، اال انككه لككم ٌخككرج مككن تحككت 

سكام للمنكاظر، فاالضكاءة وحكدها وصاٌة الضوء، فمكد كانكت االضكاءة عنكد آبٌكا اهكم ر

تحدد وتكشؾ، وٌمككن الكتحكم بطبٌعكة اسكتجابتنا االنفعالٌكة والكتحكم ككذلن فكً درجكة 

 ونوع االضاءة على خشبة المسرح، ٌعبّر آبٌا على تجسٌم المنظر فً ))محاولة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ  9ٗٔ(  فابر ٌتزٌو كروتشانً ، مصدرسابك ، ص  ٔ)
  ٓ 9ٙٙ( كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، ص ٕ)
 ٓ 9٘( سعد اردش ، مصدر سابك ، ص ٖ)
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لمنحككه البعككد الثالككث لٌككتبلبم مككع الممثككل ذو االبعككاد الثبلثككة ،فجككاءت االضككاءة 

والمنككاظر تككؤثٌراً درامٌككاً، وٌجمعهككا فككً وحككدة عنصككراً درامٌككاً فعككاالً لٌمككنح الممثككل 

متكاملككة، ولكككً نحصككل علككى كككابن عضككوي متكامككل علٌنككا ان نخلككك اضككاءة جٌككدة، 

ٌذوب فٌها الممثل فً البٌبة التً تحٌط به. وحلل آبٌا العناصر التشكٌلٌة فكً التصكمٌم 

المتحكرن، الى اربعة:المشهد المرسوم المتعامد الخطوط، واالرضٌة االفمٌة، والممثل 

والفضكاء المضكاء الكذي ٌشكمل الجمٌكع((
(ٔ)

. ولخكص ابٌكا اهكم شكرطٌن ٌتكوفران فكً  

المناظرهمككا اوالً ))ان االضككاءة المبككالػ فٌهككا تهككدم االبعككاد الثبلثككة للشكككل االنسككانً ، 

وثانٌها:منصة تشكٌلٌة تمٌّم موالكؾ وحرككات الممثكل فالمنكاظر عنكد آبٌكا تصكور ٌنبكع 

تباط بالحركة. انه ٌبحكث عكن معمكار مسكرحً ٌكتسكب مكن عبر الضوء والظل واالر

الحركة والموسٌمى واالضكاءة، نوعكاً مكن انكواع السكحر الكذي ٌكوحً بالمنكاخ النفسكً 

والحسكككً للصكككراع الكككدرامً، ان مسكككرحه عكككالم مسكككرحً ٌولكككد مكككن نصكككاؾ ظكككبلل 

 وخٌاالت، تخلك منها االضاءة رموزاً، وتمكوم الموسكٌمى فٌهكا بكدور ضكابط االٌمكاع((

، فالؽاٌة مكن المنظكر عنكده دعكم مولكؾ جسكد الممثكل دابمكاً، الن الهٌاككل الهندسكٌة (ٕ)

المنفككذة )وخاصككة المككدرجات( هككً اداة الظهككار الجسككد ثبلثككً االبعككاد للمثككل، ولككذلن 

تكون المستوٌات ذات زواٌا واضحة، صارمة وثمٌلة حتى ٌظهر فً التضكاد الحرككة 

ٌة، وٌتؤسس العمكل الفنكً الحكً علكى الفاعلٌكة االٌماعٌة للجسد االنسانً بصورة درام

الخاصككة بالضككوء والككذي ٌخلككك الوانككاً واجككواء، وٌوضككح منككاطك وحركككات العككرض 

 المسرحً.

 -ادوارد كوردن كرٌج  :  -3

( علكككى اهمٌكككة دور 9ٙٙٔ-99ٕٔ) أككككد المخكككرج االنكلٌكككزي ككككوردن ككككرٌج

ملككم بالكتابككة المخككرج وحظككوره الفنككً ، بوصككفه شخصككٌة مسككتملة واسككعة المعرفككة ، 

 المسرحٌة ، والتالٌؾ والموسٌمى ، وفن العمارة المسرحٌة ، والرسم وؼٌرها من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ٓ 9ٔٙ(كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، ص ٔ)
 ٓ 9ٗسابك ،ص  ( سعد اردش ، مصدرٕ)
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االمور الفنٌة االخرى ، فمن خبلل ))االٌمكاءة  تخلكك االٌهكام علكى المسكرح ، 

ومككن خككبلل الحركككة تككتمكن مككن التعبٌككر عككن افكككار الجماعككات ونسككاعد الممثككل علككى 

 ٓ(ٔالتعبٌر عن احاسٌس الشخصٌة الدرامٌة التً ٌموم بتمثٌلها(()

التمثٌككل وال الككنص وال ٌعككد كككرٌج المسككرح كونككه)) فككن جمككاعً بانككه لككٌس  

المنظر وال الرلص، ولكنه فن ٌحتوي عناصر تلن الفنون التً تنكتج الفعكل الكذي هكو 

روح التمثٌل، والكلمكات هكً جسكم المسكرحٌة، امكا الخكط واللكون فهكً للكب المنظكر، 

 .(ٕ) واالٌماع هو جوهر الرلص((

ٌمكاء بمعنكى لم ٌعتمد )كرٌج( على النص المسكرحً اال فكً حكدود لدرتكه علكى اال   

واحساس عام ،  ثم ٌترجم هكذا المعنكى وذلكن باالحسكاس مسكتبما بالكل مكن الكلمكات ، 

ومعلنككا الوسككابل االخككرى كالجسككت )االشككارة( وحركككة الممثككل ، ولطككع ولككون الككزي 

المسكرحً ، وؼٌرهكا وصكوال الكى التعبٌكر الصكامت ) البكانتومٌم( الكذي ٌبكدأ اهتمامككه 

ن زمن النص ٌنتهكً ، وتحكل محلكه اعمكاال تخلكو مكن ، وتولع ا 9ٓٗٔبهذا الفن عام 

الكلمككة وتمتلككا بالحركككة . ، لٌحصككل علككى ترجمككة شكككلٌة ولونٌككة لهككذا المعنككى العككام 

فٌمككول : انككا اإمككن بككالزمن الككذي سككوؾ ٌكككون بممككدورنا فٌككه ان نخلككك اعمككاال فنٌككة 

مسرحٌة بدون استعمال المسرحٌة المكتوبة
  (ٖ)

  . 

الممثل بوصفه كابنا حٌا له مشكاعره واحاسٌسكه ولكه ابداعاتكه لم ٌتعامل كرٌج مع     

الشخصككٌة التككً ٌطمككح فككً اظهارهككا علككى خشككبة المسككرح ، انمككا اراد منككه ان ٌكككون 

))منفذا لكل توجٌهاته التً تساعد على اظهار الفكرة المسرحٌة التً رسمها المخكرج 

 امهر الممثلٌن النه . فكان الممثل اداة ٌتصرؾ بها كٌفما ٌشاء . كما كان ٌستخدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(، )الماهرة(،  هٌبكة االذاعكة والمسكرح ٗٗ، العدد ) مجلة المسرح( كمال عٌد ،)) مدرسة جوردن كرٌج المسرحٌة((، ٔ) 

 . ٖ٘، ص9ٙ9ٔوالموسٌمى، 

 99ٖٔ، ترجمة : هناء عبد الفتاح، )الماهرة: الهٌبة المصرٌة العامة للكتكاب، جمالٌات فن االخراج(  زٌجمونت هبنر،  ٕ)

 .ٖٕٕ( ، ص

  ٓ ٖٙ( ٌنظر: كمال عٌد ،)) مدرسة جوردن كرٌج المسرحٌة((،مصدرسابك ،ص ٖ)
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ٌعتمككدهم الوحٌككدون الككذٌن ٌسككتطٌعون الوصككول الككى االنسككجام والتطككابك مككع افكككار 

المخرج ((.
(ٔ)

 

بدأ )كرٌج( لتحمٌكك نمكوذج خكاص بكالممثلٌن مثلمكا ٌرٌكدهم ، لككن لكم ٌلتزمكوا 

بالنصابح الموجهة الٌهم 
((،
بتكر ) السوبرمارونٌت (  وهً نكوع مكن العكرابس لذلن ا 

التً تتمتع بالمدرة على االستجابة لجمٌع التوجٌهات وتحمك جمٌع االوضاع 
())ٕ  )

ٓ 

اعطى )كرٌج( الفضاء المسرحً دورا مهما ،لذلن اخكذ ٌرككز ))علكى فخامكة 

المنطك المسكرحً وٌنفكذ تصكامٌمه ككون المنظكر ٌعكد المفسكر لمضكمون الكنص الكذي 

له كمادة للعرض . لذلن عده من العناصر الفعالة والمهمة . ولد كانت تصكمٌماته تناو

تموم اكثر ما تموم على التركٌبات المعمارٌة التكً تلمكى مكن روع المتلمكً وترمكً بكه 

الى السماء . فضبل عن ضرورة ان ٌكون الدٌكور منسكجما مكع افككار المإلكؾ لخلكك 

رحٌات العظٌمة هً التً لها دٌكور عظٌم تكوٌن مسرحً جٌد ، فاراد ان تكون المس

خبلق البك بها((
 (ٖ)

. ان كرٌج كان ٌصكمم وٌنصكح المخكرجٌن االخكرٌن بكان ٌمومكوا 

بالتصمٌم بنفسهم ، فكان ٌمكوم بتحدٌكد الخطكوط ، االلكوان ، الكتكل واالشككال وؼٌرهكا 

من التصمٌمات االخرى.
  
  

والمخككرج هككو  ٌعككد )كككرٌج( االزٌككاء عنصككرا مهمككا فككً العككرض المسككرحً ،

المسكككإول عكككن تصكككمٌمه ، وعلكككى المخكككرجٌن ان ٌصكككمموا ازٌكككابهم بؤنفسكككهم الداء 

العرض المسرحً . لذلن ٌرى اصعب االزٌاء هً
 ((

االزٌكاء الملونكة ، وهكً تحتكاج  

الى الدلة والتؤنً فكً تصكمٌمها  . وٌمكول اٌضكا  اذا اردت تصكمٌم االزٌكاء فاٌكان ان 

بككل اتككرن لخٌالككن العنككان ، او الككبس شخصككٌاتن ترجككع الككى كتككب تارٌخٌككة الزٌككاء ، 

حسب ما تملٌه علٌن لدراتن االبداعٌة
( ))ٗ)

  . 

 اما )االضاءة( فتلعب هً االخرى دورا مهما وفعاال فً العرض المسرحً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ ٕٕٗ( زٌجمونت هبنر، مصدر سابك ، ص ٔ)

 . ٙ، ص (.9ٙٓٔتـرجمة: درٌنً خشبة ، )الماهرة: مكتبة اآلداب،   ٓفً الفن المسرحًكرٌج،   ادوارد كوردن (ٕ)  

 ٓ ٕ٘( المصدر نفسه ، صٖ)

   ٓ  9٘(،ص 99ٙٔ) الماهرة:  الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،  اتجاهات المسرح المعاصراحمدزكً  ،  (ٗ)
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لككذلن  سككعى الككى اٌجككاد طككرق جدٌككدة فككً اسككتخداماتها وتطوٌرهككا ،بابتكككار 

اسالٌب فنٌة تساهم فً تفسكٌر اعمالكه المسكرحٌة ، مكن خكبلل االٌمكاءة واعطكاء الجكو 

المناسككب دون اللجككوء الككى الوالعٌككة او الطبٌعٌككة . واكككد علككى ابتكككار طككرق جدٌككدة 

الضاءة المشاهد الخاصة باعماله المسرحٌة ، وبشكل ٌنسجم مع العناصر المسكرحٌة 

االخرى ،  كما دعا الكى ازالكة اإلضكاءة االرضكٌة للحافكة االمامٌكة للمسكرح ، الن ال 

لٌب التكً حكدثت فكً فكن اإلضكاءة ، وهكذا مكا فابدة من وجودها بعد التطورات واالسا

لمإلفهككا )ابسككن( كمثككال لمككنهج عمككل  9ٕٙٔنككراه فككً مسككرحٌة )المككدعوون( عككام 

)كرٌج( فً االخراج الرمزي
(ٔ. )

 

 -ماكس راٌنهارت  :-4

لمد جرب المخرج النمساوي راٌنهارت عدة اسالٌب واشكال مسرحٌة فً     

عروضه السبب الذي جعل طرٌمته تعتمد على االنتماء والتولٌؾ فً المعالجات 

االسلوبٌة ،  ٚؼرًذػهٗ))اإلحغاطانذاخهٙ ٔاقؼٛا يًثهّٛأعهٕتا حٛثكاٌٚؼهى

ذًٛضختّانٕاقؼٛحفٙػصشِأكثشيٍاػرًادِػهٗيحاكاجانٕاقغانظاْش٘انز٘

ٚفٛطتانحٛاجٔذؼذداألنٕأٌفٙػشٔظّانكالعٛكٛحخاصح ٔخاءأعهٕتّاندذٚذ

اػرادِ انز٘ انثقٛم انثطء ػٍ تذٚال انحٕٛٚح شذٚذ تانرُٕع األداء ذغهٛف إنٗ ػًذ

يًثهّٛٚفكشٌٔفٙيرطهثاخأدٔاسْىتذاليٍذٕظٛفانحٛمراخانكالعٛكٌٕٛٔػهى

خانرقهٛذٚحانًؼشٔفح((انكهٛشا
(ٕ)

ٓ 

ذًٛضساُٚٓاسختأَّأخذاالْرًاو))تؼالقحتٍٛانًًثمٔانًشاْذ،حٛثكاٌٚٓرى

تانؼًمػهٗذشتٛحانًًثمٔإػذادِتانشكمانز٘ذًٛضتّػهٗغٛشِكثٛشاياكاٌ

،ٔتاندشأجٚخراسيًثالٚؼرقذفّٛاًَّٚرهكششاسجاإلتذاعٔٚرًٛضتزكاءانًًثمانًثذع

انرٙذدؼهّقاسانهٕقٕفأياواندًٕٓسػهٗانخشثح((
(3)

.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ  ٌٖٙنظر : كمال عٌد ، ))مدرسة جوردن كرٌج المسرحٌة((، مصدر سابك ، ص (1)

  ٓ 9٘سعد اردش ، مصدر سابك ، ص  (2)

 ٓ 9ٗٗستٌان ،مصدر سابك ، ص  ٓلٓج (3)

 

 



25 
 

 25 

كان راٌنهارت ٌفرض على الممثلٌن ان ٌتبعوا االرشادات التً ٌدونها  فً كتاب     

االخراج )السكربت ( وكان ٌعتبرالمخرج هوالموة المهٌمنة فً االنتاج المسرحً 

صحٌث نٛهح )حهى ػشضيغشحٛح ففٙ فُّ ٚطٕس ْزِتذأ فكاَد ٛف(نشكغثٛش

 انرٙػاسظٓاانًغشحٛح انرخٛهٛح تانٕاقؼٛح ػشففٛٓا فًٛا خذٚذج يغشحٛح ػاليح

اكذ نقذ . ٔالٚدرًؼاٌ الٚرفقاٌ ٔانٕاقؼٛح انخٛال أٌ تحدح انظاْشٚح انٕاقؼٛح دػاج

تذاٚح فٙ صٕسْا انرٙ نًغشحٛرّ ػشظّ خالل يٍ حقٛقٛحَظشٚرّ انؼشضغاتح

 تؼذ إنٙغاتحيٍانغحشايرألختأصُافانثششٚغشٌٔٔٚقفضٌٔتٍٛذحٕندفًٛا

أخٕاء إنٙ انًكاٌ أحاند انرٙ ٔانعٕئٛح انصٕذٛح تانًؤثشاخ يصاحثٍٛ األشداس

ٔانرغٛٛش اإلتٓاس ساُٚٓاسدخ .شذٚذج يُاْح َدحد ػشٔظّْٔكزا فٙ خصٕصا

أخصة نردغٛى كافٛح ْٙٔ نهذسايا انشؼشٚح تهغرٓا شكغثٛش نؼًال

نؼقٕلانُظاسجاندٛذٍٚانًشئٛحانصٕس
(1)

.

لمد كان راٌنهارت ٌعمل على اٌجاد بٌبات وفضاءات مختلفة لكل مسرحٌة    

ٌخرجها ، لذلن وضع ثبلثة انواع من المسارح )) مسرح ٌوحً بالدؾء وااللفة 

لعروض الدراما السٌكولوجٌة الحدٌثة ، ولاعة كبٌرة لبلعمال الكبلسٌكٌة ، ومسرح 

بلبم االعمال الملحمٌة ((مدرج ضخم ٌ
(ٕ)

 

االعرؼشاض تغهطاٌ نقة نزنك االعرؼشاضانًغشحٙ تأعهٕب كزنك ٔػشف

انكثٛشٔقذذًثمفٙإخشاخّانًغشحٙخصائصانٕاقؼٛحاندذٚذج،ٔقذاقرشٌاعًّ

 يغشحٛح أخشٖ يشج ،َٔزكش انًًثهٍٛ ٔإداسج صٛف[تانرًثٛم يُرصفنٛهح ]حهى

أالو،ٔالْٕٚرقٍنغرٓى–نغرّٔخّانًًثهٍٛانزٍٚالٚرقٌُٕ،ففْٙزِانًغشحٛح

أالوكزنكْٔىٚشخؼٌٕإنٗأصٕل]عٕٚذٚح،إٚطانٛح،فشَغٛح،ُْغاسٚح[.فهى

ٚكٍيٍتذإالإٌٔٚخٓٓىكمػهٗحذجتانهغحاإلشاسٚحأٔأخشٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ) االسكندرٌة : مإسسة حورٌن الدولٌة  اسس االخراج المسرحً بٌن النظرٌة والتطبٌك( ٌنظر:عبد الوهاب شكٌر ، ٔ) 

 ٓ ٕٖٔ( ، ص  9ٕٓٓلنشر والتوزٌع ، 

 ٓ  9ٗ( احمد زكً  ،مصدر سابك ،ص ٕ)
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حغةانرًٙٚكٍأٌٚفًٓٓاْزاانؼذدانًعاػفيٍانًًثهٍٛ،ٔكاَديًٓحصؼثح

ػهٗاالثٍُٛيؼا،كاٌٚقٕدانًًثميٍيُطهقحقّانشخصٙكًخشجنٛظغٛش.

اَغحٔنزنكاعردًغكميٕاْثّانقٛادٚحٔاعرخذيٓافٙقٛادجْزِانًدًٕػحغٛشانًرد

،ذًايايثمانؼاصفانًقرذسػهٗانؼضفتؼُاٚحػهٗأكثشيٍآنحفٙكميشج،ٔكم

آنحػهٗحذج،حرٗخؼميٍإٚقاػاذٓاْشيَٕٛاذرداَظيغاإلٚقاعانز٘أسادِنهؼًم

تكايهّ
(1)

.

-فسٌفولد ماٌرهولد: - ٘

(  الى مسرح ٌبحث عن اشكال 9ٗٓٔ-99ٗٔسعى المخرج الروسً ماٌرهولد)    

كانت محاوالته تإكد الى  حٌث ، واسالٌب اخراجٌة جدٌدة،  تتجنب مطابمة الوالع

تحدد الفن الدرامً عبر توظٌفه امكانٌات المناظر المسرحٌة، ومنح اهمٌة اولٌة الى 

االضاءة، وجاء عطاء ماٌرهولد
 ((

ن اصٌبلً ونابعاً من تجربة شخصٌة بمدر ما كا

لابمة على عناصرالبحث والتمصً، بمدر ما كان متؤثراً ومستوحٌاً من الكومٌدٌا دي 

الرتً، ومن المسرح الشرلً، وعروض المهرجٌن
. هدفه التجدٌد ومخالفة (ٕ) ((

مخالفاً به ما سار على نهجه )مسرح  **الوالعٌة السابدة لٌمدم مسرحه )المإسلب(

الفنً( فضبلً عما جاء به من وسابل تعبٌر جدٌدة، من الٌات متحركة  موسكو

وسٌنما، وتوجهه نحو التكوٌنات المجردة بدالً من المنظر المؤلوؾ، ومن االبتكارات 

المإسلبة الحدٌثة 
((

الضوبٌة للصور الفوتؽرافٌة، االعبلنات التً تعلك  االسماطات

ت التً تمطع الحدث، المبلبس المبالػ على الفعل او تعلن عنه، الرلصات، واالؼنٌا

بها، التركٌز على الحركة المسرحٌة واالٌماءات المضخمة، و)المناظر( المجردة او 

بالؽة البساطة
( ))ٖ)

 . 
                                                           

  ٓ ٖٗ٘ مصدرسابك ، ص كمال الدٌن عٌد ،ٌنظر: (1)

ترجمة د. حمادة إبراهٌم وآخرون،) الماهرة : المجلس ٓمدرسة المخرج لراءة المسرح آن أوٌرسفٌلد، (2)

 ٓ 9ٙٔ( ،ص 99ٙٔمهرجان الماهرة الدولً للمسرح التجرٌبً، ٓاألعلى لآلثار
ن تفاصٌل الوالع، واالكتفكاء بجكوهر الظكاهرة، انكه التعبٌكر عكن الوالكع فكً المسرح المإسلب: المسرح الذي ٌستعٌض ع **

صورة تبسٌطٌة، فبل شًء ٌتجسد على خشبة المسرح كامبلً سواء فً الحركة او المبلبس او المنكاظر. بكل ثمكة دابمكاً فعكل 
، جمككة، ترماٌرهولككد وبرٌخككتمسككرح انتمككابً، تنتمككى الككوى اللحظككات واهمهككا واكبرهككا داللككة. ٌنظككر: كككاترٌن بلٌزاتٌككون، 

 .9ٗ، ص( 999ٔدمشك: وزارة الثمافة، المعهد  العالً للفنون المسرحٌة، )فاٌزلزق،
 
  ٓ 9ٕٔمصدر سابك ،ص  آن أوٌرسفٌلد، (ٖ) 
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ان اهككم مككا سككعا الٌككه ماٌرهولككد فككً مسككرحه الشككرطً    
 ((

بككؤن ٌحككرر ممثلككه مككن  

الببلسككتٌكٌة النحتٌككة،  )المنككاظر(، اذ ٌمنحككه فضككاءا ذا ابعككاد ثبلثككة، وٌضككع فككً خدمتككه

فضككبلً عككن ذلككن فانككه بتؽطٌككة االضككواء االمامٌككة انككزل خشككبة المسككرح الككى مسككتوى 

الصالة، وفً المسرح الشرطً ٌضطر المشاهد الى اكمال ابداع رسم التلمٌحات التً 

تمكدمها خشكبة المسككرح. ٌمكول ماٌرهولكد: ان الكلمككات للسكمع، امكام الببلسككتٌكا فكن مككن 

ٌعمكل خٌكال )المشكاهد( تحكت ضكؽط أثكرٌن بصكري وسكمعً اجل العكٌن، وهككذا
)) (ٔ)  .

فضبلًعن ذلكن فكؤن مخكرج المسكرح الشكرطً ٌعمكل علكى توجٌكه الممثكل، اضكؾ الكى 

ذلن انه)) ٌفترض وجود خكالك رابكع، بعكد المإلكؾ والمخكرج والممثكل، وهكذا الخكالك 

وٌن هككو المشككاهد، وٌطمككح الككى الككتمكن مككن رشككالة الخككط، وتكككّون المجموعككات وتككك

االزٌككاء، وٌخضككع اداء الممثككل إلٌمككاع، اللفككظ والحركككة الببلسككتٌكٌة، وٌحلككم بانبعككاث 

 .(ٕ)الرلص، وجذب الممثل الى المشاركة الحٌوٌة فً الفعل((

وٌككرى ماٌرهولككد فككً عمككل المخككرج االساسككً، التركٌككز علككى الحركككة لتكككون 

المجكامٌع، اذالمبدأ الربٌس فً العملٌة االخراجٌة، مكن حرككة الممثلكٌن وحرككة 
((

اككد 

علككى الحركككة الجسككدٌة واالسككتؽناء عككن الماكٌككاج والماسكككات، واعطككاء الممثككل مهنككة 

حمٌمة ٌشعر بها خبلل حركتكه، كمكا رفكض مكا ٌكدعى )بمعاٌشكة الكدور( واالستعاضكة  

عنكه بالواجبكات الملموسكة والعملٌكة المعطكاة للممثكل
())ٖ)

.وفسكر ماٌرهولكد نكوعٌن مكن 

والممثكككل، والمإلككؾ، والمخكككرج، االولككى ))العبللكككة المثلثكككة،  العبللككة بكككٌن المشككاهد،

ٌشكبهها بمثلككث ٌمككؾ المخككرج فكً لٌمتككه وبماعدتككه المإلككؾ والممثكل، ولككد رفككض هككذا 

 النوع من العبللة، والثانٌة العبللة المستمٌمة، ٌشترن فٌها وحسب الترتٌب،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 9ٙ( عبد الوهاب شكٌر،  مصدر سابك ، ص ٔ)
 ٓ 9ٓٔ(، ص999ٔ، ترجمة : شرٌؾ شاكر،) بٌروت: دار الفارابً، ٔرحً، جفً الفن المس( فٌسٌفولود ماٌرهولد، ٕ) 

 9ٙ، ) الموصل : مدرٌة دار الكتب للطباعة والنشر ، ب ت(،ص  نظرات فً فن التمثٌل( :عمٌل مهدي ، ٖ)
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المشكاهد، اذ ٌكشكؾ فٌهكا الممثكل عكن روحكه  –الممثكل  –المخكرج  –المإلؾ 

الحمٌمٌة )الذاتٌة( للمشاهد، بعد ان جّسد عمل المخرج، الذي ٌكون لبل ذلكن لكد جّسكد 

عمل المإلؾ، وهو ما آمكن بكه ماٌرهولكد، بكان ٌؤخكذ المخكرج دور المإلكؾ، وٌسكاعد 

 .(ٔ)الممثل على ان ٌرى عمله((

لعككالم بوسككاطة مككا ٌمدمككه مككن تمنٌككات وباالمكككان ان نككدرن طبٌعككة فهككم المخككرج ل    

ومنهج تمثٌلً، اذ اكد ماٌرهولد بكان
((
ٌجكب علكى المخكرج ان ٌضكطلع بالتكنولوجٌكا،  

لتككذلٌل الصككعوبات الهابلككة، ومعالجككة اداة رهٌفككة علككى خشككبة المسككرح هككً الممثككل 

وٌمكن الحكم جزبٌاً على مٌول المخرج من خبلل ما ٌمدمه لنكا علكى خشكبة المسكرح، 

طاعتنا ان نحدد علكى الفكور، فٌمكا اذا كانكت نزعكة المخكرج مثالٌكة ام مادٌكة، وفً است

فمن تكوٌنات المٌزانسٌن العدٌدة، والعبللة باالشٌاء واالضكاءة علكى خشكبة المسكرح، 

ٌمكننا ان نحدد فً الحال، نزعة المخكرج
، فعلكى المخكرج ان ٌمتلكن خبكرة كافٌكة (ٕ) ((

ضكاءة ولكدرتها فكً صكٌاؼة العكرض مكن فً مجال المناظر خاصكة فكً امكانٌكات اال

  ٓاجل ان ٌخلك لمحات جمالٌة ٌستند علٌها الممثل فً ادابه

ٌعد الممثل عنصراً ربٌسكاً فكً مسكرح ماٌرهولكد، ،حٌكث عمكل علكى تدرٌبكه علكى      

ممتبسكاً عناصكرها مكن )التاٌلرٌكة( *تمارٌن )البٌومٌكانٌكٌة(
**
حٌكث طلكب مكن الممثكل  

ٌة ؼٌر منسجمة مكن تحمٌكك اٌمكاع معكٌن لحركتكه واتخكاذه  ))عدم وجود حركات اضاف

الوضع الصحٌح للجسم الثبات، فضبلً عن ان الحركات التً تبنى على هكذه االسكس، 

تتصكؾ بانكه حركككات رالصكة، لككذا فكؤن الطرٌمككة التكً ٌعمكل بهككا الممثكل تمككدم لكه الككل 

ً جهككد، الككل زمككن، الصككى انتككاج، لككذا ٌجككب عككدم اهككدار سككاعة ونصككؾ السككاعة فكك

                                                           
: وزارة الثمافكة (بؽكداد)، السكنة الخامسكة عشكر، ٔٔ، العكدد مجلكة االلكبلمسلٌم الجزابري،  مخرجكون عكالمٌون،  (ٔ)

 ٓ ٖٕص .(999ٔ )الجاحظ، تشرٌن االول،واالعبلم، دار 

 ٘ٗٔ، مصدرسابك ، ص  كاترٌن بلٌزاتٌون (ٕ)
مٌكانٌكٌة: نوع مكن التكدرٌب، ٌهكدؾ الكى تطكوٌر الممثلكٌن الكذٌن علكٌهم ان ٌكونكوا رٌاضكٌٌن وال عبكً اكروبكات  –البٌو  *

تولككؾ( )رد الفعككل  –تولكؾ( )الفعككل نفسكه  –واالت حٌكة فككً الولكت نفسككه، وهكذه التككدرٌبات تعتمكد علككى االسكتعداد للفعككل 
الموازي( الؽاٌة منها تنظٌم االستجابة االنفعالٌة والعضلٌة للممثل، وكمكا ٌحكدث للرالصكٌن. ٌنظكر: المسكرح التجرٌبكً مكن 

 .ٖٔستانسبلفسكً الى الٌوم، مصدر سابك، ص
درٌكن تكاٌلر، ٌنظكر: فٌسكٌفولود ماٌرهولكد مصكدر التاٌلرٌة: مبدأ التصادي سمً التاٌلرٌة اشارة الى العكالم االمرٌككً فر  **

 .٘سابك، ص
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، اذ ان الممثل عند ماٌرهولد ٌرتدي مبلبكس انتاجٌكة (ٔ) التحضٌر للماكٌاج واالزٌاء((

 تتبلءم مع الحركة والمهام المطلوبة منه.

وجاءت االضكاءة المسكرحٌة متممكة عنكد ماٌرهولكد للعملٌكة االخراجٌكة وعمكل 

الممثككل، اذ كككان االنتمككال مككن االسككلوب الرمككزي فككً االضككاءة الخافتككة الككى مسككتوى 

االضاءة النٌّكرة لككل مكن المنصكة والصكالة عنكد ماٌرهولكد ككدعم التجكاه تحطكٌم وهكم 

)الجدار الرابع( العادة وظٌفة المسرح مركزاً لمهرجان عام، وطبك هذا الطابع على 

عدة اعمال، ولتجاربه مع االضاءة البرالة الفضل فكً تحمٌكك اسكلوب تبكدٌل المشكاهد 

عن ماٌرهولد انه اول من حمكك اسكتخدام البمكع  على نحو سرٌع امراً ممكناً، اذ عرؾ

لضككوبٌة المتمابلككة فككً الفضككاء المظلككم، وسككٌلة لتمككدٌم سلسككلة مككن االحككداث المتبلحمككة 

، هٌكؤ ماٌرهولكد الخشكبة 9ٓ9ٔوالسرٌعة، ففكً اخراجكه لمسكرحٌة )اسكتٌماظ الربٌكع( 

ءة لتمككدٌم سلسككلة مككن ثمانٌككة عشككر حككدثاً، ولّسككم الفعككل الككى اجككزاء عككن طرٌككك اضككا

مساحات صؽٌرة من الخشبة، ككان باسكتطاعة حزمكة ضكوبٌة سكالطة مكن االعلكى ان 

تنٌكر سكرٌراً فمكط او كرسكٌاً لبككدء جكزء لصكٌر مكن الحككوار ثكم تنطفكًء، لتضكاء بمعككة 

، وفكككً عرضكككه لمسكككرحٌة )االرض تثكككور(  اسكككتخدم  9ٖٓٔاخكككرى فكككً مولكككع ثكككانً 

بككت زوجككاً مككن مصككادر ث 9ٖ٘ٔالكشككافات العسكككرٌة، وفككً نتاجككه الكبٌككر )كامٌلٌككا( 

 .(ٕ)االضاءة على منصات خشبٌة فً زاوٌتٌن مختلفتٌن من الصالة

اما التمنٌة الثانٌة التً ركز علٌها، فهً المناظر المسرحٌة اذ تكتسب االشككال 

عند ماٌرهولد ))سمات الكثافة المتعمدة، وكل ما تحتوٌكه خشكبة المسكرح عنكده ٌنبؽكً 

منضدة لٌست لكً توضع فكً الوسكط مكن اجكل ان ان ٌكون مادة للفعل المسرحً، فال

ٌجلس حولها بعض االفراد وال تستخدم لجمالٌتها المجردة، ولكنهكا البكد مكن ان تخكدم 

اؼراض االكروباتٌن والمفاجؤت المتعددة
())ٖ)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 9ٌ٘نظر : سلٌم الجزابري، مصدر سابك ، ص  ٕٔٔكاترٌن بلٌزاتٌون، مصدر سابك، ص    (ٔ)

   ٓ 99ٌنظر:عمٌل مهدي ،مصدر سابك ،ص (ٕ)
   1  281، ص فٌسٌفولود ماٌرهولد،مصدر سابك (ٖ)
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اهتم ماٌرهولد بالمناظر، فً تولٌكد مفكردات ٌخلكك مكن خبللهكا حكاالت محكددة 

فً العرض، لذا نراه ٌولٌها اهتمامكاً خاصكاً وٌبنكً حولهكا تفاصكٌل تمنٌكة تكدعمها مكن 

اجككل ان تكتمككل الحالككة التككً ٌرؼبهككا، وهككو دلٌككك جككداً باختٌككار اللككون،)) سككواء لككون 

زاء المنظككر وتفاصككٌله، ونككادى بعككدم المؽككاالة فككً الممككاش او لككون الصككبؽة فككً اجكك

استخدام االلوان، وٌزٌد علٌها لمحات دلٌمة للضوء، بما ٌناسب الحالة وٌنسجم معهكا، 

وهذا ٌنطبك على معظكم عروضكه المسكرحٌة، ولكد اهكتم بالتفاصكٌل المهمكة، أي ككان 

السككمفٌة ٌنتمككً مككا ٌككإدي الؽككرض منككه، وفككً النهاٌككة تككؤتً االضككاءة االرضككٌة منهككا و

لتمنحها مسحة الجمال النهابٌة((
(ٔ)

  . 

 -جان كوبو  :  - 6

بككٌن الصككٌاؼة االسككلوبٌة    (9ٗ9ٔ -999ٔمككزج المخككرج الفرنسككً جككان كوبككو)    

المربٌة التً اخذها عن كوردن اكرٌج، ومفاهٌم ادولؾ ابٌكا عكن الحرككة االٌماعٌكة ، 

واالضاءة التً تحمكل طكابع االعمكال النحتٌكة ، والفضكاء الموسكٌمً والكذي ٌتحكد فكً 

اطككاره الممثككل بككالمنظر المسككرحً لٌكونككا صككورة تعبٌرٌككة واحككدة معبككرة ، ومككن هنككا  

بككو مككن الككنص المسككرحً لتحمٌككك شخصككٌة االسككلوب االخراجككً ، انطلككك جككان كو

لتصبح اعماله تٌارأ جدٌكدا فكً المسكرح العكالمً فجكاءت صكٌاؼاته المسكرحٌة فكً 
((
 

إطارالدراما البرجوازٌة التً تحكم عصره ، ولكن مع تطبٌك كل المماٌٌس والمبادى 

نكد كوبكو ، ككاالدب الكبلسٌكٌة ، ولمد كان المسكرح ٌحتكاج الكى النزعكة الكبلسكٌكٌة ع

وكان كوبكو فكً نفكس الولكت ٌبحكث عكن اسكلوب ، فوظكؾ فكً سكبٌل تحمٌكك  ٓتماما 

الهدفٌن كل لواه ، وكل ذكابه 
( ))ٕ)

 ٓ 

كان كوبو ٌتناول النص بدراسة تبدأ من ))تحلٌل الكلمة من خبلل كل مكدلوالتها ،      

 وعبللتها اللؽوٌة واالٌماعٌة بمجموعة الكلمات ،لٌبعث منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة، فاٌزلزق،)دمشكك: وزارة الثمافكة، المعهكد  العكالً للفنكون مسرح ماٌرهولد وبرٌختكاترٌن بلٌزاتٌون،  (1)

 .9ٗ(، ص 999ٔالمسرحٌة، 

ابنكارات المسرحٌن فً الفرن العشرٌن : تارٌخ ووصؾ موجز البرز المكإلفٌن والمخكرجٌن (سامً عبد الحمٌد ، ٕ)

 ٓ 76، ) بؽداد : مطبعة جامعة بؽداد ، ، ب ت( ، ص والمصممٌن
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الصورة الصوتٌة والحركٌة واللونٌة التكً تحٌلهكا كابنكا حٌكا ٌسكتمد حٌاتكه مكن حٌكاة 

الممثل ومن سحر الوسابل المسرحٌة المبسطة 
( ))ٔ)

 ٓ 

لمككد نجككح كوبككو فككً العمككل علككى خشككبة ))عارٌككة وفضككاء خككالً ففككً احككد اكثككر   

نتاجكات كوبككو شككهرة وهكو ) ممالككب سكككابان ( لمككولٌر ، حٌكث جككرت االحككداث علككى 

مصككنوعة مككن الخشككب تمككؾ معزولككة وسككط خسككبة المسككرح ومضككاءة  منصككة عارٌككة

ن بشككدة مككن االعلككى عككن طرٌككك مثلككث ضككخم مككن المصككابٌح معلمككة علككى مككراى مكك

المشاهدٌن على نحو كامل
( ))ٕ)

ٓ  

استطاع كوبو من خبلل تفتحه على التجربة واسكتمرابها ، ان ٌكوابم بكٌن اٌجابٌكات     

المذهب الطبٌعً واٌجابٌات االتجاه التشكٌلً ) المسرح مسرحا ابٌكا وككرٌج ( بحٌكث 

اصككبحت كافككة االمكانٌككات المسككرحٌة متحككررة تمامككا مككن النظككرة الضككٌمة الصككحاب 

ذهب و الى صٌاؼة عرض مسرحً طبٌعً ، ومكن خكبلل ذلكن توصكل كوبكو الكى الم

صٌاؼة عرض مسكرحً ٌتمٌكز بالهارمونٌكة الكاملكة ، الناتجكة مكن رهافكة االضكاءة ، 

وهارمونٌككة االصككوات ، وٌمككاع الحركككة ، وٌحككاء الككدٌكور ببسككاطته وجمالككه، وبوجككه 

الشكعر والسكحر ، عام فمكد اسكتطاع كوبكو ان ٌمتكرب بكالعرض المسكرحً مكن ابكواب 

دون ان ٌهمككل تشككرٌح الكلمككة واٌصككالها الككى المتفككرج بشكككل ٌجعلككه ٌحككس فعككبل بؤنهككا 

كابن حً ، ومن خبلل ذلن استطاع ان ٌوفر للجمهور متعكة الرإٌكة واالسكتمتاع وان 

ٌضٌؾ الى ذلن متعة الفهم
 (ٖ)

 ٓ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 86جمٌمز رووز افنز ، مصدر سابك ، ص (ٔ)
 1 66-68سعد اردش ، مصدرسابك ،ص ص  (ٕ)
 ٓ 9ٓسامً عبدالحمٌد ، مصدرسابك  ، ص  ٌنظر: (ٖ)
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  -فاختانكوؾ:  - 7

على حتمٌة  ( 9ٔٙٔ- 99ٖٔ)ٌإكد المخرج المسرحً الروسً فاختانكوؾ 

المسرحة فً المسرح باعتبار إن ذلن هو منهج اإلبداع األصٌل لمد بدأ فاختانكوؾ 

تجربته بمركب جولً جمع فٌه والعٌة ستانسبلفسكً وطرازٌة )أسلبة( ماٌرهولد 

الذي كان متؤثراً بالتاٌلرٌة ،لذلن تركزت نظرٌة فاختانكوؾ بعد فترة على العبللة ما 

والحركة الجسمانٌة ، فهو ٌإكد على تدعٌم الدوافع الداخلٌة  بٌن االستجابة العاطفٌة

الوالعٌة بالنشاط العضلً المناسب ، وٌعمل على أبعاد المسرح عن الضؽط الفكري 

واإلٌدٌولوجٌا المباشرة انطبللاً من مفهوم مجاوزة الفن للطرح السٌاسً الذي ٌحمله 

ة جمالٌة عبر المسرح الفنً الوالع كجزء من تجرٌبٌته المعاشٌة ، نحو تجربة حسٌ

بوسابل التعبٌر ومتع ومسرات المسرحة وبذلن ٌصعّد المتلمً فً ذلن المسرح إلى 

مستوى فوق ترهل الحٌاة فٌمول فاختانكوؾ 
((

إننً أبحث فً المسرح عن أسالٌب 

ً لنؤخذ الحٌاة ، كمثال لذلن ،  معالجة حدٌثة لشكل المسرحٌة ، لشكل ٌكون مسرحٌا

معالجة الحٌاة بطرٌمة تختلؾ عن معالجة مسرح موسكو الفنً لها ، إننً أحاول 

فمسرح موسكو الفنً ٌعالج الحٌاة بشكل حٌاة اعتٌادي على خشبة المسرح ، 

وٌعالجها بحمٌمة الحٌاة ، إننً أرٌد معالجة الحٌاة على المسرح بشكل  حاد مسرحً 

 ً ... ٌكون فً النهاٌة عمبلً فنٌا
)) (ٔ). 

نطلك أوجد فاختانكوؾ اتجاهاً جدٌداً أسماه الوالعٌة الخٌالٌة حٌث ومن هذا الم   

لصد بها تشكٌل الوالع لكً ٌعكس الحٌاة الداخلٌة للشخصٌة ، بمعنى إظهار الوجه 

والمناع أي الحمٌمة الظاهرٌة والحمٌمة النفسٌة ، الخلفٌة األخبللٌة واالجتماعً وراء 

المظهر الخارجً فهو 
((

ل لضٌة محورٌة ترتبط بعامل الزمان ٌعطً لردود األفعا

والمكان وترمً إلى انؽماس الممثل بلحظة ما من المشاعر الناجمة عن الفعل 

 ولكً تتوحد بطابع خاص ، ٌحّمل –النص  –النفسً للدور بروح المادة المإلفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( السنة األولى )بؽداد ( ٖ، عدد ) مجلة المسرح والسٌنما(فاختانكوؾ ، ))الوالعٌة الخٌالٌة(( ، ترجمة: لاسم دمحم ، ٔ)

 ٓ ٕٔص ، 99ٔٔوزارة الثمافة واإلعبلم ، 
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مهارة الممثل صوراً درامٌة تخضع لتمالٌد الفعل وألحكام أخرى ٌستجٌب فٌها الخلك 

لمهارة التمثٌل
أي إن رد الفعل ال ٌؤتً انعكاسٌاً آلٌاً ، بل عملٌة تمثل لوعً (ٔ) ((

تستحثه التجربة الشعورٌة الحسٌة التً ٌستؽرق فٌها الممثل خبلل فعالٌة األداء 

 التمثٌلً على الخشبة ، حٌث تحضر آلٌة سٌطرة وتوجٌه لتنظٌم سلون الفعل 

درتها فً االندراج ضمن البنى الساٌكولوجٌة ومجراه وإدران األهداؾ وممٌزاتها ول

المإثرة فً النص ، إن فعالٌة األداء تؤتً ضمن حضورٌة لصدٌة أساسها الوعً 

الذي الترن بالتجربة الشعورٌة الحسٌة وأصبح وجهاً آخر لها وٌكون هذا المركب 

تها بالتتابع فعبلً أساسٌاً كامناً ومهٌمناً ٌحٌل أفعال األداء وأهدافها ومحموال

ومساراتها فً بمٌة العرض ٌحٌلها إلى رد فعل واعً ومولؾ إدراكً من فعل 

األداء ذاته لٌتحول األداء التمثٌلً إلى تشخٌص وهو الذي ٌرفعه فاختانكوؾ عالٌاً 

وٌطالب به ، وبذلن تتحول ذات الممثل بآلٌاتها النفسٌة من ذات مٌكانٌكٌة جامدة إلى 

لوالع لٌس بحس البداهٌة ورتابة الفوتوؼرافٌة ولكن ذات خبللة مبدعة تعٌد تشكٌل ا

الوعً الذي ٌصبح معه كل مولؾ موضع رإٌا  –من خبلل حضور مزودج المتعة 

 مجاوزة ؼنٌة وإعادة تشكٌل بواسطة منطك المخٌلة الذي ٌحٌل الوالع التجرٌبً إلى

مجاوزة باالكتشاؾ وإعادة تعرؾ الوالع الفنً الذي ٌكتسب لٌمته وسموه من تلن ال

 واالرتماء نحو حالة حضورٌة ٌكون فٌها ذلن الوالع معروضاً ومكشوفاً بسطحة

وعممه بوسابل تعبٌرٌة فنٌة ، وبذلن ٌكون إدران الوالع أصبلً عملٌة مستؽرلة 

، لمد آمن فاختانكوؾ )بعصرنة( (ٕ)الوعً  –الذاتٌة من خبلل مزج المتعة 

المتلمٌن فً كل لحظة حٌث اعتمد مبدأ النصوص المدٌمة وحاول فً إنتاجه أن ٌثٌر 

االرتجال ففً مسرحة )األمٌرة توراندوت( نجد أزٌاإها مختزلة مع إضافة أشٌاء 

شرلٌة علٌها ، حٌث أبدل اللحٌة فاختانكوؾ بشارب مشرشبا ٌوحً كشارب ، 

 وصولجان الملن مضرب تنس ، والموسٌمى مرتجلة ٌموم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ ٕٕفاختانموؾ ، مصدرسابك ،ص  (ٔ)
 ٓ 9ٕٔ(، ص99ٓٔ،)بؽداد : مطبعة األمة ،  الوالعٌة فً المسرح( ٌنظر :مهند طابور ، ٕ)
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فٌظهر بها الممثلون أنفسهم ٌستخدمون األمشاط واألوراق والمطاط واألصابع 

نموذج العرض االحتفالً الذي ٌخرج عن العرض الطمسً لذلن كان الفن المسرحً 

عنده بحثاً دابماً ولٌس شكبلً نهابٌاً فإذا استطاع الممثل عنده أن ٌصل إلى شًء جدٌد 

فً أداءه فإنه ٌستطٌع أن ٌصل إلى شًء أفضل حتى بعد افتتاح العرض ، فالممثل 

ابماً أن ٌعمل على تطوٌر دوره ، ٌمول فاختانكوؾ المبدع عند فاختانكوؾ لادر د

عن هذا العرض لٌس تارٌخ األمٌر ما ٌجب على الممثلٌن أن ٌمثلوه هنا ، ولٌس 

أٌضاً المحتوى البسٌط لهذه األلصوصة ما ٌجب أن ٌمدموه للمتفرجٌن ولكن مولفهم 

ها الحالً ومواجهة هذه األلصوصة الخرافٌة الخٌالٌة ، وسخرٌتهم من مستوا

،وبذلن نجد عند فاختانكوؾ تطبٌماً أولٌاً لمبدأ الملحمً الذي عنى به  (ٔ) التراجٌدي

 وطوره ونظر له فٌما بعد المخرج األلمانً برتولد برخت . 

كان اتجاه فاختانكوؾ فً بنابٌة الشكل المسرحً اتجاها)) شعرٌاً فً جوهره    

عنها ٌعد الى فاعلٌة الخٌال ، دون االستؽراق فً الذاتٌة الرومانسٌة ، بل بدالً 

فٌكون لدٌه المسرح نتاجاً للخٌال حتى وان كان ٌنبثك عن الوالع ، حٌث ان الصورة 

المسرحٌة لدٌه مجاوزة لفوتوؼرافٌا الوالع نحو والع مإسس خٌالٌاً عبر منطك 

المتعة لفعالٌة الخٌال ذاتها ، وبذلن هو ٌإسس معالجته اإلخراجٌة  –الوعً 

اضحة ٌحضر فٌها الوعً الذاتً للوالع والتعبٌر عن ذلن الوالع عبر بتعبٌرٌة و

مجاوزة تفصٌبلته نحو الخلك الخٌالً بما فٌه من فنتازٌا وحلمٌة(( 
(ٕ)

، اي مؽادرة 

الوالع واالبتعاد عن المسلمات المنطمٌة والفروض الوالعٌة الى تشوٌه الوالع عن 

نجد  الع دابما بالحلم والرمز . وبذلنطرٌك التبسٌط والمبالؽة والتفتٌت ، وخلط الو

التداخل الكبٌر بٌن التعبٌرٌة بتمام منطلماتها وبٌن الوالعٌة الخٌالً لفاختانكوؾ التً 

)تنتصر لمبدأ تشوٌه الوالع كوسٌلة من وسابل االبداع والخٌال ( فهو من هذا 

الكاركاتٌر المنطلك ٌإسس رإٌاه االخراجٌة عن مماربة كارٌكاتٌرٌة اال انها جادة ف

 ٌبالػ وٌبسط وٌفتت سطح الوالع نحو رإٌا تكشؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 9٘ٔسعد أردش  ، مصدر سابك ، ص  ٌنظر: (1)

  ٓ 9٘ٔ(  مهند طابور ، مصدرسابك ، ص ٕ)
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السطح وتحمك حضور جدلٌة الوجه والمناع ، الوالع بارتباطاته اعماق ذلن 

العمٌمة وؼٌر الظاهرة وسطح الوالع بمظهرٌته المكشوفة المستوٌة والبسٌطة 

وبذلن ٌتحول المسرح لدٌه الى مفهوم المسرح الذهنً حٌث تنتفً فٌه ان تكون 

ً للعالم فتصبح عوضا عن ذلن خشبة المسرح  فٌه خشبة المسرح تجسٌداً مادٌا

وسٌلة السماط وطرح االسطورة والذات الداخلٌة للمإلؾ عبر اللعب المسرحً 

والمسرحة . وكل ذلن ٌنشا من خٌال الفنان المبدع مخرجا ممثبل مصمما وٌدعوا 

الجمهور نحو المشاركة فً عملٌة الخٌال تلن وبالتالً االشتران فً اللعب 

واستحصال المتعة
(ٔ)

ترٌنبرج )ارٌن الرابع عشر( . ففً اخراجه لمسرحٌة سٌ

((
فسَّر فاختانكوؾ المسرحٌة كلها من خبلل عمل الملن المجنون ففً لاعة 

العرش كانت الزٌنات الذهبٌة ٌؽطٌها الصدأ ، واالعمدة ؼٌر مستمٌمة ، وثمة 

متاهات من السبللم والممرات الى جانب استخدام منظور خاطًء ٌوحً 

المعتوه ، ورجال الحاشٌة ٌبدون كما كانوا بالتحوالت المفاجبة فً عمل الملن 

االرواح المٌتة للطبمة االرستمراطٌة ، فالبسهم مثل الدمى اواالشباح فً حٌن 

 ً تناول االشخاص العادٌٌن تناوال والعٌا
())ٕ)

اذ ٌدل المنظور من خبلل عمل   

ته . الملن المختل على تمنٌة معالجة تعبٌرٌة تجسد العالم المعلول بعٌون الملن ذا

إي تفصٌل الوالع من خبلل تلن الرإٌا المعلولة وكشؾ جوهره وارتباطاته 

ً عن استعراض فوتؽرافٌاه السطحٌة . كما ٌتحول لدٌه المكان  الداخلٌة عوضا

بتمامه الى تفصٌل لجؽرافٌا ذلن العمل الذي ٌتجسد عبره الوالع فبل تكون 

توتر والفزع الحاصلة من الوالع المتاهات  والسبللم والممرات إال تعبٌراً لحالة ال

 فً ذات الملن وفمدان الٌمٌنٌة  والتٌه والضٌاع الذي ٌشكله الوالع لدٌه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ٖٙ( ، ص ٕٔٓٓ،)الشارلة : دابرة الثمافة واالعبلم ، التٌارات المسرحٌة المعاصرةنهاد صلٌحة ،   ٌنظر: (1)

،ترجمة : سامح فكري ) الماهرة ، مركز اللؽات  99ٕٔ – 99ٕٔالمسرح الطلٌعً من ( كروستوفر انٌنز، ٕ)

 .9ٙ(، ص 99ٙٔاكادٌمٌة الفنون ، –والترجمة 
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فً إخراج فاختانكوؾ لمسرحٌة دٌبون لد       
((
ٌذ دٌكور بتنف -فاختانكوؾ –امر  

تكّون من حوابط مابلة وسبللم معرجة وكراسً تمٌل فً اتجاهها الجمهور وكشافات 

اضاءة مخفٌة فٌه  اماكن استراتٌجٌة فً اركان خشبة المسرح وخلك من ) الدٌبون( 

عمبل فنٌاً كامبلً .. منه حصل المتفرجون على اسلبه  بالؽة ٌمكن للطموس ان تتجه 

على الصدق الذي ٌجًء به المتعبدون للطموس الٌها وفً نفس الولت حصل 
())ٔ)

 

حٌث نجد االبداع الفنً فً استخدامه لفن اإلٌماءات واإلشارات والدٌكورات الفنٌة 

وتركٌزه على الساٌكولوجٌة الجمعٌة التً تؤسس للطمسٌة وارتمابه عن الوالعٌة 

لٌكشؾ عن اعماق مجتمع الؽٌتو وطموس السحر والخرافة. فكان ٌعمل فاختانكوؾ 

ذي ٌتم اكتشافه عبر الجهد االبداعً على تحمٌك االٌماع الخاص لكل شخصٌة وال

للمثل ذاته ، ولمد  طالب ممثلٌه بذلن الصدق الحمٌمً
 ((

انسو كل شًء عن هذا  

التملٌد الزابؾ للحٌاة ، فالمسرح حمٌمته الخاصة او صدله الخاص ، هذا الصدق هو 

صدق الخبرة ، واالنفعال ثم التعبٌر عنه على الخشبة بمعاونة الخٌال والوسابل 

مسرحٌة االخرىال
())ٕ)

 ٓ 

كانت عروض فاختانكوؾ رفض للطبٌعة واستخدامه للرموز والطموس          

وفً تصمٌم خطواته وفً اسلوبه الموسٌمً نجد اكثر دلة ورسوخاً وتمدماً والتصاداً 

من اي عمل اخر . كان ممثلوه ٌتنافسون الن ٌمدموا شٌباً جدٌدا تلمابٌاً مرتجبلً فٌمول 

لهم 
((
الممثلٌن ان تفٌض للوبهم بالمرح النهم فوق الخشبة دون هذا سٌبمى على  

المسرح مجرد تسلٌة فارؼة . اي التاكٌد على فعالٌة الخٌال المإدي الى المتعة 

 المابمة على الوعً والمصدٌة الفنٌة فً توجٌه الجهد االبداعً نحو ؼاٌاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ ٖٕفاختانموؾ ، مصدرسابك ،ص  (1)

،تـرجمة: فاروق عبد  ، المسرح التجرٌبً من ستانسبلفسكً الى بٌتر برونجٌمٌس روس اٌفانس  : ٌنظر (2)

 . 9ٖ(، ص999ٔالمعاصر ،  المادر ، )بٌروت ،دار الفكر 
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ً عن افضل االشكال لتمدٌم  فٌمول لممثلٌه  التتولفوا ابداً عن البحث ، ابحثوا دابما

المضمون الداخلً 
())ٔ)

 . 

استفادة فاختانكوؾ من االشكال الهندسٌة حٌث لام طلبته وممثلٌه بالتمثٌل      

عن استعارته  الصامت مع الموسٌمى ووفك االشكال الهندسٌة وابعادها فضبلً 

لوسابط مستعارة من المسارح الشعبٌة من مختلؾ انحاء العالم حٌث طور هذا 

االسلوب فً عروضه االخٌرة وكان المصد منها هو تحرٌر الممثل من التعبٌر عن 

ً ٌتمركز فٌه المخرج فً توظٌؾ طرق  الوالع الصارم . فمد كان مسرحه مسرحا

ن خبلل اختباراته وعمله التجرٌبً والٌات وتذوٌب تجارب متعددة مع بعض م

الجمالً ولذلن ٌمكن تسمٌة مسرح فاختانكوؾ بمسرح المخرج اي تحكم المخرج 

بكل شًء ولدرته على  انتاج من خبلل التجرٌب الجمالً تجربة متفردة تموم على 

عناصر متعددة وفً بعض االحٌان تدخل فٌها عناصر متنالضة لمد طور 

ٌة )اآللٌة الجسمانٌة( أو )الباٌومكٌانٌن( حٌث مزج فاختانكوؾ نظرٌته األساس

 نظرٌته هذه من عنصرٌن اخرٌٌن هما : تمنٌات كومٌدٌة دي الرتٌه االٌطالٌة  

واهتماماته بتمنٌات الحركة المستمبلٌة 
(ٕ)

. فلمد استفاد فاختانكوؾ من استعارته  

لكوالج وصوت لتمنٌات اآللة وعصرها فاستخدم التماثٌل المتحركة وفن اللصك وا

الرجل االلً والضجٌج الٌومً من االت ومكابن ، اصوات منبه )هورن( صوت 

لحٌم )ولدن( ، كما اكد على التسلٌات الروحٌة الشعبٌة ، فملل من اللؽة واكثر من 

الرموز واالٌماءات وٌهدؾ بذلن الى اثارة هجوم على المتلمً وتحفٌزه نحو 

 ٌشترن بمسرة اللعب المسرحً مستخدماً فً المشاركة عبر تنشٌط فعالٌة الخٌال ل

ذلن مفاهٌم تعابٌر مثل تلمابً ، ؼٌر منطمً ، ؼٌر والعً . نجد بذلن تاثٌرات 

واضحة للمستمبلٌٌن فً عروضه التً تركزت بالدرجة االولى على ابعاد فن 

 المسرح عن االجواء النفسٌة الخفٌة وكل شًء ظاهر فً المسرح ، فضبل عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 99كروستوفر انٌنز ، مصدر سابك ، ص  (1)

( ، 99ٓٔ)الماهرة : مكتبة االنجلو المصرٌة  ٕ: سامٌة احمد اسعد ، ج  ، فن المسرحٌنظر : اودٌت اصبلن  (2)

 . 9ٖٕص 
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المواجهة المباشرة مع المتلمٌن فً استخدامه للتكنولوجٌا الجدٌدة كوسابط متعددة فمد 

اعتمد الكتاب المستمبلٌون منذ بداٌة الحركة على عنصر مسرحً هام  وهو عنصر 

استفزاز المتفرج والمواجهة المباشرة 
(ٔ)

. ولمد استفاد المخرج فاختانكوؾ من  

بهم مثل ))البإرة المزدوجة ، التً تظهر اكثر  اسلوب وتمنٌات المستمبلٌٌن الخاصة

من صوت وحالة تمثٌلٌة على خشبة المسرح لكسر الفواصل والحواجز بٌن الفنون 

وترن التفسٌرات للمتلمٌن . حٌث استخدام فاختانكوؾ للبإرة المزدوجة فً العرض 

فن المسرحً الشتؽالها فً العرض دفعة واحدة ،اي ٌظهر امام المتلمً محاضرة ، 

شعر مسموع مسجل، رلص، كل ذلن مع موسٌمى تصاحب  لراءات، بصري،

البإرة المزدوجة وهً موسٌمى لضبط اٌماع المشاهد فمد تكون عبارة عن صرٌر 

ابواب او اصوات مكابن ، او ارتطام مجموعة من المفاتٌح على االرض(( 
(ٕ)

  

و لابم على احترام .اما تعامل فاختانكوؾ مع النص المسرحً الذي ٌنتجه المإلؾ فه

نتاج المإلؾ واالنطبلق به نحو افاق االكتشافات المبهرة للحمابك الكامنة فٌه 

والمدونة مابٌن سطور المإلؾ ووضع الٌد على لوى االسطورة والسحرٌة 

والفنتازٌا وكثافة الطمس التعبٌرٌة المتضمة فً النص سواء كان تارٌخٌا او 

ل ) دٌبون( ثم تحوٌل تلن الموى الى فعل ابداع اسطورٌا او تآلٌؾ دٌنٌة طموسٌة مث

المتعة . ان احترام النص واعتباره  –فنً ٌمتلن حمٌمة فنٌة سامٌة عبر الوعً 

ابداعا تستند الٌه فعالٌة االكتشاؾ والخلك اإلبداعً على خشبة المسرح وخبلل 

التحلٌل والتفسٌر واالكتشاؾ ، فمد كان
 ((

ٌطالب فاختانكوؾ ٌتمسن بدلة بالنص و 

بها طبلبه ، وهذه المطالبة تعتبر جزءاً من مطالبة ستانسبلفسكً االكثر شموال وهً 

عدم تطوٌر الدور للذات ولكن تطوٌر الذات للدور 
( ))ٖ)

 ٌنطلك الممثل فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  9ٔنهاد صلٌحة ، مصدر سابك ، ص  ٌنظر: (1)

 ٓ 9ٓٔسامً عبد الحمٌد ، مصدر سابك ، ص  (2)

(، ص 99ٓٔ، ترجمة: امٌن سبلمة )الماهرة : مكتبة االنجلو المصرٌة، االخراج المسرحًكارل النزوٌرث، (3)

ٕٔٔ ٓ  
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الوالعٌة الخٌالٌة من ))مبدا اللعب الواعً فً التجسٌد للشخصٌة الفنٌة للدور حتى 

حدود تحمٌك الشروط او الظروؾ الممترحة من حٌاة الحدث المسرحً بواسطة 

الممثل((
(ٔ)

بٌد ان تلن المماربة التعالج ماهو كابن موجود فعبل ، ولكن ما كان ٌمكن 

ان ٌوجد ، انها التإكد شٌبا بل تفترض وجود هذا الشًء هً بذلن تحفز العمل 

ٌة فً عمل الممثل وحافز التطوٌر الخبلق للممثل من الداخل والخارج وهً البدا

للعملٌة البنابٌة للدور كما ٌرى  ستانسبلفسكً
 

. لمد كان فاختانكوؾ ٌكرر تاكٌده 

على ان البدا فً فاعلٌة االبداع والخلك والتخٌل ٌكون عبر مشاركة التخٌل مابٌن 

الممثلٌن البلعبٌن  ، وتحمٌك مشاركة التخٌل مابٌن الممثلٌن والجمهور. حٌث 

كون التجسٌد ال لتحمٌك حالة تماهً مابٌن الجمهور والشخصٌة الفنٌة المجسدة ، ))ٌ

بل المشاركة فً متعة التجسٌد ذاتها
 
ان هذا ٌتطلب شكل تنفٌذ ، وشكل معالجة اداء  

تمثٌلً ٌجعل المشاهد كل الولت ٌشعر بفن التمثٌل عندما تكون الموهبة تعمل ، 

فنان حمٌمً  عندما تكون المعالجة المسرحٌة فً ٌد
( ))ٕ)

، ولذلن ٌطالب فاختانكوؾ  

بالبحث عن ))صٌؽة االداء الممتع الذي ٌجمع عمك التممص وجمال التشخٌص اي 

المضمون العمٌك و الشكل الفنً الممتع حٌث ان الممثل ٌموم بدراسة الظروؾ 

الممترحة فً النص والدور لبل كل شًء عبر تحلٌل مفصل لظروؾ حٌاة الدور 

والخارجٌة ، ومن ثم المٌام بتحلٌل ذاتً ٌساعد على معرفة عبللته بالمحٌط  الداخلٌة

  ٓ( ٖالذي ٌتفاعل معه عن طرٌك انعاش ذاكرته(()

وتشكل الموسٌمى عنصر معالجة مثلما هً تمنٌة اساسٌة فً انشاء الوحدة        

منٌة المشهدٌة عند فاختانكوؾ ، فهً)) تنظم حركٌة الجسد وتخلك عبر وحداتها الز

 (، اي ان الموسٌمى عند ٗمماببلت مساحٌة تكون عنصراً حاضراً فً الفضاء (()

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٓ 9ٔفاختانموؾ ، مصدرسابك ،  (ٔ)

  ٓ ٗٔٔكارل النزوٌرت ، مصدر سابك ،صس  (ٕ)

( 99ٙٔ، ترجمكة : عبكد الهكادي الكراوي ) عمكان : منشكورات وزارة المافكة ،  فن الممثل والمخكرج(بورٌس زاخوفا ، ٖ)

 . ٗ٘،ص 

  ٓ ٙ٘( المصدر نفسه ، ص ٗ)
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 فاختانكوؾ تثبت حضورها مادٌا فً الفضاء بتشكٌلها حركة الجسد من جانب ، ثم 

 ً تسمو فوق فٌزٌابٌة الجسداعادة تصمٌم ابعاد الفضاء من خبلل تلن الحركة الت

 فتحول الحركة فٌه الى اشارة بفعل الرلص.

اما الزي فٌتكون عند فاختانكوؾ عبر ))اللعب وفعل االرتجال للممثل على    

المسرح . حٌث ٌنتج الزي المسرحً للشخصٌات بالخٌال وفعل التخٌل فٌتم تحوٌل 

زي الممثل الى زي الشخصٌة عبر ما ٌضاؾ علٌه من تفصٌبلت ، مثل شرابط 

شرلٌة ، ولد تتحول فٌما  حرٌرٌة زاهٌة االلوان ، لطع لماش ٌصنعون منها عباءات

بعد الى لحٌة او عمامة او اي شًء ٌنتجه االرتجال كما فً عرض مسرحٌة 

االمٌرة توراندوت(( 
(ٔ )

ٓ 

 -شارل دٌبلن  : - 8

 – 99٘ٔتموم الخطة االخراجٌة عند المخرج المسرحً الفرنسً شارل دٌبلن )   

(على اساس الدخول الى ))عمك الفكرة الدرامٌة لكشؾ المخابى فٌه  9ٗ9ٔ

وطرحها عارٌة مكشوفة على المسرح ، كما ادخل فنً البالٌة واالرتجال داخل 

الدرامً وبحث كثٌرا العروض المسرحٌة ، كما احترم الى حد كبٌر كلمة الشاعر 

حول تفسٌر العبارات والكلمات ، وهو كمخرج كان ٌبدا باعداد كل ماٌدور حول 

العمل من عبللات للشخصٌات   ،الى تفسٌرها ، الى انتماالت المشاهد ، ولحظات 

تطور الشخصٌات المسرحٌة عبر ادوارهم ، كما كان الجانب التفسٌري والتحلٌلً 

الخراجٌة ، كما كان استعماله للفن الصامت وفن هو حجر الزاوٌة فً خطته ا

االرتجال جنب الى جنب الحوار الدرامً فً مسرحه ((
 (ٕ)

، ومن خبلل ما  تمدم  

استطاع دٌبلن ان ٌكشؾ عن اصالة فن التمثٌل النابعة من الرإٌة االخراجٌة 

ً التفسٌرٌة الدلٌمة من ناحٌة ، وان ٌمدم نسٌجا شفافا متناسما متظافرا مع فن

 ٓالصامت واالرتجال فً ضفٌرة درامٌة انسٌابٌة ممبولة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٖ( جٌمس روس اٌفانس  ، مصدر سابك ، صٔ) 

 9٘- 9٘( كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، ص ص ٕ) 
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خراجهاهتم دٌبلن فً ا
((
بعنصري الرلص  والموسٌمى وؼزا االخراجٌة بالبالٌة  

ومشاهد )البتانوماٌم ( فن التمثٌل االٌمابً حٌث التعبٌر باالشارات ، كما الام خشبة 

المسرح ذات االبعاد الثبلثٌة وبتحكم الخط واللون فً االبعاد الثبلثة
( ))ٔ)

 ٓ 

لمد طلب دٌبلن من ممثلٌه لراءة المسرحٌة اكثر من مرة لفهم المضمون   

الدرامً الذي ٌسعى الٌه الكاتب ، كما اراد من الممثل تجمٌع المبلحظات من لبل 

المإلؾ والمخرج وتحوٌلها الى للؽة عرض ، كما اراد اجراء التحدٌدات بالنسبة 

وتحدٌد نمطة البداٌة والنهاٌة للدور المسرحً ، بمعنى تصور كل مشهد على حدة ،

، كما اراد من الممثل انتظار الرإٌة االخراجٌة بالنسبة للدور حتى الٌعطً تحدٌدا 

لاطعا او جامدا للدور،  كما طلب دراسة مداخل ومخارج خشبة المسرح التً ٌمثل 

علٌها وعدد االدوار فً الصالة لٌضع الممثل فً اعتباره اثناء التمثٌل لوة وحجم 

وت المناسب للمشهدوفً تحدٌد دلٌك النفعاالته الكثٌرة والمتؽٌرة على الدوام ، الص

وحتى ٌمدم تناسما بٌن ما ٌمدمه وبٌن المعمار المسرحً الذي ٌإدي علٌه دوره ، 

كما طلب من الممثل االهتمام بكل متعمات دوره ، بمعنى ان ٌبدا الممثل مبكرا فً 

ر دوره ، كما اراد للممثل ان ٌكون لدٌه تنظٌم التعامل مع الزٌاء ولطع اكسوا

الشترن الفعلً ، أي ان ٌبدا منذ لحظة دخوله الى خشبة المسرح بتفسٌر المشكلة 

بكل احاسٌسه ونفعالته وتعامله مع الفضاء وجمٌع عناصر العرض المسرحً
(ٕ)

ٓ 

 لوٌس جوفٌة  : -9

( من المجددٌن فً  9٘ٔٔ- 999ٔلمد كان المخرج الفرنسً لوٌس جوفٌة)    

مجال السٌنوؼرافٌا والدٌكور المسرحٌٌن، واستخدم المطع الهندسٌة، وفرض 

اإلضاءة البٌضاء الحادة فً منصة المسرح،
 
اراد جوفة ان ٌكتشؾ الفهم  حٌث 

ً المسرحٌة التً الواضح ولٌس الشعور الحماسً ، اراد ان ٌذٌب نفسه تماما ف

 ٌخرجها بحٌث ٌعطً االنطباع بانه كان مع الكاتب عندما ابتدع النص،لذلن اصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ ٓٔٔسامً عبد الحمٌد ، مصدر سابك ، ص  (1)

ٌنظر  (2)
 

  ٓ 9ٔٔ: سعداردش، مصدر سابك، 
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على ان ٌذٌب الممثلون انفسهم فً النص حتى ٌستوعبوا كل جزبٌة فكرٌة منه وكل  

وفوق هذا وذان ، فمد كان ٌٓكونوا دلٌمٌن فً تشخٌصهم  اٌماءة وكل نؽم لكً

وفً انتاجاته تكون الحركة محدودة وااللماء بطٌؤ حٌث  جوفٌة جد حساس باللؽة،

فكرة وكل عاطفة بشكل كامل الى المتفرج ٌمكن اٌصال كل
(ٔ)

  ٓ 

اما المنظر لم ٌظهر جوفٌة اهتماما كبٌرا باالبتكارات المنظرٌة  فمد وصفت 

مناظره بانها ))تجمٌع من المناظر التمثٌلٌة المختارة واالخرى ذات الصفة 

المسرحٌة ،ولد اعتمد بؤن المناظر ٌجب ان تبدو كذلن والتعطً  أي انطباع عن 

ٌهام بالوالع وكان دٌكوره ٌإسس المكان والمزاج فمطاال
 ())ٕ )

ٓ 

دعا جوفٌة الى مسرح الشارع الذي اسسه باسم )االثٌنٌة ( حٌث طلب من 

ممثلٌه فً مسرحه البحث عن لوانٌن الحرفة ، ولد ادى ذلن الى طبع عروضه 

على المسرحٌة بطابعٌن معمارٌٌن هما)) : معمارلفضً ومعمار حركً ،ولد اعتمد 

الجمالٌات المسرحٌة وابدع فً استعمال الدٌكور واالضاءة ، وان طبعه تذوله 

للكبلسٌكٌة بطابع توشٌه شوابب البارون والفخفخة الباحثة عن المتعة(( 
(ٖ )

ٓ   

 لٌون شلر  : -ٓٔ

فً منهجه   ( 9٘ٗٔ – 999ٔاهتم المخرج المسرحً البولندي لٌون شللر) 

خشبة المسرح وجاهد فً سبٌل تمدٌم مسرح  بتحرٌن المجموعات الكبٌرة على

شعبً شعري واجه به مسرح العمال فً المسرح البولندي للمرة االولى ، لذالن  

اراد شللر البحث عن نوع جٌد من الدرامات ، نوع ٌموي من الصراع بٌن االدب 

 كدراما وبٌن المسرح كعرض مسرحً ، وٌرى ضرورة ابماء مثل هذا الصراع فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  ٓ 9ٗٔ: سامً عبد الحمٌد ، مصدر سابك ، ص ٌنظر (1)

  ٓ 9ٔٔسعد اردش ، مصدر سابك ،  (2)

 ٗٙٔشكري عبدالوهاب ، مصدر سابك ، ص    (3)
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الحٌاة المسرحٌة فالمسرح شامل لبمٌة الفنون االخرى، فالمسرح عند شللر كثٌر 

الحركة بعٌد عن الجمود ، لرٌب الى فن البالٌة والرلص والبانتوماٌم ، فالمسرح 

تبعا لخصابصه ، الٌمكن ان تحدده الدراما لكن التمثٌل وحده صاحب التحدٌد فٌه ، 

كة امام العٌن على المسرح اما الكلمة والموسٌمى والرلص تصبح حر
(ٔ )

ٓ 

ٌرى شللر ان على المخرج ان ٌكون)) عارفا لكل النظرٌات االخراجٌة واالنواع    

االدبٌة لكً ٌكون العمل الفنً للعرض المسرحً،  حٌث بحث شللر عن ما اسمه 

)مسرح اللحظة ( أي المسرح الذي ٌعطً تمرٌرا سرٌعا بواسطة االدب الدرامً 

تفاع من مذهبً التكعٌبٌة والمستمبلٌة فً العروض المسرحٌة،ومحاولة االن
( ))ٕ)

 ٓ 

وٌرى شللران على الممثل  ابراز  
((
فضابل الشخصٌة والدور المسرحً الذي  

ٌضطلع فٌه 
( ))ٖ)

، أي انه كان ٌرٌد من الممثل ان ٌسٌر الى اعماق الشخصٌة  

ره واستٌعابه ثم وتحمٌما للفن المسرحً لكً ٌعطً الممثل كل فضابله لهضم دو

  ٓتمدٌمه تمثٌبل فً امانة 

اراد شللر ان ٌعمل وفك ))المنهج العلمً خطوة بخطوة وٌدا بٌد مع المصممٌن    

للدٌكور والمناظر المسرحٌة ، وان ٌكونوا مطلعٌن على االسالٌب المسرحٌة وعلى 

اجهزة الخدع المسرحٌة وجمٌع متطلبات العمل المسرحً
( ))ٗ)

 ٓ  

 -بوبوؾ  : الكسً  -ٔٔ

ان الفن المسرحً  ( 9ٙٔٔ – 99ٕٔالمخرج الروسً الكسً بوبوؾ ) اعتبر    

انعكاس للحٌاة بواسطة الصورة الفنٌة ، حٌث ٌرى )بوبوؾ ( ان الفن هو استشراق 

ولد رأى فً منهج )ستانسبلفسكً(  ٓالمستمبل ، فالحاضر ٌجب ان ٌولد المستمبل 

اساسا للبحث البلمتناهً عن وسابل جدٌدة للتعبٌر المسرحً ، من خبلل الجمع بٌن 

 لنفسٌة ولوانٌن )ماٌرهولد( الشرطٌة معتمدا  ان المخرج لوانٌن)ستانسبلفسكً( ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( ٌنظرٔ) 
 

 ٓ 9ٕ٘: كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، 

   ٓ 9ٕ٘( المصدرنفسه ، ص ٕ)

  ٓ ٔٗاٌفانز، مصدر سابك ، ص  (جٌمس روزٖ)

  ٓ 9ٙ٘كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، ص  (4)
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ٌجب ان ٌختفً وراء ابداعات الممثل وان الٌحدد له تلن االبداعات بل ٌعمل على 

تفعٌلها ، وعلى المخرج ان ٌحرن خٌال الممثل وصوال الى متطلبات الشخصٌة 

للممثل تنعكس علٌها احساسات الدرامٌة ، وبهذا حدد ان المخرج لٌس اال مراة 

ومشاعر الشخصٌة وعلٌه ان ٌوجه الممثل بدون لسرٌة
(ٔ )

  

اعتمد اسلوب بوبوؾ االخراجً على الممثل بالدرجة االولى     
((

 الن الممثل هو

الذي ٌوصل المضمون االساسً للمإلؾ ، اما المناظر والمبلبس والملحمات اللٌمة 

ك الجو العام للعرض وتساند المعاناة النفسٌة لها اذا لم تشع بروح الممثل وتخل

للشخصٌة الدرامٌة 
( ))ٕ )

ٌرى )بوبوؾ ( ان وحدة العرض االسلوبٌة تموم على  ٓ

اساس ))التعاون الفكري بٌن  جمٌع عناصر العرض ، والتتحمك الوحدة اال عندما 

هم ٌضع المخرج هدفا واضحا امامه ٌتفك ذلن الهدؾ مع هدؾ المإلؾ ،أي ان ٌتم ف

الهدؾ االعلى فً النص وفً روح الفنانٌن العاملٌن على تجسٌده وعلى راسهم 

الممثل الذي علٌه ان ٌدرن جوهر المسرحٌة وفكرتها االساسٌة للتتحمك الوحدة الفنٌة 

للعرض المسرحً((
 (ٖ)

 ٓ 

ٌعتمد )بوبوؾ ( بؤن البداع بدون خٌال ،    
 ((

فالخٌال ٌحمك الجو المسرحً الناتج 

وان عن طرٌك الخٌال  ٓداث الدرامٌة المستندة الى الخط المتصل للفعل عن االح

 تتحمك الوحدة الفنٌة والتكامل بالوسابل االتٌة :

االٌماع : اذ البد ان ٌستسمً اٌماع المسرحٌة من اٌماع الحٌاة وٌماع الناس  -1

  ٓوسلوكهم وحركاتهم وعواطفهم

وردودافعالهم والى الجوهر االنفعالً: المستند الى افعال الشخصٌات  -2

   ٓالصراع الدرامً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌنظر (1)
 

، تـرجمة: شرٌؾ شاكر، ) دمشك : وزارة ، التكامل الفنً فً العرض المسرحً الكسً بوبوؾ: 

 .ٕٔ( ،ص 99ٙٔ الثمافة واالرشاد ،

  ٓ ٗٔ(المصدر نفسه ، ص ٕ)

  ٓ 9ٔٔ( سامً عبدالحمٌد، مصدر سابك ، ص ٖ)
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 ٓمساهمة عناصر االنتاج االخرى فً اسناد الهدؾ االعلى   -3

وحدة عناصر  –وان اول شرط من شروط التكامل الفنً هو وحدة الشكل 

ثانً اما  ٓالصورة المسرحٌة ، الدٌكور واالزٌاء والملحمات واالضاءة 

شرط فهو التوزٌع السلٌم للموى االبداعٌة للممثل وانتظام وسابله 

التعبٌرٌة
())ٔ)

  

والتكامل عند )بوبوؾ (هو))التركٌب المنسجم )الهارمونً ( لجمٌع     

اجزاء العرض وانسجامها مع بعضها ، أي اسناد بعضها البعض االخر 

كتل )مٌزانسٌن ( ولذلن عبللة بالتكوٌن وباالٌماع وبالتوزٌع الحركً لل

واالضاءة والموسٌمى والبد ان ٌنبع المٌزانسٌن من الحٌاة الداخلٌة 

للشخصٌات((
(ٕ )ٓ 

    

 
 -برتولد برٌخت : - ٕٔ

( االخراجٌكة علكى 9٘ٙٔ-999ٔتموم طرٌمة المخكرج المكانً برتولكد برخكت) 

وتمكدم الشمول والتكامل فً كل جوانبها سواء كان فً التؤلٌؾ او التمثٌل او االخكراج 

مفهوما للمسرح ؼاٌتها بناء العبللة بكٌن المسكرح والمجتمكع، فكاراد ان ٌنمكل المتلمكً، 

وان ٌجمع امامه صورتٌن فً آن واحد الصورة المسرحٌة وصورة المجتمع وتكامله 

أي ان المتلمكككً ٌجكككب ان ٌفككككر وال ٌتعكككاطؾ. هكككذه العبللكككة الجدٌكككدة بكككٌن المتلمكككً  –

للمصطلح الملحمً لمسكرحه للتفرٌكك بٌنكه وبكٌن  والمسرح والمجتمع هً التً اوحت

المسرح الدرامً، واٌضكا عكن المنطلكك نفسكه الكذي اتبعكه سكابمه )بسككاتور( علكى ان 

المتلمً ٌمؾ مولفا سلبٌا، وانه ٌجعل االحداث ؼٌر لابلة للتؽٌٌكر، وبكذلن فكان المتلمكً 

 ما ٌجب ان ٌإدي دورا فاعبل فً العرض المسرحً وان ٌبحث مولفا نمدٌا ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 9ٔٔسامً عبدالحمٌد، مصدر سابك ، ص  (1)
  ٓ ٕٖٙكمال الدٌن عٌد ، مصدر سابك ، ص   (2)
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للتؽٌٌككر  ٌككرى وٌسككمع، ومخاطبككة عمككل المتلمككً ولككٌس مشككاعره، الن المتلمككً لابككل

باستمرار
(ٔ)

. 

إن المسرح الملحمً هو مسرح سردي ال ٌمثل االحداث، بل ٌعرض بصكورة  

متسلسلة حٌث ٌترن لكل مشكهد كٌانكه المسكتمل مكن دون أن ٌكرتبط بمكا لبلكه أو بعكده، 

 مما ٌإدي إلى إن الحوادث تسٌر إلى ؼاٌتها بخط منحن. فضبل عن انه ٌروي

لم وٌمدمها كموضوعات متعددة، ككذلن لكه خاصكٌة األحداث نفسها كصور لما فً العا

التحككول المباشككر مككن العككرض إلككى الشككرح والتككدلٌك، وٌمككوم كسككر اإلٌهككام وكسككر 

االندماج الكامل. أي انه ٌمول للمتلمٌن ال تشاهدوا أحداثا حمٌمٌة لحظة مشكاهدتها، بكل 

لصصا حدثت فً الماضً، وٌعتمكد المسكرح بكدوره علكى عنصكرٌن مهمكٌن ربٌسكٌن 

 ما:ه

التؽرٌككب: هككو عملٌككة جعككل االحككداث والشككخوص ؼرٌبككة والمصككد منهككا هككو تهٌبككة  -ٔ

وتسمٌتها، على اعتبارها شكٌبا ٌكدعو للتفسكٌر واالٌضكاح ال مجكرد امكر طبٌعكً، 

مؤلوؾ
(ٕ)

 . 

المتلمً ووضعه على مسافة نمدٌة. للنظر الى الظاهر بعٌن النمد من اجل التصحٌح،  

الجسكت  : -ٕ –ٌة واالنسانٌة المطلوب تصكوٌرها ولهذا تمنٌة االحداث االجتماع

وهو الحركات واإلٌماءات االجتماعٌكة. والحرككات ال تعنكً فمكط حرككة الممثكل 

وردود افعالككه والعابككه الجسككمانٌة. وانمككا الحركككة والكككبلم والمولككؾ والموسككٌمى 

التً تكتشؾ لٌس فمكط بالوسكابل السكاٌكولوجٌة بكل عبكر التصكرفات والحرككات 

عملٌكة )الجسكت( هكً عملٌكة تشكبه بفككرة توحكد عناصكر العكرض، اذ  اٌضا. ان

تتخككذ الحركككة واللؽككة التعبٌككر عككن حالككة واحككدة مشككتركة ال ٌمكككن تزٌٌفهككا، ولككد 

تكون االشارة الحركٌة الدالة صورة لحادثة لصٌرة من المسكرحٌة، ومكن ناحٌكة 

 المفهوم فان عنصر الجست، ٌستند الى ان ٌكون الفعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

 .9ٕٔ(، ص999ٔ، )بٌروت:  دار النهضة العربٌة، فنون االدب المسرحٌةٌنظر : عبد المادر لمط، ،   (1)

 .9ٔ(، ص999ٔ،)بؽداد: دار ابن رشد ،  ، مسرح التؽٌٌرلٌس الزبٌدي  (2)
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واالٌحاءي واالشاري، الل عرضة للتزٌٌؾ من اللؽةالمربً 
(ٔ)

 

اصبح الكنص المسكرحً لدٌكه ال ٌتناسكب مكع الطرٌمكة االرسكطٌة، وككذلن مكع 

شان هكذا العصكر المتحكول، والكذي ٌعكٌش فكً عكالم متؽٌكر، فجكاء بنصكوص ملحمٌكة 

لاصككدا اهككدافا عملٌككة. ٌبنككً مككن خبللهككا العبللككات المتؽٌككرة بككٌن النككاس وعبككودٌتهم 

وؾ االلتصكادٌة واالجتماعٌكة ومكن ثكم اٌمكاظ فهكم للثكورة والتصكدي لهكا والعمكل للظر

علكككى تؽٌٌرهكككا مكككن خكككبلل التوعٌكككة والتثمٌكككؾ. فوظٌفكككة المسكككرح ال تشكككمل تصكككوٌر 

االوضككاع ؼٌككر الطبٌعٌككة، بككل اضككافة االوضككاع الطبٌعٌككة فككً العككالم. كمككا اعتمككد فككً 

مكة الحمٌمكة االجتماعٌكة نصوصه على االسلوب التعلٌمً، الذي ٌضع المسرح فكً خد

سالكا منهج )بسكاتور( فً طرق االخراج، واسكتخدم الوسكابل الجدٌكدة فكً التكاثٌرات 

المسرحٌة لٌس هذا فحسب بل أعتمد على االسكلوب الترفٌهكً مكن خكبلل الترابكه مكن 

ساحة السٌرن، حٌث ال ٌتممص المتلمون ما ٌرونه، اال ان الفارق بٌن لابمكة المسكرح 

سلوب التعلٌمً وساحة السٌرن، المعمول فً اال
(
ٕ
)
. 

علككى الممثككل فككً مسككرح )برٌخككت( ان ٌتجنككب االنككدماج فككً دوره، وان ٌظككل  

أي ان الممثككل ٌككإدي حواراتككه علككى نحككو  -مككدركا بانككه ٌمثككل دورا وال ٌمككدم الحمٌمككة

سردي، ٌسرد افعاال لام بها شخص اخكر فكً زمكان سكابك ، فالممثكل ٌجكب ان ٌكإدي 

ص الشخصٌة، ولمنع هذه العملٌة، حدد )برٌخت( ثكبلث وسكابل دوره بمعزل عن تمم

 -تمكنه من ذلن هً:

 النمل على لسان الشخص الثالث. -1

 النمل بالزمن الماضً. -2

لراءة الدور الى جانب التعلٌمات والمبلحظات -3
(ٔ)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .9ٕٓ( ٌنظر : عبد المادر المط ،  المصدر السابك، صٔ)

 ٙ(،ص99ٕٔ، ترجمة : نسٌم مجلى) الماهرة: الهٌبة المصرٌة للكتاب، برٌخت( رونالد جراي ، ٕ)

( )بؽكداد: : ٖٗ، سلسكلة الكتكب الحدٌثكة، العكدد )،  دراسكات فكً االدب االوربكً المعاصكرشفٌك ممار ( ٌنظر :ٖ)
 .ٗٗٔ(، ص99ٕٔمطبعة االدب البؽدادٌة، 
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إن الممثل ٌجب أن ٌككون لكادرا علكى اإلٌمكاء فكً لحظكات مناسكبة )انكه ٌمثكل بطبٌعكة 

مثٌكل ٌسكمح للمتلمكً تمكن االنسان من رإٌة المنحى اآلخر للحكدث(، بحٌكث تجعكل الت

بحث االحتماالت األخرى الى الحد الذي ٌبدو معه أي حدث واحد من حملة االحداث 

أي ٌرٌد ان ٌكون مولكؾ الممثكل مولفكا واعٌكا وعملٌكا واستعراضكٌا، وهكذه  -المتنوعة

الطرٌمة تعارض مبدا )ستانسبلفسكً( الذي طالما أصر على أن ٌكون الممثل وحٌكدا 

ته، ثكم بعكد ذلكن تكدخل الشخصكٌات فكً عبللكة مكع بعضكها االخكر تماما مندمجا فً ذا

 على أساس ان طبٌعة الشخصٌات التً تمرر نوع العبللة 

ما دامت الشخصٌة المفكردة هكً الوحكدة االساسكٌة.ندرن مكن خكبلل ذلكن ان المخكرج 

ٌرٌككد ان ٌكككون عبللككة بككٌن ممثككل واخككر، ولككٌس هنككان عبللككة فردٌككة واحككدة كمككا فعككل 

الذي اراد بها ان تكون هذه الشخصٌة المفردة، لكذلن عمكل ان ٌككون  )ستانسبلفسكً(

كل شا مبلصما فً عمله ودوره واتمانه مع االخرٌن، ومن ثم تحمٌك االسلوب الكذي 

ٌبؽٌه
(ٔ)

 . 

ٌعد الجمهورعند برخت عنصرا ضرورٌا ومنتجكا متمٌكزا فكً فكن المسكرح ، الن     

المسرح عنده ماهٌة متكاملة من خبلل عناصر العرض المختلفة، والجمهور هو احكد 

هذه العناصر. ولكً ٌتطور فن المسكرح، البكد مكن تطكوٌر الجمهكور وجعلكه عنصكرا 

لمكً الؽكارق باالٌهكام، لهكذا فكالعرض منتجا فعاال، ٌمؾ مولؾ النالد لبلحكداث، ال المت

والمتلمككً الككذي اسككتدرج الككى العككرض …بككدون متلككك، ال ٌشكككل اال نصككؾ عككرض

المسرحً ٌجب ان ٌكون مشاركا فً المسرح. نفهم ان المتلمكً ٌجكب ان ٌككون مثمفكا 

 وواعٌا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  99ٖٔ،ترجمة: جمٌكل نصكٌؾ التكرٌتكً ،)بؽكداد:وزارة االعكبلم،نظرٌة المسرح الملحمً( ٌنظر : برتولد برٌخت، ، ٔ) 

 .9ٕ، ص

( ٌنظرٕ)
 

 .99(، ص99ٖٔ، ترجمة : سامً عبد الحمٌد )بؽداد: مطبعة الجامعة،المكان الخالً: برون ، بٌتر ، 
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مجال الفن المسرحً، لكً ٌستطٌع ان ٌكون نالدا ممٌزا، وبكدوره ٌسكتطٌع ان ٌحلكل ل

أي نوع من االنواع المسرحٌة التً ٌشكاهدها بٌسكر، فوجكوده فكً العكرض المسكرحً 

 مهم للؽاٌة، وهذا االخٌر بدوره الى المتلمً ٌكون الخلفٌة الفنٌة بكل مكوناتها الفكرٌة 

راسككة، والكشككؾ عككن العٌككوب مككن اجككل الككدعوة الككى واالجتماعٌككة بمصككد التفسككٌر والد

التؽٌٌر، لكون االنسان متؽٌر ومؽٌر فً الولت نفسه، ومن ثم تحمٌكك نظرٌكة متكاملكة 

من جمٌع النواحً ومن ضمنها عنصر الجمهور
(ٔ)

 . 

تعد الموسٌمى عنصرا مهمكا جكدا فكً العكرض المسكرحً ووسكٌلة مكن وسكابل  

اظهكار المعنكى البكاطنً االجتمكاعً واالساسكً ))التؽرٌب ، فهً تساعد الممثل علكى 

لمجمل عبللات الحدث المسرحً. كما تدخل فكً بنكاء حبككة العكرض بوصكفها وحكدة 

من وحدتها العضوٌة، وتسهم فً ابراز مضمون العرض اٌضا، بمعنكى اخكر ان هكذا 

العنصر لم ٌعد مكإثرا صكوتٌا ٌسكعى الكى خلكك جكو فكً المسكرحٌة ٌكاتً منسكجما مكع 

ٌعرضه الحدث المسرحً، وانما ٌسهم فً توحٌد مشاعر الجمهور، فضبل الجو الذي 

عن انه ٌموي عنصر االندماج بٌن الصالة وخشبة المسكرح((
(ٕ)

. تكاثر )برٌخكت( فكً 

اسككتخدام اسككلوب المنظككر بعككض الشككا بككالمخرج )كككرٌج( فمككد ادرن االخٌككر ))خلككك 

نككه ادرن ان صككورة رمزٌككة تحككل محككل المنظككر المرسككوم للؽابككة الكاملككة. وذلككن ال

التفاصككٌل ؼٌككر الضككرورٌة تسككتحوذ علككى اهتمامنككا بككبل ضككرورة. امككا )برٌخككت( فلككم 

ٌستخدم هذه الطرٌمة فكً المنكاظر المسكرحٌة فحسكب، بكل عمكل بهكا حتكى مكع الممثكل 

عندما ٌنظر الٌه من وجهة نظر المتلمً. فهو ٌلؽً العاطفكة المصكطنعة وككذلن ٌلؽكً 

ر لكدى الشخصكٌة، النكه ادرن ان عكدم الؽابهكا اٌضا تطور التشخٌص وتنامً المشكاع

سٌإدي الى عدم الوضوح المؽزي والذي نرٌد ان نصل الٌه((
(ٖ)

 . 

انككه ٌرفككع السككتار فككً مسككرحه، مككن اجككل اتاحككة الفرصككة للمتلمككٌن ان ٌككروا  

 استعدادات الممثلٌن مباشرة، مثل بداٌة العرض المسرحً، كما ٌرفض المنصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ٌنظرٔ)
 

 .9ٙٔ:  برٌخت، برتولد ، المصدر السابك، ص

 .9ٙ( جراي ، رونالد ، المصدر السابك، صٕ)

 .ٕٓٙ( بإٌخت برتولد ، المصدر السابك، صٖ)
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الثابتككة باسككالٌبها فٌمككول)) ٌجككب ان نبنككً المنصككة فككً كككل عككرض مسككرحً بطرٌمككة 

 جدٌدة تنسجم وطبٌعة المهمة التً ٌسعى الٌها فرٌك العمل بشكل عام فبل ثبات وكل 

شا ٌجب ان ٌكون موحٌا ورمزٌا وهادفا ومتؽٌرا((
(ٔ)

 . والعوامل التً تعمل على 

ان والتككاثٌر المتبككادل فككً المنصككة نجككاح مهمككة مصككمم المنصككة، كٌفٌككة تصككوٌر المككك

والممثلككٌن وانعكاسككه علككى التصككمٌم وعبللككة الككدٌكور بوصككفه وسككطا جمالٌككا متصككبل 

بسابر االوساط الجمالٌة االخرى. وبهذا فان استخدام )برٌخت( للمنظر المسكرحً لكم 

ٌكن محددا باسلوب واحدا وانما متؽٌر تبعا لتنوع عروضه المسرحٌة، ومتؽٌر اٌضكا 

 ما ٌحدث من تؽٌر فً هذا العالم المتؽٌر الذي ٌخضع له.تبعا ل

تتوزع االضاءة بشككل محكدد، والتكً تتمثكل ))باالضكاءة الفٌضكٌة علكى خشكبة  

المسككرح، حتككى فككً مشككهد اللٌككل، وال ٌعطككً للمتلمككً فرصككة االسككتؽراق فككً احككبلم 

اجهكزة الٌمضة او الشعور بنفسه انه مرتبط بالظبلم مع ؼٌره. كما دعا الكى ان تككون 

االضاءة مربٌة من الجمهور، كل ذلن من اجل تحمٌك مبدا التؽرٌب((
(ٕ)

. 

 كمككا اسككتخدم )االؼككانً( فككً العككرض مككن اجككل التركٌككز علككى الحككدث فٌمككول 

تتولككؾ الحركككة علككى خشككبة المسككرح، وٌبككدو اسككلوب برٌخككت هنككا مطبوعككا بطككابع ((

نظكر عالٌكة ودلٌمكة،  البساطة والسهولة، فمثبل هذه االؼانً تفسر االحداث مكن وجهكة

ومرتبط الحدث الخاص والفرٌد من نوعه بالحدث العام والشامل. كما تعمكل علكى ان 

تكككون وسككابل لمطككع سككٌاق المسككرحٌة وتمنككع المتلمككً فرصككة التفكٌككر والتامككل. وتظككل 

الفرص الموسٌمٌة ظاهرة للمتلمً حتى ال تصبح الموسٌمى الخفٌة وسكٌلة لخلكك تكوهم 

((الحمٌمة عند المتلمً
(ٖ)

 .وبذلن نفهم ان كبل العنصرٌن )الموسٌمى(و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٙٗ(، ص999ٔ، ) بٌروت: دار النهضة العربٌة والنشر،، مسرح برٌختعدنان رشٌد (1)

، ترجمة: عبد الحلٌم البشبلوي ،)المكاهرة: الهٌبكة المصكرٌة العامكة للتكالٌؾ المسرح الثوريروبرت بروستاٌن،   (2)

 .ٖٖٓوالنشر، ب.ت(، ص

  ٓ 9ٕٗعدنان رشٌد ، مصدرسابك ، ص (3)
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)االؼانً( ٌإدٌان دورهمكا بشككل منفصكل، لككون ككل منهمكا ٌشككل جانبكا خاصكا بكه، 

 منسجم وجمالً. ووظٌفة خاصة فً العرض المسرحً بشكل

 

 -انتو نٌن ارتو:  - ٖٔ

واحدا مكن المخكرجٌن المسكرحٌٌن  (9ٗ9ٔ-99ٌٙٔعدالمخرج الفرنسً ارتو  ) 

الذٌن دعكوا الكى مسكرح ٌبتعكد عكن الزٌكؾ والنمطٌكة السكابدة  لكذلن اراد لمسكرحه ان 

ٌكككون اشككبه بمحرلككة، طككاعون بككٌن البشككر، ووسككٌلة التعبٌككر هككً الصككور الفٌزٌمٌككة 

ً ٌجكب أن تتوصكل إلكى تنكوٌم جهكاز األحسكاس عنكد المتلمكٌن، والمسكوة ال الماسٌة الت

ٌمصد بها ذلن النوع من المسوة )السادٌة( وانما المسوة التً تصدق بٌن الناس جمٌعكا 

بحكم خلوهكا مكن الكدوافع الشخصكٌة ومكن التعمكل. وهكذا االتجكاه الكذي ٌتحمكك بكه هكذا 

ثكل بالمسكوة واألحكوال الماسكٌة التكً الهجوم العنٌؾ على ما هو شكابع ومكالوؾ، والمم

ٌعٌشها اإلنسان هو اتجاه ٌتضمن لدرا هاببل من الصبلبة ٌفوق صبلبة الحٌاة نفسكها، 

كما ٌتضمن هذا األتجكاه فككرة أن الككبلم وسكٌلة مكن وسكابل االتصكال الن الككبلم ٌعكد 

من أدوات التعبٌر المسرحً حسب رأٌه، ومن ثم فانه ال مكان له فً المسرح
(ٔ)

. 

لمد دعى ارتو الى وظٌفة جدٌدة للمسرح ، فمكد عكد الوظٌفكة الربٌسكة لمسكرحه ))هكً 

طككرد األوهككام والخٌكككاالت((
(ٕ)

. واعتبككار المسككرح وظٌفكككة نفسككٌة وأخبللٌككة ثانوٌكككة، 

واالعتماد بان األحكبلم نفسكها لٌسكت سكوى وظٌفكة تعوٌضكٌة فمكط، فٌجكب التملٌكل مكن 

 الى حد سواء.التؤثٌر الشاعري العمٌك ألحبلم والمسرح 

لككذلن فمككد اسككتخدام )ارتككو( أسككلوب )الحلككم( مككن خككبلل اسككتخدام ))الحككوار فككً  

اطار مسرحً بحت بعٌدا عن ممتضٌات األسلوب األدبً، ومكنكه أٌضكا مكن أن ٌعلكل 

اسكككتخدامه للرمكككوز الهٌروؼلٌفٌكككة وسكككٌلة لنمكككل أفككككار معٌنكككة عكككن طرٌكككك االتصكككال 

 وب استطاع أن ٌمدم األشباح والدمىالبصري، فضبل عن ذلن باستخدام هذا األسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ت: عبككد المككنعم اسككماعٌل )بٌككروت: المركككز العربككً للثمافككة ،  مسككرح االحتجككاج والتنككالض( ٌنظككر: جككورج ولككورثٔ) 

 ٓ 9ٖص(، 999ٔوالعلوم، 

  .9ٓٔ( ،  ص99ٖٔ، ترجمة : سامٌة اسعد، )الماهرة : دار النهضة العربٌة، ، المسرح ولرٌنه(  انتونٌن ارتوٕ)
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وؼٌرهككككا. ومككككن اجككككل ذلككككن كككككان مسككككرح )ارتككككو( ٌككككدعوالى األسككككطورة والسككككحر 

والمٌتافٌزٌمٌة
())ٔ )

. أي أن  المسرح الذي ٌدعو الٌه )ارتكو( مسكرح ٌكدٌر أحكداثا ؼٌكر 

 سرح ٌدعو الى البلشعور الداخلً من اجل أٌماظ الجمهور.اعتٌادٌة م

 -ٌتعامل )ارتو( مع النص المسرحً فً ثبلث مراحل مختلفة :    

)) المرحلة األولى: وضكع الكنص فكً مكانكه عالٌكة، فكاحتفظ بممكام الكنص وجعلكه فكً 

 الصدارة، ومعناه الخضوع للمإلؾ، والخضوع للنص فً العرض المسرحً.

الثانٌة: كؾ عن الدفاع عن فكرة عدم المساس بكالنص، ونفكى حرفٌكة الكنص المرحلة 

لصالح روح النص ، وتبل هذا الشا ،حرٌة المخرج، حرٌة العمكل المطلكك، اسكتبدلت 

سكككٌادة الكككنص، شكككٌبا فشكككٌبا، سكككنطلب مكككن اإلخكككراج، الن الكككنص أن ٌعنكككى بتجسكككٌد 

ٌض عنكككه بالصكككراخ الصكككراعات المدٌمة،المرحلكككة الثالثكككة: اسكككتبعاد الكككنص، والتعكككو

وااللتككواءات ، ٌفعككل بككالنص مككا ٌحلككو لككه، وهككذه المرحلككة أذل فٌهككا الككنص، وشككوهه، 

وافمده صفاته الربٌسة تدرٌجٌا((
(ٕ)

. 

ٌعد الممثل عنصرا له ))أهمٌة بالؽة، ما دام نجاح العرض متولفا على ادابكه،  

(وعنصرا سلبٌا، ما دامت كل مبادراته الشخصٌة مرفوضة له رفضا باتكا(
(ٖ)

. سكواء 

كان ذلن بالحوار، او عن طرٌك التمثٌل الصامت لنمل األفككار التكً ٌرٌكدها المخكرج 

 عبر الخٌاالت واألوهام.

أراد مكككن الجمهكككور ان ٌككككون)) توالكككا للؽمكككوض، ومتنبكككا بظهكككوره، فكككالمتلمً  

ٌجلككس فككً مسككرح المسككوة فككً الوسككط، فككً حككٌن ٌحككٌط العككرض بككه. فضككبل عككن ان 

األفكار الجلٌلكة والممصكودة المتعلمكة بالمسكوة، مكن خكبلل لؽكة الجمهور ٌجب أن ٌعً 

ٌفهمهككا عككن طرٌككك نظككره جمالٌككة الرتككو. فالمسككرحٌة علككى وفككك رأي ارتككو ال بككد ان 

تتؽٌر شكبل ولؽة حتى تتضح للجمهور ((
 (ٗ)

 ، لذلن عمد مسرح ارتو الى  إشران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99( المصدر نفسه ، صٔ)

  ٓ 9٘ٔ( سعد اردش ، مصدر سابك ، ٕ)

  ٓ ٕٕٙ( سامً عبد الحمٌد ، مصدر سابك ،ص ٖ)

  ٓ 8ٖ( جورج ولورث، مصدر سابك ، ص ٗ)
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 المتلمً فً العمل المسرحً اشتراكا فعلٌا كامبل .

عن انماط وطرق جدٌكدة لبلضكاءة تعتمكد استطاع ارتو من خبلل بحثه الدابب  

على ))نشر آثار الذبذبات الضوبٌة على شكل موجات، او طبمات، او لصؾ بالسهام 

النارٌككة. ولكككً توجككد أنواعككا خاصككة مككن األلككوان، علٌنككا أن نككدخل فككً الضككوء ثانٌككة، 

الخ، لتوجكد الحكر، والبكرد، والؽضكب، والخكوؾ … عناصر الدلة، والكثافة، والسمن

.فضبل عن ذلن فمد دعا الى االبتعكاد عكن الكزي المسكرحً الحكدٌث لكدرا مكن وؼٌرها

اإلمكان ال حٌاءا بالمدٌم، بل الن بعض أنواع األزٌاء ذات ؼاٌكة شكعابرٌة ترجكع الكى 

آالؾ السنٌن، وان كانت لد لدمت فً لحظة ال تزال تحتفظ بجمال مظهرها لكداللتها، 

ولمربها من التمالٌد التً أوجدتها
())ٔ)

 ٓ  

 -كوركً توفستونوكوؾ  :  - ٗٔ

بككؤن المسككرح ٌجككب ان ٌعبككر بصككدق عككن  ٌككرى المخككرج الروسككً توفسككتونوكوؾ   

الحٌاة االجتماعٌة وعن لضاٌا االنسان المعاصر واعتمد فً اسلوبه علكى اعطكى ككل 

مسكرحٌة شككلها المناسكٌة ، كمكا اككد فكً اسكلوبه علكى ابكراز جانكب عصكري فكً اٌكة 

ا فمككد جمكع بكٌن الوالعٌككة النفسكٌة لستانسبلفسككً والدعابٌككة مسكرحٌة ٌخرجهكا ، وهككذ

لماٌاكوفسكً وااللٌة الحٌوٌة لماٌرهولد ، ولد اختار من كل تلن االسالٌب مكاهو مهكم 

فً نظره ومإثر 
(ٕ)

  ٓ   

اسلوب استخدم توفستونوكوؾ    
 ((

سٌنمابٌا فكً الكربط بكٌن االحكداث اوالمشكاهد  

اوالموالككؾ والظهككار العبللككات بككٌن الشخصككٌات وتعزٌزهككا عككن طرٌككك )اللمطككة 

المكبرة ( واللمطات االخرى حٌث جعل اجزاء من خشبة المسرح تتحكرن  المرٌبة

باتجاه المتفرج واحٌانؤ تدخل داخل الصالة 
( ))ٖ)

 ٓ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 86 -88 انتونٌن ارتو، مصدر سابك ، ص (1)

  ٓ ٘ٔٔسامً عبدالحمٌد ، مصدرسابك ، ص  (2)

 ٓ  9٘٘كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، ص  (3)
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تمٌز بؤربع توجهكات اولهكا ))اعتمكاده الوالعٌكة النفسكٌة فكً  ان اسلوب توفستونوكوؾ

تطوٌر بناء الشخصٌة من لبل الممثل والتركٌز على لواه االبداعٌة فً هكذا المجكال ، 

 وثانٌؤخلك انسجام بٌن التشكٌبلت الجسدٌة وحركة الممثلٌن وبٌن الحس الحركً 

 االهتمام بتفاصٌل الحٌاة الٌومٌة للكلمات، وثالثا االهتمام بالتمالٌد الوالعٌة المعاشة و

واستخدام اسلوب االستعارة والمجاز ، ورابعا  مجاورة الفكر الفلسفً للمجتمكع فكً   

عككرض مركككب ٌنككالش المتؽٌككرات معبككرا عنهككا بحركككة الممثككل السككرٌعة وعلككى وفككك 

المنطك الجدلً والتؽٌر المستمر فً الحٌاة
( ))ٔ )

ٓ  

النص ومحاولكة لراءتكه لكراءة جدٌكدة تتناسكب على اهمٌة  لمد اكد توفستونوكوؾ 

مع رورح العصر ، ولد اعتبر
((
النص اساسا للعرض حٌث تكمن مهمة المخكرج  

فً اٌجاد المفاتٌح البصرٌة الحٌة للكنز الذي ٌختفً وراء كلماتكه ومحاولكة كشكؾ 

ولكككد رفكككض ككككوركً المكككداخبلت  ٓذلككن الكنكككز الكككى المتفكككرج بواسكككطة الممثلكككٌن

لنص، وفً حال تعارض رإٌة المخرج مكع رإٌكة المإلكؾ فعلكى الشكبلنٌة على ا

المخرج ان ٌتنازل من اجل خدمة المضمون 
())ٕ )

ٓ  

لمد استخدم توفستونوكوؾ جمٌع الوسابط التمنٌكة الحدٌثكة العتمكاده ان العصكر     

 لداعطى الحرٌة للمخرج فً االختٌار وان الجمهور ٌتمبل مثل تلن االستخدامات  

اء النمطككً للممثككل ،وهنككا تتحمككك ممولككة توفسككتونوكوؾ فككًولككد رلككض االد
((

أن 

األساس فً العمل الفنكً هكو الممدمكة المنطمٌكة ألنتكاج بكدأ أو لكم ٌبكدأ ، وأن المهكم 

فككً عملٌككة اإلنتككاج هككو اإلٌمككان البلمتنككاهً ، الككذي ٌحسككم كككل االشكككاالت . هككذا 

اإلٌمان هو العدواألساس ألي عدم وضوح فً الرإٌة الفنٌة 
())ٖ )

   . 

إن شكككل العكككرض فكككً مسكككرح توفسكككتونوكوؾ ٌعنكككً ، مكككدى إنعككككاس المكككادة    

المطروحككة علككى المخككرج ، وأرتباطهككا بككالمٌم والتمالٌككد التككً تمٌككزه عككن ؼٌككره ، 

 وتدعو إلى الخلك واإلبتكار ، وبدون الجدٌد فً الطرح ٌصبح شكل العرض ببل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٓ ٙٔٔ( سامً عبدالحمٌد ، مصدر سابك ،ص ٔ)

  ٓ 99٘( كمال الدٌن عٌد ،مصدر سابك ، صٕ)

  ٓ ٙٔٔ( سامً عبدالحمٌد ، مصدر سابك ، ص ٖ)
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معنى .إذن أي عمل بدون تمالٌد ٌسكند إلكى الخكزٌن الثمكافً فكً ذات المخكرج وبكدون 

اإللتككزام بالتجككارب اإلنسككانٌة واإلسككتفادة منهككا سككٌؤخذ شكككل العككرض صككفة التكككرار 

 والسككككككككككككككككموط بككككككككككككككككـ ) الكلٌشككككككككككككككككة ( التككككككككككككككككً ٌتناللهككككككككككككككككا العككككككككككككككككاملون. 

 جان لوي بارو  :  - ٘ٔ

(  حلمككة الوصككل بككٌن  99ٗٔ- 9ٌٔٓٔمثككل المخككرج المسككرحً الفرنسككً بككارو)    

ارتو والمسرح الطلٌعً الحدٌث ، من خكبلل اهتمامكه 
((

باللؽكة الجسكدٌة الكونٌكة  التكً 

توحد بكٌن الفضكاء المسكرحً الشكامل والحٌكاة الداخلٌكة الخفٌكة
( ))ٔ)

 ، لمكد كانكت رإٌكة 

بارو للمسرح رإٌة داخلٌة بالكامل ، كما كان صوفٌا لادرا على الوصول الى جوهر 

شٌاء ، والناس والموالؾ لمد نبذ بارو الممثكل العمبلنكً ، كمكا نبكذ نمكوذج المخكرج اال

  ٓذو المنهج التعلٌمً 

لمككد ربككط بككارو بككٌن المسككرح الممككدس ومفهككوم المراسككم ولككٌس الهمجٌككة البدابٌككة     

كمانجدها عند ارتو ، أي ان الصورة المسرحٌة عند بارو تتركز فً المشاركة او مكا 

ته االثٌرة )فعل الحب ( والذي ٌصبح فٌه العرض المسرحً تؤلٌفكا بكٌن ٌسمٌه استعار

الممثلٌن والجمهور ، حٌث ٌمول بارو ان 
((

تإدي هوان تمارس فعل الحكب وان تمكنح 

نفسن من خبلل عملٌة مبادلة ، وفً فعكل مشكاركة ممدسكة :فكً فعكل الحكب هكذا ٌبمكى 

ل هكذا التوحكد العكاطفً وشكبه االحساس بثنابٌةالمإدٌن والمتفرجٌن ، اال انكه مكن خكبل

الجنسً بٌن الطرفٌن ٌعٌد كل فرد اكتشفه روح جمعٌة ٌشترن فٌها مع االخري
())ٕ)ٓ

   

لمككد اتسككم مككنهج عمككل بككارو بالنتمابٌككة ، اذ اخككذ عككن الكبلسككٌكٌات ، وتشككخوؾ     

 وٌونسكو وبٌكت كما اخذ عن فٌدو وجٌنة وسام شٌبرد ،واعداده لرواٌة بٌنما تمددت

،اال انه ككل العكروض التكً اشكٌر الٌهكا كانكت تعبكر عكن فككره المسكرحً ، محتضرا 

حٌث نجد فً هذه العكروض محاولكة دإوبكة لتولٌكد االسكطورة ،حٌكث الصكور الهابلكة 

 ففً مسرحه ٌكسب ٓالتً تكسب الخبرة المتشضٌة وؼٌر المنتضمة بناءاّ له معنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ  ٕٕٓ(سامً عبدالحمٌد، مصدر سابك ، ص ٔ) 

  ٓ ٕٕٔ( المصدر نفسه ، صٕ)
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بارو كل ما هو مادي وظاهري داللة روحٌة ، وذلن من خبلل ادماج العالم الطبٌعكً 

باٌماءات وحركات الجسكد االنسكانٌة ،  ككل عنصكر مكن عناصكر العكرض المسكرحً 

بوالع رمزي ٌتمٌز تماما عن والع الحٌاة العادٌة 
(ٔ)

 ٓ   

وذلكن مكن  لمد اكد بارو فً منهجه االخراجً على)) صكورة االنسكان والحصكان ،   

خبلل مشاهدالركض وراء الحٌكوان ، ومحاولكة االمسكان بعنانكه ، ولتٌكاده فكً حرككة 

دابرٌككة ، وامتٌاطككه وتروٌضككه ، وجعلككه ٌمشككً فككً حركككات اٌماعٌككة اٌمابٌككة، والتككً 

بكككرزت فكككً عرضكككه بٌنمكككا تمكككددت محتضكككرا فكككً خلكككك الرمكككوز االسكككطورٌة مثكككل 

د االٌمكابً لحصكان وراكبكه ، المنطورس * والكذي عبكر عنكه بكارو مكن خكبلل التجسكٌ

ونمككل االحككاالت االنفعالٌككة الككى المتفككرجٌن مككن خككبلل االٌمككاع التنفككٌس وسككرعته ، 

واسككتخدام التنؽككٌم ، واالٌمككاءات المإسككلبة لخلككك جككو دٌنككً ،واسككتبدال السككٌكولوجٌا 

الدرامٌة والحبكة بما اسماه بارو فٌزٌاء المسرح او االٌماعات المشهدٌة ((
(ٕ)

 ٓ  

ز المكككنهج االخراجكككً عنكككد بكككاور فكككً العكككرض المسكككرحً علكككى)) الحكككاالت ٌرتكككك   

الداخلٌككة للشخصككٌات والطككابع االنفعككالً للمنظككر الطبٌعككً اكثككر مككن تركٌككزه علككى 

االحككدث ، حٌككث ٌفتككتح الفعككل الككدرامً للعككرض بتجسككٌد اٌمككابً ، وهنككا ٌطككرح بككارو 

ما الطموسكٌة ، ارهاصا للوحة درامٌة اصبحت تشككل نمطكا اصكلٌا اتككؤت علٌكه الكدرا

ولهذا كان التمثٌل االٌمابً وصفٌا ولٌس رمزٌا(( 
(ٖ)

 ٓ  

لمككد اتسككم المنظككر المسككرحً عنككد بككارو      
((
بالطككابع السككحري بشكككل ٌشككبه تلككن  

 التعاوٌذ التً ٌرددها االطباء السحرة الذٌن ٌجلبون المطر لمرٌة مجدبة بالصوات 

امكككامهم مكككرٌض ٌطكككردون مرضكككه  التكككً ٌحكككدثونها بالسكككنتهم ، والكككذٌن عنكككدما ٌمثكككل 

بؤنفاسككهم  ، ان المنظككر المسككرحً هنككا الٌوجككد فٌككه عنصككرا واحككدا الٌكتسككب معنككى 

 انفعالً ، فضبل عن ذلن فاننا نجد هنا نوعا من المماربة الجسدٌة المباشرة التً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ 9ٔٔ( كروستوفر انٌنز ، مصدرسابك ،ص  ٔ) 

  ٓ)*( المنطورس حٌوان اسطوري نصفه االعلى انسان ، ونصفه االسفل حصان 

 ٓ 9ٖٔ( المصدرنفسه ، صٕ)

 ٓ  9ٖٔ( كروستوفر انٌنز ، مصدرسابك ،ص  ٖ)
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التككً تككنفض امامنككا بشكككل ؼٌككر تكشككؾ عنهككا االٌمككاءات الحٌككة والصككور الدرامٌككة 

متواتر
( ))ٔ)

 ٓ  

ٌمٌل بارو ألن ٌملل من شكؤن الموسكٌمى والمشكاهد السكٌنمابٌة ، واالضكاءة ، وذلكن    

البككراز ممولككة اال وهككً ان المسككرح هككو االنسككان ، ولككذلن ففككً الكثٌككر مككن اعمالككه 

المتمٌزة تبدو التمنٌكات المشكهدٌة ثانوٌكة بالنسكبة للشكخوص االنسكانٌة،  وهكذا مكا نكراه 

فً ممولتكه 
((

ل فكوق بمعكة مكا مكن أي خشكبة مسكرحٌة دون أي بمجكرد ان ٌتواجكد رجك

شككً
ء
حولككه معبككرا عككن نفسككه بكككل مككا ٌملككن مككن وسككابط تعبٌككر ، فحٌنبككذ ٌصككبح لككدٌنا  

مسرحا شامبل 
( ))ٕ)

   

 جان فٌبلر  :  - ٙٔ

( فككً مسككرحه  99ٔٔ – 9ٕٔٔلمككد اهككتم المخككرج المسككرحً الفرنسككً فككٌبلر)    

ى مككٌبلد العبللككة بككٌن المسككرح بككالتخطٌط االجتمككاعً للفككن عنككد الشككعب ، وسككعى الكك

والمجتمكككع، مكككن خكككبلل اهتماماتكككه التنظٌرٌكككة والتطبٌمٌكككة فكككً شكككؤن ربكككط المسكككرح 

   ٓبالجماهٌر 

لمد كان فٌبلر اكثر من بارو ورٌثا لكوبو ودوالن وجوفٌة ،فمكد عمكل علكى تماسكن    

))النص ووضع التؤكٌد االساسً على وضكوح التفسكٌر وااللمكاء والحرككة ، وهكذا مكا   

نراه فً المسرح الوطنً الشعبً حٌث استخدم المسرح العاري وبدون ستارة امامٌكة 

، وكان ٌملل من من لطع الدٌكور ، أي اعادة مصمم الكدٌكور الكى مرتبتكه الحمٌمٌكة ، 

ومن هنا اهكتم فكٌبلر بجعكل المسكرح ملكى
ء
بكالمعنى بالنسكبة للجمكاهٌر ، وككان ٌختكار  

هور((المسرحٌات التً تجد لبوال لدى الجم
(ٖ)

 ٓ 

حاول فٌبل ان ٌحمك  وجهة نظره الدرامٌة التً  
((
 تستند الى عاملٌن ، العامل االول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ 99٘كمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ، ص (1)

 ٓ 9ٌٔٔنز ، مصدرسابك ،ص  كروستوفر ان (2)

  ٓ ٔٔٔكمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك، ص  (3)
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االلماء المجرد للحوار ، والعامل الثانً اللعبة التمثٌلٌة فً فن التمثٌل
())ٔ)

 ٓ   

لمد عما فٌبلر على االبتعاد بمسرحه عن تؤثٌرات المسرح االٌطالً فخرج مسكرح    

فٌبلر ببل ستارة للممدمة ، وببل انوار للحافة ، وانما انبثمت االضاءة من االصالة الى 

خشبة المسرح فً رإٌكة واضكحة امكام الجمكاهٌر ، وامكام سكتارة خلفٌكة فكً المكإخرة  

ر دٌكككوره ومنككاظره المسككرحٌة البسككٌطة فككً بسككٌطة كككل البسككط ، حٌككث وضككع فككٌبل

تواضكككع وٌحابٌكككة ، فالحكككابط او العمكككود ٌكككوحً عنكككده بالبوابكككة الضكككخمة دون اٌكككراد 

التفاصٌل ، والشجرة الواحدة توحً بمنظر حدٌمة او ؼابكة بؤكملهكا ، ككان المهكم عنكد 

حٌكث فٌبلر هو اعطاء الجكو العكام الاكثكر ، ومكن هنكا ٌكؤتً تؤكٌكد لمبلحظاتكه لممثلٌكه 

ٌجعل الممثلون ٌحملون الدٌكور والمناظر خلؾ ظهورهم
(ٕ)

 ٓ   

اما ما ٌخص االداء التمثٌلً فمكد حكافظ فكٌبلر علكى ان ٌككون االداء التمثٌلكً    
((

اداء 

ناعما مصموال بتجوٌد ، حٌث اعتمد فً منهجة على العناٌة بالكدور المسكرحً فكادور 

ر الطوٌلالصؽٌر ٌنال هو االخر خدمة فنٌة كبٌرة كالدو
())ٖ)

 ٓ   

اما فً ما ٌخكص الموسكمى فمكد اعطهكا فكٌبلر دور 
((

االفتتاحٌكة والكربط بكٌن اللوحكات 

المختلفكككة فكككً العكككرض المسكككرحً ، كمكككا اراد فكككٌبلر االبتعكككاد عكككن ككككل الوسكككابل 

التعبٌرالؽرٌبككة علككى المككوانٌن االساسككٌة للمسككرح وان تكثككؾ الصككورة المسككرحٌة فككً 

الممثل التعبٌر الصادر عن جسم وروح
())ٗ)

 ٓ  

 بٌتر برون : - 9ٔ

(لتوضٌح طرٌمته االخراجٌكة فكً  9ٕ٘ٔاعتمدالمخرج االنكلٌزي بٌتر برون) 

كتاب المتلمٌن الخكاص بكه فكً  تجهٌكز حرككة الممثلكٌن وٌعكدها بشككل متكامكل لٌمكرأه 

 امام الممثلٌن، ولٌتحركوا بموجبه وفك االماكن المرسومة لهم. بٌد انه اكتشؾ ان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ ٕٕٔسامً عبد الحمٌد ،مصدرسابك ، ص  (1)
 ٓ 9ٌٙٔنظر : سعد اردش ، مصدرسابك ،ص  (2)
  ٓ 99ٔالمصدرنفسه، ص  (3)
  ٓ ٖٔٔكمال الدٌن عٌد ، مصدرسابك ،ص  (4)
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التً صدرت عنهم، كانت افضل ممارسكة فكً )السككربت(. ، وٌعكزو حركة الممثلٌن 

اهمٌة ذلن ان حرككاتهم كانكت ملٌبكة بالطالكة والتنكوع ومجسكدة بالحمكاس واالٌماعكات 

المختلفة ومتفتحة على امكانات ؼٌر متولعكة، ومكن ذلكن الحكٌن لكم ٌمكم باتبكاع الخطكة 

المككادة الجامككدة. نفهككم ان المكتوبككة سككلفا. وانمككا اعتمككد علككى االنسككان الحككً بككدال مككن 

اعمككال المخككرج لككم تكككن جككاهزة بشكككل مباشككر، وانمككا هنككان لحظككة مككا ٌطلككك علٌهككا 

)االحساس الداخلً(، ومن انطبلق هذه اللحظة سوؾ ٌعمل على اخراج أي مسرحٌة 

طالما ٌملكه هذا الشا من اجل الوصول الى الفككرة المناسكبة، ومكن ثكم اخضكاع هكذه 

رٌب والتً ٌرؼب الوصول الٌها فً اعماله المسرحٌةالفكرة الى عملٌة التج
(ٔ)

. 

ٌعد )النص المسرحً( هو العنصر االساسً والدابم. فالمهم هو ان ))ٌكتشكؾ  

كل اهداؾ المإلؾ، وان ٌجسدها بكل الوسابل المتاحة لنا. كما انه ال ٌجكب ان ٌتعلكك 

ٌككك، وٌجعككل المخككرج بككالنص تعلمككا سككطحٌا بككل علٌككه ان ٌنفككذ الككى فكككر المإلككؾ العم

الجمهور ٌحكس بالكلمكة، واسكتطاع ان ٌتوصكل الكى جعكل الكلمكة جكزءا مكن الحرككة، 

بحٌككث ٌسككتطٌع ذلككن بككاكثر الطككرق حٌوٌككة. وذلككن باسككتخدام لؽككة خالٌككة مككن الكلمككات، 

ولؽككة خلٌطككة مككن االصككوات واالشككارات اسككتوحاها مككن منهجككه التجرٌبككً((
 (ٕ)

. اذن 

الكنص ومكا ٌكراه ضكرورٌا للعمكل فلكٌس ٌستطٌع أي شخص ان ٌعمل ما ٌحلو لكه مكع 

 الشا المراد الحصول علٌه انما الفعل )النتٌجة(.

ٌعد الممثل عنصرا اساسٌا، وله دور مهم فً العملٌة االبداعٌة، فهو ٌشرع  

بامسان أي شا ٌموم بتجسٌده، فٌجب ان ٌموم الممثلون باسالٌب متنوعة، فالدرجة 

زال، كما علٌه ان ٌحفز حالة من البلوعً االولى على الممثل ان ٌموم بفعل االخت

ٌكون مسإإال عنها مسإولٌة تامة، أي انه لد درس فن التمثٌل بشكل ما، النه اكثر 

الفنون كماال وبدونه سوؾ ال ٌكتمل نضج الممثل، ومن ثم ٌموم بطرٌمة تخلصه من 

 ال االداء النفسً الطبٌعً المتمثل بطرٌمة االنتمال المنطمً المتسلسل من انفع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99ٌٕنظر : اردش ، سعد ، المصدر السابك، ص (1)

 .9ٕ-9ٔ(، ص99ٓٔ)بٌروت: دار المعرفة، ، تجارب جدٌدة فً الفن المسرحًسمٌر سرحان ،  (2)
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بدال منها االحساس بهذه االنفعاالت مرة واحدة وفً ولت الى اخر، وٌستخدم 

واحد، معتمدا فً ذلن عددا من الطرق التً ابتكرها
(ٔ)

  -، اهمها:

طرٌمككة )التمككرٌن الجمككاعً(: وملخصككها ان الشخصككٌة المسككرحٌة الواحككدة ال  -1

ٌإدٌها ممثل واحد فمط وانما تموم على مجموعة مكن الممثلكٌن بعكرض سكلون 

أي ان الممثككل ٌبككدا التككدرٌب باحسككاس انتمابككه الككى  -اتهاهككذه الشخصككٌة وصككف

المجموعة الى فرلة المسرحٌة، وامثال ذلكن مسكرحٌة )تٌتكوس انكدرونٌكوس( 

 للكاتب شكسبٌر .

طرٌمة )المص واللصك(: أي ان ٌإدي الممثل فً ولكت واحكد مشكاهد مختلفكة  -2

وموالكككؾ مختلفكككة، فكككاالداء هنكككا متراككككب مكككن عكككدة لحظكككات مختلفكككة، وؼٌكككر 

منتظمة،  كمارئ صكحٌفة عنكدما ٌنتمكل مكن خبكر الكى اخكر، او ان ٌلمكً ممثكل 

حوارا لمكدة ثكبلث دلكابك مكن مسكرحٌة مكا، ومكا ان تمضكً ثكوان علكى ادابكه، 

حتككى ٌتطلككب منككه ان ٌلمككً حككوارا مككن مسككرحٌة اخككرى، وهككذا تؽٌككر سككرٌع 

ومفككاجا فككً الجككو النفسككً العككام وبعككد ذلككن ٌنتمككل الككى شخصككٌة اخككرى ومككن 

الى االخرى، ثم ٌعود الى المسرحٌة االولكى، وهككذا ٌكإدي فكً ذلكن  مسرحٌة

الكى خلكك المكدرة علككى االسكتجابة العاطفٌكة السكرٌعة عنككد الممثكل فكً خروجككه 

ودخولككه فككً حككاالت نفسككٌة ومتباٌنككة مثككال ذلككن مسككرحٌة )اودٌككل( للشككاعر 

 البلتٌنً سٌنكا .

هككا )بككرون( طرٌمككة )االرتجككال(: فمككد نحككت العككروض المسككرحٌة التككً اخرج -3

 منحى االرتجال من اجل مشاركة الجمهور ومع الممثلٌن، فضبل عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 23(، ص99ٗٔللكتاب، ، )الماهرة: الهٌبة المسرحٌة العامة التجرٌب والمسرحٌنظر : صبري حافظ،  (1)
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االنطبلق النفسً والجسدي للممثل. فمثبل ٌدخل عشرة مكن الممثلكٌن الكى المنصكة 

واحدا واحدا لٌرتجلوا، وٌكمل كل منهم اللحظة التً بداها سابمه وهكذا
(ٔ)

  . 

ان الهككدؾ مككن اسككتخدام هككذه الطككرق الككثبلث هككو التككاثٌر علككى مككا وصككفه مسككرحه 

الفككوري( او )التلمككابً( الككذي ٌجمككع مككا بككٌن )الممككدس( و المسككمى بككـ )المسككرح 

 )الخشن او الخام( واالبتعاد عما ٌسمى بالمسرح التملٌدي او المسرح المٌت.

توضع المناظر المسرحٌة الجاهزة جمٌعا لبكل التمرٌنكات النهابٌكة االولكى. وؼالبكا مكا 

فككالمخرج بهككذه ٌمككوم بوضككع التصككامٌم بنفسككه، وفككً هككذا االجككراء فوابككده الخاصككة. 

الطرٌمة تكون مفاهٌمه النظرٌة ومعلوماته المسرحٌة ومتعلماتها، فٌما ٌخكص االلكوان 

واالشكال، تتطور بالسرعة نفسها، كما كانت علٌهكا فكً التمكرٌن. والمصكمم االفضكل 

هو من ٌطور عمله مع عمل المخرج خطوة خطوة، وٌكون لكادرا علكى ان ٌعكود مكن 

كً تتبلكور فكرتكه وتاخكذ شككلها النهكابً. لكذلن ٌتبكٌن لنكا حٌث بدا فٌجري التعدٌبلت ل

ان المنظر المسرحً هو هندسة بالنهاٌة، وهكذا المنظر المسرحً الكردئ ٌكإدي الكى 

صعوبة تمثٌل الكثٌر من المشاهد والى تخرٌب الكثٌكر مكن االمكانكات التكً لكد تتكوفر 

 (.ٕللممثلٌن)

دال مكن الصكورة المسكرحٌة ٌهتم )برون( ))بالصورة المسكرحٌة المتحرككة، بك 

الثابتككة وهككذا علككى العكككس ممككا ٌمككوم بككه الرسككام عنككدما ٌمككؾ امككام اللوحككة. فالمصككمم 

المسرحً الجٌد هو الذي ٌفكر بتصمٌم منكاظر مرنكة تتحكرن حرككة مسكتمرة وتكإدي 

افعككاال مسككتمرة وتخلككك عبللككة بمككا ٌمدمككه الممثككل فككً كككل مشككهد جدٌككد((
 (ٖ)

. وعمككل 

ور )المونتٌر( فً السكٌنما، ٌرتكب مادتكه بعكد انتهكاء الحكدث المصمم ٌشبه مرتب الص

تماما، ؼالبا ما ٌشكبه او ٌمطكع مادتكه المتحرككة الكى اشككال عدٌكدة لبكل ان تظهكر لكن 

المادة الى الوجود، وكلما تاخذ فً اتخاذ لراراته كلما كان ذلن فً صالح عمله
.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٓٔ-9ٓٔ( ٌنظر: بٌتر برون ، المصدر السابك،صٔ)

، المكاهرة: مطكابع ٗ٘ٔ، ترجمة : فاروق عبد المادر، سلسلة عالم المعرفة، العكدد النمطة المتحولة(ٌنظر : بٌتر برون ، ٕ)

 .9ٓٔ( ، ص99ٔٔاالهرام التجارٌة، 

  ٓ 9ٔٔ( بٌتر برون ،المكان الخالً ،  مصدر سابك ،ص ٖ)
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كما ٌإكد )الحكدث المسكرحً( ال المنظكر المسكرحً. فالمسكرح مجكرد حكدث،  

والحدث كما ٌعرفه هو حمٌمة وجود ممثل ٌعبر عن الخشبة فمكط. فالحكدث مكن وجهكة 

 نظره، صاحب االهمٌة الحمٌمٌة فً العمل المسرحً، النه ٌتم فً كل حركة من 

ن ان ٌنفصككل عككن اسككتجابات الجمهككور كمككا ٌإكككد وجككود عنصككرٌن مهمككٌن فككً دو

المسرح هما )التركٌز( و)المساحة(، فاالول هو ما ٌحٌز مساحة عن مسكاحة اخكرى، 

 فاذا كان اختبلؾ بٌن المسرح والحٌاة الحمٌمٌة فهو اختبلؾ من الصعب ان نحدده

ٌشكابه اوٌطكابك حكدثا فكً  فهو دابم االختبلؾ فً التركٌكز، فالحكدث علكى المسكرح لكد

الحٌاة، ولكن بفضل شروط معٌنة وتعٌنات خفٌة ٌصبح التركٌز فٌها افضل بهكذا نجكد 

ان المساحة والتركٌز عنصران متحدان فٌما بٌنهما. نفهم من عمل )برون( كان ٌموم 

بتصمٌم المناظر بنفسه، كما كان ٌفعل سابمه )كرٌج(. ولككن ٌختلكؾ عنكه، بانكه ٌمكنح 

ٌة مطلمة فً الحركة، وٌجعل المنظر المسرحً فكً خدمكة حركتكه، ولكٌس ممثلٌه حر

فً المنظر حفظ، بل حتى مع العناصر البالٌة التً تكمل العرض المسرحً
(ٔ)

. 

ٌمككوم )بككرون( علككى وضككع تصككامٌم ازٌككاءه منسككمة، فمنككذ اللحظككة االولككى مككن  

ن المصكمم التمرٌن ٌجب ان ٌعرؾ اراء الممثل عن ازٌاءه، فالزي ال ٌخرج عكن ذهك

فمط بل ٌنبثك عن خلفٌة معٌنة. فمثبل ممثل اوربً ابٌض ٌموم بتمثٌكل دور الشخصكٌة 

الٌابانٌة فمهما بلؽت مهارة المصمم فسوؾ ال ٌظهر زٌكه مشكابها لكزي )السكاموراي( 

الذي ٌظهر فً االفبلم، فالممثل فً النهاٌة ال ٌمدر ان ٌطوع الزي الكذي ٌرتدٌكه لككً 

ارفون، وهذا ما سٌفمد العمل صحته عندما ٌرتدي ذلن الممثكل ٌمنع به المصممون الع

زٌا مسرحٌا التبس تصمٌمه مكن المتحكؾ البرٌطكانً، والعككس لكٌس صكحٌحا اٌضكا، 

فككبل ٌعنككً ان ارتككداء المبلبككس االعتٌادٌككة هككو الجككواب الصككحٌح. اذ ؼالبككا مككا تكككون 

المبلبس ؼٌر مبلبمة للعرض المسرحً.
(ٕ)

 ندرن ان على المصمم ان ٌتانى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٙٔ،مصدر سابك ،ص النمطة المتحولة( بٌتر برون ، ٔ)
 . ٓٔٔالمصدر السابك، ص المكان الخالً،( ٌنظر : بٌتر برون ، ٕ)
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ٌخطط بشكل سلٌم فً لحظة انتمابه واختٌاره لبلزٌاء المسكرحٌة، الن عكدم اسكتخدام و

الزي الصحٌح فً الشخصٌة المناسبة الى عدم الوضوح لمعالمها والفترة التً تنتمكً 

 الٌها ومن ثم سوؾ ٌفمد العمل جودته وٌفشل العرض المسرحً.

 -جٌرزي كروتوفسكً: - 9ٔ

( مسرحه باسم ) المسرح الفمٌر(  -9ٖٖٔ)دعا المخرج البولندي كروتوفسكً

الن التمنٌككة الموجككودة فككً المسككرح مهمككا توسككعت ومهمككا اسككتؽلت امكانٌاتهككا االلٌككة، 

ستبمى ادنى من الفٌلم والتلفزٌون فضكبل عكن اعتمكاده علكى الممثكل النكه ٌمثكل جكوهر 

ى فٌكر -المسرح ، لذلن ٌمترح الفمر فكً المسكرح. امكا مكا ٌسكمى بكـ )المسكرح الؽنكً(

بانه هو المسرح الؽنً بالعٌوب، الذي ٌعتمد على الولع بالسرلة الفنٌة وااللتبكاس مكن 

معارؾ اخرى وبناء مشاهد هجٌنة مختلفة ٌعوزها السند واالمانة
(ٔ)

. 

ٌككرى )كروتوفسكككً(  ان المجابهككة هككً الجككوهر. ولككٌس الككنص جككوهر المشكككلة،    

وعً. امكا المجابهكة فهكً عبللكة ))فالنص حمٌمة فنٌة لها وجودها فً المفهكوم الموضك

الممثل مع نفسه، مع افكاره، مكع عملكه، مكع مواهبكه، مكع جمهكوره، والكى الصكى حكد 

ممكن. ٌنفكً وجكوده لاعكدة اساسكٌة ممدمكة ٌترتكب علٌهكا الكنص، وعلكى هكذا االسكاس 

ٌسمط لدسٌة النص، وعده مجرد مكوح بكالرمز او الطمكس او االسكطورة، كمكا ٌترتكب 

الواحكد، او الفككرة الواحكدة فكً العكرض. لكذلن ال ٌلتكزم بكنص  هدم لاعكدة الموضكوع

المإلكككؾ وافككككاره كمكككا ككككان فكككً المسكككرح التملٌكككدي، وانمكككا ٌضكككعه كاحكككد العناصكككر 

الموجودة بٌن عناصر العرض، ومع ذلن هو لٌس الل عنصر مكن عناصكر العكرض 

اهمٌكككة((
 (ٕ)

، أي ان المخكككرج ٌتصكككرؾ فكككً الكككنص بحرٌكككة، ولكنكككه ال ٌنزلكككك فكككً 

 سٌرات الشخصٌة لط، وانما ٌشؽلها كما ٌشؽل الرسام االلوان.التف

دعا الى االلتحام بكٌن ))الكنص والممثكل النكه هنكا تكمكن لٌمكة الكنص الحمٌمٌكة.  

 فالنص وسٌلة ٌعبر بها الممثل عن نفسه، ومن خبلل هذه الوسٌلة ٌستطٌع ان ٌحلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 99ٕٔ، ترجمة: كمكال لاسكم نكادر ،)بؽكداد : دار الحرٌكة للطباعكة، نحو مسرح فمٌر(ٌنظر : جٌرزي كروتوفسكً ،  ٔ)
 .9ٔ-9ٔص

 .ٖٓٔ( سعد اردش ، المصدر السابك، صٕ)
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أي ان الكنص لكٌس  -المثلكٌن االخكرٌن نفسٌته، وبها ٌتمكن من اعادة خلكك عبللتكه مكع

بتمثٌلٌككة، وانمكككا ٌصكككبح ككككذلن مكككن خكككبلل اسكككتخدام الممثكككل لكككه، وٌفضكككل التنؽٌمكككات 

والتداعً الذي تخلمه االصوات وموسٌمى اللؽة((
(ٔ)

. 

ٌعد )الممثل( لدى )كروتوفسكً( العنصر الجوهري فً العملٌكة االبداعٌكة، اذ  

ا العناصكككر االخكككرى فكككً المسكككرح فكككٌمكن بدونكككه ال ٌمككككن ان تكككتم هكككذه العملٌكككة، امككك

الككخ . ففككً جمٌككع المسككارح ال …االسككتؽناء عنهككا كاالزٌككاء، واالضككاءة، والموسككٌمى

ٌمكن االستؽناء عن الممثل، النه العنصر الوحٌد الحً والفعال المتحرن علكى خشكبة 

المسككرح. فبجسككمه ٌمكككن ان نخلككك كككل العناصككر المربٌككة، وال سككٌما التشكككٌلٌة منهككا، 

عما ٌكون علٌه الممثل من نفسه داخل نفسكه، عملٌكة اسكتطبلع لابلٌكات الممثكل  فضبل

الككى الصككى حككد،أي ان تككدرٌب الممثككل  ٌككتم عككن طرٌككك مجموعككة المهككارات المتفككك 

علٌها او نعطٌه )حمٌبة حٌل(. ولٌسكت طرٌمتنكا هكً جمكع المهكارات. ))وانمكا تكدرٌب 

والمفرط وكشؾ النمكاب عكن الممثل عن طرٌك نضج العمل من خبلل الجهد المكثؾ 

أي عملٌكة لٌسكت بالمتعكة الذاتٌكة وانمكا ازالكة جمٌكع العوابكك لككً ٌهكب  -كنه االنسكان

الممثككل نفسككه كلٌككا. وهككذ مككا ٌطلككك علٌككه )كروتوفسكككً( باسككلوب ) الؽٌبوبككة( اسككلوب 

تبلحم كل لوى الممثل النفسٌة والبدنٌة المنبثمة من الطبمات المرتبطة بتصكمٌم طبٌعكة 

واحاسٌسكه. اذن تربٌكة الممثكل فكً مسكرحنا لٌسكت لضكٌة تعلٌمٌكة،وانما عملٌكة المرء 

انسجام ونظام محاولة التخلص من مماومة العملٌة النفسً
())ٕ)

 . 

 -ٌمسم )كروتوفسكً( الممثل الى ثبلثة انواع:

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)بؽكداد( العكدد  مجلكة االلكبلمالمإلؾ مجهول، ))تكنٌن الممثل عنكد كروتوفسككً((، ترجمكة: مجٌكد حمٌكد جاسكم،  (1)

 .ٕٔٔ(، ص99ٖٔماٌس،  -الرابع، الخاص )نٌسان

 .ٖٔٔالمصدر نفسه ، ص (2)
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 ممثل بدابً: كما فً المسرح االكادٌمً او التملٌدي. -1

 ممثل صانع: وهو الذي ٌبدع مإثرات فٌزٌمٌة وصوتٌة.  -2

ممثل طموسً: وهو الممثل الصانع الذي ٌنفكتح علكى صكور وخٌكاالت ورمكوز  -3

مستمدة من العمل الباطنً للمجتمع، وٌهتم المخكرج بكالنوع االخٌكر وٌدربكه فكً معملكه 

 المسككرحً. وٌحتككاج هككذا الممثككل البداعككه شككرطٌن اساسككٌٌن فككً عملككه، للوصككول الككى

جكاهزا للمشكاركة فكً .الممة هما : )النظام( و)االنسجام(. لذلن ٌجكب ان ٌككون الممثكل 

االبداع متى ما شاءت المجموعة، وال ٌاتً الى التمرٌن وهو عاجز عن التركٌكز، الن 

الحضكككور االلزامكككً فكككً مككككان العمكككل لكككٌس هكككو الشكككرط االساسكككً وانمكككا االسكككتعداد 

البدنً((
(ٔ)

. 

ن لكه اتصككال مباشككر مككع الممثكل، فلككٌس هنككان خشككبة اراد مكن المتلمككً ان ٌكككو

مسككرح منفصككلة، فالممثككل ٌحككدث المتلمككً مباشككرة وٌككدور حولككه باسككتمرار، وٌلمسككه، 

وٌفاجبكككه بمكككإثرات متعكككددة، فكككالمتلمً مشكككارن فكككً العكككرض المسكككرحً، فمكككثبل فكككً 

مسرحٌة )كوردٌان( للكاتب البولندي )سلوفاكً(، ٌتحكول الجمهكور الكى مرضكى فكً 

المجانٌن. فالمتلمً ٌفهم شكعورٌا او ال شكعورٌا ان هكذا العمكل دعكوة لكه الن مستشفى 

ٌعمل مثله، وهذا دابما ما ٌثٌر لدٌه المعارضكة، الن جهكد المتلمكً الٌكومً سٌنصكرؾ 

الى اضفاء الحمٌمة، ال عن العالم الخكارجً فمكط بكل عكن نفسكه اٌضكا. فكالمتلمً الكذي 

الككذي ٌككود حمٌمككة مككن خككبلل مواجهككة لهككذا لدٌكه احتٌاجككات روحٌككة عمٌمككة، ٌهككتم بككه، و

ان ٌموم بتحلٌل نفسه، وهذا التمارب الفٌزٌمً الحمكٌم بٌنكه وبكٌن الممثلكٌن انمكا  -االداء

ٌهدؾ الى تحمٌك هذا التحلٌل النفسً الجمعً. نفهم من المخرج انه ال ٌرٌكد جمهكورا 

لهكذا ككان  مٌتا ٌشاهد فمكط، وانمكا جمهكورا واعٌكا مكإثرا حٌكا ٌحكس وٌلمكس مكا ٌكراه،

ٌختككار وٌنتمككً جمهككورا خاصككا بككه، حتككى لككو اضككطر الككى ان ٌككدفع المككال الصككحاب 

الطبمات الفمٌرة وصوال النجاح العرض المسرحً.
(ٕ)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٗٔ(كوتوفسكً ،جٌرزي ، المصدر السابك، صٔ)

 .  ٌٕٖٔنظر : اردش،  سعد ، المصدر السابك، ص (2)



66 
 

 66 

ٌستخدم المناظر المسرحٌة البسٌطة، وٌرفض االستعانة باالبتكارات الحدٌثة التكً 

كانت ساندة فً المسرح الحدٌث، التً كان المصكمم ٌسكرؾ كثٌكرا علكى العكرض 

جه عام فانه ٌرفض فككرة تعصكٌر المسكرح وٌزٌنه لٌصل به إلى ابهى صورة، بو

)محصلة العصكر(. فكاراد المخكرج فكً مراحلكه الفنٌكة االولكى االبتعكاد عكن جمٌكع 

اشكككال المنظككر المسككرحً، وركككز اهتمامككه علككى الممثلككٌن وحركككاتهم الجسككدٌة 

التعبٌرٌة، ووسابلهم السحرٌة والطمسٌة. فضبل عن اهتمامه باالماكن التً تجكري 

وتشككٌلها الكداخلً مإككدا الوحكدة بكٌن الممثلكٌن والجمهكور. فمكثبل علٌهكا االحكداث 

ٌحككٌط الممثلككٌن بككالجمهور ،علككى شكككل هبللككٌن منفصككلٌن، وٌككتمكن الممثلككون مككن 

الحركة واالنتمال بواسطة جسور خشبٌة تمتكد بكٌن صكفوؾ الكراسكً، او ٌسكتخدم 

صككالة عككرض فارؼككة، ٌجلككس الجمهككور فككً صككفوؾ جانبٌككة مبلصككمة للجككدران، 

كككككون المسككككرح خالٌككككا مككككن أي دٌكككككور، واإلضككككاءة تمتصككككر علككككى الشككككموع وٌ

والبروجكترات فمط
(ٔ)

. 

اراد كروتوفسكككً  ان ٌعمككل علككى تمرٌككب الممثككل والجمهككور، بحٌككث ٌصككل الككى      

درجكة ان ٌسكمع انفاسكه، وٌشككم عرلكه، مكن خكبلل حككذؾ المنصكة وازالكة ككل الحككدود 

 المتصلة بها.

 ((ات الضككوبٌة( ؼٌككر ضككرورٌة فٌمككولاسككتؽنى كروتولسكككً عككن  )المككإثر 

تخلٌنا عن التكاثٌرات الضكوبٌة فتبكٌن ان فكً مصكادر الضكوء الثابتكة امكانكات واسكعة  

للممثككككل ٌسككككتطٌع بواسككككطتها اسككككتخدام الظككككبلل والبمككككع المضككككٌبة وؼٌرهككككا بشكككككل 

))مدروس
(ٕ)

. فضبل عن مشاركة الجمهكور، عنكدما ٌصكبح مربٌكا بواسكطة االضكاءة، 

بككدا اٌضككا فككً العككرض المسرحً،واسككتؽنى عككن )االزٌككاء( اٌضككا، ٌعنككً ان دوره لككد 

واستعاض عنها بالشخصٌة المسرحٌة ونشاطاتها بؽٌر مكدلول مسكتمل عنهكا واسكتخدم 

 ممثلوه ازٌاءا وظٌفٌا اشبه بازٌاء الٌوؼا . اذ ارادها ان تمتاز بالبساطة والعفوٌة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ 216ٌنظر : جٌرزي كوتوفسكً ،  مصدر السابك، ص (1)

   1  368سامً عبدالحمٌد ، مصدر ساٌك ، ص  (2)
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وعدم االهتمام بالبهرجكة والزخرفة،وككذلن اصكبح )المكٌكاج( هكو اآلخكر عنصكرا 

تخلٌنا عنه هو االخر وعن االنوؾ الكاذبة والبطكون المحشكوة  ((ؼٌر ضروري فٌمول

بالوسابد بكل ما ٌتزٌن به الممثل لبل العرض فً ؼرفة المبلبس، فالممثل ٌسكتطٌع ان 

ٌؽٌككر وجهككه بالسككٌطرة علككى عضككبلت الوجككه، وكككذلن فككان العككرق والككنفس تحكككول 

))عضبلته الى لناع
(ٔ)

مكن نكوع الكى نكوع  ، معنى ذلن ان الممثل له لدرة على التحول

ومككككن شخصككككٌة الككككى شخصككككٌة ومككككن صككككورة الككككى صككككورة مككككن خككككبلل البراعككككة 

المسرحٌة،استؽنى عن الموسٌمى فٌمول: تخلٌنا عنها اٌضا سواء كانت حٌكة او مسكجلة 

ال تصككدر عككن الممثلككٌن، ٌجعككل العككرض المسككرحً نفسككه لطعككة موسككٌمٌة، وذلككن عككن 

 ومناسب. طرٌك تناسك اصوات الممثلٌن وتضاربها بشكل جمٌل

 جوزٌؾ شاٌنا: - 9ٔ

(احككد رواد المسككرح التجرٌبككً  9ٌٕٕٔعككد المخككرج البولنككدي جوزٌككؾ شككاٌنا)   

البولندي والعالمً ،خصوصا فً المرن العشكرٌن ، مكن خكبلل اعتمكاده السكرٌالٌة 

اتجاهكككا ٌنطلكككك منكككه تركٌكككب تكوٌنكككات العكككرض لدٌكككه . وتهكككتم نظرٌتكككه الخاصكككة 

ا من خبلل انشابه )مسرح ستودٌو(، ومن خبللكه بالسطوح وااللوان والسٌنوؼرافٌ

 –لدم اعماله اذ ))اخذ ٌتعامكل مكع العكرض المسكرحً بوصكفه )رإٌكة ببلسكتٌكٌة 

تشكٌلٌة( تعد السٌنوؼرافٌا، السمة الؽالبة فً اعماله، وفٌهكا ٌبكرز تكوٌنكات االفكك 

بعناصككر مختلفككة مككن المعلمككات ومككن المتككدلٌات والخلفٌككة المجسككمة، و اعتمككد فككن 

شكككاٌنا فكككً الممكككام االول علكككى فكككن التنسكككٌك التشككككٌلً وتناسكككك العبللكككة المربٌكككة 

والبصرٌة بٌن كل مفردات العرض المسرحً، وبمٌكت تكؤثٌرات اعتمالكه واصكدار 

حكم االعدام بحمه هً السمة العامة فكً عروضكه. ان اهكم سكمات فنكه هكً انكواع 

 (ٕ)االلمشة والتكوٌنات المساحٌة((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٓ 282جٌرزي كوتوفسكً ، مصدر السابك،ص  (1)

العكدد ،) بؽكداد(: وزارة التعلكٌم العكالً والبحكث العلمكً، المجلة المطرٌة للفنكونفاضل خلٌل، ))جوزٌؾ شاٌنا((،  (ٕ)
 .ٕٙ، صٕٔٓٓاالول، كانون االول، 
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اعتمد فن شكاٌنا فكً الممكام االول علكى فكن التنسكٌك التشككٌلً وتناسكك العبللكة 

المربٌككة والبصككرٌة بككٌن كككل مفككردات العككرض المسككرحً، وبمٌككت تككؤثٌرات اعتمالككه 

واصدار حكم االعدام بحمه هً السكمة العامكة فكً عروضكه. ان اهكم سكمات فنكه هكً 

المككرن العشككرٌن التككً زخككرت بتجككارب االفككران البشككرٌة فككً اثنككاء  ))فضككح حضككارة

الحرب العالمٌة الثانٌة، وان العالم المسرحً لهكذا الفنكان ٌزخكر بالمهمكات المسكرحٌة 

ولطكككع االكسسكككوار التكككً ترمكككز فكككً نهاٌكككة االمكككر الكككى تلكككن الككككوارث والككككوابٌس 

 .(ٔ)المفزعة((

دفعكت المسكرح الكى ممارسكة دوره فالنظرٌات المستخدمة فً انتشكار الكدراما 

باستخدام االطر الجمالٌة، فهو مطالب بالمعاصر البدٌل عكن التمالٌكد المتوارثكة، علكى 

 .(ٕ)هذا)) المبدأ عمل شاٌنا فجاء بالبدٌل وهو حمل االكتشاؾ المسرحً((

وجككاء شككاٌنا ))بالتكوٌنككات المسككاحٌة السككرٌالٌة واالسككلوب التعبٌككري، لٌمككثبلن 

عرضكه المسكرحً، فهمككا ٌشكتركان فكً حالكة التؽٌكر التكً طككرأت  عناصكر مهمكة فكً

علككى الفنككون المعاصككرة، اذ اسككتخدم التعبٌرٌككة فككً عروضككه عبككر تجمٌككع المشككاعر 

وتكثٌفهككا لكككً ٌعككّود المشككاهد لٌشككارن فككً المضككٌة المطروحككة فككً اثنككاء وجككوده فككً 

ممثكل، . فمسرحه مسكرح صكورة، مسكرح ))كثٌكؾ باالفعكال المتراكبكة لل(ٖ)المسرح((

والمعدات على الخشبة، وٌصبح مسكرح الصكورة نتٌجكة فنٌكة للتكامكل الكلكً لعناصكر 

، انكككه المسككرح الكككذي ٌسككتخدم الشكككمولٌة فكككً (ٗ) المسككرحٌة، والمجكككامٌع الصككورٌة((

التمثٌكككل، مسكككرح ٌنجكككز التنوٌعكككات فكككً االشككككال الفنٌكككة وٌضكككعها ضكككمن ظروفهكككا 

ارات فنٌكة، واحاسكٌس، مسكرح المفترضة، وهو مسرح ٌدل على الفكرة من خبلل اش

 ٌمثل الحٌاة وافكارها المعمدة شكبلً واحساساً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ 9ٕٕ(بورٌس زاخوفا ، مصدر سابك، صٔ)
، ٕٓٓٓ، العكدد الرابكع، الشكارلة: جمعٌكة المسكرحٌٌن، ٌولٌكو، لة كوالٌسمج( هنسٌل، أ.ن،)) المسرح العضوي(، ٕ)

 .9ٖص
 .ٕٙفاضل خلٌل ، مصدر سابك، ص (ٖ)

 
  ٗ( هنسٌل، أ.ن،مصدرسابك ،ص ٗ)
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والممثكككل عنكككده ٌفمكككد عبللتكككه بجكككذوره التملٌدٌكككة المدٌمكككة، فهكككو الكككرب الكككى 

ٌسكٌطر علكى وجكود )المارٌونٌت( وهو الرب من اداة اللعب او من اآللٌة، وان الذي 

الممثل وكٌانه وادابه التمثٌلً هو عبللة التشككٌل )التصكوٌر( بالمكادة ووجودهكا. فؤننكا 

نكتشكؾ عبللكة جدٌكدة بكٌن المكادة وتشككٌلها، فٌتصكؾ )التشكٌإ(
*
بتشككٌلٌته، وتتضكمن  

العروض المسكرحٌة لٌمكاً جمالٌكة جدٌكدة، اتسكمت باسكبمٌتها الفنٌكة الجدٌكدة واحتوابهكا 

مككٌم االخبللٌككة، فتصككبح تعبٌككراً عككن العبللككة الجدٌككدة التككً لامككت بخلمهككا علككى ظككبلل ال

العروض المسرحٌة ومولفهكا تجكاه المكادة، لمكد تؽٌكرت روح الممثكل وتؽٌكر جلكده فكً 

شككًء اخككر بككدٌل، شككًء الككرب مككا ٌكككون الكتشككافه لنفسككه، اكتشككاؾ فكككرة )التشككٌإ( 

ن معضكبلت ادواتكه . كما ٌعكد الممثكل فكً عكروض شكاٌنا اصكعب معضكلة مك(ٔ)نفسها

الفنٌكككة المسكككتخدمة، علكككى الكككرؼم مكككن انكككه ٌصكككبح فكككً معظكككم االحكككوال بمسكككتوى 

)المارٌونٌت( او الل، اال انه ٌطالبه بالتفرغ المثالً لعمله االبكداعً، لمكد سكرق وجكه 

. (ٕ)الممثل، ولكن فً ممابل ذلكن منحكه شخصكٌة، أي ابمكى شخصكٌة الممثكل وحركتكه

ولكام بعكزل روحكه لٌبعكث فٌهكا حٌكاة تتواصكل مكع  سرق وجهه لٌكون له وجكه جدٌكد،

حٌككرة شخوصككه االخككرى فككوق الخشككبة، وٌمككوم بتجمٌككل لبحككه الخككارجً، فككً محاولككة 

للكشككؾ عككن خباٌككا بصككٌرته، فهككو ممتنككع بككؤن العككالم لككد اورثنككا لككٌم التككدمٌر المبٌحككة، 

لمنظر وتركنا اناساً مشوهٌن من الداخل. فشاٌنا، ٌعد الممثل مفردة من المفكردات، ككا

او لطكككع االكسسكككوار او جكككزءاً مكككن لوحكككة فنٌكككة، تتسكككم بجمالهكككا الشككككلً ولبحهكككا 

، وشكملت عكروض شكاٌنا صكفات الجمكال الشككلً والمكبح الكداخلً، تكوٌنكاً (ٖ)الداخلً

 وشكبلً من خبلل عملٌة الكوالج التً اجراها فً عروضه، والتً هً )مونتاج(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(التشٌإ: تشكٌل المادة فً حاالت متؽٌرة فكً مسكرح السكرد التشككٌلً الكذي تزعمكه فكً بولنكدا ككل مكن، ككانتور، شكاٌنا،  *)

 . ٕٙل منهم، ٌنظر: لٌشٌن مونجٌن ومسرحه، مصدر سابك، صولٌشٌن مونجٌن، رؼم االختبلؾ فً النهج الخاص لك

 .ٕٙ-ٌٕ٘نظر: لٌشٌن مونجٌن ومسرحه، المصدر نفسه، ص (ٔ)

 .9ٌٕٕنظر: جمالٌات فن االخراج، مصدر سابك، ص( ٕ)

 .ٌٕٕٔنظر: بورٌس زاخوفا ، مصدر سابك، ص( ٖ)
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لمختلؾ المكواد، ككً لمختلؾ زواٌا الوالع الجدٌد الذي اعتمده، والكوالج فً الترابط 

تثٌر فً المشاهد توتراً ما، فهو ٌموم بصنع الكوالج بداٌة فوق خشبة المسرح، ٌمتلكه، 

 .(ٔ)بوصفه مصدراً لموام شخصٌة الممثل، ثم ٌمنحه فً النهاٌة الكلمة

اعطككى شككاٌنا اهمٌككة خاصككة لعناصككر الشكككل فككً مسككرحه، مككن منككاظر ومككا 

ٌككدعمها مككن اجككواء تخلمهككا االضككاءة، للولككوؾ علككى بٌبككة ٌصككوؼها شككاٌنا، لٌعٌشككها 

 وٌتفاعل معها المشاهد، وٌستمدها من اجواء المعتمبلت المثملة بالمناخ الكابوسً 

 ض.الكبٌب، لتنصهر مع عمل الممثل المدعم ببالً عناصر العر

 ((
ان تؤثٌر المسرح فً التكوٌن التشكٌلً للمشاهد على الخشبة، ٌحدد للجمهور معنكى 

المسككرحٌة، ومككا الككذي ٌجعككل هككذا التككؤثٌر ذا فاعلٌككة، هككو الممارسككة الصككادلة للفنككان 

المنتج فً مجال تفكٌره درامٌا
())ٕ)

ٓ 

 اراد شككاٌنا خلككك مسككرح ٌلتحككك باالفكككار المعاصككرة وٌتمسككن بهككا، مسككرح ٌطلككك))

العنان لمخٌلة المشاهد، لٌس مسرحاً جمالٌاً شكلٌاً، وال مسرحاً ٌجمع الشككل فحسكب، 

انما هو مسرح ٌحمكك المكٌم االبداعٌكة لنمكل المضكمون الكدرامً، فهكو ٌسكتوعب كامكل 

 .(ٖ)التشكٌبلت المركبة للمجامٌع المسرحٌة((

ودور المخككرج هككو الككدور المحككوري، اذ وصككفه بمإلككؾ للعككرض المسككرحً، 

ٌجمككع خٌككوط العناصككر وٌخلككك نسككٌج العككرض فؤكككد شككاٌنا علككى ))ان المخككرج  الككذي

المسرحً هو مإلؾ العرض االساسً، اما الكاتب المسرحً فٌمثكل نصكه المسكرحً 

مفردة واحدة من مفردات متعددة للعرض المسرحً، اذ ٌمثل الممثل بجسكده وتعبٌكره 

مختلفككة )منككاظر( الصككامت وحركتككه همككزة الوصككل الحمٌمٌككة لكككل هككذه العناصككر ال

تشكٌلٌة الرب الى الرمز، لطع االكسسوار، االضكاءة المسكرحٌة، الفضكاء المسكرحً 

 .(ٗ)ذاته، الكلمة((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌٙنظر: جوزٌؾ شاٌنا، مصدر سابك، ص (ٔ)

 ٓ ٕٕٖ( سامً عبد الحمٌد ، مصدرسابك ، ص ٕ)

 .9ٖ( هنسٌل، أ.ن ، ، مصدر سابك، ٖ)
، العدد االول، ا)لماهرة(، الهٌبكة المصكرٌة ٗٔ، المجلد مجلة فصولهدى وصفً، ))التجرٌب فً المسرح المصري((، (ٗ)

 .9ٔٔ، ص99٘ٔالعامة للكتاب، ربٌع 
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احاسٌسككه الروحٌككة  فالحككدث المسككرحً للمشككاهد هككو مككا ٌحتاجككه وٌحككرره مككن

وهواجسه، وٌتحمك له ذلن عبر المإلؾ، الذي ٌبتكر عالمكه الخكاص، فكً حكٌن ٌعبكر 

المخرج ببصكماته الخاصكة عكن هكذا العكالم، انكه عكالم ؼٌكر محكدد بالمككان او الزمكان 

تارٌخٌاً، لكنه متسكع كونٌكاً، عكالم ٌجسكد عبكر الشخصكٌات، فكالحٌز عنكد شكاٌنا، مككان 

بثك مع الفعل او من خبلل المٌمة الضكمنٌة للعكرض، فكالحٌز منتخب وفضاء مفتوح ٌن

هنا هو مكان الفعل ومساحته لٌست بناًء بحثاً، فكالحٌز عنكده نكوع مكن االبتككار لمنكاخ 

متؽٌر فً العرض، هذا المناخ ٌإسسه عنصران اساسٌان هما، المنظر وماٌتبعكه مكن 

راببٌكة، واجكواء ملحمات واكسسكوار واالضكاءة، ومكا تإسسكه مكن عكوالم ؼامضكة وؼ

سككرٌة، فالضككوء ٌمككول كلمتككه الفصككل فككً هككذا المجككال، فهككو ٌإسككس المسككاحة التككً 

ٌمارس فٌها الممثل دوره، فجمالٌات الضوء والوانه، تمتزج مع لكبح العكالم الكداخلً، 

ومككا توارثنككاه مككن دمككار وفوضككى وعزلككة وتشككوٌه، فالتظلٌككل والضككبابٌة والشككعور 

لٌدعم ما ٌتركه المخكرج مكن بصكمات علكى تؤسكٌس  باالختناق  حاالت ٌخلمها الضوء

المإلؾ. فً عرض عصر الحركة، والصورة، والتلمً بمخٌلة الرسام المبدع
(ٔ)

. 

التً لم ٌتضكمن وال كلمكة ))اثبكت شكاٌنا انكه  *ٔوفً عرضه مسرحٌة )رٌبلٌكا(

هو االكثر لدرة على اكبر صٌاؼة تشكٌلٌة درامٌة، فمد لدم شكاٌنا مسكرحٌة )رٌبلٌككا( 

كاحدى لوحاته التشكٌلٌة، استمدمها من المعرض الشخصكً للرسكم، فهكً عبكارة عكن 

ا تكوٌن خاص اطلك علٌكه تسكمٌة )الكذاكرة( عكرض كلوحكة تشككٌلٌة متحرككة اسكتمبله

)المشاهد( على نحو جٌد، وبهذا تكون )رٌبلٌككا( تجربكة الخكروج بلوحكة تشككٌلٌة مكن 

 .(ٕ)معرض للرسم الى المسرح((

ترمز االدوات واالكسسوارات التابعة للمنظكر فكً مسكرح شكاٌنا الكى الككوارث        

والحروب، لذلن استخدم احذٌة الجنود باحجام ؼٌر طبٌعٌة وضكخمة حتكى ان الممثكل 
                                                           

 
 .9٘هنسٌل، أ.ن،  المسرح العضوي، مصدر سابك، ص ٌنظر: (ٔ) 
، وعكام 99ٕٔفكً ؼوتٌبكورغ، وعكام  99ٔٔ)ربٌلٌكا( : مسرحٌة عرضها شكاٌنا، واعكاد عرضكها الكثكر مكن مكرة، عكام  *

 ((جوزٌككؾ شككاٌنا والمسككرح الفاعككل)): اسٌنسكككا، الٌزابٌتككا، ، ٌنظككر99ٗٔفككً وارسككو، واخٌككراً فككً اسككتانبول عككام  99ٖٔ
 .18، صٕٓٓٓ، العدد الرابع، الشارلة: جمعٌة المسرحٌٌن، ٌولٌو، مجلة كوالٌس)السببً(، 

 ٓ ٙ(المصدرنفسه ،ص ٕ)
 
. 
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ٌجلس فولها وعجبلت المدافع والدراجات وانابٌب وبنادق واعضكاء بشكرٌة صكناعٌة 

"فالحضارة السالطة للمرن العشكرٌن تمكدم فكً عروضكه المسكرحٌة باعتبارهكا برمٌكل 

 لمامكككككككككككككككككككككككككككككككككة مختلفكككككككككككككككككككككككككككككككككة المعكككككككككككككككككككككككككككككككككادن .. تتواجكككككككككككككككككككككككككككككككككد 

داخلها لمممة من البشر ذوي العاهات (( 
(
ٔ
)

. كما تعتمد تصامٌم شاٌنا ))التككوٌن فكً 

ل من لطع وادوات واكسسوارات مختلفة من تلن الممامة تشكل فكً كٌكان موحكد الشك

مكونة شكل تشكٌلً اشبه بالنحت الحدٌث ومن خبلل المعالجات التشكٌلٌة والسرٌالٌة 

لعناصككر خاصككة مبتدعككة علككى خشككبة المسككرح فالوالعٌككة لككد تركككب فككً منطمككة ، وان 

نسككان وبشككاعة التطككور فككً هككذا هككدؾ شككاٌنا نمككد الوالككع وتصككوٌر مرارتككه ولباحككة اال

المككرن وهككذه فكككرة متعممككة ووالعٌككة للحٌككاة لكنهككا تمككدم بشكككل تركٌبككً متمككرد تبعككا 

للسرٌالٌة " الرإٌة المٌتافٌزٌمٌة للحٌاة البشرٌة ((
(
ٕ
)
 . 

لككم ٌعتمككد )شككاٌنا ( التمنٌككات الحدٌثككة فككً منككاظره او اضككاءته ، انمككا اعتمككد 

لمطككع التككً تنتمككً الككى والككع الحٌككاة المرٌككر البسككاطة مككن خككبلل اسككتخدام االدوات وا

والحروب والكوارث ولٌس شرطا ان تكون حمٌمة كمكا عنكد سكابمه )ككانتور( بكل انهكا 

لطع خشبٌة تشبه المطع االصلٌة ، ولد استخدم اٌضا بعض المطكع الحمٌمٌكة كعجكبلت 

صكر الدراجات واالالت الموسٌمٌة ومن مٌزته التبلعب باحجام المواد ، فٌسكتخدم عنا

التضككخٌم كتهوٌككل الثككر هككذا الشككًء علككى االنسككان مككن خككبلل ضككخامة احذٌككة الجنككود 

)البسككطال( وكككان ذلككن فككً مسككرحٌة المشككرؾ الحكككومً ، وفككً مسككرحٌة )دانتككً( 

استخدم اشباحا من السبللم اضعاؾ حجم االنسان وؼطاها بالمماش مكا عكدا فتحكة فكً 

اعكٌن كاشكارة الكى شكبح المكوت االعلى ٌظهر منها رأس الجمجمة ، ومن الجانبٌن ذر

والدمار ، وٌبحث شاٌنا فً عروضه عن معادل موضوعً برإاه الفلسفٌة مكن خكبلل 

اطار بصري سٌنوؼرافً 
(ٖ)

 ، وهذا المعادل الذي وجد هو التكوٌن الحسً الذي  

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9ٕٔ( زٌجمونت هبنر ، مصدر سابك ، صٔ)
  ٓ ٕٔ( المصدر نفسه .ص ٕ)

  221( ٌنظر : هدى وصفً، مصدرساٌك ،ص ٖ) 
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ٌجعككل مككن المنظككر المسككرحً وحتككى االضككاءة كٌككان واحككد ،ومنككذ تولٌككه لمسككرحه 

سككتدٌو( اظهككر كرهككه الشككدٌد لخشككبة مسككرح العلبككة المؽلمككة، اذ  –التجرٌبككً )مسككرح 

))لام باعادة بناء صالة المسرح، ٌوصلها بممدمكة خشكبة المسكرح المرتبطكة بالطكابك 

االول بواسطة جسر، لٌمدم اعماله التكً دابمكاً مكا نجكد فٌهكا معكادالً موضكوعٌاً لكرإاه 

لذلن فان مسكرحه ٌبنكى الفلسفٌة من خبلل اطار بصري سٌنوؼرافً مسرحً بارز و

على دعامتٌن اساسٌتٌن هما : التدمٌر والصراع ، ونبلحظ ذلن فً اعمالكه )دانتكً(، 

)رٌبالكا( و)فاوست( وفً اعماله ٌستؽل اضافة العناصر التشكٌلٌة .
())ٔ.)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ ٖٕٖ( سامً عٌدالحمٌد ، مصدرسابك ،ص ٔ)
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  ٓاألسالٌب اإلخراجٌة فً المسرح األكادٌمً العرالً  -المبحث الثانً :

سٌتناول الباحث األسالٌب اإلخراجٌة التً ٌمدمها المخرجون المابمون على عملٌة     
تدرٌس مادة التمثٌل واإلخراج المسرحً فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بؽداد وعلى 

     -النحو األتً :
  -جاسم العبودي : 
ٌرى العبودي العملٌة الفنٌة على انها      

((
صور من تجارب الماضً ، ٌعاد إنتاجها 

على الخشبة ، بعد ان اكتملت فً خٌال الفنان ، ووجدانه الخاص وهو ٌصدر بهذا 

عن تؤثره ب)الكسندر دٌن (الذي كان ٌحاضر باالستناد الى كتابه )عناصر االخراج 

المسرحً ( لمادة اإلخراج المسرحً فً كلٌة الفنون الجمٌلة  
())ٔ)

 ٓ 

تارٌخٌا إن العبودي هو الثابت     
((
أول من أدخل ستانسبلفسكً إلى درس التمثٌل  

فً المسرح وعرؾ الدارسٌن والعاملٌن فً المسرح العرالً بنظامه )الطرٌمة ( 

،وذلن بعد عودته من البعثة الدراسٌة إلى أمرٌكا وهو ما لمسناه بوضوح من خبلل 

أعماله اإلخراجٌة وفً عمله مع طلبته وممثلٌه
( ))ٕ)

 ٓ 

كما تمٌزت طرٌمته    
((

بالتكامل بٌن النص و عناصر العرض األخرى ،حٌث ٌتؤلًؾ 

مكونات العرض، واهتمامه بإدارة المجموعات وخلك   توحٌد من  إٌماع العمل عنده

العبللات المنسجمة بٌن إفرادها
( ))ٖ)

، بهذا ٌمكن المول أن ً الفنان العبودي مال إلى 

ر الذي ٌخلص  و لم   و ٌدعم تطور دوره ،  للنص و ٌحرص علٌه .المخرج المفس 

ٌفمد فً الولت نفسه روح المخرج المبدع فً تكوٌن العرض المكتمل الذي كان 

ٌولٌه أهمٌة لصوى ولداسة معٌنة فحاول من خبلل أسلوبه اإلخراجً أن ٌكون 

 مفسرا ً لمفردات النص أكثر من كونه ٌمترح نصا ً جدٌدا ً للعرض وربما ٌكون ذلن

   ٓمرتبطا ً بظروؾ موضوعٌة معٌنة كان ٌراها هو كمخرج دون ؼٌره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ ٕٙ( ،ص  99ٔٔ، )بؽداد : دار الشإون الثمافٌة ،  الوالعٌة فً المسرح العرالً( عمٌل مهدي ، ٔ)

   0 12، مصدر سابق، ص  ادلسرحية يف العراقأضواء على احلياة ( سامي عبد احلميد ، 2) 
 0  25، مصدر سابق، ص، الواقعية يف ادلسرح العراقي( عقيل مهدي 3)
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لمد طلب العبودي من طلبته وممثلٌه ان ٌطبمون طرٌمة ستانسبلفسكً فً     

((
تحلٌل النص وبناء الشخصٌة واكتشاؾ عبللاتهم والبحث عن الفكرة الربٌسٌة 

وٌة والصراع الذي ٌكون العنصر األساسً فً الدراما وتوضٌح واألفكار الثان

األفعال والوحدات ، والى كٌفٌة استخدام )الظروؾ المعطاة والذكرى العاطفٌة ولو 

السحرٌة (ولجؤ الى استخدام المنظر ذي اإلبعاد الثبلثٌة المسند بعناصر اإلٌهام 

اإلٌهام فً بناء الشخصٌة األخرى التً تعبر عن المكانٌة والولت والموسم وعناصر 

وتجسٌد إبعادها وتحرٌن الفعل الداخلً واإلٌماءات الحركٌة للممثل لكً ٌتصرؾ 

وٌتحرن طبما لذلن ، واخذ ٌإكد على أهمٌة دارسة علم النفس وعلم االجتماع 

وؼٌرها من العلوم التً تإثر فً حٌاة اإلنسان وسلوكه وأثره فً تحضٌر الدور
())ٔ ) 

ٌات التً حرص علٌها العبودي فً إخراجه هً أسلوب ان من التمن   
((

رشك لطع 

الدٌكور بؤلوان حارة أو باردة أو كلٌهما معا حسب ضرورات الفعل المسرحً 

المطلوب ، بحٌث تستحٌل النماط المتفرلة هذه بعد تسلٌط االضاءة علٌها الى 

المتفرج ، وحٌن )الوان( ٌتم مزجها ال على سطح أو لماش الدٌكور ، انما فً ذهن 

ٌثبت أجهزة اإلضاءة فؤنه ٌبدأ من المشهد الختامً نزوال الى المشهد االستهبللً 

للعرض
())ٕ)

، أي ان وظؾ اإلضاءة هً تعزٌز اإلٌهام ألمنظري عبر مسالط 

رة فالعجلة تدل  منوعة  ًِ و دالالت فهً رموز ُمفس  و كانت لمطع مناظره معاِن

  ٓو ما إلى ذلن إلى الفكر   على الزمن و الشمعة

ومن خبلل ما تمدم ٌمكن المول ان العبودي من أوابل المخرجٌن الذٌن حاولوا       

إٌماظ المعانً المستترة ضمن متون العدٌد من النصوص العالمٌة المهمة ولد اعتنى 

بعمل الممثل من حٌث دوره فً تفعٌل الخطاب المسرحً ، ولد كان للعبودي أثر 

حٌح مسار عمل الممثل وإخراجه من صورته النمطٌة فً تطوٌر وتحدٌث وتص

 لٌطلك العنان له فً عملٌة التحلٌك نحو عوالم جدٌدة فً التعبٌر ، كما أنه حاول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 9ٓ، مصدر سابك، ص  أضواء على الحٌاة المسرحٌة فً العراقسامً عبد الحمٌد ،  (1)

  ٓ  9ٕعمٌل مهدي ، المصدر السابك، ص (2)



76 
 

 76 

إٌجاد آلٌات اشتؽال جدٌدة لعناصر العرض األخرى كاإلضاءة والدٌكور 

  ٓواإلكسسوار وؼٌره من مكونات العرض األخرى 

اإلخراجٌة التً شؽلت ذهن العبودي هً موضوعة إن األفكار      
((

األرض 

والسٌاسة ، وكذلن اعتزازه بالنص المحلً والعربً ، رؼم تبشٌره بتعالٌم المسرح 

الؽربً وطرٌمة استاسبلفسكً 
())ٔ)

  . 

ٌمول فاضل خلٌل ٌوم كنت طالبا عند جاسم العبودي كانت المعانً وفك مناطك      

المسرح وفً الكثٌر من الذي تعارؾ علٌه المسرحٌون من لواعد ، كانت تؤتً دون 

أن ٌتعمد إعطابها المعانً المتعمدة لها كما ٌفعل اآلخرون . أتذكر جٌدا مبلحظاته 

أن أحول  -ممثبل فً مسرحٌة الطرٌك  –بهذا المعنى ، وكٌؾ كان ٌطلب منً 

الحوار من لؽته العربٌة الفصحى إلى مفهومه الشعبً المحلً المتداول فً الحٌاة 

االعتٌادٌة لكً أبعده عن آلٌته التً تفرضها أحكام اللؽة الفصحى التً تمربه من 

الخطابة مما ٌثمل نطمه على الممثل وسماعه عند الجمهور ، لتصبح ؼرٌبة على 

مع ، بعٌدة عن المبول ، لرٌبة إلى الرطانة كما فً اللؽات البعٌدة عن فهم الس

المتفرج ، فؤصبحت اعمل لدر اإلمكان فً أن ٌكون إلمابً للجملة وكؤنها ابنة الوالع 

العرالً ، أجاهد كً أكون لرٌبا منها لتكون بالتالً لرٌبة من المتلمً . كان ٌجزم 

مة سٌسهل من مهمة وصوله إلى الناس والى أن التعامل مع الحوار بهذه الطرٌ

المجتمع . إن عناٌته البالؽة بالمعانً المستترة فً جمل نصوصه مع تضمٌنها معانً 

أخرى تختلؾ عنها أو تحملها معانً أخرى ؼٌر معانٌها ، إنما ٌنطلك بذلن من 

ذلن  إٌمانه بؤن الكلمة ال تحمل معناها المجرد وحسب ، وإنما تخفً خلفها إلى جانب

مجموعة كبٌرة من المعانً المرٌبة والبعٌدة عن معنى الكلمة أو الجملة المجرد . وال 

مانع أن تحمل المعانً الجدٌدة استتارا لتلمٌحات ، تتضمن الخبث أو التلمٌحات 

الجنسٌة أو السٌاسٌة . وهو ما ٌطلك علٌه ستانسبلفسكً اصطبلحا بما وراء 

 م مٌله الواضح لؤلدب والشعر جعله ٌهتم كثٌرا الشخصٌة ، ان جاسم العبودي و بحك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 2005فرباير ،  18، )بغداد ( ،  جريدة الصباح اجلديد :ادللحق الثقايفغياث عبد احلميد ،)) ادلعطف اخلالد جاسم العبودي ((، (1)
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ٌبلبم تؤوٌله للمشهد المسرحً وفك لراءته  بالتفسٌر والتحلٌل وإعادة التركٌب بما

اإلبداعٌة للنص الذي ٌعمل على تجسٌده ، ولم ٌكن لٌستؽنً أبدا عن منالشات ) 

الدابرة المستدٌرة ) التً ٌإكد علٌها كثٌرا ستانسبلفسكً ، التً بواسطتها ٌتم 

اكتشاؾ الكثٌر من الخافً على المخرج وعلى فرٌك عمله ، فٌنكشؾ الكثٌر من 

لؽموض الذي ٌضبب رإٌة المخرجٌن .كان ٌدخل فً ابسط التفاصٌل الحٌاتٌة ا

وأدلها فً حٌاة المسرحٌة و الشخصٌات وحٌاة الممثلٌن . وكان بواسطتها كمن 

ٌعمل ) مماصة= موازنة ( بٌن ما ٌحمله النص وما ٌرٌده المخرج وبٌن ما تحمله 

مختلؾ الجوانب ، الشخصٌة وما ٌحمله الممثل من صفات خاصة ومزاٌا فً 

الطبٌعٌة ، والنفسٌة ، واالجتماعٌة . كان ٌبمً على ما ٌتمتع به االثنان )الممثل 

والدور( من التماثل بٌنهما ، وٌزٌل منها ما ال ٌتفك مع الدور . وبواسطة التمرٌن 

والتمرٌن المستمر ، ٌتوصل الممثل إلى تممص الصفات التً تمتلكها الشخصٌة 

ته خاصة ،  إن الصفة التحلٌلٌة _ التركٌبٌة التً ٌتمتع بها والتً لٌست من صفا

العبودي جعلته ٌبتكر السبل فً اختٌارات دروسه وتنوعها التً بواسطتها ٌمكن 

إٌصال المعلومة بدلة إلى طبلبه وممثلٌه . وحٌن طلب منا ٌوما وحسب منهجه ، أن 

الحما باعتبارها درسا  نمرأ بإمعان )سورة نوح( لٌتسنى له شرحها لنا وتفسٌره لها

هاما فً كٌفٌة العمل على كتابة سٌنارٌو العرض المسرحً وحتى السٌنمابً . وفعبل 

لمنا بمراءتها واجبا عملٌا و تمعنا بها جٌدا وفك توجٌهاته لنا ، فوجدنا فٌها درسا 

ؼاٌة فً السهولة من حٌث تسلسل أحداثها وما ٌصاحبها من تطور وتؤزم وصوال 

التً طالما أكد فً الحدٌث عنها حٌن أعطاها أهمٌة اكبر من بمٌة إلى الذروة 

األحداث الصؽٌرة المساعدة فً الوصول الى النتابج ، وهً فً مماٌٌس النظام 

الستانسبلفسكً ٌطلك علٌها بـ )الهدؾ األعلى( وأدبٌا بـ)الذروة( . وهو هنا ٌمدم 

لسل األحداثالعبودي شكبل متمدما من أشكال اإلدران المنطمً فً تس
(ٔ)

ٓ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( السنة الرابعة ، 22، )السليمانية ( ، العدد ) جملة شانو فرقة مسرح ساالرد. فاضل خليل ،)) جاسم العبودي ادلريب األكادميي(( ، 
  0 64-63، ص ص  2011
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  -إبراهٌم جبلل: 

الجدل ، بمعنى التحاور   إبراهٌم جبلل على المسرح العرالً  فرضٌة ادخل  

اإلنسانً على أنه   والجدل مع النص والممثل والجمهور والوالع ، النه ٌفهم التارٌخ

فصل بٌنهما، فٌعطً أهمٌة ومكانة للفلسفة فً العرض حلمات مترابطة ال ٌمكن ال

فً   لنظرٌة برخت على التوصل الى اسلوب شعبً  المسرحً . ولمد ساعده فهمه

المسرح من خبلل 
((

المزاوجة بٌن نظرٌة برشت الملحمٌة وبٌن والعٌة 

الجدل العملً وأسلوب اإلخراج   أخذا من برشت استانسبلفسكً النفسٌة . حٌث

،لهذا فهو ٌإكد   األسلوب الوالعً والحس الشعبً  ومن استانسبلفسكًالملحمً 

على المزاوجة بٌن الفكر، والعمل وجذوة الروح
))
 
(ٔ)

 ٓ  

تعامل ابراهٌم جبلل مع النص حٌث كان ٌحذؾ وٌضٌؾ الٌه السباب كثٌرة      

منها 
((

خلك االنسجام بٌن فكرته الجمالٌة وفكرة النص المكتشفة وشكل العرض 

ستعٌض فً اؼلب االحٌان عن الحوارات المحذوفة والمشاهد المحذوفة فً وسابل وٌ

تمنٌة متعددة كالفٌلم وحركات وإٌماءات الممثل وٌبمى الشكل الملحمً وسٌلته 

المجدٌة فً تجسٌد الفكرة حتى وان كان النص لٌس ملحمٌا 
( ))ٕ)

،   كان إبراهٌم 

ٌكورات مما ٌساعده على تشكٌل جبلل فً بداٌة عمله الفنً مولعا بضخامة الد

حركً)مٌزانسٌن( خارجً للممثل، ولكن فً عروضه المسرحٌة األخٌرة وخاصة 

ومسرحٌات برشت استؽنى    لعادل كاظم  وممامات أبً الورد  مسرحٌة المتنبً

أجساد   عن كل شًء تمرٌبا معتمد على الفضاء كخلفٌة للحدث والممثل ومستؽبل

افٌا العرض المسرحً. وأصبح واضحا ان إبراهٌم الممثلٌن كجزء من سٌنوؼر

 ٌتعامل مع الجولة والمجموعات وكؤنها شخص واحد ٌحركها بما ٌتناسب مع منطك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،  9، العدد   مجلة السٌنما والمسرحٌنظر : ٌاسٌن النصٌر ،)) ثبلث نماذج من االخراج المسرحً المحلً ((،  (1)

 ٓ  9ٖ،ص  99ٖٔلسنة 
/ 9ٕ،) 9ٕٗٓ، )بؽداد ( ، العدد  ، جرٌدة المادسٌةسبلم نوري مهدي ، ))ابراهٌم جبلل فً محكمة المسرح((  (2)

ٕٔ /ٔ99ٙ  )ٓ  
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العمل المسرحً الجدلً
 (ٔ)

 ٓ 

وبالرؼم من انه كان ٌسمع موسٌمى جسد الممثل وٌحاول ان ٌعبر عنها بصورة       

فنٌة متكاملة إال انه حاول دابما وبعناد إلؽاء عناصر اإلٌهام فً عروضه المسرحٌة 

ان اعتماده الشكل الملحمً فً العرض  ،ألنها ال تتناسب مع عمله المسرحً الجدلً

ال ٌعنً رؼبته او مزاجه بمدر ما ٌمترن بفهمه للشكل الكفٌل بتحمٌك االتصال 

المباشر بالمشاهد وبصورة سهلة وٌسٌرة وممتعة ، ومن هذا المنطلك أٌضا كانت لؽة 

النص الذي ٌختاره هً لؽة لطاعات واسعة من الشعب أي انه ٌختار لؽة الحٌاة 

ة الٌومٌ
(ٕ)

، ومن خبلل ما تمدم ٌمكن المول ان ما ٌمدمه النص البرختً إلبراهٌم 

جبلل هو إمكانٌة إدخال عناصر على النص إثناء المعالجة والعرض كالحكواتً 

  ٓوالؽناء والرلص باإلضافة الى المٌمة االجتماعٌة التً ٌحملها النص 

عصره وأزماته من خبلل  إرادة إبراهٌم جبلل من الممثل ان ٌكون واعٌا بمعارؾ   

ما ٌحمله من مستوى ثمافً موسوعً متعدد المصادر ، وٌجد فً استٌعاب الممثل 

لمسط وافر من تؤرٌخ الفن والفكر االنسانً وعلم االجتماع ونظرٌات الفن ومناهجه 

ونظمه ركٌزة أساسٌة وواحدة من أهم ممومات شخصٌته ممثبل وفً الولت ذاته 

بلٌالة جسدٌة عالٌة ومرونة عالٌة اٌضا لكً تكون هاتان  ٌشترط ان ٌتمتع الممثل

المٌزتان وسٌلته الكفٌلة باالستجابة لوعٌه من خبلل التعبٌر عنه بوسابل الجسد 

كاإلٌماءة واالشارة والحركة كذلن الحال مع الصوت بوصفه احدى وسابل الممثل 

لٌالة البدنٌة والصوتٌة التعبٌرٌة المهمة فالممثل اذن ال بد ان ٌتمتع بكافة مزاٌا ال

،وٌطالبه بالتحلً بثمافة موسوعٌة بتؤرٌخ الفن وتؤرٌخ الفكر والمجتمع اضافة الى 

 الوعً الوطنً والمومً ، وٌحتل الممثل من وجهة نظره المرتبة الثالثة فً العملٌة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٓ 9ٌٖاسٌن النصٌر ،)) ثبلث نماذج من اإلخراج المسرحً المحلً(( ، مصدر سابك ، ص  (1)

 ٔٓٔ، ص  99ٗٔ( ، اذار ،ٖ، العدد ) الطلٌعة االدبٌةطارق العذاري ، ))ابراهٌم جبلل وفكره االخراجً(( ،  (2)

ٓ  
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المإلؾ والمخرج على التوالً فٌما ٌضع  اإلبداعٌة وٌؤتً من حٌث التسلسل بعد

الجمهور المرتبة الرابعة
  (ٔ )ٓ 

 

اما عملٌة اسناد الدور للممثل فٌمول     
((
انا أوزع األدوار وأسندها مرة من خبلل  

تصوري الخاص لشكل الشخصٌة ، حركتها طرٌمة حدٌثها ،طرٌمة تعاملها مع 

انٌاته الشخصٌة ، وربما ألجوء اآلخرٌن ، وأخرى من خبلل معرفتً بالممثل وإمك

الى المنافسة وأكثرهم فهما واستٌعابا للشخصٌة هو الذي ٌفوز بها 
())ٕ)

 ٓ 

اما معالجته للممثل فٌمول إبراهٌم جبلل     
((
تنصب فً مرالبتً له فً فعله  

العضلً والصوتً ، إننً ال ادع الممثل ٌنتمل من حالة الى حالة اخرى دون ان 

الحالة األولى ٌكون لد نضج من 
( ))ٖ )

، وطبما لهذا األسلوب فؤن تبرٌر عملٌة لسر 

الممثل على حركة معٌنة او تفسٌر معٌن للشخصٌة على أساس اإلمكانٌات والوعً 

ٌبمى مجرد تبرٌر لسلطة المخرج لٌس اال ، الن الممثل مع إبراهٌم جبلل ال 

للممثل فً تمٌم ٌستوعب الشخصٌة اال من وجهة نظره هو ،بمعنى اخر ان الحك 

  ٓالشخصٌة من وجهة نظره 

سعى إبراهٌم جبلل الى      
((

خلك تناؼم وتجانس بٌن عموم عناصر الفضاء 

المسرحً من دٌكور وأزٌاء  وإضاءة لكً تعطً نؽما واحدة تعبر عن ذاتها وتفسر 

الحدث وتعكس الفكرة التً ٌراد التعبٌر عنها 
( ))ٗ)

، وهنا ٌإكد إبراهٌم جبلل على 

  ٓن الفضاء المسرحً ٌعمل فً تفسٌر النص وخدمة الممثل  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جرٌدة ٌنظر :أدٌب الؽٌلةجً ،)) إبراهٌم جبلل ولاسم دمحم ٌتحدثان عن تجربتهما فً المسرح العرالً((  (1)

 ٓ(  9ٙٗٔ/  ٓٔ/ٓٔ، ) ٓٔ،  )بؽداد( ، العدد اللواء

، نمبل عن سبلم مهدي االعرجً ، كٌؾ فهم منهج  999ٔ/  9/ 9ٔممابلة مع االستاذ ابراهٌم جبلل ، فً  (2)

برخت من لبل المإلؾ والمخرج فً المسرح العرالً ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، جامعة بؽداد ، كلٌة 

  ٓ ٘ٔٔ، ص  999ٔعونً كرومً ،  ٓالفنون الجمٌلة ، لسم الفنون المسرحٌة ، باشراؾ د

، نمبل عن سبلم مهدي االعرجً، مصدر سابك ،  999ٔ/  9/ 9ٔممابلة مع االستاذ ابراهٌم جبلل ، فً  (3)

  ٓ 9ٔٔص

  ٓ  ٖٓعمٌل مهدي ٌوسؾ ، الوالعٌة فً المسرح العرالً ، مصدر سابك ، ص  ٓد  (4)
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   -جعفر السعدي:

اعتمد جعفر السعدي فً اخراجه على     
((

والمسرح ، مبدأ الجمع بٌن الصالة 

حٌث تمرد على التمالٌد وجعل الممثل ٌنزل الى الصالة مع المشاهدٌن وال ٌمر 

بٌنهم مرور الكرام ، بل ٌجعلهم مشاركٌن له فً أحاسٌسه حٌث كانت تجربته 

استجابة الى المسرح السٌاسً الذي ٌدعو الى توعٌة المشاهد ومشاركته فً 

ا ثانٌا مماببل للمسرح الموجود الفعل المسرحً ، وعلى هذا األساس بنا مسرح

فً الماعة وربط بٌنهما بممر تدور فٌه إحداث كثٌرة ، واجلس المشاهدٌن 

بخطوط مواجهة للممر
( ))ٔ)

 ٓ
 
 

ٌرى السعدي ان النص دستور المخرج الذي ٌسٌر على هدٌه ، لكن بعد ان       

ٌنمٌها ،فحالما ٌمرأ النص
((
مدا هذا ٌبدأ بتصور الشخوص وهم ٌتحركون ، مست 

التصور من نماط ثبلثة أساسٌة فً عمله هً البساطة والوضوح والجمال )التكوٌن ( 

، والسعدي ٌسمح بمشاركة المإلؾ فً العملٌة االخراجٌة والمساهمة فً صٌاؼة 

العرض المسرحً
))
  
(ٕ)

 ٓ 

لمد اكد السعدي على التمثٌل الوالعً للشخوص على خشبة المسرح ، حٌث كان     

جهده لكً ٌكون الممثل طبٌعٌا فً تمثٌله للشخصٌة ، الن شخوص  ٌبذل لصار

المسرحٌة تعكس تصرفات اناس والعٌٌن ، وعلى هذا االساس ذهب مع ممثلٌه فً 

زٌارة امكان االحداث الحمٌمٌة، ففً مسرحٌة فندق الؽرباء ذهب الى مدٌنة بعموبة 

من اجل تحمٌك والعٌة  ،سالكا بذلن )طرٌمة استاسبلفسكً( فً العمل مع الممثلٌن ،

الشخوص واإلحداث من خبلل مشاهدتهم العٌانٌة للوالع المعاش ، واكد اٌضا على 

 حرص الممثل فً المحافظة على محلٌة الشخوص ، من هنا فمد استخدم السعدي 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 99ٔ، مصدر سابك ، ص  أضواء على الحٌاة المسرحٌة فً العراقد سامً عبد الحمٌد ،  (1)
 ٓ 99ٔالمصدر نفسه، ص (2)
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ثبلث مناطك للتمثٌل فمد جرد الممثلٌن من لٌود الزمان والمكان ، كما استخدم 

ازدواجٌة الحركة على المسرحٌن المتمابلٌن ، ولم ٌتمٌد بالدلة التارٌخٌة ، بل 

التركٌز على عناصر اإلٌهام البصرٌة والسمعٌة 
(ٔ )ٓ

 

لمد اعتمد السعدي فً إخراجه على الوالعٌة دون إؼفال اللمسات التجرٌبٌة    

والتجرٌدٌة كما فً
((
مسرحٌة عرس الدم التً اكد فٌها على ممثلٌه من الطلبة ان  

ٌتبعوا الوالعٌة من خبلل تجسٌدهم للشخصٌات مع مراعاة التجدٌدات فً الدٌكور 

دث ولتعزٌز االنسجام والتوافك بٌن واالضاءة بما ٌتناسب روح العصر ولدعم الح

الممثلٌن وعناصر العرض االخرى 
 ())ٕ)

  ٓ   

 -عونً كرومً :

دعا عونً كرومً للبحث عن معالجة تتوحد فٌها موضوعة االختٌار مع       

موضوعه التمدٌم من خبلل المولؾ االجتماعً أي 
((
ان عملٌة اختٌار الموضوعة  

اتٌا او من خبلل النص المختار ممومات وبنٌة هً لراءة فنٌة جمالٌة تكشؾ له ذ

للعمل الفنً المبلبم لئلطار الذي اختاره للتعبٌر من خبلله عن حداثة العصر وجوهر 

الوالع والبنٌة أي نعنً به  كل مكونات المسرحٌة وعناصرها التً ٌعاد ترتٌبها 

بؤسلوب اإلخراج أوال ولٌس األسلوب الذي بنٌت على أساسه 
())ٖ )

هنا         ، ومن

المسرح   المسرح الملحمً البرختً لجمهور  مفهوم توصٌل عونً كرومً حاول

تؤسٌس العرض الشعبً من خبلل المسرحٌة البرشتٌة ، التً  الى ، طامحا العرالً

 ٌحاول فٌها ان ٌمنح اإلحداث والشخصٌات ممٌزات شعبٌة نابعة من مجتمعه الزاخر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٓ ٓٗ، مصدر سابك ، ص  الوالعٌة فً المسرح العرالًٌنظر :د عمٌل مهدي،   (1)

مجلة شانو فرلة مسرح  المعاصر (( ، صباح المندالوي ، ))جعفر السعدي صفحات من الرٌادة فً المسرح العرالً (2)

 ٓ ٕٙٓ، ص  ٕٓٔٓ(السنة الرابعة ٕٓ،)السلٌمانٌة (،العدد)ساالر 

عونً كرومً ، فن االخراج المسرحً وعناصر العرض المسرحً ، دراسة ممدمة الى وحدة التدرٌب العلمً  ٓد (3)

نمبل عن سبلم مهدي االعرجً  ٓ ٕ، ص 999ٔوالتعلٌم المستمر فً كلٌة الفنون الجمٌلة ، لسم الفنون المسرحٌة ، 

، كٌؾ فهم منهج برخت من لبل المإلؾ والمخرج فً المسرح العرالً ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، لكلٌة 

 ٓالفنون الجمٌلة ، جامعة بؽداد 
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حرٌة   فهم برشت على انه  بالطموس والعادات والوسابل التعبٌرٌة .انطبللا من   

لسموط فً المؤلوؾ وما هو جاهز لٌاسا الى المسرح التجرٌب والتجدٌد وعدم ا

   األرسطً .

تمثل عملٌة انتماء النص واختٌاره المرحلة األولى من مراحل المعالجة اإلخراجٌة    

لدى عونً وهً مشروطة بمسإولٌة المخرج إزاء مجتمعه من خبلل إنتاجه 

للتجارب اإلنسانٌة حٌث ٌمول عونً كرومً
((
إول إمام عصره ان المخرج فنان مس 

وزمنه مثلما هو مسإول امام مجتمعه من خبلل مولفه فً الحٌاة ونظرته لها 

ومحاولته التعبٌر عن هواجسه وأحبلمه وأماله مجسدا فٌها مولفه النمدي او ذلن 

ٌمكن من خبلله ان تتوضح مهمته الفكرٌة والجمالٌة واالجتماعٌة  المولؾ الذي

ان ٌمرأ موضوعاته استنادا لمرأته للوالع المعاش  والسٌاسٌة ، ومن هنا على المخرج

وال إدراكه لهذا الوالع فً حركته الجزبٌة والكلٌة والممصود بهذا لٌس التولؾ امام 

شكبلنٌة الوالع ومنجزاته بمدر ما ٌدركه من خبلل هذه المراءة وبهذا ٌحمك المخرج 

ال اختٌار المعاصر فً
))
 
(ٔ)

برخت فً أهمٌة ومن هنا ٌلتمً عونً كرومً مع  

  ٓالمراءة المعاصرة للنص ومعالجة المضاٌا اإلنسانٌة 

لمد استعاض عونً كرومً عن بعض حواراته بالحركة الواسعة االنتشار فً    

الفضاء المسرحً المعبرة عن والعها الذاتً، حٌث سعى عونً 
((

الى تجرٌد النص 

من صفته األدبٌة والتعامل معه على انه مجموعة صور فكرٌة ملموسة ومشخصة ، 

فالتعامل مع المفردة ٌتم على انه صورة تسهم فً إٌصال الفكرة من خبلل الحركة 

او اإلٌماءة الصوتٌة والجسدٌة ذات المؽزى االجتماعً 
))
 
(ٕ)

.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ ٓٔعونً كرومً ، فن االخراج المسرحً وعناصر العرض المسرحً ، مصدر سابك ،ص  ٓد (1)

،ص  99٘ٔ، كانون الثانً ،  ٔ، )بؽداد ( ، العدد  مجلة فنعونً كرومً(( ،  ٓسبلم نوري ، ))حوار مع د (2)

9ٙ ٓ  
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تباٌنت العبللة بٌن عونً كرومً والممثل وتخذ أسلوب عمله مع الممثل إشكاال       

الطلبة والمحترفٌن ، اذ  متعددة وٌمؾ وراء هذا التباٌن الممثل نفسه ، لمد عمل مع

فرضت هذه التجربة علٌه التعامل مع جمٌع مفردات اإلنتاج المسرحً بدلة متناهٌة 

المخرج عن وسابله إلٌصال الفكرة المكتشفة فً هً ذات الدلة التً ٌبحث فٌها 

النص، لمد فرضت هذه التجربة نوعا من العبللة تموم من الناحٌة الشكلٌة على 

أساس التبادل بٌن المخرج والممثل، اما من الناحٌة الجوهرٌة فمد جعلته ٌموم بدور 

لممثل المفسر والمحلل والمنظر على صعٌد النص ، وان ٌعد الممثل والدور مع ا

كما لو انه هو نفسه واحد من الممثلٌن وهذا وٌتطلب التركٌز والمخٌلة واألداء إمام 

الممثل الشخصٌة 
(ٔ)ٓ 

 

ومن خبلل ما تمدم ٌمكن المول ان العبللة بٌن عونً كرومً والممثل لابمة      

على أساس التفاعل والتبادل أي أنها تمتلن صٌؽة التؤثٌر والتؤثر، فهو معلم ومتعلم 

خبلل التجربة 
((
عندما اخرج أتعلم من الممثل والمشاهد ومن النالد  

( ))ٕ)
، اما  

وظٌفة الممثل من وجهة نظره فهً تمدٌم األدلة والشواهد على نموذج اجتماعً 

ٌسعى المتلمً الكتشافه وهذا ٌستلزم خلك ممثل واع بطبٌعة صنعته وصادق فً 

ر خٌر استخدام، اذا على صعٌد اإلطار تجسٌد الوالع مستخدما فً ذلن وسابله التعبٌ

النظري سٌكون المخرج من وجهة نظره مسإول عن الكشؾ عن الفكرة وإمكانٌة 

 –الحوار  –التعبٌر عنها من خبلل شكل العرض او جسد الممثل ومن خبلل اللؽة 

والكشؾ عن فهمه للشخصٌة من خبلل عبللاتها ووظابفها االجتماعٌة ووظٌفتها فً 

وهنان جانب اخر فً مجال تمكٌن الممثل من  ٓل عبللتها بالفكرة العرض من خبل

وٌرى عونً كرومً ان من واجب المخرج ان  ٓاستٌعاب شخصٌته متعلك بالحوار 

ٌساعد الممثل فً فهم طبٌعة حواره انطبللا من المفردة والجملة كؤصؽر وحدة 

 طبٌعة الحوار  كبلمٌة ، وٌجب على المخرج العمل مع الممثل سوٌة من اجل تحدٌد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 99ٔ، ص  99ٓٔ، اذار ، ٙ، )بؽداد ( ، العدد ((، مجلة االلبلمعونً كرومً ، ))تجربتً فً المسرح  ٓد (1)

  ٓ ٖٓعونً كرومً ، ، ))فن االخراج المسرحً وعناصر العرض المسرحً((، مصدر سابك ،ص  ٓد (2)
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كونه منمٌا للفعل ومصعدا لبلزمة ، ٌكشؾ عن الفكرة ، ٌنالضها ، ٌدلل على 

الشخصٌة ، ٌحمل لٌمة معرفٌة ، ٌكشؾ عن بعض من لٌم المإلؾ ، وتبدأ معالجة 

لمسإولٌة المخرج والممثل ، هذا على الحوار على هذا االساس من لبل طرفً ا

الصعٌد النظري اما على الصعٌد التطبٌمً ٌرى عونً كرومً فً جسد الممثل 

وصوته طالة هابلة على اإلٌصال واإللناع والتؤثٌر والتجسٌد والجدل وإمكانٌة هابلة 

فً تحدٌد سمات الشخصٌة وإبعادها ، وٌجد فً حركة جسد الممثل وصوته إمكانٌة 

فً إنتاج النموذج االجتماعً للشخصٌة لذلن ٌسعى الى تجرٌد الممثل ، كبٌرة 

بمعنى اخر ان للممثل حك ارتجال الحركة ولكن تبمى الحرٌة نسبٌة ومشروطة 

بالشرح والتفسٌر الذي ٌمدمه المخرج ، او ان ٌموم بوضع الحركة وٌشٌر لؤلحسن 

داء الذاتً على إن ٌكون ذلن منها بزمن حدوثها ثم ٌترن للممثلٌن لدرة التبنً واالهت

مصاحبا للشرح والتوضٌح للدوافع واألسباب الموجبة للحركة فنٌا وجمالٌا وفكرٌا 

(ٔ)
ٓ   

اما عبللة عونً كرومً بعناصر الفضاء المسرحً فهو ٌرى      
((

ان الفضاء 

المسرحً هو مجموعة الموجودات المادٌة والمربٌة المكونة والممدمة والموجهة 

والرموز التً تلتمً بالنموذج الفنً المإسس عند المشاهد سلفا وفً نفس للدالالت 

الولت تعمل على هدم تلن المإسسة وإبدالها بحالة من الدهشة والبلمالوفٌة 
())ٕ)

    

ان هنالن ثبلثة محاور على الصعٌد النظري والعملً )التطبٌمً( تمنح الفضاء 

المسرحً بالمشاهد ، وثانٌا  المسرحً شكله ومضمونه ، أوال : عبللة الفضاء

ومن  ٓ:عبللة الفضاء المسرحً بالحدث ،وثالثا : عبللة الفضاء المسرحً بالممثل 

هنا ٌرى عونً كرومً ان انسب شكل للفضاء المسرحً وأكثره لدرة على جعل 

اإلٌهام بالطبٌعة او محاكاتها بمصد المطابمة حٌث ٌمول عونً 
((
 لمد اكتشفت عبر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖٔ -ٖٓعونً كرومً ، ، فن االخراج المسرحً وعناصر العرض المسرحً، مصدر سابك ،ص  ٌٓنظر : د (1)

ٓ  

 ٓ 9ٔالمصدر نفسه ، ص  (2)
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وٌزٌل حالة االندماج وٌملل من تجاربً ان الشكل المسرحً الذي ٌبعد الوهم 

المشاهد مرالبا ومشاركا وٌسهم فً تنوعٌنه هو الفضاء الذي ال ٌستند الى أساس 

استهبلكٌة المشاهد لطالته الذهنٌة والروحٌة والجسدٌة وٌجعل المشاهد مرالبا 

ومشاركا ومفكرا فً الحٌاة االجتماعٌة وباللؽة المسرحٌة هو الشكل األنسب والشكل 

عن األفكار التً أود تمدٌمها  المعبر
( ))ٔ )

ٓ  

اما عن تصوٌر المكان وعبللته بالحدث المسرحً فلم
((
ٌعد المكان بالنسبة لعونً  

كرومً صورة طبك األصل لمكان الحدث ، أي لم ٌعد المكان بٌبة معاشة للحدث 

ومحاكاة لمكانه بمصد المطابمة بمدر ما هو بٌبة مسرحٌة ، بمعنى أخر ان ثمة عبللة 

جدلٌة بٌن الحدث والحدث ذاته
())ٕ )ٓ

         

 -بدري حسون فرٌد: 

فرٌد خطا واضحا فً تعامله مع النص ، فمسم دراسته  لمد اوجد بدري حسون     

 للنص الى ثبلثة مراحل ، مرحلة االكتشاؾ ، مرحلة التمطٌه ، مرحلة التجسٌد ، 

وال ٌتوانى فً حذؾ كل ما من شؤنه ال ٌخدم المرحلة الزمنٌة  التً ٌمدم فٌها عمله 

عنده البد ان  ، مستندا فً ذلن الى إٌماع العصر الذي امتاز بالسرعة ، فالنص

ٌحمل رسالة إنسانٌة ووظٌفة اجتماعٌة ، وإال فان المسرح لن ٌكون إال مضٌعة 

للجهد والولت ، ومن اجل تؤكٌد هذه الرسالة ، حاول تجرٌد الزمان والمكان لٌإكد 

على ان إحداث النص ممكنة الولوع فً كل األزمنة واألمكنة ، وحذؾ وإضافة 

نٌة مع فكرة النص األصلٌة ، وتوضٌح األفكار إحداث متوخٌا توحٌد رإٌته الف

الؽامضة التً عادة ما تخلؾ النصوص العالمٌة 
(ٖ)

 ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ ٕٓٓ ص ، سابك مصدر عونً كرومً ، تجربتً فً المسرح ، ٓد (1)

  ٓ 9ٗعونً كرومً ، ، فن االخراج المسرحً وعناصر العرض المسرحً، مصدر سابك ،ص  ٓد (2)

، نمبل عن احمد سلمان العطٌة  ، دور المخرج فً  99ٙٔاٌلول   ٕٓممابلة مع األستاذ بدري حسون فرٌد فً  (3)

  ٓ 9٘المسرح العرالً المعاصر ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، جامعة بؽداد كلٌة الفنون الجمٌلة ، ص 
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الفصحة اما مولفه من ازدواجٌة اللؽة )الفصحة والعامٌة ( فهو ٌحاول ))إتباع 

وٌعتمد انها ذات لدرة كبٌرة على اإلٌحاء والتصوٌر والشحن الفكري والعاطفً فً 

ان واحد، لكنه لم ٌتوان عن كتابة وتمدٌم بعض اإلعمال العامٌة مثل مسرحٌة بٌت 

أبو كمال 
())ٔ )

ٓ     

وتتؤصل )طرٌمة ستانسبلفسكً ( عند بدري حسون فرٌد حٌنما ٌبدأ تدرٌباته مع     

فتراه ٌتوخى الدلة فً تدرٌب الممثل ، وٌطالب منه العطاء األوفر ، بعد ان  الممثل

ٌمنحه المزٌد من الولت لكً ٌبدع ، لذلن ٌبلحظ ان تدرٌباته مع الممثلٌن تستؽرق 

ان أول ما ٌبدأ به بدري حسون فرٌد خبلل  ٓفترة أطول نسبٌا من بالً المخرجٌن 

رورٌة إلبداع الممثل فٌمول تمارٌنه مع الممثل ، ان ٌخلك الثمة الض
((
ٌنبمً ان  

تكون بٌنً وبٌن الممثل ثمة متبادلة ، ان ٌعتمد ان كل ما اعمله من اجله ، من اجل 

ان استنفر أجمل ما عنده ، وأجمل ما فً الممثل هو شخصٌته ، فإذا امتلن الممثل 

شخصٌة جٌدة وأداء جمٌل وممنعا، استطاع ان ٌمدم أداء أكادٌمً صحٌح  ،لذلن فؤن 

اسً فً العرض المسرحً اما العناصر المسرحٌة األخرى الممثل هو العنصر األس

فتؤتً بالمرتبة الثانٌة ألنها وجدت لخدمة الممثل
( ))ٕ)

 ٓ  

لمد اعتمد بدري حسون فرٌد على الحوار    
((
كعنصر هام فً توضٌح الفعل  

الدرامً للشخصٌات ، حٌث ٌطلب من الممثل ان ٌمدم طالات تعبٌرٌة فً الصوت 

على إبراز المٌم الدرامٌة الكامنة فً اللؽة الشعرٌة للحوار ، وهذا  والحركة ، لادرة

ٌتطلب إدراكا وتحسسا دلٌمٌن وجهدا استثنابٌا فً الرصد واالستحواذ على المعنى 

العمٌك للكلمة ، وهنا البد من توظٌؾ المٌمة الصوتٌة والحركٌة بشكل ٌتناسب مع 

الخصابص الشعرٌة للشخصٌات والحوار
( ))ٖ)

 ٓ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٓ ٔٗ( ص  9ٙ9ٔ، )بؽداد : مطبعة السعدون ،  9ٙ9ٔالمسرح العرالً فً عام بدري حسون فرٌد ،  (1)

، نمبل عن احمد سلمان العطٌة  ، دور المخرج فً  99ٙٔاٌلول   ٕٓممابلة مع االستاذ بدري حسون فرٌد فً  (2)

  ٓ ٕٗٔالمسرح العرالً المعاصر ، مصدر سابك ، ص 

( ، ص  9ٕٓٓ، المجلد الثالث ، )بؽداد : دار الشإون الثمافٌة العامة ،  لصتً مع المسرحبدري حسون فرٌد ،  (3)

ٖ9 ٓ  
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ابل التً ٌمكناما الفضاء المسرحً عند بدري حسون فرٌد فهو احد الوس   
((
إن  

ٌستؽلها المخرج استؽبلال حسب طبٌعة النص والمولؾ الدرامً والجو العام النفسً 

المطلوب إسناده 
( ))ٔ)

 ٓ 

 -سعدي ٌونس  : 
اعتمد المخرج سعدي ٌونس المنهج الفرنسً فً إخراج مسرحٌاته ،حٌث   

اخرج العدٌد من المسرحٌات العالمٌة والعربٌة والمحلٌة منها  دون جوان ، 

االستعراض الكبٌر ، الدربونة ، ٌومٌات مجنون ، الشهداء ٌنهضون، بنادق االم ، 

عراض الكبٌر على نمط كتب مسرحٌة االست، حكاٌة الفبلح عبد المطٌع ، كلكامش

مسرح الشارع الذي تبناه فً فترة السبعٌنات وؼد امتازت هذه المسرحٌة بؽٌاب 

عنصر البطل وؼٌاب العمدة الدرامٌة وؼٌاب التسلسل الزمنً لئلحداث ، أنها 

مجموعة من المشاهد المنفصلة تم ربطها بواسطة شخصٌة الراوي الذي ٌعلك على 

رضها المسرحٌة اإلحداث الحٌاتٌة التً تستع
(ٕ)

ٓ  

إن النص فً مسرح سعدي ٌونس ٌمكن ان ٌكتب من لبل    
((

المجموعة المشاركة 

فً التمثٌل ، فؤشً المهم عنده هو ان ٌكون النص وإحداثه نابع من صمٌم الوالع 

االجتماعً ، اما المسرحٌات العالمٌة فمد اخرج مسرحٌة دون جوان لمولٌٌر، بعد 

المعمدة وحولها الى لؽة بسٌطة مختصرة من حواراتها ان استبدل لؽة الحوار 

الطوٌلة ، مع إضافة جولة )كورس ( مثلت مجموعة من الفبلحٌن بهدؾ تطوٌر 

اإلحداث، وفً مسرحٌة الشهداء ٌنهضون حذؾ منها أربعة مشاهد أساسٌة
( ))ٖ)

 ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )ا  ٕٔٙ٘، )بؽداد (،العدد  جرٌدة الثورةعمٌل مهدي ٌوسؾ ، ))بدري حسون فرٌد والوالعٌة الملتزمة ((،  (1)

  ٓ(  99٘ٔتشرٌن األول 

 ، 99 العدد ،( بؽداد) ، والتلفزٌون اإلذاعة مجلة ،((  ٌمع أٌن الكبٌر االستعراض)) ، الجبار عبد فالح:  ٌنظر (2)

  ٓ  ٕٙ ص ، 99ٖٔ حزٌران 9ٕ

 – ٕٕ العددٌن ،(  بؽداد) ، فنون مجلة،(( الضاحن الممبرة كرنفال فً والشهداء والمعد المخرج)) ، هادي سعد (3)

  ٓ ٘ٔ ص ، 999ٔ ، الثانً كانون ٘ٔ ، ٖٕ
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لمد اعتمد سعدي ٌونس على الممثل باعتباره عنصرا اساسسٌا فً العرض    

المسرحً مركزا على 
((

التعبٌر الجسدي والتشكٌلً للممثل ، فالممثل عنده هو لؽة 

المسرح األصٌلة فبواسطته ٌتمكن من العزؾ على أنؽام المسرحٌة المختلفة ، 

وٌمضً سعدي ٌونس فً إعداد ممثلٌه ألدوارهم باحثا عن عناصر للتشوٌك والمتعة 

جم مع الشخصٌات تبهر الجمهور وتكسر الملل ، مستخدما اإللماء المتنوع الذي ٌنس

المتباٌنة التً ٌإدٌها ممثل واحد ، فظهر هذا واضحا فً مسرحٌة ٌومٌات مجنون 

ممتربا فً ذلن من طرٌمة جان لوي بارو
( ))ٔ)

 ٓ  

لمد خرج سعدي ٌونس عن بناٌة المسرح فً تجاربه االخٌرة التً لدمها خبلل    

فترة السبعٌنات ، وراح ٌسعى الى
((
كال المسرح التً تثبٌت شكل جدٌد من اش 

انتشرت فً اوربا هو ) مسرح الشارع ( الذي ٌهدؾ الى ان ٌمدم عروضه الى 

الجمهور ، فٌمدم فً الممهى والمعمل والشارع وأي مكان ٌمكن ان ٌمدم فٌه هذا 

المسرح
( ))ٕ )

 ٓ  

لمد اتسم الفضاء المسرحً فً إعمال سعدي ٌونس بااللتصاد فً وسابل      

جهزة إضاءة واكسوار وؼٌرها من األدوات المسرحٌة ،لٌس العرض من دٌكور وأ

بطبٌعة هذا النوع من المسرح فحسب انما ٌهدؾ الى تحمٌك السرعة والسهولة فً 

التنمل بٌن أماكن تواجد الجمهور،  ووفما لهذا المنظور الفنً ، لدم مسرحٌة 

دون ببؽداد ( االستعراض الكبٌر التً اختار لها الممهى مكانا للعرض ،) ممهى السع

، وكذالن مسرحٌة حكاٌة الفبلح عبد المطٌع التً لدمها على ساحة معهد الفنون 

الجمٌلة ، ومسرحٌة الدربونة التً عرضها فً حدٌمة األمة وحدٌمة الزوراء، 

ومسرحٌة مذكرات مجنون التً عرضها فً البصرة فً ساحة أم البروم  و شناشٌل 

فً البصرة المدٌمة  
(ٖ )

ٓ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٙ، )بؽداد (، العدد  ، مجلة افاق عربٌة( ٌواخٌم فٌباخ ، ))تجارب مسرحٌة فً العراق (( ، ترجمة ؼانم محمود ٔ) 

  ٓ  ٖ٘ٔ، ص 99ٕٔاذار  ٖ،  ٘ٔ، السنة 

، اذار  ٘ٔ، السنة  ٙ، )بؽداد ( ، العدد  مجلة البلم( سعدي ٌونس ،)) الشكل والمضمون فً مسرح الشارع (( ، ٕ)

   ٓ 99ٔ، ص  99ٓٔ

، مجلة ( ٌنظر حمٌد المطبعً ، )) الدكتور سعدي ٌونس مسرح أصٌل للوحدة الواعً العربً (( ٖ)
  ٓ 9ٗ،  ص   99ٙٔألول ، كانون ا 99ٔ)بؽداد ( ، العدد االذاعة والتلفزٌون، 
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  -سامً عبد الحمٌد:

كان دابم البحث عن األمكنة البكر الجدٌدة، التً لم تمدم علٌها عروض مسرحٌة 

لبله، وإن لدمت علٌها عروض، إال أنه ٌؽٌر للٌبلً أو كثٌراً من مؤلوفٌتها، فٌجعلها 

دم أعماالً ؼٌر تملٌدٌة، لهذا ؼادر فً بعض أعماله مسرح )العلبة اإلٌطالٌة(، ول

أخرى فً المسرح المذكور نفسه فهو ٌمول : 
((

إننً أتفك مع ماكس راٌنهارت فً 

أن لكل مسرحٌة مسرحها 
())ٔ)

، أنصب هدفه فً نمل التجارب العالمٌة وتطوٌعها  

ً للنهوض بمستوى المسرح فً العراق. وعلى نطاق التؤلٌؾ، طرق النص  محلٌا

المحلً والعربً والعالمً، وعلى نطاق االتجاهات المسرحٌة تصدى التجاهات عدة 

ابتداء من المسرح الوالعً إلى المسرح الرمزي، والمسرح التعبٌري، والمسرح 

لملحمً، ومسرح البلمعمول أٌضاً، وحتى المسرح الشعبً المحلً، لذلن ٌصنؾ ا

)عبد الحمٌد( من المخرجٌن التجرٌبٌٌن، ولهذا أدرن )سامً عبد الحمٌد( فً 

عروضه، أهمٌة كسر الحواجز الفاصلة بٌن الممثل والمتفرج، واشتؽل على 

بة للطرفٌن. إن شؽفه المساحات المفتوحة التً تتحمك من خبللها األلفة واالستجا

الدابم بالبحث ومتابعة الكثٌر من المستجدات التً ٌعمل بها المسرح فً العالم، تظل 

هً واجهة األسباب التً تدفع بـه أن ٌبمى دابم التفكٌر بهدؾ التؽٌٌر فً إستراتٌجٌة 

المسرح، وفً استخدامه لؤلسالٌب الحدٌثة و)التجرٌبٌة(، والعمل فً مسالن ؼٌر 

حتى ٌتمكن أكثر من شد المتفرج )للعرض( ومتابعة ما ٌجري من أحداث مؤلوفة 

وأفعال )للشخصٌات( الدرامٌة على الخشبة
(ٕ)

 ٓ    

لمد أكدت معظم أعماله على أنه لد أولى اهتماماً كبٌراً بالممثل، بحٌث جعله أن     
 من ٌكون أهم عنصر فً المنظومة البصرٌة، جاعبلً كل عناصر السٌنوؼرافٌا تعمك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،9ٕٕٓ، )بؽداد(،عددجرٌدة المادسٌة(علً حسٌن،)) سامً عبد الحمٌد فً محكمة المسرح،جرٌدة(( ٔ)
ٔ99ٙ ٓ 

تموز  9ٔ، )بؽداد( ، جرٌدة الثورةاألكادٌمٌة فً عهد الثورة(( ،(سامً عبد الحمٌد ، ))التجارب المسرحٌة ٕ)
،ٔ999 ٓ 
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فعله وداعمة له ومساهمة معه، بمعنى أن كل العناصر تعمل من أجله. لهذا حاول 

أن ٌبنً عروضه على إمكانٌات ولدرات الممثل وطالته التعبٌرٌة، فهو ٌخوض 

فً حٌثٌات النص، الذي ٌبؽً إخراجه، بؤن ٌعمل علٌه سواء ٌمازحه بنصوص 

ملة والضعٌفة، التً لم أخرى، أو ٌموم بالتكثٌؾ وحذؾ المشاهد والشخصٌات الخا

تإثر فً سٌر األحداث إذا أُستبِصلَت منه، فٌموم بعملٌة خلك النص من جدٌد، 

وذلن من خبلل مجمل التؽٌٌرات والتعدٌبلت واإلضافات والمحذوفات، الذي ٌبؽً 

إعادة ترتٌبه وفك رإٌته اإلخراجٌة، إن صٌاؼته للنص من جدٌد ال ٌعنً أنه ٌلؽً 

العكس بمً أمٌناً على أفكاره وتطلعاته فً النص األصلً، دور المإلؾ بل على 

وفً أحٌان كثٌرة ٌستعٌن بإرشاداته السٌنوؼرافٌة، فٌمول 
((
إنً ال ألوم بذلن من  

باب التطاول على المإلؾ، ولكن من باب توظٌؾ النص مع التطور والرإٌة 

اإلخراجٌة
())ٔ)

ٓ            

كم خال  من الترهل واإلطالة الرتٌبة، فالعرض عند )سامً عبد الحمٌد( مح    

ولد عمل مع ممثلٌن شباب لدٌهم الرؼبة فً جعل أجسادهم مطواعة لتؤدٌة كل ما 

ٌطلب منهم نظره تمع على عاتمهما المهمة الصعبة، حٌث ٌدلٌان بشهادتهما على 

الوالع الذي ٌعٌشان فٌه من خبلل تفعٌل فكرة المإلؾ ورإٌة المخرج، لٌنحو بها 

ٌث الصورة والفعل والحركة. وهما بهذا ٌُعَدَّان صوت الحمٌمة وصرخة إلى ح

الحك بوجه الظلم. ولد ٌرتفع الممثل بحسه الصوتً التعبٌري إلى ما فوق 

الصرخة والدخول لعالم الفعل الدرامً والتجسٌد فً الفضاء المسرحً. وٌمهد 

نحه الحرٌة الكافٌة )سامً عبد الحمٌد( للممثل أن ٌبلػ أوج حاالته التعبٌرٌة وٌم

لٌحمك مضمون ممولته بصدق مجازي ٌلعب على حساسٌة التعبٌر وببلؼته وبٌانه  

 أن ٌإكد )سامً عبد الحمٌد( ألسلوبً خارج السٌالات التملٌدٌة فً التفعٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 9ٔ، ص99ٓٔ، اذار  ٙ،)بؽداد(، العدد مجلة األلبلم(سامً عبد الحمٌد ، ))تجربتً فً التمثٌل واإلخراج(( ،ٔ) 
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والتدلٌل والتصوٌر
(ٔ)

. وهنا ٌمكن المول أن العرض ٌنفتح على تحوٌل ألولابعً 

المرتهن بآلٌات الوالع إلى والع فنً، ٌستطٌع من خبلله أن ٌكثؾ وٌفتح مسارب 

جدٌدة تعتمد جمٌعها على التؤوٌل والنظر المرابً والتحلٌلً، فهو ببل شن ٌمنح كل 

فكرة والفعل المتمٌز، ذلن المتعة )للمتلمً(، ولعل هدؾ المخرج فً إطار الرإٌة وال

هو أن ٌخلك ألسلوبه )التجرٌبً(، تجربة أكثر تؤملٌة تتصؾ بطابعها الممٌز، من 

حٌث الموضوعٌة فً مجمل أطروحاتها عن طرٌك العرض الذي ال ٌرتكن للمؤلوفة 

من خبلل صٌاؼته ألشكال وصور ؼٌر تملٌدٌة. وألنه تجرٌبً وموؼل فً إرهاصات 

الجدٌد، إذ ال تجده ٌمٌل إلى الثبات أو تبنً أسلوب محدد،  البحث، وتفانٌه فً معرفة

ذلن ٌعنً تحاشٌه الولوع فً التكرار، الذي ٌإدي به بالضرورة إلى الجمود والتولؾ، 

فٌمول 
((

إن التكرار معناه الجمود، وأنا متحرن جسمانٌاً وفكرٌاً وأسالٌبً هً األخرى 

ابت تصل إلٌه وتمؾ وتتجمد، وأنا متحركة نحو الهدؾ الذي أبؽٌه ألن األسلوب الث

ضد التولؾ والجمود، لذلن أسالٌبً تتجدد وبتجدد األعمال
( ))ٕ)

. 

إن سامً عبد الحمٌد ٌنطلك فً معالجاته وأسلوبه من فرضٌات ٌحددها أسلوب      

المسرحٌة ، فهو )والعً( فً الطرح حٌن ٌخرج مسرحٌة مثل )الخان( . أما فً 

كتب عنها فً منهاج المسرحٌة إن ما ٌجري على الخشبة مسرحٌة )الخرابة( التً ٌ

لٌس وهماً وإنما أحداث والعٌة حدثت فعبلً .. أضاؾ لها المإلؾ من خٌاله .. لذلن 

رفعنا الجدار الرابع وأولنا الوهم المسرحً المعهود وأشركنا المتفرج فً األحداث 

تب )لوركا( موؼبلً فً بوعً ولٌس باندماج ، و)رمزٌاً( فً )بٌت برنارد ألبا( للكا

ً من حدٌد( ألرب إلى السجن )حدٌد( لتجري داخلهُ  ً )لفصا الرمزٌة حٌن ٌصنع بٌتا

 أحداث مسرحٌة)بٌت برنارد ألبا( وٌضع هذا السجن فً منتصؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،)بؽداد(،  جرٌدة المادسٌةحسٌن علً ،)) سامً عبدالحمٌد :الممثل عنصر اساسً فً العمل المسرحً(( ،  (1)

 ٓ 99ٙٔكانون االول ،9

 .99ٙٔ/ٔ/ٕٔ،)بؽداد( فً 9ٖ٘، عدد جرٌدة الٌرموندمحم عبد فٌحان،)) الفنان سامً عبد الحمٌد ٌتحدث((،  (2)
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سرحٌتً المفتاح والخرابة الصالة بدالً من المسرح . وهو وثابمً تسجٌلً فً م
(ٔ)

 . 

ومن خبلل ما تمدم ٌمكن ان نلخص تجربة سامً عبد الحمٌد المسرحٌة بنماط     

 التالٌة: 

  إٌمانه بجماعٌة العمل -ٔ

 المخرج بتمدٌره مإلؾ العرض المسرحً . -ٕ

 النص فً تمدٌره ؼٌر مكتمل ٌحتاج دابما إلى إضافات والى حذؾ وتشذٌب . -ٖ

 المسرح هو نوع من التجرٌب الدابم .العمل فً  -ٗ

ٌعطً الحرٌة الكاملة للممثل وٌعتمده مصدر الهام المخرجٌن والملهم  -ٗ

  ٓاإلبداعهم

الدٌكور واإلضاءة والمبلبس وبمٌة مستلزمات العرض هً ضرورٌة جدا  -٘

وٌولٌها أهمٌة استثنابٌة )...(حتى أنها تطؽى أحٌانا على أهم تلن العناصر أال وهو 

تمثٌل ال
(ٕ)

 .   

 -: صبلح المصب

والعمل على  لمد عمد المصب فً عموم تجاربه الى نفً مبادئ اإلخراج التملٌدٌة،

أسلوب جدٌد اال وهو مسرح الصورة الذي ٌعتمد التباس فكرة معٌنة دون التمٌد 

بنص معٌن وٌكون المخرج هو الخالك األوحد ،بحٌث ٌكون العرض المسرحً 

المخرج ،فٌموم بنمله الى الممثلٌن ،وٌكون الهدؾ ألسمى مكتمبل فً مخٌلة 

للمخرج هو السعً الى الشمولٌة والى إشاعة االنسجام الفنً فً كافة أجزاء 

  ٓالعرض المسرحً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9ٗ(، ص 99ٖٔ، )بؽداد : دار المادسٌة للطباعة ،  سامً عبد الحمٌدً حسٌن : (علٔ)

،  مجلة المسرح والسٌنما( سامً عبد الحمٌد ، ))افكار حول الدٌكور واالخراج فً المسرح العرالً (( ، ٕ)

 ٓ  9ٖ، ص 99ٗٔ، اٌلول  ٔٔ)بؽداد(،العدد
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ٌعتمد خطاب المصب على حوار العٌن والخشبة، أي انه ٌركز الفكرة المربٌة      

على الحساب األدبً، هذه الفكرة التً جاء بها انطونٌن أرتو ــ صاحب مسرح 

المسوة ــ فً بداٌة الثبلثٌنٌات من المرن الماضً، وهو لذلن ٌستفٌد من الفنون 

 ن التشكٌلً /الرسم والنحت/ والسٌنماالتً تضع العٌن فً المرتبة األولى مثل الف

على وجه الخصوص، وعموماً، فان اإلخراج ال ٌخفً تلن التؤثرات مطلماً، وهذا 

ً لهذه النظرة  ما ٌتضح فً عروض صبلح المصب ، ان العرض وفما

 الحدٌثة
((

ٌمتاز بسماكة داللٌة او كثافة اجناسٌة وانمطاع مستوٌاته الفضابٌة ــ 

لولت نفسه شدٌد االلتباس ، ذلن انه )ٌسمو على التحدٌد( داللٌاً الزمانٌة، وهو فً ا

فً اٌة لحظة منه وٌستحٌل كذلن تكراره. وبعبارة اخرى فالنص ذاتً 

بشكل لوي )نص الفرجة( ذلن انه لٌس مجرد إعبلم فً شؤن ما او   التركٌز

معلومات معطاة، بل انه حدث جمالً تجري إبانته كبنٌة صورٌة ومادٌة
())ٔ)

ٓ  

تبدأ لراءة النص عند المصب بمرحلة أولى تؤسٌسٌة      
((

ٌرفع فٌها المصب فصوالً 

ومشاهد كاملة من النص، ثم تبدأ المرحلة الثانٌة بؽربلة المتبمً، واما المرحلة الثالثة 

فٌعمل فٌها على ترحٌل ــ وصٌاؼة الحوار بٌن الشخصٌات لصالح الشبكة العبللٌة 

المطورة فً اشتؽال المخرج معهاالمنتجة أصبل من النص و
())ٕ)

، حٌث ٌكون 

الحوار الذي ٌلمٌه الممثل ، هو ذلن الحوار الذي ٌمتاز بالسمن الداللً وببلؼة 

الشعر، حوار ٌإسس لمناخ الوحشة واالؼتراب والعدم والعزلة، تلن المفردات التً 

ٌفسر،  ال تتخفى إمام إي مشاهد لعروض المصب مهما كان نوعه وجنسه. وهذا ما

وبحدود معمولة، ذلن الحلؾ الذي ولعه المصب مع ولٌم شكسبٌر وأنطوان تشٌكوؾ 

 اللذٌن ٌمتازان دابما باالحتفاء فً ثناٌا نصوصهما بهذه المفردات كلها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،)الدوحة :المجلس الوطنً للثمافة والتراث    (،  ص  ، مسرح الصورة بٌن النظرٌة والتطبٌكصبلح المصب  (1)

   ٓ ٕ٘- ٕٗص
 9ٕ،)بؽداد ( ،  جرٌدة الجمهورٌةاحمد عبد المجٌد ، ))صبلح المصب : ابحث عن احتفالٌة عرالٌة خاصة(( ،  (2)

  ٓ 99ٖٔنٌسان ،
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االصلً تحتم علٌه )انشاء فضاء ٌرى صبلح المصب ان مؽادرته للنص      

صوري( ٌكون المعادل للنص، والفضاء الصوري الجدٌد عادة ما ٌصل الٌه 

بمعاونة دراما تورج، ولد اصبح الدراما تورج فً مسرحٌاته عنصراً فاعبلً فً 

صناعة العرض المسرحً، كما ان من ٌشتؽل معه فً نظم التمثٌل عادة ما ٌكونون 

ومشاركٌن فً رإٌته االخراجٌة عبر تدخبلتهم الكثٌرة فً  هم اٌضاً صناعاً للعرض

انشاء الفضاء ورسم مسارات العرض الجمالٌة، واستناداً الى اختبلؾ عروض 

االداء التمثٌلً تختلؾ هً االخرى مع مٌل واضح الى االبتكار  المصب فان نظم 

المصب تكون بؤهمالها للنظم التمثٌلٌة المعروفة )برشت، ستانسبلفسكً خاصة(، فمع 

ً الصوت والجسد. ال مجال هنا لفابض  بنٌة التمثٌل بنٌة استعراضٌة لوامها اٌضا

المشاعر، او العواطؾ، فالممثل ٌكون جزءاً من نظام اشاري متعدد المستوٌات، 

والعرض ال ٌمنح فرصة النتاج حدوتة معٌنة تستدعً ممثبلً ٌسهم من خبلل االداء 

فً صناعتها وبثها للمتلمً
(ٔ)

 . 

ان عروض صبلح المصب التً تحتفً بالصورة المربً، كثٌراً ما كانت تنتج     

لنفسها، ووفك اٌدٌولوجٌا جمالٌة مسبمة، جواً وحشٌاً وكابوسٌاً، ٌندب العالم المحٌط 

فً لحظة تراجٌدٌة اخاذة تشكلها انساق مركزٌة فً جسد العرض، واهم هذه 

االنساق هً: 
((

المفردات الدٌكورٌة العدٌدة ؼٌر الثابتة فلسفة الضوء والظبلم. 

وكذلن االكسسوارٌة، اللؽة ـ الحوار المنطوق على لسان الممثل، الزي، باعتباره 

ًً داللٌاً تاماً، المإثرات الصوتٌة ال الموسٌمى التصوٌرٌة، حركة الممثلٌن التً  ً نظاما

، وهً تمٌل الى الخطوط المستمٌمة واالستعراض بالجسد، الشخصٌات المحٌرة

شخصٌات ؼالباً ما تكون صامتة طٌلة زمن العرض
())ٕ)

. 

 وتمودنا شبكة االنساق الداللٌة هذه الى نوعٌن من التكوٌد ــ التشفٌر، ٌسمى    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ًْ فً المسرح(( ، ٔ)    ٓ 99ٖٔاٌار ،  ٖٕ، )بؽداد ( ،  جرٌدة العراق(ٌنظر : حسب هللا ٌحٌى ،)) ش

   99ٗٔٓاٌار ، ٕٕ، )بؽداد ( ،  جرٌدة الثورة(عصام دمحم ، )) رإى صبلح المصب (( ، ٕ)
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األول:
((

الذي ٌصفه اومبرتو اٌكو   التكوٌد الجوهري والثانً هو التكوٌد الثانوي

بالعملٌات التً تجري بواسطتها )أنتاج الكودات الفرعٌة( وهو ما ٌعول علٌه 

ً بحركٌة األنساق  اإلخراج هنا كثٌراً خاصة عندما نبلحظ امتبلء الخشبة دابما

وتداخلها إلنتاج صور متبلحمة صادمة تثٌر فً ذهن المتلمً ردود أفعال متباٌنة... 

بد لنا من التذكٌر بمٌزة الصورة التً وما دمنا بصدد الحدٌث عن خاصٌة الصورة ال

ً لرأي )شٌلنج( تملن الصورة )عدداً ال ٌحد من  )تكمن فً تعدد معانٌها( وطبما

المعانً، مما ٌجعل فً اإلمكان تؤوٌل الصورة الفنٌة بطرق مختلفة
())ٔ)

 . 

ومن هنا تنمسم مساحة الخشبة فً عروض صبلح المصب الى لسمٌن ربٌسٌن،    

ي ٌمع مباشرة إمام المتلمً وفٌه تتحرن شخصٌات العرض األول هو الذ

الربٌسة.والمسم الثانً هو المسم الخلفً للخشبة ــ البعٌد عن المتلمً والذي ٌتركه 

ً لٌضخ فٌه كل ما له صلة بالتكوٌد الثانوي لصنع صورة خلفٌة،  اإلخراج مكشوفا

ة المسرح، على لٌست كما ٌبدو للوهلة األولى: صورة شارحة لما ٌجري فً ممدم

العكس من ذلن، فهً صورة محاٌثة، ولكنها أكثر مؤساوٌة من حٌث المضمون 

الفكري اما من حٌث الشكل فهً صورة منافسة للصورة األولى فً حلؾ جمالً 

ٌراد منه العٌن لبل اي شًء آخر
(ٕ)

 . 

ٌإكد صبلح المصب فً أخراجه على عمك وتؤلك جمٌع العناصر الفنٌة فً مسرح   

رة ،وبالسعً ألٌها لٌتمكن الممثلٌن من إظهار مواهبهم ولوة خٌالهم ،حٌث ان الصو

مهمتهم تكون مهمة صعبة لما ٌبللوه من عملٌة تجسٌد أفكار فلسفٌة كونٌة عممها 

الكون واإلنسان عبر التارٌخ ،لخلك صور ورموز أسطورٌة إلضاءة جوانب عمٌمة 

 ه وشخصٌاته ٌمثل اإلنسان بؤكملهمن الحٌاة اآلنسانٌة ،ومسرح الصورة فً أفكار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 99٘ٔحزٌران ، ٙ، )بؽداد ( ،  جرٌدة الثورة(عبد الحمٌد كاظم،)) ما هو مسرح الصورة ((، ٔ)

، )بؽداد(  ، جرٌدة الجمهورٌة(حسٌن األنصاري ، )) أٌن ٌكون دور  الممثل  فً العرض المسرحً (( ٕ)

 ٓ 999ٔكانون الثانً  ٕ٘( ، ٖٙٗٙ، العدد) 
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طموحاته ومستمبله وهواجسه وفرحه وحزنه وللمه وحرٌته ومولفه من الحٌاة 

خلك إحساس او اإلنسانٌة ،كونها تخلك ظروفها ،ومسرح الصورة ٌعتمد أعادة 

شعور فً العمل ٌتم بواسطة إدران مادي بحٌث ٌكون التخٌل ،فٌتهٌؤ العمل فً 

تكوٌن صورا نتٌجة لئلدران واألفكار كما فً حالة التفكٌر وأدران مولؾ او حالة 

إنسانٌة ،او كما فً انسٌاق العمل نحو تجربة ما انسٌالا موجها من لبل المخرج ،كما 

ة من الشخصٌات بصور مسرحٌة معبرة ،ٌتم تكوٌنها عن فً حالة مزج بٌن مجموع

طرٌك العمل او الخٌال او األحبلم ،ومسرح الصورة ٌعتمد المشاعر واألحاسٌس 

والوجدان أساس له،بحٌث تكون الكلمة شا ثانوي كونها لاصرة عن التعبٌر عن 

لشا الحالة اإلنسانٌة بشكل صوري ،فمسرح الصورة ٌنملنا الى الحالة الشعورٌة ل

بحٌث تكون هنان نمطة اتصال حمٌمٌة لمشاهدة العرض المسرحً فً مسرح 

الصورة ومولع هذا االتصال هو اإلحساس ،فنحن نعلم بؤن الكلمة تخاطب العمل 

اإلنسانً ،بٌنما الصورة لدٌها المدرة الحسٌة والشعورٌة على الولوج الى أعماق 

ن نمل الحالة الكونٌة التً تجعل النفس اإلنسانٌة من خبلل ما توفره لنا الصورة م

المتلمً على اتصال مباشر عبر عبللة وجدانٌة وحسٌة وشعورٌة ،لخلك صور 

مٌتافٌزٌمٌة تمترب من الصورة فً الشعر ،بحٌث تكون المحصلة مخٌلة أبداعٌة 

ومكان األحداث تكون لٌس والعا ملموسا ،وإنما عالم تخٌلً ٌتناول الحالة اإلنسانٌة 

تدلل على الوجود اإلنسانً بحٌث ٌتم خلك صور وإٌماءات ورموز كونها رحبة 

واسعة ؼنٌة ،لذا نرى الشخصٌات فً مسرح الصورة ال تمتلن إبعادا نفسٌة 

واجتماعٌة كما فً المسرح التملٌدي ،وللحلم أهمٌة فً بناء مسرح الصورة،حٌث انه 

ول الى أبعاد ٌنملنا من الوالع الى عالم أخر متجاوزٌن الوالع والمنطك للوص

 وحاالت عمٌمة من اجل الكشؾ عن المجهول،وللون والخط والكتلة والكثافة والحجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

، )بؽداد ( ،  مجلة أفاق عربٌةالمسرح العرالً(( ، (حسٌن الحسٌنً ،)) د، صبلح المصب :الصورة فًٔ)

  ٓ ٗٔٔ، ص 99ٖٔ، حزٌران  ٓٔالسنة الثامنة ، العدد 
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والفضاء المسرحً والعناصر الفنٌة المتمة للعرض المسرحً ،أهمٌة كبٌرة فً 

إضفاء الجمالٌة للصورة المسرحٌة وتؤكٌد مٌتافٌزٌمٌة المكان والشخصٌات والحاالت 

الصورة المسرحٌة إٌماء او رمزا او إٌحاءا ،وأخٌرا ٌجب التؤكٌد بان والموالؾ فً 

مسرح الصورة له تؤثٌر كبٌر فً الذهن والفكر اإلنسانً
(ٔ)

 . 

وهكذا نتوصل إلى أن مسرح الصورة عند صبلح المصب هو مسرح سٌمٌابً      

ٌركز كثٌرا على البعد الحركً والبصري والتشكٌلً والسٌنوؼرافً، وذلن على 

حساب سلطة النص، وهٌمنة اللؽة والحوار األدبً كما هو الشؤن فً المسرح 

 ٓالتملٌدي

  -فاضل خلٌل:

ٌتحدد األسلوب عند فاضل خلٌل وفك مفهوم تحدده ، الوالعٌة السحرٌة ، أو ،     

الوالعٌة الخٌالٌة ، وٌنطلك وفما لما ٌلً أوال : من تؤثٌرات التعددٌة المنهجٌة 

لتً تتكامل عندي بذاتها حٌن تنهل معطٌاتها من ذاتً لتبدأ تفاعلها لوحدات اإلبداع ا

فً تحمٌك التكوٌن فً التصور والصورة والصٌرورة . أما المنهجٌة : وهً ما 

اعتمده من انتماء الخٌارات ذات التعددٌة وفك انساق خاصة اتفك علٌها فٌما تحمله 

ظة المعاشة . األمر الذي من مخزون الخبرة التً امتلكها . وفً ما تفرضه اللح

ٌجعل اؼلبها ٌحاكً الوالع الذي أعٌشه . ومنها التنص اللحظات المنتماة التً أرٌد ، 

لحظات التؤمل المهموم المتراكمة فً مخزونً المعرفً وفك تسلسل منطمً هادؾ 

ٌتحول بعدها إلى بحث استمرابً لتلن اللحظة المنتماة الممتنصة التً انتمٌتها من ذلن 

م المؽموس باألهوال المحٌطة . بدأ من توظٌؾ الموروث الشعبً المحلً كما فً الك

مسرحٌات ) الباب المدٌم ، الشرٌعة ، خٌط البر ٌسم ، الباب المدٌم ، مواوٌل باب 

 األؼا ( . واألسطوري كما فً مسرحٌة )سٌدرأ ( والعربً كما فً المسرحٌات

فوٌسن ، )المسرحٌات  العالمً كما فً)الملن هو الملن ، الشٌاح ، حبلق بؽداد ( و

 عطٌل، اودٌب ، الرهان ، سالومً ، فً انتظار كودو ، اللعبة ، انسوا هٌروسترات(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٓ 999ٔشباط ،  9ٔ،)بؽداد( ، ، جرٌدة العراقٌنظر : سعٌد الرحمانً ، ))مسرح الصورة امتداد لتجارب إبداعٌة(( 
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تحكمنً حاجة اللحظة االجتماعٌكة إلكى المعكانً الكبٌكرة التكً تحملهكا تلكن النصكوص 

دون ؼٌرها فً تراتبٌه اختٌارٌة تنطلك من الحاجة اآلنٌكة لهكا رؼكم لولبٌتهكا الحركٌكة 

تككً تتحككد فككً مسككارات تمادمٌككة مككع مسككٌرة الوجككود الككذي ٌلفنككً ضككمن الوضكككع ال

 االجتماعً الذي أعٌشه .

ثانٌا : ٌتشككل االختٌكار عنكدي مكن اإلثكارة بفعكل المحكٌط واسكتجابتها المتمثلكة مكن     

ثنابٌككة ) الككنص و الوالككع ( كمككراءة تبككدأ مككن الصككفر لتمتككرب فككً النهاٌككة مككن خطككاب 

فٌة ٌحكمها الؽضب الناتج عن االستبلب للحظكة االؼتكراب العرض وفك مماٌٌس معر

المعاشة أمبل فً تحرٌكر الكداخل   مكن ادرأنكه كمماربكة أخكرى فكً االلتمكاء مكع البنٌكة 

الكبلسٌكٌة فً سعٌها إلى )التطهٌر ( األرسكطً ومكا ٌصكاحبه مكن التجرٌكب علٌهكا ، 

عبككة ربمككا تكككون كمكا فككً ) سككٌدرأ و انسككوا هٌروسككترات ( واضككعا فكً حسككابً أنهككا ل

خاسككرة وؼٌككر مضككمونة النتككابج ، بفعككل االسككتمرار المسككري للمعنككى الككذي ٌحكمنككً 

الذي اكرهكه  –وٌحكم مجتمعً والمحٌط . ولد ال ٌرؼمنً إلى إتباع السلون المباشر 

فككً التعلٌمٌككة و الوعظٌككة ، ال طوعككا وال بالمسككرٌة الممننككة ، ال فككً  -وال أمٌككل إلٌككه 

ب اإلبداعً . بل وال حتى فً التصورات المؤلوفكة ، ألنهكا هكً المراءة وال فً الخطا

ؼٌر محكومة بالمباشرة التً ابؽضها ، فبل تتكابع فٌهكا  -من وجهة نظري  –األخرى 

إذن ٌحدد دلة السمات التً تمتع بها 
(ٔ)

. 

أن فاضل خلٌل فً خطابه المسرحً ال ٌتولؾ عند حدود الحسٌة حٌث ال ٌجدها     

والوحٌدة فً التعامل مع الوالع بل راح ٌزاوجها وٌمزجها بمٌم منطمٌة المٌمة المكلفة 

، خٌالٌة ، سحرٌة ، لذلن تبدو صورته الخطابٌة أكثر حٌوٌة جراء محافظتها على 

التوازن الدلٌك بٌن الحسٌة كمفهوم تصوٌري والتراكمات الفكرٌة والعاطفٌة تستمدها 

مرجعٌات الوالع المادٌة وٌشابهها الى  من الوالع واجتماعٌته ومتصبلته . أنه ٌمارب

الحد الذي توفر له تلن المماربة الوالعٌة داال زمكانٌا فكرٌا ال تنزاح فٌه الطبٌعة 

  -والحسٌة االجتماعٌة لصالح السمات االجتماعٌة اإلنتاجٌة الممعنة فً التجرٌدٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0أان وجيلي وادلسرح يف واقع يعزز أخالقا حبجم الصدمة حوار مع الدكتور فاضل خليل أجراه الدكتور عبد الرمحن بن زيدان (ٔ)
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 (.    ٔال ٌمكن إدراكها أال بالتفكٌر المجرد )والتً  -البلحسٌة 

إن الصورة فً مفهوم ) فاضل خلٌل ( بنٌة تشكٌلٌة مادٌة حسٌة تنمو بموازاة     

الفعل المتنامً ، تمارب الوالع وتشابهه، اال أنها تتكامل فً تفاعبلته الوالعٌة 

ٌد األصٌلة او بالمتخٌل او العكس ، تستمرء أزمة الوالع باستعادة الصلة بالتمال

بتحمٌك لفزة إلى إمام . فهً صورة أحالٌة حركٌة شمولٌة مؽربة فً بعض موالعها 

أال أنها كصورة داللٌة ال تدرن اال داخل نظامها الزمكانً ، تإول داخل بنٌة خطاب 

العرض وتؤخذ معناها األولً من البنٌة النصٌة وتشكل مرجعٌاته أٌضا داخل بنٌة 

 ٓ( ٕخطاب العرض )

الحركــكككككككـة فكككككككً عكككككككروض ) فاضكككككككل خلٌكككككككـل ( هكككككككً نتـكككككككـاج عكككككككن  ان

لنشكككككككوء لنكككككككوات اإلحسكككككككاس الشكككككككاملة  ومماومتهكككككككا ثـكككككككـمل المكككككككواد النـكككككككـاتجة

التككككككً تفضككككككً إلككككككى منظومككككككة االحتكككككككان بككككككٌن الكتككككككل بمجموعهككككككا، محممككككككاً 

افتراضككككككككاته عككككككككن طرٌككككككككك فسككككككككح المجككككككككال أمككككككككام تلككككككككن الحككككككككواس لنمككككككككو 

اإلنشكككككككاء التككككككككوٌنً شخصكككككككٌاته وتكوٌناتكككككككه فكككككككً إٌماعكككككككات متفاوتكككككككة، مكككككككن 

لٌخاطكككككككب إشككككككككاله بالتكككككككدرٌج صكككككككانعاً لوانٌنكككككككه االجتماعٌكككككككة عكككككككن طرٌكككككككك 

تحطكككككٌم أشككككككاله المدٌمكككككة وبنكككككاء شككككككله الجدٌكككككد بتصكككككارع ٌكككككإدي إلكككككى كشكككككؾ 

هوٌة الصورة الفنٌة 
(ٖ)

. 

ان للخٌكككككال فكككككً عكككككروض فاضكككككل خلٌكككككل لكككككدرة فكككككً تصكككككوٌر المعكككككانً 

 ر عنه عن واألفكار، ودوره ٌتمثل فً إٌجاد الشكل الحسً المعبّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدٌالكتٌن والتنوع (( ،  الدكتور فاضل خلٌل / اإلنشاء الصوري فً المسرح العرالً بٌن))، االعرجً سبلم (1)

    ٓ  oscarsalam2005 @ yahoo.com)هولندا( ، 

،  ، مجلة شانو فرلة مسرح ساالر(د.جاسم كاظم عبد ، )) فلسفة الصورة لدى فاضل خلٌل (( ٕ)
  ٓ 9ٓٔ،ص  ٕٓٔٓ( ،السنة الثالثة 9ٔ)السلٌمانٌة (، العدد )

 ٓ 9ٔٔ(المصدر نفسه ، ص ٖ) 
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طرٌككككككك األفكككككككار والعواطككككككؾ، وهككككككو ال ٌمتلككككككن تلككككككن الحٌادٌككككككة فككككككً إنشككككككاء 

الصكككككككورة الفنٌكككككككة، وال ٌتفكككككككرد فكككككككً عزلهكككككككا وضكككككككبطها، مكككككككا لكككككككم تحكمكككككككه 

اسكككككككتجابات حسكككككككٌة مككككككككا ورابٌكككككككة تنطلكككككككك بحزمككككككككة هابلكككككككة مكككككككن األوهككككككككام 

والخٌككككككاالت لتمودهككككككـا الككككككذاكرة المفكككككككرة، وتبثهككككككا علككككككى شكككككككل استحضككككككارات 

نفسٌكككككككككـة ذات مضامٌكككككككككـن  زمنٌكككككككككة تسكككككككككتمد عناصرهكككككككككـا مكككككككككن تصكككككككككورات

تعبٌرٌكككككككة وممترحكككككككات فكرٌكككككككة لبلكككككككوغ ))المككككككككان الخكككككككالً(( بإنشكككككككاء فككككككككري 

ٌعتمكككككد علكككككى الحكككككس التعبٌكككككري والنفسكككككً فكككككً بنكككككاء الصكككككورة، حٌكككككث ٌمكككككوم 

بتجرٌككككد معككككالم المكككككان مككككن هٌمنككككة الكتككككل التككككً تفصككككل مككككا بككككٌن زمككككن وأخككككر 

للوصككككككول إلككككككى مسككككككاحة ٌجككككككري فٌهككككككا الككككككتحكم بؤصككككككل اإلشككككككارة والعبلمككككككة 

صكككككككول علكككككككى ألصكككككككى طالكككككككة للمككككككككان للتعبٌكككككككر عكككككككن ماهٌكككككككة األشكككككككٌاء للح

واكتشككككككاؾ بدابٌككككككة التكككككككوٌن اإلنشككككككابً حٌككككككث ٌسككككككتطٌع ان ٌخلككككككك التعبٌككككككرات 

األولكككككككى ألصكككككككل الفعكككككككل وحركتكككككككه التارٌخٌكككككككة، وبممكككككككدور هكككككككذه المسكككككككاحة 

الفارؼة تعرٌة األفكار و الوصول بها الى أحبلمها األولى 
(ٔ)

. 

 -عمٌل مهدي:

ه ي إرساء تجربة جدٌدة للمسرح العرالً من خبلل أفك سعتأعتمد عمٌل مهد    

الفلسفٌة والجمالٌة ،فكانت رإى جدٌدة لمسرح السٌرة، تعتمد المعرفٌة  والفكرٌة و

الحداثة ملهما لها فً أطار وسٌنوؼرافٌا عرض متكاملة فً كافة نواحً العرض 

مة مع مسرح المسرحً ولد حاول االهتمام بالتراث وصٌاؼته برإٌة جدٌدة منسج

السٌرة وتناول فً مسرحٌاته شخصٌات مسرحٌة وفكرٌة وثمافٌة وأدبٌة فكانت 

 عروض رابعة كمسرحٌات بدر شاكر السٌاب ، ٌوسؾ العانً ٌؽنً ، جواد سلٌم ،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٓ 9ٕٔ ، سابك ،مصدر((  خلٌل فاضل لدى الصورة فلسفة))  ، عبد كاظم جاسم ،د(ٔ)
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حمً ألشبلً ، علً الوردي ، وتندرج هذه المسرحٌات ضمن إعمال السٌرة الذاتٌة  

وحاول أن تتفاعل مسرحٌاته مع الولابع التارٌخٌة على أسس جمالٌة جدٌدة تحاكً 

مسرحًالوالع متؤثرة بالحداثة والتجرٌب ال
(ٔ)

 ٓ  

إن مسرح السٌرة الحدثوي عند عمٌل مهدي ٌهتم بجمٌع العناصر التً ٌموم الفن     

المسرحً من نص وشعر وموسٌمى وأزٌاء ودٌكور وماكٌاج وإضاءة وفضاء 

مسرحً وسابر المإثرات التمنٌة بحٌث ٌكون العرض المسرحً فٌه صفات تإكد 

والضروري ونوصله بان تراثنا وأعبلمنا ممكن ان نستمً منهم الوجه المشرق 

بالحاضر ، بحٌث ٌكون كمٌمة فنٌة ورمزٌة وتعبٌرٌة مإثرة وعنصر دٌنامٌكً 

ٌتبللى مع متطلبات الحٌاة المعاصرة فاألصالة هنا هً عنصر داعم للحداثة التً 

ٌإكد علٌها عمٌل مهدي والتً تستوعب جمالٌات العرض المسرحً من تؤلٌؾ 

أزٌاء وإكسسوارات وإضاءة وماكٌاج وإخراج وتمثٌل وموسٌمى وؼناء وشعر و

 وسٌنوؼرافٌا
(ٕ  )ٓ  

ال ٌإمن عمٌل مهدي بمدسٌة النص فمن الممكن ان ٌمدم النص حركٌا وال ٌبمى     

منه سوى الحوارات الربٌسٌة ، اي انه ٌإمن بمدسٌة األفكار وخطة المإلؾ وهدؾ 

ض ، لهذا أباح المسرحٌة ، وال ٌإمن بالمدسٌة التً تعتمد على الشكلٌة فً العر

لنفسه حذؾ الكلمات او الحوارات او مشاهد كاملة لٌحولها الى صورة ، محاول ان 

ال ٌخل هذا الحذؾ بالتركٌبة األساسٌة للنص ، بحٌث حذؾ كل ما ٌصعب على 

الممثل أداءه وكل ما ٌإدي الى التكرار او اإلطالة والملل ، اما بنسبة للمسرحٌة التً 

 عندما ال ٌجد التجانس بٌن مجموعة العاملٌن والمسرحٌة ، او كتبها او أعدها فتراه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓ 9ٗ – 9ٓ، مصدر سابك ، ص ص  الوالعٌة فً المسرح العرالًٌنظر : عمٌل مهدي ،  (1)

 9/ ٗٔ بتارٌخ ، المتمدن الحوار مولع ، ،انترنتمحسن ألنصار ،))د.عمٌل مهدي والحداثة فً مسرح السٌرة((  (2)

/ٕٓٔٓ ٓ  
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بعض من مشاهدها ٌسارع الى إجراء التعدٌبلت بالنص بما ٌتناسب وٌحمك االنسجام 

والتجانس 
(ٔ)

 ٓ 

ٌرى عمٌل مهدي   
((
ان الممثل ٌشكل عنصر أساسٌا من عناصر العرض المسرحً  

وعلى جمٌع العناصر ان تخدم رسالة الممثل التً ٌكلؾ بإٌصالها من خبلل العرض 

المسرحً ، ومن هنا ٌتوجب على الممثل ان ٌتعامل مع جمٌع مكونات العرض 

بشكل جمالً وفكري إلٌصال فكرة المسرحٌة الى المتلمً
( ))ٕ )

ٓ 

ه مع الفضاء المسرحً فٌمول عمٌل مهدي اما تعامل
((

ان اختزل الكثٌر واعتمد على 

معطٌات الفضاء التً تعطً للممثل حرٌة الحركة وإنشاء الصور الجمالٌة المسرحٌة 

من خبلل استخدام عناصر السٌنوؼرافٌا ، بحٌث تصبح للمفردة الواحدة من 

تشكٌبلت متنوعة تجعل  االكسوارات والدٌكور واإلضاءة أكثر من استخدام لتكوٌن

من العرض المسرحً متكامبل
( ))ٖ  )ٓ

  

  -عادل كرٌم :

انتهج المخرج العرالً عادل كرٌم أسلوبا إخراجٌا امتزج فٌه الخصوصٌة العالمٌة 

المتمثلة بالمبادئ الكبلسٌكٌة فً اإلخراج المسرحً مع خصوصٌة التوجه نحو 

لمتعة عند المتلمً ولد ارتكز فً إٌجاد بصمة محلٌة لؽرض خلك حالة من الدهشة وا

أسلوبه اإلخراجً أٌضا على المزاوجة مابٌن الموروث المحلً والمعاصر فً 

  ٓالعرض المسرحً 

ان عادل كرٌم الذي لام بخراج العدٌد من المسرحٌات ضمن نشاطات لسم       

ملكا ، الفنون المسرحٌة فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بؽداد منها )انٌجونا ،اودٌب 

 مٌدٌا ، الدنس ، الؽرامة ، كلكامش ، األشباح نبوءة المطر ، رحلة الصحون الطابرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العطٌة : دور المخرج فً المسرح العرالً ، نمبل عن احمد سلمان  99ٙٔ/  ٕ/ٙٔ( ممابلة مع د عمٌل مهدي فً  ٔ)

  ٙٔٔص  ٓ 999ٔالمعاصر ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، ممدمة الى جامعة بؽداد ، اشراؾ الدكتور عونً كرومً ، 

ٓ 

   ٓ ٕٙٗ(المصدر نفسه ،  ص ٕ)

 ٓ 9ٕٗ(نفسه ، ص ٖ)

فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة  ٕٔٔٓ/ 9/ٖٕ( ممابلة أجراها الباحث مع الدكتور عادل كرٌم  ٌوم الثبلثاء المصادؾ ٗ)

   ٓصباحا  9الفنون الجمٌلة جامعة بؽداد فً الساعة 
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( ، استخدم فً هذه المسرحٌات أسلوب اإلعادة والحذؾ واإلعداد للنص المسرحً 

من الجانب السردي للنص وتحوٌله الى جانب مع إضافة شخوص جدٌدة والتخلص 

  ٓمربً ٌعتمد على الحركات واإلٌماءات الجسدٌة لتحمٌك هدؾ العرض 

اما طبٌعة تعامله مع الممثل فمد لجؤ الى طرٌمة معاٌشة الشخصٌة وترن الممثل    

التعامل مع الشخصٌة المسرحٌة المراد تمدٌمها بحرٌة تامة والحصول على إشكال 

وتحمٌك بٌبة عرض  ٓوتحوٌل المدرن المدٌم الى مدرن جدٌد لدى المتلمً تجرٌبٌة 

كما اعتمد على  ٓمنطمٌة وخلك جو مسرحً ٌحمك شكل العرض ومضمونه 

الحركة المسرحٌة الؽٌر مؤلوفة باستخدام طابع الحلم خصوصا بالتعامل مع المجامٌع 

هر طبٌعة اإلحداث التمثٌلٌة من اجل إٌجاد سٌنوؼرافٌة العرض الجدٌدة التً تظ

الدرامٌة بشكل متوافك ومنسجم بعٌد عن الجوانب الشكلٌة 
(ٔ)

   ٓ  

وتعامله مع اإلضاءة بنفس الطرٌمة التً أوجدها أبٌا اذ      
((

تحولت عنده اإلضاءة 

الى عنصر درامً فعال ٌعمل على تموٌة التؤثٌر الدرامً لكل من الممثل والمناظر 

 وٌضمها معا فً وحدة متكاملة
())ٕ)

 ٓ  

فعد عادل كرٌم اإلضاءة مصاحبة لمجرٌات اإلحداث الدرامٌة وتوظٌفها على  

كما اعتمد  ٓوفك ما تتطلبه حركة المجامٌع والممثلٌن ضمن الحدث الدرامً 

الفضاءات المتعددة مابٌن المنظر المسرحً الساكن ، ومابٌن تحركات المجامٌع 

والتعبٌر عما ٌدور داخل الشخصٌات من صراع درامً 
(ٖ)

 ٓ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فً لسم الفنون  ٕٔٔٓ/ 9/ٖٕ(ممابلة اجراها الباحث مع الدكتور عادل كرٌم  ٌوم الثبلثاء المصادؾ ٔ)

  ٓ صباحا 9المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بؽداد فً الساعة 

  ٓ ٓٙ( د عمٌل مهدي ، نظرات فً فن التمثٌل ، مصدر سابك، ص ٕ)

 ( ممابلة اجراها الباحث مع الدكتور عادل كرٌم  ، مصدر سابك ٖ)
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  -عبد الكرٌم عبود :

ألجل االنتمال من مفردات المنهج النظري الى التطبٌك العملً حاول المخرج عبد  

 الكرٌم عبود العمل على مستوٌٌن هما : 

التدرٌس داخل أرولة الصؾ وعلى وفك األسالٌب اإلخراجٌة  -المستوى األول :

  ٓوتنوعاتها 

الموضوع ، اختٌار أعمال مسرحٌة تتبلبم مع المنهج الدراسً  -المستوى الثانً :

 ولد تعامل مع الطلبة فً هذا المستوى على محورٌن :

كشؾ المٌم الدرامٌة فً النص المسرحً والتً تمثل جوهر هذا  -المحور األول :

  ٓالنص وانتمابه لمذهب مسرحً معٌن 

إعطاء النصوص صفة العصرنة بما ٌتبلبم مع روح العصر ،  -المحور الثانً :

كما فً إخراجه  ٓخراجً الذي  ٌتجاوز حدود التملٌد وتبٌن ذلن من خبلل أسلوب إ

لمسرحٌات )الكترأ ، طابر البحر ، مارا صاد (
(ٔ)

 ٓ   

واعتمد المخرج عبد الكرٌم عبود فً أسلوبه اإلخراجً على عنصر ))االستثارة    

اللحظوٌة المادرة على استفزاز لحظات الفعل اإلبداعً فً داخل المخٌلة اإلخراجٌة 

ج ، هذه االستثارة تتحرن فٌها اإلشكال وٌتوحد من خبللها الفضاء لدى المخر

المسرحً بشمٌه ألزمانً والمكانً ، والممثل فً هذا الفضاء هو كابن حً 

أسطوري ٌعمل على خلك الطمسٌة باالعتماد على لدراته الحسٌة وإمكانٌاته التمنٌة 

 ً النص إلى حمٌمةالنجاز لحظة اإلبداع ، وعمل على تحوٌل األفكار المجردة ف

مشهدٌه حاضرة بكل مكوناتها البصرٌة والسمعٌة فً لحظة الوجود الحً للمتلمً 

(ٕ)
ٓ          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الساعة السادسة ٓبٌته فً  ٕٔٔٓ/ 9/ٌٖوم الثبلثاء المصادؾ ٌم عبود ممابلة أجراها الباحث مع الدكتور عبد الكر(ٔ)

 ٓمساءا

فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة  ٕٔٔٓ/ 9/ٌٖٕوم الثبلثاء المصادؾ (ممابلة اجراها الباحث مع الدكتور عبدالكرٌم عبود ٕ)

   ٓصباحا  9الفنون الجمٌلة جامعة البصرة  فً الساعة 
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  -طارق عبد الكاظم:

اعتمد المخرج طارق العذاري على عصرنة النصوص بما ٌتبلبم مع روح العصر 

ووفك رإٌة اخراجٌة جدٌدة ٌحاول من خبللها اٌجاد المفاتٌح البصرٌة الحٌة التً 

تختفً وراء الكلمات ، حٌث انطلك من تحلٌل الكلمة فً النص العطاء الممثل 

  ٓ( ٔالمدرة على اٌصال المعنى الى المتفرج  )

لمد اعتمد طارق العذاري فً خطته االخراجٌة على جانبٌا ))االول الجانب الفنً    

ٌتلخص بؤالستفادة من استنهاض امكانٌة الممثل ووعٌه لذاته باالستعانة بتجارب 

المسرح العالمً وخاصة الحركة الجسمانٌة ،حٌث جعل الممثل هو مخرج الدور 

ففٌه حاول المخرج اسماط عمودٌات ومفكره ، اما الجانب الثانً الجانب الفكري 

النص الى خصوصٌة والعنا العربً والمومً من خبلل التعامل مع الجانب الحسً 

  ٓ( ٕوالجمالً للمتفرج واالبتعاد عن االسلوب المباشر الخطابً (( )

اعتمد طارق العذاري على حركة الممثلٌن لتكثٌؾ الصورة المسرحٌة من خبلل    

بكل انفعاالتهم واحاسٌسهم مع الفضاء المسرحً بلؽة متناسمة اشران الممثلٌن 

  ٓ( ٖومفهومة لدى المتلمً )

اعتمد طارق العذاري على االضاءة والدٌكور والمإثرات الموسٌمٌة والصوتٌة    

فً تجسٌد رإٌته االخراجٌة من خبلل تعزٌز االنسجام والتوافك بٌن حركة الممثل 

ودعم الصراع الدرامً فً العرض المسرحً  وعناصر العرض ، اضؾ الى بلورة

(ٗ )ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فً كلٌة الفنون الجمٌلة   ٕٔٔٓ/  9/ٖٔفً استاذ مساعد دكتور طارق العذاري ممابلة أجراها الباحث مع  (ٔ)

  0 صباحا  10الساعة  جامعة الصرة فً تمام

ط ، ))ثوب االمبراطور ، عمل مسرحً بما كانٌات متواضعة جدا (( ، مجلة عالم الفن ، ٓع  (ٕ)

  ٓ ٕٗ، ص  99ٔٔ( ،  9ٖٗ)الكوٌت ( ، العدد)

  ٓابك ، مصدر ساستاذ مساعد دكتور طارق العذاريممابلة أجراها الباحث مع  (ٖ)

  ٓالمصدر نفسه  (ٗ)
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  -حازم عبد المجٌد :

  -إما حازم عبد المجٌد فمد اخضع أسلوبه اإلخراجً لعدة اتجاهات هً :  

االتجاه األكادٌمً التطبٌمً الذي ال ٌخضع لضرورٌات الرؼبة والخٌال وانما  -1

ٌخضع للرؼبة فً اكتشاؾ الخبرات وممارسة العمل والتعرؾ على نظمه على 

صعٌدي التمثٌل واإلخراج كما فً مسرحٌة )هملت ( التً أخرجها مع طلبة 

مع المرحلة فً مادة التمثٌل ، وكذلن تجارب 9ٕٓٓالمرحلة األولى فً عام 

  ٓفً مادة اللٌالة المسرحٌة   ٕ٘ٓٓاألولى فً عام 

المزاوجة بٌن العمل األكادٌمً والعمل االحترافً من خبلل نظام وبرنامج    -2

أكادٌمً مدروس على وفك متطلبات الخبرة والتخٌل وتحوٌل لدرات الطالب 

ٌالً وطالاته الى نمط اٌجابً فً العرض المسرحً كما فً مسرحٌة )حداد الل

مع طلبة المرحلة الثانٌة والثالثة فرعً التمثٌل  ٕٓٔٓالثبلث(فً عام 

 ٓواإلخراج  

النظام االحترافً البحت الذي من خبلله ٌتوصل الكتشاؾ لدرات الطالب على  -3

المستوى التمثٌلً ، كما فً مسرحٌة )ارتجال زمن الصمت (
 (ٔ  )

ٓ  

على نصوص من تؤلٌفه او إعداد اعتمد حازم عبد المجٌد فً أخراجه لمسرحٌاته    

سٌنارٌو لمسرحٌات عالمٌة او محلٌة  ، كما اعتمد أسلوب الرلص الدرامً من 

خبلل مٌوله لعنصري الموسٌمى وجسد الممثل لٌحمك حضورا بصرٌا ولؽة داللٌة 

جمالٌة تختصر آلٌات اللؽة والسرد والحوار ، محوال الصورة والتعبٌر والحركة 

ة إدراكٌة ضمن خصابص الرإٌة البصرٌة والحسٌة دون الى لؽة حسٌة معرفٌ

التركٌز السمعً
(ٕ)

 ٓ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرة فً فً كلٌة الفنون الجمٌلة  جامعة ال ٕٔٔٓ/  9/ٓٔممابلة أجراها الباحث  مع الدكتور حازم عبد المجٌد فً  (1)
  ٓصباحا   ٔٔتمام الساعة 

  ٓالمصدر نفسه  (2)
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كان الممثل عند حازم عبد المجٌد عنصر جوهري ومهم فً العملٌة المسرحٌة ،     

حٌث أخضعه لعدد من المراحل منها النفسٌة والحسٌة والذاتٌة واالجتماعٌة وتكوٌن 

منظومة من العبللات األساسٌة التً تكون أواصر مشتركة بٌن عناصر العرض 

ٌة التً تحمك انسجاما فاعبل فً انتاج البشرٌة خاصة االنسجام بٌن الكوادر التمثٌل

العملٌة المسرحٌة
(ٔ)

 ٓ 

لمد اتخذ حازم من العنصر الموسٌمً الشكل الحسً فً ربط إٌماع العرض بإٌماع 

الفضاء وصوال الى محتوٌات الموضوع الجمالً بطرٌمة انسجامٌة ، بحٌث ال 

                 ٌمكن فصل جانب اإلٌماع الموسٌمً من اإلٌماع الحركً لجسد       

وإحساس الممثل
(ٕ)

 ٓ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فً كلٌة الفنون الجمٌلة  جامعة  ٕٔٔٓ/  9/ٕٓممابلة أجراها الباحث  مع الدكتور حازم عبد المجٌد فً (ٔ)

  ٓصباحا   ٕٔالصرة فً تمام الساعة

  ٓ( المصدر نفسه ٕ)
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  -الدراسات السابمة :

لام الباحث بالتمصً والبحث فً مراجعة األطارٌح والرسابل الخاصة بالماجستٌر   

دٌداً فً تخصص االخراج المسرحً، والتً لها عبللة مباشرة والدكتوراه، وتح

بموضوع البحث المتعلك بتداخل االسالٌب االخراجٌة وانعكاسها فً عروض 

المخرجٌن المطبمٌن حصراً باألسالٌب االخراجٌة أو المعالجات، فوجد بعض 

المباحث والرسابل له عبللة بموضوع بحثه،مثل الفصل الرابع فً رسالة 

تٌرالموسومة )الجانب التربوي والجمالً فً عروض كلٌة الفنون الجمٌلة ( الماجس

للباحث )عبدالخالك ابراهٌم ٌاسٌن(  والذي جاء بعنوان  999ٔوالممدمة فً عام 

)االتجاهات الجمالٌة فً عروض كلٌة الفنون الجمٌلة( والتً تناول بها الباحث 

معة بؽداد ، ورسالة العروض المسرحٌة لساتذة كلٌة الفنون الجمٌلة جا

الماجستٌرالموسومة )اوجه التشابه واالختبلؾ فً االسالٌب االخراجٌة لدى جٌل 

للباحث )عبد الوهاب عبد الرزاق الخطٌب(. ولد لسم  999ٔالرواد( والممدمة عام 

البحث الى اربعة فصول، ضم الفصل االول منها، اهمٌة البحث والحاجة الٌه 

السابمة، ولد حدد الباحث اهداؾ البحث على النحو  واهدافه وحدوده والدراسات

 االتً.

 توثٌك حمبة تارٌخٌة مهمة من تارٌخ فن االخراج المسرحً فً المطر. -1

تعككرؾ ابككر ز المنطلمككات االساسككٌة فككً عمككل المخككرج مككع الككنص والممثككل  -2

والفضاء المسرحً، على انها هكً االسكاس المكادي، الكذي بنكً علٌكه مكن جكاء 

 د، واسسوا منطلماتهم الخاصة فً عملهم االخراجً.بعد هإالء الروا

تعرؾ اهم االسالٌب التً جاء بها المنظرون فً المسرح وال سٌما فن التمثٌكل  -3

واالخراج ومدى تاثر تلن االسالٌب المتبعة عالمٌا فً اسالٌب جٌل الكرواد فكً 

 المسرح العرالً.

الككى اسككلوب  دراسككة مككدى تككاثٌر اسككالٌب جٌككل االربعٌنٌككات مككن خككبلل التطككرق -4

الرابد الراحل حمً الشبلً فً اسلوب جٌل الخمسٌنات وما تبعكه واعنكً بكذلن 

 جٌل ما بعد حمً الشبلً.
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دراسككة امثلككة منتجككه مككن االعمككال المسككرحٌة التككً اخرجهككا الككرواد وتحدٌككد  -5

سككماتهم االسككلوبٌة فككً اخككراجهم للمسككرحٌة فٌمككا ٌخككص تعككاملهم مككع الككنص، 

 والممثل، والفضاء المسرحً.

راسة مدى استفادة الرواد من دراسكتهم فكً الكداخل او فكً الخكارج والولكوؾ د -6

 على اهم االضافات الجدٌدة التً رفدوا بها المسرح العرالً.

دراسككة تعامككل الرابككد مككع النصككوص المحلٌككة والعربٌككة واالجنبٌككة واسككتطبلع  -7

 ارابهم بشان التعامل معها.

 

 -الفصل الثانً ضم مبحثٌن:

تعرٌؾ مصطلح االسلوب عامكة، ومحاولكة ابكداء وجهكة نظكر خاصكة المبحث االول: 

 للباحث فً هذا المجال.

المبحث الثانً: التطرق الى اهم االسالٌب االخراجٌكة لكدى المخكرجٌن ستانسبلفسككً 

 وبرٌخت وبٌان تاثٌرهما فً اسالٌب عمل جٌل الرواد.

  

 -الفصل الثالث: ضم اربعة مباحث:

لراحككل )حمككً الشككبلً( وبٌككان تككاثٌرات زٌككارة الفنانككة المبحككث االول: عككن الرابككد ا

)فاطمة رشدي( الى بؽكداد فٌكه وتكاثٌر )عزٌكز عٌكد( رابكد المسكرح الحكر فكً مصكر، 

 وكذلن تاثٌر المسرح الفرنسً فً اسلوبه االخراجً النه لد درس الفن هنان.

عبكودي( المبحث الثانً: تطرق بالتفاصٌل الى االسلوب الفنً للرابد الراحل )جاسكم ال

من خبلل تعامله مع العناصر االساسٌة فً العرض المسرحً وهً )النص، الممثل، 

والفضكككاء المسكككرحً وتكككاثٌر االسكككالٌب االخراجٌكككة العالمٌكككة فكككً اسكككلوب االخكككراج 

المسرحً عنده وال سٌما اسلوب )ستانسبلفسكً(، مع بٌان اوجه االخكتبلؾ والتشكابه 

اهٌم جكبلل( والرابكد )جعفكر السكعدي( ومكدى بٌن اسلوبه واسلوب الرابد الراحل )ابكر

تاثٌره فٌهما، وكذلن الولوؾ على سماته االسلوبٌة من خبلل تطبٌماته علكى مسكرحٌة 

 )كلهم اوالدي( لـ ارثر مٌلر.
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المبحث الثالث: عنً باسلوب الفنان الرابد الراحل )ابراهٌم جبلل( مكن خكبلل تعاملكه 

المسكرحً/ مكع بٌكان اثكر الراحكل )حمكً  اٌضا مع العناصر الثبلثة االساسٌة للعكرض

الشكككبلً( فكككً اسكككلوبه، واهكككم المكككإثرات االجنبٌكككة التكككً ككككان لهكككا دور فكككً اسكككلوبه 

االخراجككً. وبٌككان اوجككه االخككتبلؾ والشككبه بككٌن اسككلوبه واسككلوب الرابككدٌن )جاسككم 

العبككودي( و )جعفككر السككعدي(. والولككوؾ علككى سككماته االسككلوبٌة مككن خككبلل تطبٌماتككه 

 متنبً( لـ عادل كاظم.المسرحٌة )ال

المبحث الرابع: اختص باسلوب الفنان )جعفكر السكعدي( ومكدى تكاثره بالرابكد )جاسكم 

العبودي(، واوجه التشابه واالختبلؾ فٌما بٌنه وبكٌن اسكتاذه المرحكوم )حمكً الشكبلً( 

وزمٌلككه الرابككد )ابككراهٌم جككبلل( كككذلن مككدى تككاثره باالسككالٌب االخراجٌككة العالمٌككة 

ابككرز سككماته االسككلوبٌة مككن خككبلل تطبٌماتككه علككى مسككرحٌة )رلصككة والولككوؾ علككى 

 االلنعة( لـ شاكر السماوي.

اما الفصل الرابكع: فمكد تضكمن اسكتنتاجات الباحكث ولابمكة المراجكع والمصكادر التكً 

 استخدمها.

مككن ضككوء مككا تمككدم، فككان الباحككث ٌككرى ان هككذه الدراسككة تمتككرب مككن الدراسككة  

الخككاص بمصككطلح االسككلوب، والتربككت اٌضككا مككن  الحالٌككة مككن خككبلل المبحككث االول

االسالٌب االخراجٌة عند المخرجٌن العالمٌٌن مكن خكبلل العناصكر االساسكٌة المكونكة 

لعناصكككر العكككرض اال انكككه تطكككرق الكككى اثنكككٌن مكككن المخكككرجٌن )ستانسبلفسككككً( و 

)برٌخككت(، اال ان الدراسككة الحالٌككة ضككمت االسككالٌب جمٌعهككا فضككبل عككن االسككلوبٌن 

 .السابمٌن

كما اختلفت الدراسة الحالٌة مكن ناحٌكة االهكداؾ والنتكابج والمجتمكع والعٌنكات  

 وطرٌمة البحث.

وطروحكككة الكككدكتورة الموسكككومة )تكككداخل االسكككالٌب االخراجٌكككة فكككً عكككروض 

، للباحث دمحم كاظم علً ولد لسكم البحكث ٕ٘ٓٓالمسرح العرالً( والممدمة فً 

ة البحث اهمٌة البحث والحاجة الى اربعة فصول، ضم الفصل االول منها،مشكل

 الٌه واهدافه وحدوده ، ولد حدد الباحث اهداؾ البحث على النحو االتً 
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 تفرد وتجمع االتجاهات االخراجٌة فً العرض المسرحً الواحد . -ٔ

 طبٌعة األنساق الكامنة وراء إنتاج العرض المسرحً  المعاصر . -ٕ

مسرحً والنمد فً تتجلى أهمٌة البحث فً كونه ٌفٌد دارسً االخراج ال -ٖ

 معاهد وكلٌات الفنون الجمٌلة والفّرق المسرحٌة والمهتمٌن بالمسرح .

 -الفصل الثانً ضم مبحثٌن:

 المبحث األول : األصول المعرفٌة والفلسفٌة لمفهوم التداخل .  

 المبحث الثانً : تداخل االتجاهات اإلخراجٌة والعوامل المإثرة فٌها .

 تداخل االتجاهات اإلخراجٌة .المبحث الثالث : آلٌات 

 المبحث الرابع : جمالٌات تداخل االتجاهات اإلخراجٌة .

 -االجراءات وضم اربعة عٌنات هً :  -الفصل الثالث :

 مسرحٌة عطٌل فً المطبخ، إخراج سامً عبد الحمٌد. -ٔ

 مدرحي  مكما  إ راج صالح القرب. -ٕ

 مدرحي  اندؽا ىيروسترات  إ راج فاضل  ليل. -ٖ

 ا شباح  إ راج عاد  كريػ.مدرحي   -ٗ

اما الفصل الرابع: فمد تضمن استنتاجات الباحث ولابمة المراجع 

 والمصادر التً استخدمها.

من ضوء ما تمكدم، فكان الباحكث ٌكرى ان هكذه الدراسكة التمتكرب مكن الدراسكة  

 الحالٌة من ناحٌة االهداؾ والنتابج ومجتمع البحث والعٌنات وطرٌمة البحث.

 

 

 

 

 

 ما أسفر عنه اإلطار النظري 

  -ستانسبلفسكً  : -1
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اهتم بالبحث عما وراء الكلمة فً النص الدرامً ،واهتم بالممثل من خبلل  -ٔ

التممص واالندماج وتطبٌك الدلة التارٌخٌة فً اإلضاءة واألزٌاء وسٌنوؼرافٌا 

  ٓالعرض وإٌجاد مبدأ اإلٌهام فً العرض المسرحً 

  -: أدولؾ أبٌا -ٕ

ٌعتمد أسلوبه اإلخراجً على حذؾ وإضافة مفردات درامٌة الى النص  -1

  ٓالمسرحً 

ادخل الموسٌمى واإلٌماعات الحركٌة لتعزٌز االنسجام والتوافك بٌن حركة  -2

  ٓالممثل وعناصر العرض المسرحً الزمانٌة والمكانٌة 

ٌعتمد أسلوبه اإلخراجً على استخدام اإلضاءة فً دعم الحدث الدرامً   -3

  ٓرة ودعم الصراع الدرامً فً العرض المسرحً وبلو

    -: كوردن كرٌج -3

كان ٌإلؾ بٌن صورة المشهد وبٌن الحركة وبٌن اللون فً فضاء العرض  -1

  ٓالمسرحً 

استخدم األزٌاء الجماعٌة من اجل تحمٌك الدالالت الرمزٌة والتعبٌرٌة فً  -2

   ٓالعرض المسرحً 

    -:  ماكس راٌنهارت – ٗ

اعتمد اسلوبه االخراجً على النص الدرامً لتحمٌك مفهوم مسرحة المسرح  -1

  ٓ،مع الحفاظ على مضمون النص كشكل ادبً 

اعتمد المإثرات الصوتٌة والضوبٌة التً أحالة المكان المسرحً الى أجواء  -2

  ٓشدٌدة اإلبهار والتؽٌر 

  ٓلمً دمج المسرح بالصالة لخلك عبللة وثٌمة ومثٌرة بٌن الممثل والمت -3

    -فسٌفولد ماٌرهولد :  - ٘

استخدم تمنٌة توحٌد اإلضاءة والحركة واألدوات المعمارٌة والرلص  -1

الحركً إللامة االنسجام والتناسك بٌن الضوء والخطوط فً المنظر 

  ٓالمسرحً 
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استخدم البمع الضوبٌة المتمابلة فً الفضاء المظلم ، ووسٌلة لتمدٌم سلسلة  -2

  ٓمن اإلحداث المتبلحمة والسرٌعة 

االهتمام باختٌار األزٌاء المسرحٌة التً تتناسب مع حركة الممثل فً  -3

 ٓالعرض المسرحً 

وظؾ المناظر المسرحٌة التً تعتمد التكثٌؾ المتعمد لتكون مادة للفعل   -4

  ٓوالتً أساسها الممثل  المسرحً

  -: جان كوبو  - ٙ

انطلك من تحلٌل الكلمة  فً النص المسرحً إلعطاء الحٌاة للممثل فً  -1

  ٓالمدرة على إٌصال المعنى والشكل المتناسك الى المتفرج 

   -فاختانموؾ :  - 9

مزج بٌن عناصر الوالع والخٌال وتمدٌم عرض مسرحً ٌعتمد على  -1

الشكل الباطن وجوهر الوالع وال ٌعطً للشكل الظاهري اي اهتمام فً 

   ٓأسلوبه اإلخراجً

مزج اإلضاءة والموسٌمى مزجا متداخبل للتؤكٌد على تشكٌل والعٌته  -2

بٌن العالمٌن الخٌالٌة التً تمزج بٌن الوالع والفانتازٌا والتداخل ألحلمً 

ٓ  

استخدم اإلشكال الهندسٌة حٌث لام طلبته بتمثٌل الصامت مع الموسٌمى    -3

  ٓووفك اإلشكال الهندسٌة وإبعادها 

  -: شارل دٌبلن  - 8

اعتمد الدخول إلى عمك الفكرة الدرامٌة وبحث فً تفسٌر العبارات والكلمات -1

  ٓفً النص المسرحً

طلب من الممثل إن ٌشترن بكل أحاسٌسه وانفعاالته  مع الفضاء المسرحً -2

  ٓبلؽة متناسمة ومفهومة لدى المتلمً 

  -:  لوٌس جوفٌة – 9
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اعتمد التجدٌد فً مجال السٌنوؼرافٌا والدٌكور واستخدام المطع الهندسٌة  -1

  ٓفً الفضاء المسرحً 

ة فكرٌة منه وكل أراد إن ٌذٌب الممثلون أنفسهم فً النص حتى كل جزبٌ -2

 ٓإٌماءة وكل نؽم لكً ٌكونوا دلٌمٌن فً تشخٌصهم 

إرادة من الممثل إن تكون حركته محدودة واإللماء بطًء حٌث ٌمكن  -3

   ٓإٌصال كل فكرة وكل عاطفة بشكل كامل إلى المتفرج 

   -:  لٌون شللر – 11

  ٓاهتم بتحرٌن المجموعات الكبٌرة على خشبة المسرح  -1

  ٓراز فضابل الشخصٌة للدور المسرحً على حساب ذاته  أراد من الممثل إب -2

 

 -: ألكسً بوبوؾ – 11

  ٓحرن خٌال الممثل وصوال الى تحمٌك متطلبات الشخصٌة الدرامٌة  -1

بحث عن التكامل فً العرض المسرحً من خبلل التركٌب المنسجم  -2

  ٓالهارمونً لجمٌع أجزاء العرض وانسجامها مع بعضها 

   -: برتولد برخت – 12

مفهككوم اإلٌهككام بالتجسككٌد وجعككل الممثككل )الككراوي( ٌواجككه الجمهككور  كسككر -1

 متحدثاً لهم وجهاً لوجه عن طرٌك السرد وتحدٌد أسبلة مباشرة للمتلمً.

وظكككؾ مفهكككوم )التؽرٌكككب( كوسكككٌلة لتنشكككٌط المولكككؾ الكككدرامً واإلتٌكككان  -2

بمككدرن جدٌككد ٌتناسككب تناسككباً طردٌككاً مككع أفكككاره وإٌدٌولوجٌتككه لٌجعككل 

 رن فً الفعل المسرحً .المتلمً مشا

سعى  إلى عصكرنة  المكادة التارٌخٌكة بمكا ٌنسكجم مكع الوالكع االجتمكاعً  -3

 ومجرٌات العصر.

استخدم التنالضكات وصكراع األضكداد لتوضكٌح مماصكد السكلطة وظلمهكا  -4

 من خبلل الجدل النمدي والتنالض واالزدواجٌة لشخصٌات إبطاله.
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ظككككا ٌرالككككب العككككرض اسككككتخدم اإلضككككاءة الفٌضككككٌة إلبمككككاء الجمهككككور ٌم -5

 ٓالمسرحً 

اسككتخدم الموسككٌمى  لتوحٌككد مشككاعر الجمهككور وتفسككٌر اإلحككداث ، وفككً  -6

 توحٌد الصالة بخشبة المسرح.  

   -: انطونٌن ارتو – ٖٔ

  ٓاستخدم الصرخات وااللتواءات السحرٌة على حساب النص الدرامً  -1

أراد البحث عن أنماط وطرق جدٌدة لئلضاءة تعتمد على نشر اثؤر  -2

  ٓبذبات الضوبٌة على شكل موجات الذ

 -:  كوركً توفستونوكوؾ –ٗٔ

أراد لراءة النص لراءة جدٌدة تتناسب مع روح العصر من خبلل إٌجاد  -1

   ٓالمفاتٌح البصرٌة الحٌة للكنز الذي ٌختفً وراء الكلمات 

رفض األداء النمطً للممثل وطلب إن ٌكون العمل الفنً ذو ممدمة منطمٌة  -2

ٓ 

  -: بارو جان لوي – ٘ٔ

اهتم باللؽة الجسدٌة الكونٌة التً توحد بٌن الفضاء المسرحً الشامل  -1

  ٓوالحٌاة الداخلٌة الخفٌة للشخصٌة الدرامٌة 

أراد التركٌز على المشاركة العاطفٌة والذي  ٌصبح فٌه العرض المسرحً  -2

  ٓتؤلٌفا بٌن الممثلٌن والجمهور 

اء المسرح او اإلٌماعات استبدل السٌكولوجٌة الدرامٌة والحبكة بفٌزٌ -3

  ٓالمشهدٌة الحركٌة  

  -: جان فٌبل – ٙٔ

  ٓاستخدم حركة الممثل فً تكثٌؾ الصورة المسرحٌة  -1

أعطى الموسٌمى دور االفتتاحٌة والربط بٌن المشاهد فً العرض المسرحً  -2

ٓ   
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  -: بٌتر برون – 9ٔ

 الحركة.النص فالد المدسٌة، لابل للحذؾ واإلضافة، و الكلمة جزء من  -1

اهتم بالحدث المسرحً ، فضبل عن استخدام الصورة المسرحٌة المتحركة  -2

  ٓبدال من الثابتة 

استخدم الحركات واإلٌماءات واإلحداث الموسٌمٌة واإلشارات كؤساس فً  -3

  ٓعمله اإلخراجً 

 

 

  -كروتوفسكً : – 9ٔ

التصككار المنظككر علككى عككدد مككن المماعككد الخشككبٌة، وعككدم تحوٌككل الفضككاء  -1

 المسرحً إلى مكان تمثٌلً محدد.

استخدم  جمٌع عناصر العرض فً خدمة الممثل ألنه عنصر ربٌسً فً   -2

  ٓالعرض المسرحً 

استخدم اإلضاءة البسٌطة فً تجسٌد المنظر المسرحً ورفض الماكٌاج   -3

 واألزٌاء المتعارؾ علٌها فً المسرح  .

بهكا الممثكل  عكن  دعا إلى االلتحكام بكٌن الكنص والممثكل فكالنص وسكٌلة ٌعبكر -4

   ٓنفسه 

  -: جوزٌؾ شاٌنا -19

اعتمد أسلوبه  أإلخراجه علكى إعكداد أفككار جدٌكدة انطبللكا مكن النصكوص   -1

  ٓالدرامٌة لعروضه المسرحٌة 

 ٓحاول إٌجاد العبللة البصرٌة بٌن مفردات  فضاء العرض المسرحً  -2

 ٌؽلب على العرض المسرحً الجانب الحركً  المسمى )البلتشكٌلً(.  -3
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 عٌنات البحث.  -2
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  مجتمع البحث: -1

شمل مجتمع البحث جمٌع العروض) ستون عرضا مسرحٌا * ( الخاصة   

بالطلبة المخرجٌن المطبمٌن فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة البصرة  للفترة  الزمنٌة 

 المحددة للبحث والتً أمكن الباحث للحصول علٌها . 

 عٌنة البحث:  - 2

 أدناه  شملت عٌنة البحث خمسة عروض مسرحٌة وهً كما مذكورة فً الجدول

 سنة العرض  إخراج  تؤلٌؾ  اسم المسرحٌة  ت

 ٕ٘ٓٓ علً عبد الرحٌم  محً الدٌن زنكنة  موت فنان  ٔ

 9ٕٓٓ أسامة مهدي  صباح االنباري الصرخة  ٕ

 9ٕٓٓ نور الدٌن ضٌاء  علً عبد النبً الزٌدي  الممامة  ٖ

 9ٕٓٓ علً زٌارة  شكسبٌر  عطٌل  ٗ

 ٕٓٔٓ احمد طه  هارلودبنتر اللوحة  ٘

 

 ولد اختار الباحث هذه العٌنات لؤلسباب والمسوؼات اآلتٌة : 

 (   C Dوجودها على شكل لرص مدمج )  –أ     

وضوحها سمعٌا وبصرٌا بحٌث ٌستطٌع الباحث تحلٌلها وتحمٌك أهداؾ  –ب     

 البحث من خبللها  .

  ٓتمثٌله لمشكلة البحث  -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ٔ*  انظر الملحك رلم )

 

 لتحمٌك هدؾ البحث اعتمد الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً . منهج البحث :  -ٖ

 أداة البحث : لتحمٌك هدؾ البحث  اعتمد الباحث على ماٌلً :  -ٗ
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األدبٌات والدورٌات المتخصصة  والمماببلت الشخصٌة وفً ضوء ما  –أ 

 أسفر عنه اإلطار النظري . 

كتاب اإلخراج ) السكربت ( الخاص بعٌنة البحث والتً أمكن الباحث  –ب 

 الحصول علٌها . 

  -ألجل تحلٌل العٌنة لام الباحث باإلجراءات اآلتٌة : -طرٌمة التحلٌل :  -٘

إعطاء وصؾ تعرٌفً تضمن فكرة المسرحٌة وموضوعها والمذهب الذي ٌنتمً 

إلٌه النص الدرامً وملخص المسرحٌة أضؾ إلى مإلؾ المسرحٌة ومخرجها 

اص بكل ومكان وتارٌخ عرضها  واألستاذ المشرؾ على العمل المسرحً الخ

 مسرحٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تحلٌل العٌنات : 

 أوال          :  مسرحٌة موت فنان  
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 اسم المإلؾ : محً الدٌن زنكنة 

 اسم المخرج : علً عبد الرحٌم 

 اسم المشرؾ:  أ.م . د طارق عبد الكاظم العذاري 

مكان العرض:  المسرح التجرٌبً فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة 

  ٓجامعة البصرة 

   ٓ ٕ٘ٓٓسنة العرض : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -فكرة المسرحٌة : 

    ٓالبحث عن المٌم االجتماعٌة من خبلل الفن وتحمٌمها فً الحٌاة     
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 -ملخص المسرحٌة : 

تتحدث المسرحٌة عن رسام اسمه )دمحم ( ٌتعالد مع تاجر مبٌعات للوحات الفنٌة ،    

ٌتفك دمحم مع التاجر فً إحدى المعارض فً بٌروت على ان ٌؤتً دمحم الى بلد التاجر 

وٌعرض لوحاته  فٌتفمان على األمر، وٌسافر دمحم الى بلد التاجر بعد ان اتفك على 

التاجر له  ، بعد وصول دمحم الى الفندق ٌطلب من ان ٌلتمٌان  فً فندق ٌحجزه 

المدٌر ان ٌعطٌه المفتاح لذهاب الى ؼرفته لٌرتاح ، ٌستدعى التاجر لٌرى دمحم بعد 

ان اخبره مدٌر الفندق بوصول الفنان دمحم، ٌدخل التاجر الى الفندق لٌمابل دمحم وٌستلم  

ان اللوحات تم الحجز منه اللوحات لكً ٌكمل تحضٌر المعرض فٌمول له  دمحم ب

علٌهم فً المطار فٌؽضب التاجر وٌحاول ان ٌعرؾ األمر الذي أدى إلى حجز 

اللوحات  فٌخبره  انهم ٌشكون انها مسرولة وٌعطٌه  إٌصال بحجز اللوحات فٌخرج 

التاجر مسرعا للذهاب الى المطار لجلب اللوحات فٌدخل دمحم الى ؼرفته لٌسترٌح 

شاي فً المطعم تدخل فتاة جمٌلة جدا فٌعجب الفنان دمحم بعد فترة ٌخرج لتناول ال

بجمالها وٌنوي رسمها فٌتمرب منها لٌحدثها عن جمالها وإنها لوحته التً كان ٌتمنى 

ان ٌرسمها فتطلب منه ان ال ٌضٌع ولتها الذي تكسب منه المال فٌكتشؾ انها تبٌع 

من ضٌاع المٌم االجتماعٌة  نفسها لمن ٌدفع المال فٌصدم دمحم وٌتؤلم لما ٌحدث إمامه

، فتدهور صحته لما ٌراه من فمدان المجتمع للمٌم العلٌا االجتماعٌة وتفشً الفسك 

والفجور ، فٌبدأ بالتمٌة  وٌسرع مدٌر الفندق والعمال بإسعافه وهكذا كانت نهاٌة 

  ٓالفنان دمحم 

 

 

 

 

 

  -تحلٌل العرض :
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ه ضمن حدود الحٌاة المعاصرة إن إعداد النص ٌدلل على إمكانٌة استخدام    

واشكالٌتها المتعددة ومن ثم وضع الحلول لهذه اإلشكالٌات من خبلل وجود لناعات 

معٌنة ٌسٌر على وفمها المخرج كونه ٌمدم تجربة إنسانٌة جدٌدة تسعى الى بناء أفكار 

ورإى إخراجٌة لابمة على التؤلٌؾ واالنسجام مابٌن تمنٌات وعناصر العرض 

وعبر تحدٌد الهوٌة الجدٌدة لنص من خبلل اإلعداد المسبك للنص المسرحً ، 

الدرامً
 (ٔ)

، حاول المخرج جعل النص وسٌلة ٌعبر بها الممثل عن شرٌحة من  

المجتمع من خبلل أداءه وتعامله مع عناصر العرض األخرى ، أضؾ الى محاولة 

المخرج تحلٌل الكلمة إلعطاء الممثل المدرة على إٌصال المعنى الى المتفرج  ، 

ة للعرض ومن خبلل ما تمدم لام المخرج بتعامل مع عناصر العرض المكون

  ٓالمسرحً وفك رإٌته اإلخراجٌة 

ففً بداٌة العرض لام المخرج  بممدمة للمسرحٌة )مشهد استهبللً ( حاول من     

 ٓخبلله توضح فكرة المسرحٌة من خبلل التكوٌنات الجسدٌة للممثلٌن 

اماالدٌكور كونه الؽاٌة األساسٌة فً  مساعدة الجمهور على فهم تفاصٌل العمل    

وٌجاد الصورة المسرحٌة المبلبمة لموضوعة النص الدرامً سواء كان  المسرحً

إعدادا أو تؤلٌفا،و إٌجاد الجو المناسب والتعبٌر عن العناصر الدرامٌة البارزة فً 

النص من خبلل الصورة واللون ، كان هنان تجسٌد لشخصٌات درامٌة خارج نطاق 

ء العرض بمصاحبة موضوع النص وشخصٌاته ، تتحرن هذه الشخصٌات فً فضا

المإثرات الصوتٌة والموسٌمٌة ، ولد ساعد خلو المنظر المسرحً من الدٌكورات 

المزاحمة على ان تكون حركات تلن الشخصٌات بطرٌمة أكثر سبلسة ، بمعنى 

                 ٓأعطى للممثل حرٌة الحركة عن طرٌك تكثٌؾ المنظر المسرحً من الدٌكور 

بعدا ممٌزا فً دعم اإلحداث الدرامٌة والصراع الدرامً ان دور الموسٌمى ٌضٌؾ 

 كونها اي )الموسٌمى ( تلعب دورا مهما فً تعمٌك الحدث وإبرازه ، بحسب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ان، بحث ممدم الى لسم الفنون المسرحٌة لنٌل درجة البكلورٌوس  فً (علً عبد الرحٌم ، سكربت مسرحٌة فنٔ)
  ٓ 9، ص  ٕ٘ٓٓمادة التطبٌمات المختبرٌة ، اشراؾ ا.م، د طارق العذاري،  لسنة 
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األسلوب اإلخراجً الذي اتبعه المخرج ، ولكون الموسٌمى تستخدم لتعمٌك اإلحداث 

والمشاهد فؤن ضرورة استخدامها فً هذه المسرحٌة  ٌؤتً كصورة انعكاسٌة للحٌاة 

الشخصٌة الربٌسٌة فً العرض حٌث تتطابك النؽمات الموسٌمٌة نوعا ما عما فً 

نفعاالت النفسٌة للشخصٌات الدرامٌة عمك التجربة اإلنسانٌة وعمك الحوارات واال

أضؾ إلى ربط مشاهد المسرحٌة حسٌا ودرامٌا ، واشتؽلت الموسٌمى كعنصر 

درامً فعال رافك لحظات الفعل األدابً للممثلٌن مما أعطى لها األهمٌة فً التعبٌر 

عن مجرٌات الحدث والتمهٌد لما سٌؤتً الحما ، بمعنى  أنها أوضحت الفكرة التً 

    ٓعلٌها المسرحٌةستموم 

إن استخدام الموسٌمى فً الربط بٌن المشاهد وأعطابها دورا افتتاحٌا فً كل مشهد   

جعلها عنصرا درامٌا واضحا ٌرافك فعل الممثلٌن ، أضؾ الى استخدامها  لتوحٌد 

 ٓالمشاعر والمشاركة العاطفٌة مع الجمهور ولتفسٌر الحدث الدرامً  

وٌعتمد إبراز معاناة الشخصٌة الدرامٌة من خبلل ربط النشاط النفسً بالفعل       

البدنً الحركً للشخصٌة الدرامٌة ولد حاول المخرج التركٌز على الفعل النفسً 

للممثلٌن لٌمٌس من خبلله عبللة الشخصٌة الدرامٌة بالوسط المحٌط بها وصوال الى 

المنفعلة من إٌصال اللؽة النفسٌة  وجود إشارات وإٌماءات وحركات تحاول

الشخصٌة الدرامٌة لكل موجودات العرض المسرحً ،كما نرى عند دخول 

الشخصٌة الربٌسٌة )دمحم ( أصبح إٌماع العرض بطًء بحٌث أدى هذا البطء حتى 

 ٓعلى حركة الممثل وإلمابه فً أكثر أولات المسرحٌة 

من خبلل حركة الممثل بمصاحبة لمد حاول المخرج تكثٌؾ الصورة المسرحٌة      

 المإثرات الموسٌمٌة التً كانت أداة لتعزٌز االنسجام بٌن حركة الممثل وعناصر 

  ٓالعرض 

ان تصمٌم اإلضاءة على وفك أسلوب المخرج ٌشٌر الى اهتمام كامل البراز كل     

ما موجود فً الخشبة ، فاإلضاءة الفٌضٌة العامة الواضحة فً هذه المسرحٌة 

ت على توضٌح وحدات الدٌكور والمساحات الموجودة فً وسط وخلؾ ركز

  ٓالمسرح أضؾ إلى تسلٌط الضوء على وجوه الشخصٌات الدرامٌة 
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ان استخدام اإلضاءة الفٌضٌة أخذت حٌزا كامل من خشبة المسرح بواسطة     

 التصمٌمات الخاصة بعملٌة اإلضاءة ،ولفمر العملٌة اإلنتاجٌة لهذه المسرحٌة فمد

كانت المسلطات الضوبٌة تستخدم لتسلٌط الضوء على ممدمة ومإخرة خشبة 

المسرح وعرض كامل للمنظر المسرحً ، اما بالنسبة لئلضاءة الخافتة فمد اعتمدها 

المخرج فً بداٌة المسرحٌة العطاء جو من الترلب واالنتظار لما سٌحصل من 

تهبللً ، إما فً المشاهد إحداث درامٌة من خبلل أداء الممثلٌن فً المشهد االس

األخرى فكانت اإلضاءة الفٌضٌة التً حاولت توضٌح كل تشكٌبلت الفضاء 

  ٓالمسرحً وسٌنوؼرافٌا العرض 

كان العرض المسرحً ٌمٌل الى سرعة اإلٌماع الحركً واللفظً للشخصٌات    

ت تارة، وتارة ٌمٌل الى عدم السٌطرة الى ذلن اإلٌماع بمعنى ان الشخصٌات افتمد

 ٓالسٌطرة فً إبراز المولؾ الدرامٌة لٌكون األداء الحركً والفظً بطًء

لمد كانت االنفعاالت والعواطؾ الخاصة بالشخصٌات تابهة ،بحٌث لم تستطٌع     

إبراز الموالؾ والمبلمح واألفكار المطروحة فً النص الدرامً األصلً فمد ظلت 

الشخصٌة الدرامٌة الموجودة فً الذاتٌة دون وجود اي بعد أنسانً ٌكشؾ لنا عمك 

  ٓالنص األصلً 

وكان أهم ما ٌمٌز حوار الشخصٌات هو رتابة اإلٌماع األدابً فٌها فنجد الممثل      

فً هذه المسرحٌة ال ٌجهد نفسه بؤكثر من حفظ الحوار والتبلعب بالصوت  مما 

  ٓأولعه بالرتابة والتكرار فً بعض المشاهد المسرحٌة 

هد الثانً فكان الممثل ٌشترن بكل أحاسٌسه وانفعاالته مع الفضاء إما المش     

المسرحً بلؽة متناسمة من خبلل إبرازهم معاناة الشخصٌة من خبلل حركتهم 

  ٓوإلمابهم  واٌمابتهم  وتعامبلته مع عناصر العرض األخرى 

ٌن و حاول المخرج من خبلل استخدام الدلة التارٌخٌة لؤلزٌاء مساعدة المشاهد    

على فهم الفترة الزمانٌة التً حدثت فٌها المسرحٌة وإبراز إبعاد الشخصٌة الربٌسٌة 

كالعمر والمهنة وسمات الشخصٌة والمكانٌتٌن االجتماعٌة والفنٌة خصوصا 
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الشخصٌة الربٌسٌة  أضؾ إلى استخدم المخرج األزٌاء التً تتناسب مع حركة 

  ٓالممثلٌن 

المخرج بحث عن لراءات ومعطٌات جدٌدة لفكرة من خبلل ما تمدم نبلحظ ان     

النص الدرامً ، التً تتمحور وتتركز على المٌم االجتماعٌة النبٌلة عند اإلنسان 

والفنان معا ، علما انه حاول عصرنة فكرة النص من خبلل إدخاله شخصٌات خارج 

نطاق النص الدرامً فً بداٌة العرض ونهاٌته ، ولد ساعدت الموسٌمى فعل 

خصٌات حتى ٌكون التفسٌر الجدٌد لنص تفسٌرا منطمٌا ٌتناسب مع الؽاٌة التً الش

  ٓكان ٌبحث عنها المخرج وهً البحث ما وراء الكلمات  

أضؾ إلى ذلن استند المخرج فً صٌاؼة العرض الى الفعل الكبلمً الذي ٌنتجه     

ن خبلل الممثل، والذي مكنه من تعزٌز صورة سمعٌة من الممكن اإلٌحاء بها م

األداء، وهذا الفعل الكبلمً ٌتخذ من الشكل اللؽوي المكان األساسً للمعنى، على 

ان سٌالات هذا الفعل ٌمكن ان تؽٌر بطرٌمة دالة من الموة األدابٌة، أي عن طرٌك 

توظٌؾ تمنٌات األداء الصوتً واألفعال التً ٌشٌدها الممثل بإلمابه، سواء فً 

 النبرات ام فً رسم إٌماع الحدٌث. موسٌمى ٌعتمدها تتعلك بتوزٌع

ٌبدو واضحا ان المخرج لد فرض على الممثلٌن طرٌمة األداء، ولد حاصرهم فً   

رإٌة أحادٌة للشخصٌات، مما جعل طرٌمة التمثٌل تمتحم نفسها على شخصٌة كل 

من )دمحم( و)المدٌر( و)التاجر(، وربما كان المخرج ٌرٌد ان ٌإكد هذا االداء وان 

ن التوجه نحو اسلوب التمثٌل ألتمدٌمً، اال ان الممثل بمً مشدودا الى ٌإكد ذل

الطرٌمة التملٌدٌة من جهة، ومن وجه اخرى صار ٌنسحب باتجاه أراد ان ٌعززه 

 المخرج.

ان المعنى فً العرض المسرحً ال ٌتحصل فً كلمات النص وحده،إنما اي  

رحً بترمٌز جسد من جمل البرنامج الخطابً للعرض، فالنص ٌظهر عرض مس

الممثل والفضاء السٌنوؼرافً،ولم ٌعد األمر مجرد التباس لحكاٌة ما ونملها بحبكتها 

السردٌة الى المسرح، فمتطلبات العرض الجمالٌة تبنً لنفسها معمارا متخٌبل محدثا، 
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لتصبح االستعارة النصٌة واإلخراجٌة تعبٌرا عن تجلٌات شاعرٌة متفردة، ولٌست 

 ة صٌاؼة.تملٌدا او إعاد

 

 

 

 

 

 ثانٌا : مسرحٌة الصرخة 

 اسم المإلؾ : صباح االنباري 

 اسم المشرؾ : أ.م،د شؽاؾ خٌون ألشمري 

مكان العرض : المسرح التجرٌبً فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة 

  ٓجامعة البصرة 

  ٓ  9ٕٓٓسنة العرض : 
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 فكرة المسرحٌة : 

              ٓإن الحرب أداة لتدمٌر اإلنسان     

 

 ملخص المسرحٌة : 

مسرحٌة الصرخة او تمرٌن مسرحً تتحدث عن المسرح داخل المسرح  حٌث    

تجري إحداث المسرحً حول مجموعة من الممثلٌن ٌتمرنون على عرض مسرحٌة 

ٌبدأ الممثلون ٌتحركون وٌتعاملون مع الدٌكور بمصاحبة الموسٌمى واإلضاءة 

ع العرض والمإثرات الصوتٌة  وكنهم فً ساحة حرب ٌصرخ المخرج ستوب ٌمط

ٌعطٌهم مبلحظات ٌكمل العرض ٌبدأ العرض مرة أخرى ٌتحركون بتعامل مع 

الدٌكور ٌتحدث احد الممثلٌن عن ما حصل علٌه من معاناته فً الحرب ٌصرخ 

محاوالن التكلم عن ما حدث ألصدلابه فً  ساحة المعركة وكٌؾ كانوا ٌحفرون 

ض ٌعطٌهم مبلحظات حول الخنادق لتصبح فٌما بعد لبور لهم ٌمطع المخرج العر

أدابهم ثم ٌعاود الممثل االبن وهو مستلمً فً وسط خشبة المسرح لٌتذكر امه وهً 

تنادٌه وبعد خروج االم ٌجلس ٌنادي امه ولكن دون جدوا فهً لٌست موجودة ثم 

ٌعاود ٌروي لصته وكٌؾ لتل أصدلابه إمام عٌنه دون ان ٌستطٌع مساعدتهم ٌمطع 

بلحظاته ثم ٌعاود الممثلٌن العمل ٌتحدث االبن مع المخرج العرض لٌعطً م

أصدلابه عن حلمه بزواج من حبٌبته  التً تركه وذهب الى الحرب ٌصرخ بتندٌد 

بالحرب وان الحب اده لتدمٌر اإلنسان ثم ٌموم الممثلٌن البالٌن بتكوٌن تابوت 

نها  إلرجاع االبن إلى لبره تخرج إالم تصرخ على المجموعة بان ال ٌدفنوا اب

ٌصرخ المخرج استوب لمطع األحدث ٌتحدث مع الجمهور حول الحرب وما تسببه 

  ٓمن معانات وألم لئلنسان والمجتمع نهاٌة المسرحٌة  
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 تحلٌل العرض :

لام المخرج فً بداٌة العرض بممدمة منطمٌة )مشهد استهبللً( عبارة عن    

تشكٌبلت جسدٌة توضٌح فكرة المسرحٌة والمعاناة التً تعٌشها الشخصٌة الربٌسٌة 

ٓ 

اعتمد المخرج فً تحوٌل النص المدون لٌموم بتنفٌذه على وفك إبعاد ورإى    

عنها بتكوٌن تشكٌبلت جدٌدة، من خبلل حذؾ بعض الحوارات واالستعاضة 

صورٌة من خبلل الحركات الجسدٌة للممثلٌن ، بمعنى ان أسلوبه اإلخراجً فً هذه 

المسرحٌة انطلك من عصرنة النص بما ٌتناسب مع روح العصر إلٌجاد المفاتٌح 

البصرٌة التً تختفً وراء الكلمات ، لمد كانت مهمة المخرج إدران أهمٌة النص 

الجمهور بلؽة جدٌدة مستندا إلى حمابك ومعطٌات  الدرامً األصلً ومخاطبة

اجتماعٌة جدٌدة ومفاهٌم إنسانٌة معاصرة، وألجل ذلن لام المخرج باستعانة 

باإلضاءة والمإثرات الصوتٌة والموسٌمٌة إلحالة المكان المسرحً إلى أجواء شدٌدة 

سرحً اإلبهار تعزٌز االنسجام والتوافك بٌن حركة الممثلٌن وعناصر العرض الم

  ٓالزمانٌة والمكانٌة 

اما فٌما ٌخص مستوى اداء الممثل فمد كان الحضور والتؤثٌر على المتفرج      

وإٌصال األفكار بسهولة وٌسر واعتماد صٌؽة ان ٌكون الممثل راوٌا للحدث وممثبل 

فً آن واحد، كما ورد كذلن تؽلٌب جانب العمل على العاطفة اال فً مشهد واحد كما 

ل اصبح نالدا لبلفعال التً ٌمدمها ولد استخدم الممثل اسلوبا جدٌدا فً كسر ان الممث

االندماج عندما كان ٌحاول الممثل أن ٌؤخذ االشارات الكبلمٌة عن المصدر واسم 

المإلؾ ورلم الصفحة وهذا ما ٌجعل بعض المشاهد تكسر حده التممص بهذه 

، واالداء بصورة عامة الطرٌمة وهو ما استخدمه المخرج فً فضاء هذا العرض

تمٌز بالخفة والسرعة وتؽٌر الحالة وتحوٌل الشخصٌة من حال الى حال بمفزة او 

حركة بمصاحبة الموسٌمٌة لمساهمتها فً كسر االٌهام،اضؾ الى تمٌز االداء 

بالمإلفة بٌن صورة المشهد وبٌن الحركة وبٌن الموثرات الصوتٌة والموسٌمٌة 

  ٓمسرحً   واالضاءة فً فضاء العرض ال
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استطاع المخرج من خبلل شخصٌة )الراوٌة( التً تظهر منذ اللحظة األولى    

للمسرحٌة أن ٌمدم شٌبا من الجانب الملحمً، من خبلل رلعة األحداث الهابلة التً 

ٌتحرن فولها الحدث الدرامً.. رلعة ال تهتم بالتركٌز الدرامً أو الصراع بمعناه 

عرض إلى أزمة وانفراج.. وانما البناء.. واستطاع من التملٌدي او حركة الحدث من 

خبلل ممثلٌه أن ٌعمد تواصبل مع الجمهور واندماجا من خبلل دخول بعض الممثلٌن 

وخروجهم من أماكن جلوس الجمهور، وهذا ما ٌرٌده  المخرج وما ٌتناسب مع 

على  النص الدرامً حٌث حاول المخرج والممثلون أن ٌمدموا انفعالهم فً الوالع

خشبة المسرح وٌحٌلها إلى والع  حماسً نضالً، محاولة استفزاز الجمهور 

 لممارسة النمد واالتهام ومشاركته فً العرض.

اعتمد المخرج على  تٌار الوعً لتمدٌم اللحظات الحاسمة فً حٌاة إبطاله الذٌن     

ٌترحمون تحت وطؤة المإامرة وحب السلطة فظهر العرض وهو ٌلؽً التسلسل 

لزمنً للحظات الحدث مع تعلٌك للحوار الذي تحول الى طرٌك وثٌك فً النطك ا

 المتداخل بٌن الممثلٌن.

لمد أراد المخرج من ممثلٌه ان ٌسٌروا وفك الصورة المسرحٌة بشكل واسع على     

مما أتاح للممثلٌن ان ٌتحركوا على طول مكان  -المسرح التً تمثل مكان العرض

والخروج مع الجمهور لخلك حالة تواصل معهم، بؽٌة ان  العرض ومحاولة الدخول

ٌجعلهم ٌكتشفون وٌبتكرون حركات عدٌدة لٌموموا بتجسٌدها وفك الخطة اإلخراجٌة، 

أي ان الممثل ٌحاول ان ٌموم بحركات إلٌصال كل فكرة  -ووفك أسالٌب متنوعة

ضات ،كما حاول الممثلون إظهار التنال وكل عاطفة بشكل كامل الى المتفرج

وصراع األضداد لتوضٌح مماصد السلطة وظلمها من خبلل الجدل النمدي 

      ٓواالزدواجٌة للشخصٌات

استطاع المخرج من خبلل دٌكوره،ان ٌضع لطعا بإشكال هندسٌة متنوعة فمنها    

ما كان مدببا ومنها كان عمودٌا او أفمٌا، واستخدمت بؤفعال مثلت مماعد للجلوس 

وتابوت للموتى  ، بحٌث ٌجد المتلمً أحٌانا نفسه ولد أصبح  سواتر وخنادق للحرب

جزاءا من العرض ،ولد امتؤلت ساحة العرض باألصوات العالٌة ولد استطاع هذا 
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العرض ان ٌجمع بٌن الجمهور والممثلٌن من اجل خلك االندماج بٌن ساحة العرض 

ً إبداع العملٌة ومنصة الجمهور وثانٌا خلك مبدا التواصل مع الجمهور وإشراكهم ف

المسرحٌة، والتفكٌر بها، منذ اللحظة التً ٌدخل فٌها الجمهور مكان العرض لٌمؤل 

الساحة بإشكال ؼٌر منتظمة. مما حدا بالمخرج ان ٌعمل على تحدٌد مكان التواصل 

مع جمهوره لمحٌط العرض فً كل مكان، وفً بعض المناطك ٌدخل الممثلون بٌن 

 ظهرون تارة اخرى.الجمهور، فٌختفون تارة وٌ

ٌتحرن هذا العرض باتجاه البحث عن فضاءات جدٌدة ومؽاٌرة للمسرح التملٌدي    

وهو ٌؽادر حدود النص الكتابٌة لٌتوافك مع الحاجات الجمالٌة للرإٌة اإلخراجٌة 

التً صبت اهتمامها على مستوى التشكٌل البصري فً التعبٌر عن الحدث الدرامً 

ه فً الثٌمة األساسٌة للرإٌة، وفً لراءة المخرج للنص والكشؾ عن دالالته وأثر

واألحداث والشخصٌات وأثرها فً المتلمً الذي شؽلته الكٌفٌة التً تتؤسس ضمن 

 حدودها عبللة هذا العرض بالمتلمً. 

البس المخرج شخصٌاته ازٌاءا تمٌزت بابتعادها عن الوالع، فمد حملت األزٌاء    

ء من التكوٌن السٌنوؼرافً فً العرض ووفك رإٌة سمة التؽرٌب فظهرت كؤنها جز

المخرج ، فمد جاءت األزٌاء متنوعة ، متعددة ، متداخلة األزمنة ، بالتصمٌم 

والخامة والملمس واللون ، حملت ألوان األزٌاء ، مجموعة من الدالالت والرموز ، 

للممثلٌن من المابلة للمراءات المتعددة فً سٌاق العرض ، السٌما األزٌاء الجماعٌة 

اجل تحمٌك الصور التعبٌرٌة فً العرض المسرحً من خبلل اللون األسود الذي 

ارتدته أؼلب الشخصٌات ،حٌث أخذ معنى فً بعض مفاصل العرض ، على ظبلم 

النفوس ، الؽموض ، التعمٌة ، وفً البعض اآلخر داللة الحزن واألسى فً المجتمع 

 ٓه ألخٌه اإلنسان الشرلً ، وداللة على لهر اإلنسان وظلم

لمد سعى المخرج جاهداً إلى جّرِ المتلمً إلى المشاركة فً العمل بوساطة انسٌاله     

مع لوة الحدث المسرحً الدافع إلى ترن العنان لخٌاله والسباحة معه فً اتجاه  

العرض ، مستجٌباً فً الولت نفسه لكل ما ٌصادفه فً الطرٌك لٌس بوصفه أجوبة 

لكن كمساهمة فً تجربة ٌعٌشها فً خٌاله حتى لمشاكل ستحل عند نهاٌة المسرحٌة و
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النهاٌة عندما ٌتكشؾ للمتلمٌن كل شًء . فالعرض ٌزخر بالتساإالت التً أراد من 

ورابها المخرج النهوض بالمدرة التخٌلٌة عند المتلمً ، ولذلن حاول المخرج العمل 

راءة بموجب على مبدأ ) اإلحالة والتؤوٌل ( ، أي حث المتلمً على إعادة إنتاج الم

 معطٌات العصر الراهن األمر الذي ٌجعله مشتركاً فً آلٌات اللعبة .

المخرج فً )الصرخة( استطاع أن ٌشكل لراءة صورٌة جدٌدة اعتمدت لراءته    

على الصورة ، والتً أخذت المساحة الكبٌرة فً لراءة العرض حٌث وظؾ بعض 

خلة ومتجانسة مع مكونات لراءات النص األدبٌة والتً اعتمدها كتركٌبة متدا

 ٓالصورة واشتؽاالتها البصرٌة كمشهد الحرب 

لمد استخدم المخرج  تمنٌات اشتؽال لٌإسس عرضاً بصرٌاً ٌعتمد فً مكونِه على    

الجسد وحركاتِه الرالصة ، وعلى التكوٌنات التً كونتها سٌنوؼرافٌة المكان وهندسة 

فالمخرج حٌن ٌستخدم خٌاله ال ٌعنً  الكتلة واللون والضوء والموسٌمى والؽناء

هربه من الوالع ، بل انه ٌتلمس الحمٌمة من خبلل الخٌال ألن الخٌال والوالع كلٌهما 

سبٌل لنمل ذلن الصراع الداخلً الذي ٌعانً منه المخرج . لمد حاول المخرج أن 

تعبٌر ٌبنً عرضاً مسرحٌاً من خبلل أوكل الممثلٌن  مهمة األداء وإٌصال الفكرة وال

عنها إلى المتلمٌن الذٌن وجدوا أنفسهم متورطٌن من حٌث التمثٌل بوصؾ كل واحد 

منهم صاحب البٌت . فمد بدأ العرض وبدأت العناصر البصرٌة والسمعٌة للعرض 

تؤخذ مساحة فً االشتؽال ، هذه العناصر التً رحلت بالمتلمٌن إلى مناطك ذواتهم ، 

ة تزحؾ بالذات إلى الماضً والحاضر بدأ من الرحلة فً إنشاء صور خٌالٌ

والمستمبل فً حالة من البلشعور . فالمشهد وجد أن مشكبلت اإلنسان المعاصر 

تكمن فً األعماق وان العمل ال ٌمكنه التوصل إلٌها ، ولذلن سلن طرٌك العرض 

 االجتماعً . 

اعتمد المخرج فً تؤثٌث فضاء العرض المسرحً على عناصر بصرٌة وسمعٌة     

أما على صعٌد العناصر البصرٌة  أثث المخرج فضاء العرض ، من خبلل  .

اإلضاءة الموزعة فً مناطك خشبة المسرح عندما لجؤ المخرج إلى تؽٌٌر ألوان 

اإلضاءة بطرٌمة آلٌة تعتمد اإلٌحاء والطمسٌة ، وكؤن المخرج أراد أن ٌخلك أجواًء 
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زها على عمد الصلة بٌن ذواتهم متحركة تعكس الحركة الداخلٌة لذات المتلمٌن وتحف

 وعنصر المكان الضاؼط علٌهم . 

أكد المخرج على العناصر السمعٌة بما تمتلكه من حضور مهم فً حٌاة اإلنسان   

من جهة ، ولكً ٌمرب الصورة البصرٌة إلى أذهان المتلمٌن وٌدعمها من جهة 

وسٌمى الهادبة أخرى . فمد حفل العرض بالمإثرات الموسٌمٌة ، ولد عمد إلى الم

 ٓالتً تعبر عن طمسٌة المولؾ وتثٌر حفٌظة المتلمً 

أسهمت اإلضاءة فً تفعٌل مشهدٌة الصورة بما أضفته على المشهد من جرع  كما   

تدعٌمٌه ، فالمخرج عمد إلى إضاءة تعزز المولؾ الدرامً ومن ثم تخدم السٌاق 

لمتلمً . فهو ٌعمد أحٌانا إلى العام لمشهدٌة الصورة مما تولد انطباعات تخٌلٌة عند ا

اإلضاءة الفٌضٌة لٌكشؾ عن الحدث العام وفً مرات أُخر ٌلجؤ إلى اإلضاءة 

المعبرة عن المولؾ كما هو علٌه الحال فً مشهد المتال ، إذ استخدم اإلضاءة 

الحمراء لٌدعم الحدث وٌضفً علٌه صفة المواءمة . وفً حاالت أُخرى ٌلجؤ إلى 

ٌد من فعل الحدث ال سٌما فً الموالؾ التً ٌرٌد أن ٌفصح من البمع الضوبٌة لٌز

 خبللها عن معاناة النفس الداخلٌة .
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 ثالثا :         مسرحٌة الممامة

 اسم المإلؾ : علً عبد النبً الزبٌدي

 اسم المخرج : نور الدٌن ضٌاء 

 اسم المشرؾ : أ.د عبد الكرٌم عبود المبارن 

مكان العرض : المسرح التجرٌبً فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة 

  ٓجامعة البصرة 

  ٓ  9ٕٓٓسنة العرض : 
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 فكرة المسرحٌة : 

 ٓالفمر والجوع الذي أدى إلى فتح العدٌد من بٌوت الدعارة   

 

 ملخص المسرحٌة : 

تدور احداث المسرحٌة حول ثبلثة شخصٌات ربٌسٌة هً )شرٌؾ وام شرٌؾ     

وعفاؾ زوجة شرٌؾ ( فً بٌت كثٌر االبواب ٌإدي الى ؼرؾ ،تبدا المسرحٌة 

بدخول وخروج زبابن من الرجال الى البٌت ،لكن ما ٌثٌر االنتباه هو احد الزبابن 

ٌدخل فضاء العرض بممعد التً لطعت جسده الحرب وصار ببل الدام ٌمشً علٌها ، 

متحرن وهو ٌحمل معاناة نفسٌة مإلمة النه ذهب الى الحرب سلٌما وعاد وهو ممعد 

، عند دخوله فً البٌت ال ٌتعرفون علٌه فٌعلن انه زوج عفاؾ وابنا لبلمه ، 

فٌرفضون ان ٌعترفوا به  فٌروي لهم حكاٌته بعد ان ذهب الى الحرب وكٌفٌة الدمار 

فً الحرب وماذا حصل فٌه جراء الحرب وكٌؾ فمد سالاه  والمتل الذي ٌحصل

واسر لدى العدو ،فٌطلب منهم معرفة ماٌدور فً بٌته ، فتحدثه امه ان بٌته أصبح  

مكان للدعارة وان زوجته أصبحت سلعة للبٌع ، فٌطالب بطردها من بٌته فترفض 

، فٌجن جنون امه ذلن فتمول انه ال تستطٌع طرد من تكسبها المال وتطرد ابنها  

شرٌؾ لما ٌسمعه من امه من كلمات ، وتطلب منه عفاؾ ان ٌجلس امام البٌت 

وٌمسن بكٌس لٌجمع المال من الزبابن فٌبدأ شرٌؾ بتحطٌم الكراسً لرفضه الوالع 

 ٓالذي ٌعٌش فٌه وٌطلب الموت على ذلن 
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 تحلٌل العرض : 

لام المخرج بمراءة فكرٌة معاصرة وجدٌدة للنص المسرحً فمد دفعه ذلن إلى    

المٌام بعملٌة أعداد درامً فكري جدٌد للنص 
(ٔ)

، إذ أخذت عملٌة األعداد حٌزاً 

واسعاً فً إعادة تركٌب بنٌة النص درامٌاً عبر الحذؾ والتؽٌٌر والتخلص من كل 

عمٌك البناء الدرامً من جهة وسحب الزٌادات بالحذؾ ، هادفاً من وراء ذلن ت

النص إلى الوالع المعاصر ، من خبلل الربط بٌن الدمار والمتل والضٌاع والفساد 

والطمع الذي حل بشخصٌات المسرحٌة . أي بمعنى توظٌؾ النص وإعادة لراءته 

على وفك متطلبات العصر الجدٌد ، ومن ثم تطوٌعه لمتطلبات أسلوبه اإلخراجً ، 

باالعتماد على عناصر مختلفة لدراما العرض من ممثلٌن ودٌكور  مجسداً ذلن

وأزٌاء وموسٌمى وصوت بشري ولؽة الضوء وملحمات .. بؽٌة تشكٌل تكوٌنات 

 بدالالت معرفٌة مإثرة ومثٌرة . 

طؽى على النص الطابع الوالعً ، فمد أراد المخرج أن ٌنمل صوراً من الوالع    

ٌها إلى المذهب الوالعً بمدر ما ٌلجؤ إلى  التداخل المعٌشة ببنٌة فنٌة ال ٌركن ف

مابٌن المذهبٌن الوالعً والتعبٌري الذي ٌمنحه المبلذ اآلمن للتعبٌر عن خٌاالته ، 

ولهذا جاء النص وهو ٌطفح بالخٌال الوالعً ، عبلوة على احتفابه بالرمزٌة العالٌة 

 ٓالتً توفر له فسحة من الحرٌة فً تناول الموضوع 

الذخريات تشتسي إلس الؽاق  الحاضر الذي تايذو بكل تداؤالتو وإشكالياتو  وتزء   
مؼ لاب  الش  اليروف أو الذىاف إلس الساضي السدتذكر عؼ طريل  المشاء 

)شريف -الحكائي للسدرحي   ان رحل  البحا التي أ ذتشا فييا شخريات العرض
تقمل الذي ال يعرفان طميع  في رحلتيسا للبحا عؼ ذلغ السد -وعفاف وأ  شريف( 

 ت ثيره 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفنون المسرحٌة لنٌل درجة البكلورٌوس  نور الدٌن ضٌاء ،سكربت مسرحٌة الممامة ، بحث ممدم الى لسم  (ٔ)

 ٓ ٖٙ، ص  ٕ٘ٓٓفً مادة التطبٌمات المختبرٌة ، اشراؾ ا.د  عبد الكرٌم عبود المبارن ،  لسنة 
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علييسا  إال استباا للؽصؽ  إلس الستخيل أو الستؽق  في ذلغ السدتقمل السجيؽ  
 نو يطالبالذي تدعس إليو شخريات السدرحي    التي ال  ر ب كيو )شريف(  

 بالكيػ االتتسايي  واال تعاد عؼ الرذ ل  والفداد .
إرادة المخرج من الممثلٌن أن ٌمنعوا المتفرجٌن بانتماءاتهم الى الوالع الذٌن      

ٌعٌش فٌه الشخصٌات ، ولد تمثل ذلن اإللناع فً التعبٌر الصوتً الخاص وساعدهم 

أسلوب الحوار المبسط والسلس والمرٌب من كبلم الحٌاة الٌومٌة، وتمثل كذلن فً 

سلوب سلوكهم الذي ال ٌختلؾ كثٌراً عن سلون حركة الممثلٌن، وفً إٌماءاتهم وأ

أبناء الشعب فً الحٌاة الٌومٌة، حٌث سعى الممثلون الى االشتران بكل أحاسٌسهم 

وانفعاالتهم مع الفضاء المسرحً بلؽة متناسمة ومفهومة لدى المتلمً ، كما إرادة أن 

حٌث كان ٌوازنوا بٌن الطابع المسرحً، والطابع الوالعً فً أدابهم ألدوارهم،

الممثلون ٌذٌبون أنفسهم فً كل جزٌبه فكرٌة وكل اٌمابة وحركة لكً ٌكونوا دلٌمٌن 

    ٓفً تشخٌصهم 

كان إلماء الممثلٌن للحوار ممنعاً للمتلمً، فمد خبل من المبالؽات واالستعراضات    

الصوتٌة، لٌكون لرٌباً من كبلم شخصٌاته، وجاء أسلوب اإللماء متناسباً مع أسلوب 

تابة الحوار، حٌث كان إٌماع العرض المسرحً ٌتصاعد مع األحداث التً ٌمودها ك

اإلبطال  )شرٌؾ وعفاؾ وأم شرٌؾ(، ولهذا عمل المخرج على إضفاء حركة 

محدودة وللماء بطًء من اجل إٌصال كل فكرة وكل عاطفة بشكل كامل الى المتفرج  

ٓ 

بتوزٌعها الفنً المحسوب كذلن  أعطت حركة المجامٌع زخماً جمالٌاً على المنصة   

أعطت لٌمة للمشاهد وحٌوٌتها وتصاعد إٌماعها، فهً تتحرن بتحرن األزمة 

 ٓوتحوالتها

فً خطاب العرض ، حاول المخرج أن ٌكمل صورة التؤلٌؾ ترمٌزاً وتوضٌحاً ،     

ػ وأن ٌعطً بعداً مسرحٌاً درامٌاً فكرٌاً وجمالٌاً للبعد ذي النزعة العملٌة الذي صٌ

بلؽة شعرٌة إذ استطاع المخرج أن ٌإسس مناخه الخاص به . هذا المناخ الذي 

الحاضر ( صورٌاً وكما تعكسه  –التارٌخً ( ) الوالع  –ٌتناوب فٌه  ) الماضً 
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أدوات العرض من ممثلٌن متمرسٌن ) حركةً وإلماءاً ( ، ودٌكور وظٌفً ، اختزالً 

 الٌة .، متحول ، وأزٌاء حاملة لدالالت رمزٌة جم

أما الدٌكور ، فمد كان مختزالً ذو كثافة متعمدة  ، وظابفٌاً ، ذا تشكٌل داللً     

معبر فً لؽة التكوٌن البصري ،أما الموسٌمى والمإثرات الصوتٌة فكانت لتعزٌز 

االنسجام والتوافك بٌن الحركة وعناصر العرض الزمانٌة والمكانٌة أضؾ الى 

لجمهور وتفسٌر األحدث وفً توحٌد الصالة بخشبة جعلها الى أداة لتوحٌد مشاعر ا

      ٓالمسرح ، كما كانت الموسٌمى أداة لربط المشاهد فً العرض المسرحً 

اما األزٌاء فكانت تتصؾ بالدلة التارٌخٌة ، حٌث لام المخرج بتصمٌم مبلبس     

 عفاؾ وأم شرٌؾ باستخدام اللون األحمر واللون البنفسجً إلثارة الشهوة عند

الرجال ، من خبلل تجانس اللون البنفسجً واألحمر مع الخامة ذات الملمس الناعم 

مع طرٌمة تصمٌمه ) الملتصك على الجسم ( ، والتً أعطت تجسٌماً ، ٌوضح 

المبلمح  األنثوٌة فً الجسد ، لؽرض اإلؼراء ، وربما إلبراز الجسم الشرلً 

 واء .المكتنز ) الممتلا ( ، وتجلى ذلن فً مشاهد اإلؼ

اعتمد المخرج اإلضاءة لدعم الحدث وبلورة الصراع الدرامً ولتحمٌك االنسجام     

مع عناصر العرض األخرى ، وساعدت على تجسٌد الصراع واألفعال بٌن أطراؾ 

المسرحٌة المتنازعة بما ٌخدم الحالة الظرفٌة والنفسٌة ،كما جاءت اإلضاءة كؤداة 

لمناسبة فً بعض المشاهد وخصوصاً للكشؾ والوضوح وخلك بعض األجواء ا

 بؤلوان الضوء، كذلن بتؽٌٌر انتماالت المثلٌن من مكان إلى آخر.

لم تكن هنان ملحمات كثٌرة ومتنوعة على خشبة المسرح، بسبب من حالة    

التمشؾ فً تؽطٌة الفضاء، وكذلن لمناعة المخرج بالملحمات الصؽٌرة والدالة التً 

       ٓالمفردات والعبلمات الدالة للبٌبة العرضتحمك الؽرض، فاكتفى ببعض 

ومن خبلل ما تمدم ٌمكن المول ان المخرج أراد من الممثل إظهار اإلٌحاءات     

بلؽة بصرٌة مإثرة تعتمد على إظهار عمك الفكرة الدرامٌة من النص المسرحً من 

هً  خبلل استخدام الموسٌمى واإلضاءة إلبراز فضابل الشخصٌة الدرامٌة التً

شرٌحة من المجتمع، أضؾ إلى محاولة الممثلٌن الوصول الى التممص واالندماج 



139 
 

 139 

للشخصٌة المسرحٌة من خبلل تطبٌك الممثلٌن الدلة التارٌخٌة لؤلزٌاء والكسوارات 

لمحاولة تحمٌك االنسجام والتوافك بٌن الممثلٌن وعناصر العرض المسرحً 

ٌها العرض تؤلٌفا بٌن الممثلٌن للوصول إلى المشاركة العاطفٌة والتً ٌصبح ف

           ٓوالجمهور ،أضؾ إلى تكثٌؾ الصورة المسرحٌة إلبراز فكرة المسرحٌة 
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 رابعا مسرحٌة عطٌل 

 اسم المإلؾ : ولٌم شكسبٌر 

 اسم المخرج : علً زٌارة 

 اسم المشرؾ : م.د حازم عبد المجٌد

مكان العرض : المسرح التجرٌبً فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة 

  ٓجامعة البصرة 

  ٓ  9ٕٓٓسنة العرض : 
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 فكرة المسرحٌة: 

     ٓالؽٌرة التً تحول الطبٌعة االنسانٌة الى فوضى عارمة واداة للمتل    

 -ملخص المسرحٌة :  

من اهم المؤسً الشكسبٌرٌة واعممها من حٌث الحبكة  )عطٌل( واحدةمسرحٌة    

والبناء الدرامً، وهً مؤساة تعتمد فكرتها االساسٌة على موضوع الؽٌرة، لذلن 

اختار شكسبٌر بطلها عاشماً افرٌمٌا جرٌباً بربري لكنه فً الولت نفسه  استطاع ان 

ؽامراته ٌستحوذ على للب حسناء اٌطالٌة تدعى )دزدمونه( باحادٌثه ولصص م

البطولٌة فتزوجها. وهذه المؤساة تكشؾ لنا الحالة النفسٌة لهذا المابد المؽربً وهو 

ٌصطلً بنار الؽٌرة المهلكة جراء الشن الذي زرعه بداخله حامل علمه )ٌاؼو( ازاء 

المبلزم )كاسٌو( واٌهامه بانه على عبللة بزوجته، بدأ هذا الشن ٌنمو فً داخل 

ة فٌؽدو ضحٌة وساوسه التً تستحوذ علٌه وال ٌكاد ٌجد )عطٌل( كالبذرة الشرٌر

فكاكاً  منها، فهو برؼم تعلمه الكبٌر بها إال انه ال ٌستطٌع التخلص من مخاوفه 

 وشكوكه من نفسه لدرجة تجعله ؼٌر واثك من حبها وعفتها.

ان السبب الذي دفع )ٌاؼو( الى ارتكاب جرٌمة الوشاٌة هو تعٌٌن )كاسٌو( فً    

ان هو ٌستحمه وكذلن النه ٌحب دزدمونه فضبلً عن اعتماده بان عطٌل لد مكان ك

شاركه فراشه الزوجً مع امٌلٌا وبذلن بدأ بالتؤمر والتخطٌط وسبن االحداث 

وتسٌٌرها بما ٌخدم ؼاٌاته الشرٌرة من خبلل تمدٌم براهٌن لوٌة ولاطعة أؼضبت 

بمة فً فراشها، ولكنه عطٌل وإثارته مما ادى الى لٌامه بمتل دزدمونة وهً نا

 اكتشؾ الحماً بانها عفٌفة فعمل على لتل )ٌاؼو( ولتل نفسه فداًء لدزدمونة.
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 تحلٌل العرض :

انطبللاً من رإٌة المصب فً بٌانه األول لمسرح الصورة :     
((
إن الصورة ال  

تلؽً المإلؾ بل تمرأه بشكل ٌمنحه الوجود المستمر المرتبط بزمن متحرن، كما 

تمنحه فلسفة العصر وهً لٌنة 
())
ٔ
)
والصورة  

((
ال تمرأ النص لراءة منفردة، إنها  

تفجر النص وتمذؾ به إلى أعماق الكون، إلى سرٌته المجهولة. إنها معادلة صعبة 

رلام متحدة ومتفرلة تصطدم وتتؽلك .. إنها الزمن السابل ألنها تراكم من رموز وأ

وهذه السٌولة تجعلها متداخلة ، فالماضً حاضر، والحاضر ماضً، والمستمبل 

…مدرن والحاضر متداخل بٌن هذه األزمنة 
())
ٕ
)

. من هنا ٌحدد الباحث مولؾ 

 المخرج من عطٌل شكسبٌر، المنجز النصً التارٌخً، الحامل للذاكرة الفنٌة

واألدبٌة والموزع على خرٌطة تارٌخ المسرح العالمً، أو المنجز اآلنً المحلً 

)عرض( المعد أصبلً مع تجربة الصورة والرإٌة الحداثوٌة المترسخة فً بٌانات 

 مسرح الصورة.

ومن خبلل ما تمدم لام المخرج بإعداد النص الدرامً انطلما من الدخول الى     

ل عصرنة المادة التارٌخٌة بما ٌنسجم مع الوالع عمك الفكرة الدرامٌة من خبل

االجتماعً ومجرٌات العصر
(ٖ)

، اي إن لراءة عطٌل التً الترحها المخرج ، لراءة 

ال تلؽً شكسبٌر مإلفاً ) نصاً ( ، بل كرست لراءته حول كٌفٌة الحفاظ على اإلطار 

وإعادة بنابه البنٌوي والداللً كما صاؼه المإلؾ، ألن المخرج الترح تفكٌن النص 

على وفك فرضٌات بنٌوٌة جدٌدة ولعبللات بدٌلة لد تماطع النص األصلً لتكوٌن 

 صور مسرحٌة.

 شمل نص المسرحٌة االصلً ، على شبكة من العبللات المابلة للتوالد فً    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٓٔ( صبلح المصب، مصدر سابك، صٔ)
 ٔٔٓص  ( المصدر نفسه ،ٕ)

سكربت مسرحٌة عطٌل، بحث ممدم الى لسم الفنون المسرحٌة لنٌل درجة البكلورٌوس  فً مادة  ( علً زٌارة ، ٖ)

 ٓ ٖٕ، ص  9ٕٓٓالتطبٌمات المختبرٌة ، اشراؾ م، د حازم عبدالمجٌد،  لسنة 
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حدوده المفتوحة، ومن ثم امتبلكه لمدرة التؤوٌل، السٌما وان الخطاب الصوري فً 

مسرحٌة عطٌل هو تؤلٌؾ  شعري جدٌد من جهة، ومن جهة أخرى ال ٌمصد 

المخرج محدودٌة شخصٌاته، بل انطبللاً من اهتمامه باإلنسان لاطبةً ، لٌس 

مثل اإلنسان بؤكمله، لشخصٌة أو لهمومها الخاصة ، وال لظروفها، إنما شخصٌة ت

ألن الشخصٌات فً مسرح الصورة "  …تمثل طموحاته، هواجسه، للمه، حرٌته، 

ال تعٌش ظرفاً وإنما تخلك ظرفها "
(ٔ)

. 

فالمخرج هنا ، أنجز النص المسرحً ) عطٌل ( ، إنجازاً عرضٌاً  ، خٌالٌاً    

تؤوٌلٌاً جمالٌاً، األمر الذي أبرز لدراته الذاتٌة على ابتكار أثر جمالً مربً، فوجوده 

لٌس مجرد تفسٌر للنص، بل لراءة جدٌدة، األمر الذي أفرز إنتاجاً ثانٌاً بمعان  ثانٌة 

تراض من لبل المتلمً) المإول(، إنتاجاً ٌتنالض فٌه طبٌعة لابلة لبلحتمال واالف

إنتاج المإلؾ، ألنه بتجسٌده النص عرضاً نمل للمتلمً والعاً جدٌداً، ٌحمل خطاباً 

مسرحٌاً لاببلً للمراءات المتعددة ) التؤوٌل(، ال سٌما عند مماربة ثٌمة النص 

-الحاضر-ة ) المعٌشةالماضً ( وثٌمة العرض المعصرن –)المدونة( ) التارٌخ 

 اآلن(.

فالمخرج فً مسرحٌةعطٌل نالبلً ومترجماً لخطاب المإلؾ، لام بإعادة صٌاؼة    

النص . وإعادة توزٌع الحوارات، تاركاً بهذه اإلعدادات انفتاحاً للفعل المركزي 

فكرٌاً. إن مواجهة المخرج بٌن المصدر ) النص األدبً ( و )نص العرض اآلنً(، 

ن الؽٌاب والحضور. بل على ممارنة ال تموم فمط على تؤسٌس روابط النصوص بٌ

مناطك عدم التحدد فً المصدر وفً العرض، وهذا ٌمود إلى أن اإلخراج لٌس 

مجرد ترجمة بصرٌة، بل هو لراءة أخرى ) ثانٌة ( ، فالؽرض فهم تجسٌد النص 

الشكسبٌري ) عطٌل ( كان البد من البحث عما وراء نص العرض  البحث عن 

 المعانً المستترة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،) بؽداد(،  جرٌدة الثورةٌاسر عبد الصاحب البرن.)) النص فً مسرح الصورة إشكالٌة الهدم والبناء((، (ٔ)
 . ٙم ، ص ٕٓٓٓتشرٌن األول ،  9(، االثنٌن ٕٗٔٓٔلعدد)  ا
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المضمرة، وراء ظواهر معانً النص األصلٌة، وهذه الماورابٌات هً األفكار 

التعلٌمٌة الخفٌة التً تحفز المتلمً للكشؾ عنها وهنا تكمن فعالٌة التلمً فً البحث 

والكشؾ، وهنا أٌضاً تكمن فعالٌة إنتاج المعنى التً تمع على عاتك المتلمً، ألن 

بعها إٌجابٌاً، لتتبٌن مبلمحها بفضل عرض مسرحٌة عطٌل أشبه بصورة ٌجري ط

رإٌة وخٌال المتلمً المنشا لها والمإسس لمعمارها بفعل تؤوٌلً ٌحادث المدونة 

 وٌفارلها فً آن واحد.

اعتمد المخرج فً بداٌة العرض بمشهد استهبللً ٌعتمد على التشكٌبلت الجسدٌة 

 ٓللممثلٌن لتكوٌن صور توضح فكرة العرض

خراجٌة لمسرحٌة عطٌل، تكمن فً انه لم ٌمم بتجسٌد النص، بل ان المعالجة اإل    

راح ٌبحث فً النص نفسه عن إشارات ورموز ومناطك خفٌة تمتلن فعالٌة التؤوٌل. 

من خبلل استخدام اللؽة الجسدٌة لتوحٌد الفضاء المسرحً الشامل والحٌاة الداخلٌة 

حدثاً فٌه فجوات عرض(، مالخفٌة للشخصٌة الدرامٌة ، وٌعٌد صٌاؼته ) نص 

)فراؼات( ، البحث فً عمك النص وتفجٌره، فٌموم على وفك لراءة مؽاٌرة مختلفة 

بالحذؾ واالختزال سواء فً بنٌة الحدث أو فً صٌػ الحوار والشخصٌات 

المسرحٌة أٌضاً التً ٌموم بتشرٌحها أو ٌعمل على انشطارها ووضعها فً عالم ؼٌر 

علها تتحرن على مساحة زمنٌة مفتوحة. فجعل عالمها ، وٌنتزعها من مكمنها وٌج

عطٌل فً أجواء معصرنة، وأصبح لكل شخصٌة من شخصٌاتها ظلها المتحرن 

المعبر عن دواخلها حركٌاً مع إلباسه هذه الشخصٌات أزٌاء عصرٌة محملة بالرموز 

واإلشارات المابلة لتعددٌة المراءات، والتً تتماشى وتتضامن فً الولت نفسه مع 

 ت العرض العصرٌة األخرى.تمنٌا

إما األزٌاء فً هذا العرض فؤنها ال تستطٌع امتبلن أٌة داللة تؤوٌلٌة ، إال عن    

طرٌك نسك التواصل واألسلوب وبنٌة العمل وتركٌبه ، بمعنى وضوح الوظٌفة 

الداللٌة للعبللة المابمة بٌن األزٌاء والممثل ، األزٌاء والمنظر ، األزٌاء واإلضاءة ، 

زٌاء والحركة ، األزٌاء واللؽة ، األزٌاء والمعنى ، أي الكٌفٌة اإلخراجٌة لؤلزٌاء األ
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كـ ) وحدة كلٌة ( فً إطار نسك فنً فكري داللً تؤوٌلً معبرة برإٌة جدٌدة من 

خبلل استخدام تمنٌة توحٌد اإلضاءة والحركة واألدوات المعمارٌة والرلص الحركً 

  ٓؼرافٌا العرض إللامة االنسجام والتناسك فً سنو

من خبلل منظومة األنساق ، التً لوامها الضوء وحركة المفردات الدٌكورٌة      

والزي لوناً وداللة تعبٌرٌة والممثل بوصفه العبلمة المهمة فً نسٌج العرض ، 

والمكان والزمان المفتوح ، تشكلت أمام المتلمً بنٌة عرض عطٌل ، إذ تضافرت 

لتكوٌن بنٌة جدٌدة لحكاٌة عطٌل ، حركة حٌوٌة ٌتؽٌر معها هذه المنظومة العبلماتٌة 

 الزمان والمكان داخل فضاء العرض المفتوح للتؤوٌل والمراءة من لبل المتلمً . 

سعى المخرج ومن خبلل توظٌفه لجسد الممثل إلى التعبٌر عن حاالت الرعب    

المعٌشة (  – والموت ، محاولةً منه خلك موازنة بٌن حمٌمة األحداث ) الممثلة

وجوهرها مع حركات الممثلٌن المسرحٌة ضمن األمكنة المتعددة ، ملؽٌة الحدود 

المابمة بٌن الوالع والخٌال ، وبٌن الموت والحٌاة ، وبٌن الصراع والسكون ، ومن 

خبلل توظٌؾ الصورة البصرٌة التً تدخل كافة العناصر السٌنوؼرافٌة فً بنابها 

ٌن حركة الجسد واإلٌماءات واإلضاءة والموسٌمى فً لتإلؾ بٌن صورة المشهد وب

فضاء العرض المسرحً، كما  اعتمد المخرج على اإلٌماعات المشهدٌة الحركٌة من 

خبلل اهتمامه باللؽة الجسدٌة الكونٌة التً توحد بٌن الفضاء المسرحً الشامل 

الصرخات والحٌاة الداخلٌة الخفٌة للشخصٌة الدرامٌة  ، اضؾ الى استخدامه الى 

  ٓوااللتواءات السحرٌة لظهار معاناة الشخصٌة الدرامٌة 

ان جسد الممثل كان لراءة مركبة ، وفعبلً مزدوجاً ، راسماً من خبلله ، وبلؽة      

 تشكٌلٌة إنشابٌة ، تنظٌماً خاصاً ٌتعلك برإٌة حركة اإلنسان فً الوجود وتفسٌرها . 

فً خلك الجو العام للعرض فضبلً عن  حممت اإلضاءة وظٌفتها من خبلل مساهمتها 

بناء التكوٌنات وإبراز العناصر الهامة المرتبطة بؤجواء الدم والجرٌمة التً تعٌشها 

كافة الشخصٌات ، السٌما ) عطٌل ( و )دزدمونة ( و  )ٌاؼو( ، إذ عمك المخرج 

من خبلل اإلضاءة الحمراء إحساس الجرٌمة المتنامً فً دواخل الشخصٌات 
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ى استخدام اإلضاءة على شكل موجات لدعم المشاركة العاطفٌة بٌن .أضؾ ال

الممثلٌن والجمهور، كما جاءت البمع الضوبٌة المتمابلة والمفردة فً الفضاء المظلم 

وسٌلة لتمدٌم اإلحداث المتبلحمة والسرٌعة لمجرٌات اإلحداث الدرامٌة ،أضؾ الى 

 جعل اإلضاءة متناؼمة مع مفردات العرض األخرى . 

اما الموسٌمى فمد استخدمها المخرج لتوحٌد مشاعر الجمهور وتفسٌر االحداث 

ولتحمٌك االنسجام والتوافك بٌن حركة الممثل وعناصر العرض المسرحً الزمانٌة 

 والمكانٌة

أما األزٌاء فمد شكلت حٌزاً ال متناهٌاً ، ال محدوداً من التراكٌب والرموز     

ستثارة أو استبعاد أو تكرار أو تصحٌح عبلمات والدالالت المحتملة عن طرٌك ا

أخرى ، امتازت األزٌاء بالكثافة العبلماتٌة المتداخلة فٌما بٌنها ، التً كانت خٌر 

حافز للمتلمً فً البحث وراء المعانً المحتملة لها ، فً سٌاق حركتها الفاعلة مع 

مً الوحدات مجرٌات العرض . المخرج أؼرق الزي فً المعنى ، وأخضعه إلى تنا

التمنٌة والمفردات الداللٌة ، مكثفاً فً تشكٌله الصوري له ، محمماً احتداماً بصرٌاً ، 

         استجاب له المتلمً معنًى واكتنازاً داللٌاً . 

وللمول بؤن ما جرى  –ومن أجل تحمٌك الترابط المنطمً بٌن التارٌخ والمعاصرة    

األلٌزابٌثً ( إلى  –سابماً ٌجري حالٌاً ، ولنمل ثٌمات النص الشكسبٌري ) التارٌخً 

اآلنً ( وبفضل فعالٌة ) التؤرخة ( ، رفض المخرج  –الوضع المعٌش ) المعاصر 

ختاراً األزٌاء المتوافمة مع الوالع المعاصر ، فً التعامل مع الزي األلٌزابٌثً ، م

محاولة منه الستمراء النهاٌة المؤساوٌة لئلنسان المعاصر ، لذا تعامل مع الزي 

المعاصر على أنه حامبلً لدالالت متعددة مثلت الشخصٌة وصفاتها ووظابفها المعبرة 

اً لوالع الشخصٌات عن الفكرة الربٌسة التً ٌموم علٌها العرض ، إذ جاء الزي عاكس

وأرواحها المعذبة ودواخلها الملمة ضمن بناء تشكٌلً ، عرض من خبلله ؼربة 

 ٓاإلنسان ومؤساوٌة وجوده 
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 خامسا      :  مسرحٌة اللوحة   

 اسم المإلؾ : هارلودبنتر

 اسم المخرج : احمد طه

 اسم المشرؾ : م.م لمٌاء هاشم 

مكان العرض : المسرح التجرٌبً فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة 

  ٓجامعة البصرة 

  ٓ  ٕٓٔٓسنة العرض : 
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 فكرة المسرحٌة : 

 ٓالخٌانة والشن بالوالع 

 

 ملخص المسرحٌة : 

تتحدث المسرحٌة حول شخصٌتان )داؾ( وزوجته )بٌث(، تدور إحداث المسرحٌة  

صالة منزل المستر )ساٌكس ( ، حٌث كان بٌث وداؾ ٌمومان بخدمة المستر  فً

إذ تبدأ بٌث بالحدٌث عن ارتكابها للخٌانة على الشاطا فً الماضً  )ساٌكس (

وحلمها بؤن ٌكون لها طفل ، إما داؾ فكان ٌتحدث عن ماضٌه ومعاناته وحلمه 

للحٌاة وأحبلم بٌث  بتؽٌر حٌاته إلى األحسن، إما المجموعة فكانت تجسد صور

      ٓوأفكارها الداخلٌة 
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 تحلٌل العرض : 

انطلك المخرج فً بداٌة العرض )بمشهد استهبللً ( عبارة عن تكوٌنات جسدٌة     

   ٓللممثلٌن  لظهار صور حلمٌة توضح فكرة العرض 

ء الممثل انطلك المخرج بإعداد النص الدرامً من خبلل تحلٌل الكلمة وإعطا     

المدرة على إٌصال المعنى والشكل المتناسك للمتفرج ، كما حاول المخرج لراءة 

النص لراءة جدٌدة تتناسب مع روح العصر من خبلل إٌجاد المفاتٌح البصرٌة التً 

تختفً وراء الكلمات 
(ٔ)

 ٓ   

ٌتحرن العرض باتجاه البحث عن فضاءات جدٌدة ومؽاٌرة للمسرح التملٌدي     

ادر حدود النص الكتابٌة لٌتوافك مع الحاجات الجمالٌة للرإٌة اإلخراجٌة وهو ٌؽ

التً صبت اهتمامها على مستوى التشكٌل البصري فً التعبٌر عن الحدث الدرامً 

والكشؾ عن دالالته وأثره فً الثٌمة األساسٌة للرإٌة، وفً لراءة المخرج للنص 

لته الكٌفٌة التً تتؤسس ضمن واألحداث والشخصٌات وأثرها فً المتلمً الذي شؽ

 حدودها عبللة هذا العرض بالمتلمً. 

النص ٌكشؾ عن صورتً التنالض ما بٌن الزوج والزوجة  وكٌؾ ٌرى أحدهما     

الى اآلخر، وهو نص ٌستند على لعبة التداخل واالفتراض بٌن ممثلٌن والجمهور 

ل التمثٌل. إذاً فالنص وبالعكس من جهة أخرى إذ ال ٌتم االتصال بٌنهما إال من خبل

ٌستند الى منطك االحتفال والمشاركة .. مشاركة بٌن تمالٌد عرلٌة وأسس اجتماعٌة 

ٌحاول كل طرؾ من األطراؾ إظهار لٌمة فٌها، أنه عرض ٌسخر بطرٌمة فنٌة من 

 مجمل العبللات اإلنسانٌة الذي ٌفترضها الزوج بشخصه وكٌانه على  زوجته. 

ع فضاء المسرح فحاول إنشاء دٌكور لادرة على استٌعاب لمد تعامل المخرج م   

فكرة النص وبهذا بنٌت العبللات بٌن الممثلٌن والمتلمٌن داخل المسرحٌة وبٌن 

 الممثلٌن والمتلمٌن خارج المسرحٌة ضمن فضاء مشترن ٌوحً بفعل التداخل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سكربت مسرحٌة عطٌل، بحث ممدم الى لسم الفنون المسرحٌة لنٌل درجة البكلورٌوس  فً مادة التطبٌمات  احمد طه ، 

 ٓ ٗٔ، ص  ٕٓٔٓد حسن ألخالانً،  لسنة  المختبرٌة التطبٌمات المختبرٌة ، إشراؾ ا.م،
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فجاءت جمٌع العناصر السٌنوؼرافٌة لكً تإسس إنشاًء دٌكور ٌنطلك من وحدة    

 فنٌة ٌجسدها هذا الفضاء باحتوابه لها. 

ان محاولة االشتؽال على منطمة التشكٌل البصري الخاضعة لخصابص المسرح   

شاء بنابً معماري ترتسم فٌه وتؽٌٌر النص األدبً وما ٌفترضه المخرج من إن

 صورة النص الجدٌدة. 

أن توظٌؾ مستوٌات عدٌدة فً التشكٌل اعتمدها المخرج لكً ٌفجر مفردات    

دٌكورٌة متعددة تنتمل فً إٌحاءاتها من الوالعٌة الى التعبٌر، كما استخدم 

اإلكسسوارات كونه وحدات من الدالالت المركبة التً تتحرن فً فضاء العرض 

تحمل عبلمات مزدوجة تشكلها الحركة  واإلٌماءة المنبثمة من الممثل المتفاعل  وهً

 مع هذه المفردات. 

أن بنٌة العرض المسرحً تحوي عنصرٌن أساسٌن األول خاص باإلرسال الذي     

ٌتضمن الممثل كعنصر أساسً وفاعل فً العرض وبمٌة العناصر السٌنوؼرافٌة 

ة الفضاء بهدؾ تحمٌك محتوى العرض أما الثانً التً تساهم فً تشٌٌد ورسم دالل

من هذه البنٌة فهو المتلمً الذي لعب دور إنتاجً فً هذا العرض فهو  متلمً  فاعل 

ومشارن فً العرض جسداً وروحاً وعمبلً، جسداً على مستوى وجوده المادي وهو 

بلً فً مكانه ضمن التشكٌل وروحاً فً تفاعله العاطفً ومشاركته مع العرض وعم

فً محاولته وموالفه من العرض أٌضاً، أن هذه البنٌة المزدوجة ما هً إال جوهر 

حمٌمة  فً اإلرسال الخاص بإنشابٌة المكان وتنظٌم عناصر السٌنوؼرافٌا فضبلً عن 

لوانٌن التلمً الجدٌدة لدى المشاهدٌن المختلفة بجوهرها وجمالٌاتها عن لوانٌن التلمً 

 فً المسرح التملٌدي. 

وأن أؼلب العبلمات السمعٌة والبصرٌة  فالممثل هنا طالة دٌنامٌكٌة من العبللات    

التً ٌبنٌها من خبلل فكرة االداء الخاضعة لؤلسلوب التمثٌلً على أنها فكرة منبعثة 

من روح االداء فً المسرح  وخصوصٌاته ومن خبلل هذه الروح نرى عبللات 

جدٌدة فً االداء ارتبطت فً إثارة مفهوم جدٌد للتلمً لابم على الجدل فً االتصال 
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من خبلل الحركات  بٌن  الرسالة األدابٌة ) الممثل ( ومستمبل الرسالة ) المتلمً (ما

 . واالٌمابات واالشارات واالحداث الموسٌمٌة

فجاءت هً  من خبلل تكثٌؾ الصورة المسرحٌة أما عبللة الممثل بالممثل اآلخر    

لمسرحً األخرى لكً تإدي دوراً فاعبلً فً تعمٌك عبللات االتصال فً العرض ا

فكل مجموعة من الممثلٌن تخضع الحركة لدٌها الى تشكٌل ٌنسجم من طبٌعة البناء 

المعماري وطرٌمة اإلنشاء للتشكٌل ضمن هذه المساحة األدابٌة، من هنا جاءت 

الحركة متنوعة تنتمل من جهة الى أخرة ومن منطمة الى أخرى وتعمل على بناء 

ل االتصال األدابً بٌن ممثل وآخر تشكٌل حركً ٌستطٌع المراءة من خبلل فع

إنطبللاً من بناء شخصٌته ومعالجتها ضمن رإٌا المخرج الفكرٌة والجمالٌة. وعلٌه 

جاءت عبللة الممثل بالممثل منسجمة لكً ٌحمك فعل انتمال ووضوح مشاهدة نابعة 

 من التركٌبة الجمالٌة والمعمارٌة للمسرح . 

ن بمعطٌاته الجدٌدة ضمن حٌز سٌنوؼرافً لابم أما النوع الثالث فمد فرضه المكا    

على توزٌع المفردات البصرٌة ضمن وحدة فنٌة جمالٌة ٌشترن فٌها الممثل كعنصر 

فاعل فً تؤكٌد داللة المكان، من هنا فؤن المكان عبلمة بصرٌة ٌخضع فعل اشتؽالها 

لمكان الفنً الى رموز وإشارات ٌعمل فٌها الممثل كعنصر تركٌبً إلنشاء معنى ا

الكلً،  هنا عنصر فاعل فً بناء التشكٌل أما الممثل فهو المركز المتحرن 

والعنصر اإلٌجابً فً الفضاء بمعنى أنه صانع الداللة  فً العرض. إذ تنسحب 

عبللة الممثل بالمكان ضمن مفهوم اتصالً مشترن على عبللة المتلمً بالمكان ومن 

باختٌاراته ومعالجاته الجمالٌة والفكرٌة العبللتٌن وعملٌة تفاعلهما حاول المخرج 

للمكان فً المسرح  أن ٌحمك فكرة العرض  لمسرحٌة  ولد أعطى لهذه المعالجة 

الجدٌدة سمات وخصابص ٌتمٌز بها المسرح  باعتباره بنٌة تشكٌلٌة وداللٌة لادرة 

 على استنطاق النص الدرامً وبثه فً فضاء فاعل متحرن هو فضاء المسرح . 

ا زادت المإثرات الموسٌمٌة من حدة التفاعل بٌن عناصر الخطاب وتناؼمها كم    

عندما شؽلت مساحات واسعة فً لحظات هذا الخطاب . فمد عّول المخرج كثٌراً 

على الموسٌمى فً تفعٌل الحدث الدرامً بشمٌه الخارجً والداخلً ، وال سٌما أن 
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ما عمل على مزج االضاءة ك الحدث فً الخطاب ٌركن إلى الخٌال بكل مجرٌاته .

بالموسٌمى للتؤكٌد على تشكٌل والع خٌالً  ٌمتزج بٌن الوالع والفانتازٌا والتداخل 

فالموسٌمى تولت التعلٌك ) المصاحبة ( المإثرة فً الحدث  ،الحلمً بٌن العالمٌن

الخارجً عن طرٌك اتسالها مع الحدث وتزامنها مع الحركة ، أو أنها تساهم فً 

ًً بمكنونات النفس الحدث الخا ًً ًَ ًَ ًَ ًَ ً رجً عن طرٌك البوح والتصرٌح جهارا

 ٓالداخلٌة للشخصٌة مما تزٌد من فاعلٌة عملٌة التلمً 

أما على صعٌد األزٌاء ، فمد جاءت األزٌاء لتعمك الصورة  بما حملته من     

. فمد حمل زي الشخصٌة بمابلٌة  رمزٌة وتعبٌرٌة فً العرض المسرحً دالالت

ولٌد ألن المخرج نفذا الزى بطرٌمة تمبل التحول الداللً مما ٌثٌر هذا التحول والت

التحول مزٌداً من التساإالت عند المتلمً ، وال سٌما فً لحظة التحاور ما بٌن 

الزوج والزوجة فمد البس المخرج شخصٌة الزوج )بنطرون اسود ولمٌص نٌلً  ( 

واحدة ، وهذا االنشطار  وهذا الزي ٌنشطر إلى مجموعة دالالت ترتكز على دالة

الداللً ٌساٌر الحوار الذي تفصح به الشخصٌة ، األمر الذي ٌحٌل المتلمً إلى تخٌل 

 صور بعٌدة عن الصور الممدمة أمامه . 

كان الفضاء المسرحً ملٌبا بكم من عبلمات )الساعة ( ، بشكل خاص توظٌؾ     

ها، مثل دلات الساعة وتحرن العدد الملٌل من هذه العبلمات كان ٌؽنً الصورة باكمل

رلاص الساعة ، وراحت تشتؽل بالتماهً مع حركة الجسد الواحد للممثلٌن وهما 

ٌؽٌران استخدامها واشتؽالها، فٌما تظل هً تحمل عبلمتها الكبرى وفً اإلحالة الى 

لدسٌتها التً كان ٌتعامل معها المخرج، وٌوجه لها انتباه الجمهور
 
  ٓ    

االزٌاء فً بداٌة المسرحٌة بشكلها العادي حٌث بدا كبل الشخصٌتٌن استخدمت      

)الزوج( و )الزوجة( بمبلبس االعتٌادٌة، جاءت االضاءة فً بداٌة العمل بشكل 

 اضاءة خافتة لكً ٌوحً بمكان البٌت أي )مكان العرض(.

الموسٌمى كانت لها دور مهم فً العرض المسرحً، فجاءت موسٌمى معبرة    

لكونها من العمل نفسه مع معزوفات اخرى اضافة الى جمالٌة العرض ،  وموحٌة،
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اما فً المشهد االخٌر فمد طؽت الموسٌمى بشكل واضح مما جعل منها اشبه بحالة 

  ٓ الرلص وأعطت جوا احتفالٌا

لتحمٌك  منح المخرج الممثل حرٌة تامة فً االستمراء والتخٌل واالبتكار     

خصوصاً وانه ٌؤخذ بعٌن االعتبار أن النص المسرحً  ٌةمتطلبات الشخصٌة الدرام

عبارة عن مجموعة بإر تشع باتجاهات مختلفة عبر إبداع الممثل وخٌاالته . فهو 

ٌرى أن الممثل ال ٌمدم الدور أو الشخصٌة بمعناها المحدد والنسبً المابم على 

فً وجوده المماثلة مع الشخصٌة فً المدونة ، بل انه ٌمدم اإلنسان المسحوق 

المفتوح على المطلك . ومن اجل ذلن للل المخرج من فعل الممثل الداخلً فً 

المسرح  لصالح الفعل الخارجً المساهم فً تكوٌن السٌنوؼرافٌا ، فهو لٌس أكثر 

من أداة تساعده فً تحمٌك المشهد الصوري ، وهذه المساعدة تتؤتى عن طرٌك 

ذي ال ٌركن إلى اللؽة المنطولة إال فً حركة الممثل الخارجٌة وفعله األدابً ال

لحظات محددة ، فً ولت طالبه أن ٌدخل ضمن تشكٌبلت الصورة لٌدعمها وٌزٌد 

  ٓمن فاعلٌتها 
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 الفصل الرابع

 

 النتابج واالستنتاجات 

  

 النتابج ومنالشتها

 االستنتاجات

 المصادر 

 المــبلحـك

 ملخص باللؽة اإلنكلٌزٌة 
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 الفصل الرابع

 النتابج واالستنتاجات 

 -النتابج :

 من خبلل تحلٌل عٌنة البحث توصل الباحث الى النتابج اآلتٌة: 

  -أوال مسرحٌة موت فنان : 

 المسرحٌة فكرة توضح مسرحٌته لبداٌة(  استهبللٌة) ممدمة المخرج اعتمد -1

  ٓ توفستونوكوؾ كوركً اسلوب اتبع هنا وهو

 المعاصرة الحٌاة طبٌعة مع ٌنسجم بما النص إعداد على المخرج اعتمد -2

 ان بمعنى ، منسجمة إخراجٌة ورإى أفكار بناء اجل من المتعددة واشكالٌتها

 اسلوب اتبع فمد وبهذا المكتوب الدرامً النص بحدود ٌلتزم لم المخرج

  ٓ شاٌنا جوزٌؾ المخرج

 الهوٌة عن خبللها من ٌعبر مهمة وسٌلة كونه الممثل على المخرج اعتمد -3

 المدرة الممثل العطاء الكلمة تحلٌل خبلل من المعد الدرامً للنص الجدٌدة

  ٓ كوبو جان المخرج اسلوب اتبعة هنا وهو المتفرج الى المعنى اٌصال على

 وذلن تامة بحرٌة المسرحً العرض فضاء فً الممثلٌن بتحرٌن المخرج لام -4

 أتبع االسلوب بهذا وهو المسرحً والمنظر الدٌكور تكثٌؾ خبلل من

  ٓ ماٌرهولد المخرج

 ولد ، للممثلٌن االدابً الفعل لحظات رافك درامً كعنصر الموسٌمى اشتؽلت -5

 العاطفٌة والمشاركة المشاهد بٌن والربط المسرحٌة فكرة توضٌح فً ساعدة

 مهم عنصر الموسٌمى اعتبر الذي ابٌا اسلوب من الترب ولد ، الجمهور مع

 استخدم الذي بارو لوي جان اسلوب ومن الدرامً الحدث دعم عناصر من

 مابٌن المتبادلة العاطفٌة المشاركة وتحمٌك المشاعر توحٌد فً الموسٌمى

 الربط فً الموسٌمى استخدم الذي فٌبل جان اسلوب ومن والجمهور العرض

  ٓ المسرحً العرض فً المشاهد بٌن
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 عبللة لتوضٌح وذلن للممثلٌن النفسً الفعل على التركٌز المخرج حاول -6

 فً أنفسهم الممثلٌن إذابة خبلل من بها المحٌط بالوسط الدرامٌة الشخصٌة

 فً دلٌمٌن ٌكونوا لكً اٌمابة وكل فكرٌة جزٌبه كل حتى الدرامً النص

  ٓ جوفٌة لوٌس المخرج أسلوب أتبعة هنا وهو تشخٌصهم

 الممثل جسد اشتؽال خبلل من  المسرحٌة الصورة تكثٌؾ المخرج حاول  -7

 حركة بٌن والتوافك االنسجام تحمٌك الى وصوال الموسٌمٌة المإثرات بمرافمة

 فٌبل وجان ابٌا اسلوبً بٌن مزج هنا وهو االخرى العرض وعناصر الممثل

ٓ  

 فضاء توضٌح على ركزت التً العامة الفٌضٌة االضاءة المخرج استخدم -8

 خشبة من كامبل حٌزا الفٌضٌة اإلضاءة لتؤخذ والمكانً الزمانً المسرح

 من الترب ولد المسرحً العرض ٌرالب ٌمضى الجمهور ولبماء المسرح

  ٓ برخت المخرج اسلوب

 والتبلعب الحفظ خبلل من الشخصٌات حوار توضٌح فً المخرج اعتمد -9

 اسلوب من الترب هنا وهو بطًء الحوار ٌكون ان ادى مما بالصوت

  ٓ جوفٌة لوٌس المخرج

 فضاء مع وانفعاالته احاسٌسه بكل ٌشترن ان الممثل من المخرج اراد -11

 حركتهم خبلل من الشخصٌة معاناة ابراز اجل من المسرحً العرض

 اسلوب اتبع هنا وهو االخرى العرض عناصر مع وتعامبلته والمابهم

 ٓ  دٌبلن شارل المخرج

 الشخصٌة ابعاد توضٌح فً والتزام لؤلزٌاء التارٌخٌة الدلة المخرج استخدم -11

 اسلوب اتبع هنا وهو والنفسً واالجتماعً المكانً المستوى على الربٌسٌة

  ٓ استاسبلفسكً المخرج

 انتجه الذي الكبلمً الفعل على المسرحً العرض صٌاؼة فً المخرج استند -12

 اسلوب من الترب هنا وهو والمتلمً الممثل بٌن وثٌمة عبللة لخلك الممثل

  ٓ راٌنهارت ماكس المخرج
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  -: الصرخة مسرحٌة ثانٌا

 عن عبارة( استهبللً مشهد) منطمٌة بممدمة العرض بداٌة فً المخرج لام -1

 كوركً أسلوب اتبع هنا وهو المسرحٌة فكرة لتوضٌح جسدٌة تشكٌبلت

  ٓ توفستونوكوؾ

 المفاتٌح واٌجاد النص عصرنة من المسرحٌة هذه فً المخرج انطلك -2

 وهو العصر روح مع تتناسب والتً الكلمات وراء تختفً التً البصرٌة

  ٓ توفستونوكوؾ كوركً المخرج اتبع هنا

 المكان لحالة والموسٌمٌة الصوتٌة والمإثرات باالضاءة المخرج استعان -3

 حركة بٌن والتوافك االنسجام ولتعزٌز االبهار شدٌدة اجواء الى المسرحً

  ٓ راٌنهارت المخرج ٌتبع هنا وهو االخرى العرض وعناصر الممثلٌن

 ودوره الممثل حركة ٌخص فٌما باالخراج برخت اسلوب المخرج اعتمد -4

 على اضؾ واحد ان فً وممثبل للحدث راوٌا جعله خبلل من العرض فً

  ٓ العاطفة على العمل جانب تؽلٌب

 الحوار تعلٌك مع الحدث للحظات الزمنً التسلسل الػ على المخرج اعتمد -5

 اتبع هنا وهو الممثلٌن بٌن المتداخل النطك فً وثٌمة طرٌمة الى تحول الذي

  ٓ برخت اسلوب

 حالة لخلك وذلن العرض فضاء فً الممثلٌن تحرٌن المخرج حاول  -6

 وبٌن المشهد صورة بٌن المإلفة خبلل من الجمهور وبٌن بٌنهم تواصل

 العرض فضاء فً واالضاءة والموسٌمٌة الصوتٌة المإثرات وبٌن الحركة

 ٓ كرٌج كوردن اسلوب اتبع هنا وهو المسرحً

 وافمٌة مدببة هندسٌة بشكال ومتنوعة مختلفة دٌكورات المخرج استخدم -7

  ٓ فاختانموؾ المخرج اسلوب اتبع وهنا وعمودٌة

 تحمٌك الى وصوال الوالع عن بالبتعاد اتسمت ازٌاء المخرج استخدم -8

 الجماعٌة االزٌاء استخدامه الى اضؾ برخت اسلوب اتبع هنا وهو التؽرٌب
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 اسلوب اتبع هنا وهو المسرحً العرض فً التعبٌرٌة الصورة لٌجاد

  ٓ كرٌج كوردن المخرج

 انتاج اٌعادت على المتلمً وحث والتؤوٌل االحالة مبدا على المخرج عمل -9

 هنا وهو المسرحٌة اللعبة فً مشاركة ٌجعله الذي االمر  المسرحٌة المراءة

  ٓ برخت المخرج اسلوب من ٌمترب

 والتكوٌنات الرالصة والحركات الجسد تمنٌات المخرج استخدم -11

 المتلمً الفكرة واٌصال بصرٌا عرضا خبللها من لٌإسس السٌنوؼرافٌا

  ٓ بارو لوي جان عند االخراجً  االسلوب ٌتبع هنا وهو

 من سلسلة لتمدٌم الضوبٌة البمع بطرٌمة االضاءة الوان تؽٌر الى المخرج لجا -11

 المخرج اسلوب ٌتبع هنا وهو المسرحً العرض فً المتبلحمة االحداث

 ودعم وبلورة الدرامً الحدث دعم فً االضاءة استخدام الى اضؾ ماٌرهولد،

 ٓ ابٌا المخرج اسلوب اتبع وهنا المسرحً العرض فً الدرامً الصراع

 -ثالثا مسرحٌة الممامة :

 مفردات واضافة حذؾ خبلل من المسرحً النص باعداد المخرج لام -1

 الى اضؾ ابٌا، المخرج اسلوب اتبع هنا وهو الدرامً النص الى درامٌة

 فً والكلمات العبارات تفسٌر فً والبحث الدرامٌة الفكرة عمك الدخول

  ٓ  دٌبلن شارل المخرج اسلوب ٌنبع هنا وهو المسرحً النص

 فنٌة بنٌة طرٌك عن المعاش الوالع من صورا ٌنمل ان المخرج ارادة -2

 والفانتازٌا الوالع امتزاج خبلل من والتعبٌرٌة الوالعٌة مابٌن متداخلة

 المخرج اسلوب من ٌمترب هنا وهو العالمٌن بٌن الحلمً والتداخل

  ٓ فاختانموؾ

 مع استخدمه الذي الوالعً االسلوب فً المتفرجٌن الناع المخرج اراد -3

 من المرٌب الصوتً التعبٌر فً واالندماج التممص طرٌك عن الشخصٌات

 اسلوب اتبع هنا وهو الممثلٌن سلون وسلوب والحركة الٌومٌة الحٌاة

  ٓ استانسبلفسكً المخرج
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 خبلل من وانفعاالتهم احاسٌسهم بكل الممثلٌن إشران على المخرج اعتمد -4

 فً دلٌمٌن ٌكونوا لكً حوار وكل واٌمابة حركة بكل انفسهم إذابة

  ٓ جوفٌة لوٌس اسلوب اتبع هنا وهو تشخٌصهم

 فهً محسوبة آلٌة وفك على وتوزٌعهم المجامٌع تحرٌن المخرج حاول -5

 المخرج اسلوب اتبع هنا وهو الدرامٌة وتحوالتها األزمة بتحرن تتحرن

  ٓ شللر لٌون

 النزعة وفك وعلى وجمالٌا فكرٌا درامٌا مسرحٌا بعدا اٌجاد المخرج حاول  -6

 والوالع التارٌخً الماضً عن عبرت شعرٌة بلؽة صاؼها التً العملٌة

  ٓ برخت اسلوب اتبع هنا وهو الحاضر

 تعبٌرا اكثر ٌكون لكً   المسرحٌة والمناظر الدٌكور تكثٌؾ المخرج حاول -7

 وهنا الممثل اساسها التً المسرحً للفعل مادة ولتكون العرض فضاء فً

  ٓ ماٌرهولد المخرج اسلوب اتبع

 االنسجام وتعزٌز المشاهد لربط الصوتٌة والمإثرات الموسٌمى استخدم -8

 الى اضك والمكانٌة الزمانٌة العرض عناصر الممثل حركة بٌن والتوافك

 ابٌا االول اسلوبٌن بٌن ٌمزج هنا وهو الجمهور مشاعر لتوحٌد اداة جعلها

  ٓ برخت والثانً

 للشخصٌات مبلبس تصمٌم خبلل من  لبلزٌاء التارٌخٌة بالدلة المخرج اهتم -9

  ٓ استانسبلفسكً المخرج اسلوب اتبع هنا وهو للوالع مطابمة المسرحٌة

 وتحمٌك الدرامً الصراع وبلورة الحدث لدعم االضاءة المخرج استخدم -11

  ٓ ابٌا المخرج اسلوب من الترب وهوهنا العرض عناصر بٌن االنسجام

 

  -رابعا مسرحٌة عطٌل :

 التشكٌبلت على بمشهد استهبللً ٌعتمد العرض بداٌة فً المخرج اعتمد -1

 أسلوب اتبع هنا وهو العرض فكرة توضح صور لتكوٌن للممثلٌن الجسدٌة

  ٓ توفستونوكوؾ كوركً
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 المادة عصرنة خبلل من جدٌدا إعدادا الدرامً النص بؤعداد المخرج لام -2

 فكرة على المحافظة محاولة مع  االجتماعً الوالع مع ٌنسجم بما التارٌخٌة

  ٓ برخت المخرج أسلوب اتبع هنا وهو لشكسبٌر األصلً النص

 وتركٌبته العمل بنٌة بٌن التواصل تحمك بطرٌمة األزٌاء المخرج استخدم -3

 خبلل من والممثل األزٌاء بٌن المابمة  الداللٌة الوظٌفة وضوح بمعنى العامة

 العرض فً الممثل حركة مع تتناسب التً المسرحٌة األزٌاء اختٌار

   ٓ ماٌرهولد المخرج أسلوب اتبع هنا وهو المسرحً

 حمٌمة بٌن االتزان من حالة لخلك الممثل جسد توظٌؾ الى المخرج سعى -4

 الصورة توظٌؾ خبلل من الممثلٌن حركات مع وجوهرها االحداث

 بمصاحبة واالٌماءات الجسد حركة وبٌن المشهد صور بٌن لتؤلٌؾ المسرحٌة

  ابٌا المخرج اسلوب هما اسلوبٌن بٌن ٌمزج هنا وهو والموسٌمى االضاءة

  ٓ بارو لوي جان المخرج وأسلوب

 سلسلة لتمدٌم كوسٌلة  المظلم الفضاء فً الضوبٌة البمع المخرج استخدم -5

 استخدام الى اضؾ كما ، ماٌرهولد اسلوب اتبع وهنا المتبلحمة االحداث من

 موجات شكل على الضوبٌة الذبذبات اثار نشر على تعتمد بطرٌمة االضاءة

  ٓ ارتو المخرج اسلوب اتبع وهنا

 باللؽة اهتمامه خبلل من الحركٌة المشهدٌة اإلٌماعات على المخرج اعتمد -6

 الداخلٌة والحٌاة الشامل المسرحً الفضاء بٌن توحد التً الكونٌة الجسدٌة

 اضؾ كما ، بارو لوي جان اسلوب اتبع هنا وهو الدرامٌة للشخصٌة الخفٌة

 الشخصٌة معاناة لظهار السحرٌة وااللتواءات الصرخات الى استخدامه الى

  ٓ  ارتو اسلوب اتبع هنا وهو الدرامٌة

 االحداث وتفسٌر الجمهور مشاعر لتوحٌد الموسٌمى المخرج استخدم  -7

 المسرحً العرض وعناصر الممثل حركة بٌن والتوافك االنسجام ولتحمٌك

    ٓ وابٌا برخت اسلوبً بٌن مزج هنا وهو والمكانٌة الزمانٌة
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توحٌد اإلضاءة والحركة واألدوات المعمارٌة استخدام المخرج تمنٌة  -8

والرلص الحركً إللامة االنسجام والتناسك فً سنوؼرافٌا العرض مع 

فضاء العرض بشكل ٌحمك االنسجام والتوافك فً ما بٌنها وهو هنا ٌتبع 

 ٓالمخرج ماٌرهولد 

  -خامسا مسرحٌة اللوحة : 

 العرض فكرة لتوضٌح(  استهبللً بمشهد) العرض بداٌة فً المخرج انطلك -1

   ٓ توفستونوكوؾ كوركً أسلوب اتبع هنا وهو

 عن البحث اجل من معاصرة لراءة ولراءته الدرامً النص بإعداد المخرج لام -2

 البصري الشكل إلى وصوال التملٌدي المسرح عن ومؽاٌرة جدٌدة فضاءات

 هنا وهو بالعرض المتلمً عبللة على ٌإثر الذي الدرامً الحدث عن المعبر

  ٓ توفستونوكوؾ كوركً المخرج أسلوب اتبع

 بٌن العبللات وبناء النص فكرة استٌعاب على لادر دٌكور إنشاء المخرج حاول -3

 اٌجاد خبلل من التدخل بفعل ٌوحً مشترن فضاء ضمن والمتلمٌن الممثلٌن

 اسلوب اتبع هنا وهو المسرحً العرض فضاء مفردات بٌن البصرٌة العبللات

  ٓ شاٌنا جوزٌؾ المخرج

 تحمل مركبة رمزٌة كدالالت لبلزٌاء المصاحبة االكسوارات المخرج استخدم -4

 فضاء فً الممثل من المنبثمة واالٌماءة الحركة اسساسها مزدوجة عبلمات

  ٓ ابٌا اسلوب من الترب هنا وهو المسرحً العرض

 منبثمة وبصرٌة سمعٌة فاعلة  دٌنامٌكٌة طالة كونه الممثل مع المخرج اشتؽل -5

 الحركات خبلل من لتلمً جدٌد مفهوم اٌجاد الى وصوال االداء روح من

 بٌتر المخرج اسلوب ٌتبع هنا وهو الموسٌمٌة واالحداث واالشارات واالٌمابات

  ٓ برون

 خبلل من منسجمة االخر بالممثل الممثل وعبللة متنوعة الممثلٌن حركة جاءت -6

  ٓ فٌبل جان المخرج اسلوب ٌتبع هنا وهو المسرحٌة الصورة تكثٌؾ
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 الخطاب عناصر بٌن تفاعلٌة كؤداة الموسٌمٌة المإثرات المخرج استخدم -7

 االضاءة مزج على عمل كما والداخلً الخارجً الحدث وتفعٌل المسرحً

 والفانتازٌا الوالع بٌن ٌمتزج  خٌالً والع تشكٌل على للتؤكٌد بالموسٌمى

  ٓ  فاختانموؾ المخرج اسلوب ٌتبع هنا وهو العالمٌن بٌن الحلمً والتداخل

 تحمل االزٌاء جعل خبلل من المسرحٌة الصورة لتعمٌك االزٌاء استخدم -8

 المخرج اسلوب اتبع هنا وهو المسرحً العرض فً وتعبٌرٌة زمزٌة دالالت

  ٓ كرٌج كوردن

 متطلبات لتحمٌك والتخٌل االستمراء فً تامة حرٌة الممثلٌن المخرج منح -9

  ٓ بوبوؾ الكسً المخرج اسلوب اتبع وهوهنا الدرامٌة الشخصٌة
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 االستنتاجات  

  -فً ضوء النتابج التً توصل  الباحث لها، استُنتج اآلتً :

 اخراجٌة بروح الدرامً النص اعداد ٌعنً الدرامٌة المفردات تكثٌؾ ان -1

 درامٌا متناسك ؼٌر بناء االعداد هذا من جعلت الخبرة للة ألكن ، جدٌدة

 الفكرة على ذلن انعكس بحٌث المسرحً العرض مستوٌات جمٌع وعلى

  ٓ المطبك المخرج أراده الذي الفنً والشكل والمضمون

 المخرج اتبعه الذي االخراجً واالسلوب الثمافٌة للخلفٌة المخرج افتمار -2

 على وحركٌا صوتٌا التعبٌر فً وطبٌعته الممثل اداة على ذلن لٌنعكس

  ٓ الجدٌد النص مفردات

 االنتاجٌة لملة وذلن الضخمة واالضاءة الدٌكورات عن المخرجٌن ابتعد -3

 واالسلوب المسرحً الفضاء تكوٌن على انعكس مما بالعروض الخاصة

  ٓ المسرحً العرض فضاء تكوٌن فً المخرج اتخذه الذي

 للتدرٌسً المستمر والتوجٌه العمٌمة والمنالشات المستمرة المتابعة للة -4

 الرإٌة وضوح على سلبٌا ذلن انعكس مما المطبك المخرج على المشرؾ

  ٓ مسرحٌته فً بها العمل المطبك المخرج اراد التً االخراجٌة

 ٌعملون متخصصٌن وجود تفرض المسرحً العرض عناصر تشكٌل ان -5

 تحمٌك الى وصوال للمخرج االخراجٌة الرإٌة تطلعات مع واحد نسك على

 كانت سواء الدرامً النص فكرة مع ٌتبلبم بشكل المسرحً العرض وبناء

 عروض فً موجود ؼٌر وهذا النص اعداد او التؤلٌؾ مستوى على

 الناحٌة من متكامل ؼٌر مسرحً عرض تكوٌن فً تسبب مما المخرجٌن

  ٓ االخراجٌة

 هً الدرامً النص مفردات فً النفسً البعد مستوى على الممثلٌن دخول ان -6

 المحدودة المخرج لراءة فانعكست ، للنص الجدٌدة االعداد وسابل من واحدة

  ٓ الجدٌد النص اعداد مع ٌنسجم بما الممثلٌن اشتؽال على االصلً للنص
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 وراء تختفً المخرج ٌراها والتً المعد الدرامً للنص الجدٌدة الرموز ان -7

 اجل من المسرحً العرض تمنٌات لكل جدٌد توظٌؾ الى تحتاج الكلمات

 فً الربٌسً ودوره الممثل حركة خصوصا ومتوافمة منسجمة اجواء اٌجاد

 بصرٌة مفاتٌح اٌجاد  على انعكست المسرحٌة الخبرة لملة ونتٌجةٓ العرض

  ٓ الحمٌمً بمعناها

 هذه العرض فً النمدٌة الجمهور مشاركة على البرختً االسلوب ٌعتمد -8

 ان اال ، المجتمع تؽٌر هدفها مسرحٌة وابعاد جدٌدة متؽٌرات تحمك المشاركة

 االسلوب فً الحمٌمٌة معاٌره ومعرفة البرختً االسلوب وضوح عدم

 الجمهور  مشاركة عدم على انعكست المطبمٌن المخرجٌن لدى االخراجً

  ٓ المسرحً العرض فً حمٌمٌة مشاركة

 لم المسرحً العرض فً المطبك المخرج بها عمل التً الهندسٌة االشكال ان -9

 الحمٌمٌة المشهد صورة على ذلن لٌنعكس فاختانموؾ اسلوب الى ترتمً

 ٓ الدٌكور بناء فً ٌتعلك ما فً خصوصا

 تسبب حدة على اخراجً اسلوب كل وفك وعلى المسرحٌة المشاهدات للة -11

  ٓ واحد مسرحً عرض اٌجاد عدم فً

 اسلوب كل خبلل ومن المسرحً العرض لعناصر العملٌة التطبٌمات للة -11

 تلن مع فنٌا التعامل فً االخراجٌة الرإٌة وضوح عدم على انعكس اخراجً

  ٓ العناصر

 الجدٌد الدرامً النص خبلل من تبنى التً والسمعٌة البصرٌة العبللات ان -12

 الحركة اساسها رمزٌة بدالالت ٌوحً مسرحً فضاء اٌجاد على لادرة تكون

 ان اال ، المسرحً العرض فضاء فً الزمانً البعد الى اضؾ واالٌمابة

 لم بحٌث تملٌدٌة كانت للمخرجٌن المعاصرة والمراءة اإلخراجً االسلوب

 وبذلن والتلمً التمثٌل فً الجدٌد والمفهوم الجدٌدة العبللات بناء الى ترتمً

 متشابكة فنٌة عبلمات ذا ودرامٌا فنٌا متداخل الجدٌد المسرحً العرض اصبح

  ٓ المعانً واضحة ؼٌر
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 ،وهنا نفسه للممثل كاملة ثمافة اٌجاد ٌفرض للممثل التامة الحرٌة اعطاء ان -13

 الدرامٌة الشخصٌة متطلبات لتحمٌك الممثل ثمافة توظٌؾ على المخرج ٌعمل

 رإٌة مابٌن الدرامً النص لتفسٌر مشتركة الحالة تكون وهنا ، متكامل بشكل

 على سلبا لٌنعكس المسرحٌة العروض افتمدته ما وهذا الممثل وعمل المخرج

  ٓ المسرحً للعرض والممثل للمخرج مشتركة رإٌة وجود

 المخرج خبللها من ٌموم والتً الشامل بمعناها اولٌة لراءة وجود عدم ان -14

 اصبحت وبذلن االخراج فً تطلعاته مع منسجم اخراجً وسلوب رإٌة وضع

       ٓ االخراجً االسلوب مستوى على واضحة ؼٌر متداخلة المسرحٌة العروض

 التوصٌات

بعد الكشؾ عن تداخل األسالٌب اإلخراجٌة وانعكاسها فً عروض المخرجٌن 

المطبمٌن وبشكل منهجً اعتمد على المعاٌٌر الموضوعٌة ولؽرض معرفة تداخل 

األسالٌب اإلخراجٌة وأسبابه فً عروض الطلبة المخرجٌن المطبمٌن ٌوصً الباحث 

  -بما ٌؤتً :

مكن اجكل إتاحكة مشكاهدتها ضرورة أرشفة وحفكظ جمٌكع العكروض المسكرحٌة  -ٔ

 مرة أخرى  .

 خبلل من اإلخراجٌة األسالٌب مادة ضمن الممررة النظرٌة المفردات توضٌح -ٕ

  ٓ المادة مدرس وبؤشراؾ الطلبة بها ٌموم تمثٌلٌة للمشاهد العملً التطبٌك

 الطلبة مساعدة على تعمل اإلخراج فرع فً جدٌدة مادة استحداث على العمل -ٖ

 المسرحٌة العروض مشاهدة ضوء وفً اإلخراجٌة األسالٌب لفهم المخرجٌن

    ٓ الممررة الدراسٌة المفردات ضمن مسرحً مخرج لكل

 الطالب مع المشرؾ األستاذ علٌها ٌتفك ممنهجة إخراجٌة خطة وضع -ٗ

 به ٌعمل سوؾ الذي اإلخراجً األسلوب هوٌة لتحدٌد المطبك المخرج

  ٓالمسرحٌة فً المطبك المخرج الطالب

تشجٌع البحوث العلمٌة ) النظرٌة والعملٌة ( المتعلمة باألسالٌب اإلخراجٌة    -٘

 ٓفً المسرح 
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زٌادة الوعً باألسالٌب اإلخراجٌة عند الكوادر المتخصصة وتؤكٌد أهمٌته   -ٙ

 فً عروض الطلبة المخرجٌن المطبمٌن  .

 الممترحات

تطوٌر األسالٌب اإلخراجٌة فً عروض الطلبة  فً ضوء ما سبك ومن اجل

  -المخرجٌن المطبمٌن ٌمترح الباحث ماٌلً :

اإللمام بكافة االسالٌب االخراجٌة المتبعة عالمٌا من ساٌس ماٌنكن )جورج الثانً  -1

( واندرٌة انطوان وؼٌرها من االسالٌب الؽٌر موجودة ضمن مفردات مادة 

  ٓاالسالٌب االخراجٌة 

هب المسرحٌة ضمن مفردات درس االسالٌب االخراجٌة لمعرفة ادخال المذا -2

  ٓاالسالٌب االخراجٌة المتبعة فً تلن المذاهب 

توضٌح االسالٌب االخراجٌة المعاصرة التً تناولة مشاكل الوالع وٌجاد الحلول  -3

    ٓله كتجربة المسرح التفاعلً لمإسسه اوجست بوال 

رابعة لمرالبة ومشاهدة عروض مسرحٌة إرسال الطلبة فً المرحلتٌن الثالثة وال -4

على المستوى المحلً والعربً والعالمً لتمكٌنهم االطبلع على األسالٌب اإلخراجٌة 

  ٓالمتبعة بشكل واضح واالستفادة من الخبرات العالمٌة فً هذا المجال 

إلامة مهرجانات سنوٌة تتوضح فٌها األسالٌب اإلخراجٌة التً اتبعها الطلبة  -5

  ٓالمخرجٌن 

تطوٌر العملٌة اإلنتاجٌة بكل عرض مسرحً للطالب المخرج المطبك ودعمه   -6

بكل مستلزمات نجاح العرض المسرحً خصوصا فً ما ٌتعلك بعناصر األزٌاء 

 واإلضاءة والدٌكور والموسٌمى وملحمات العرض االخرى 

ٌمترح الباحث تؤلٌؾ كتاب موحد ٌشمل األسالٌب اإلخراجٌة المتبعة على  -7

العالمً والعربً والمحلً تضعه لجنة مختصة فً وزارة التعلٌم العالً المستوى 

مع االستفادة من الخبرات العالمٌة بذلن المجال ، وجعل هذا الكتاب احد الممررات 

 ٓالدراسٌة 
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  -وٌمترح الباحث إجراء بحوث مستمبلٌة فً نفس المٌدان وكاألتً : 

 مسرح العرالً المعاصر  المعالجات االخراجٌة للنص العالمً فً عروض ال -1

  ٓتنوع االسالٌب االخراجٌة فً عروض المسرح الجامعً  -2

التطبٌمات االخراجٌة فً المذاهب المسرحٌة فً عروض كلٌة الفنون الجمٌلة  -3

  ٓجامعة البصرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 168 

 لابمة المصادر والمراجع

 الكتب الممدسة  -أوال :

 المرآن الكرٌم  - أ

 ٓ 9ٖاالٌة سورة ٌس  -ٔ

 الكتب  -ثانٌا :

المجلس  ٓالكوٌت ٓ المخرج فً المسرح المعاصرٓ)سعد( ٓاردش  -1

 .   999ٔالوطنً للثمافة والفنون  ، 

دار  ٓالماهرة ٓتـرجمة: سامٌة اسعد ٓ)انتونان( ، المسرح ولرٌنه ٓارتو -2

 .99ٖٔٓالنهضة العربٌة ،

المعرفكة، سلسكلة عكالم  ٓفاروق عبد المادر ٓترجمة  ٓالنمطة المتحولة ٓـــ -3

 ٓ  99ٔٔمطابع االهرام التجارٌة،    ٓالماهرةٓ  ٗ٘ٔالعدد 

 ٓبؽداد ٓ ساٌكولوجٌة االبداع فً الفن واالدبٓ)ٌوسؾ ماٌكل( ٓاسعد  -4

 ٓدار الشإون الثمافٌة العامة ،ب.ت

مكتبة ٓالماهرة ٕجٓترجمة:سامٌة اسعدٓفن المسرحٓاصبلن،)اودٌت( -5

 .99ٓٔاالنجلو المصرٌة،

ترجمة د. حمادة ٓمدرسة المخرج لراءة المسرح  ٓأوٌرسفٌلد، )آن( -6

مهرجان الماهرة  ٓالمجلس األعلى لآلثار ٓالماهرة  ٓإبراهٌم وآخرون

 ٓ 99ٙٔالدولً للمسرح التجرٌبً،

تـرجمة: إبراهٌم  ٓبرتولد برٌخت حٌاته فنه وعصره ٓاوٌن، )فردرٌن(  -7

 .99ٔٔدار ابن خلدون،  ٓبٌروت ٓالعرٌس

، المسرح التجرٌبً من ستانسبلفسكً إلى الٌوماٌفانز، )جٌمس روز( .  -8

دار الفكر المعاصر ، ٓبٌروت  ٓ ٔط ٓتـرجمة: فاروق عبد المادر

ٔ999. 
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 ٓ 99ٕٔ – 99ٕٔمن  المسرح الطلٌعً ٓأٌنز )كرٌستوفر(  -9

مركز اللؽات والترجمة أكادٌمٌة ٓالماهرة  ٓسامح فكري ٓتـرجمة

 .99ٙٔالفنون ، 

 ٓبٌروت ٓ فن الجهود المسرحٌة ٓ)د.عبد الرحمن(  ٓباؼً -11

 ٓ 99ٓٔالمإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،  

تـرجمة:  ٓالتكامل الفنً فً العرض المسرحً ٓببوؾ )الكسً(  -11

 .99ٙٔوزارة الثمافة واالرشاد ، ٓدمشك  ٓشرٌؾ شاكر

المسرح التجرٌبً مابٌن النظرٌة  ٓ)د. باربرا السوتسكا(  ٓبشونٌان -12

 ٓمراجعة دوروتا متولً ٓتمدٌم وترجمة، ا.د. هناء عبد الفتاح ٓطبٌكوالت

 .99٘ٔالمجلس األعلى لآلثار،  ٓالماهرة

المسرح التجرٌبً  فً  ٓ : مسرح الطلٌعة)لٌونارد كابل(  ٓبرونكو  -13

دار الكاتب ٓالماهرة  ٓم.انور لولا ٓفرنسا ، ترجمة : ٌوسؾ اسكندر 

 . 9ٙ9ٔالعربً  ، 

جمٌكككل ٓترجمكككةٓنظرٌكككة المسكككرح الملحمكككً ٓ( )برتولكككد ٓبرٌخكككت  -14

 .99ٖٔوزارة اإلعبلم،ٓبؽدادٓنصٌؾ التكرٌتً 

 بؽداد. ٓتـرجمة: سامً عبد الحمٌد ٓالمكان الخالً ٓبرون )بٌتر(  -15

 ٓ 99ٖٔجامعة بؽداد،  

المسرح والتجرٌب بٌن النظرٌة      ) باربرا السوتسكا( :  ٓبشنونبان  -16

المجلد االعلى للثمافة ،  ٓالماهرة  ٓالفتاح ترجمة: هناء عبد  ٓوالتطبٌك 

ٔ999 . 

ترجمة:  ٓمسرح ماٌرهولد وبرٌخت ٓ) كاترٌن( ٓبلٌزاتٌون -17

 .999ٔدمشك: وزارة الثمافة: المعهد العالً للفنون المسرحٌة،  ٓفاٌزلزق

 ٓترجمة: سحر خراج ٓنظرٌة المسرح الطلٌعً ٓ) بٌتر(ٓبٌرجر -18

الماهرة: وزارة الثمافة: مهرجان الماهرة الدولً للمسرح التجرٌبً، 

ٕٓٓٓ. 
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الهٌبة ٓنسٌم مجلً الماهرةٓترجمة: ٓبرخـتٓ)رونالد(  ٓجراي -19

 ٓ 99ٕٔالمصـرٌة للكـتاب ،

ترجمة: لوٌس بمطر ٓ دور المخرج فً المسرح ٓجاالوي) مارٌان( -21

 .99ٓٔلتالٌؾ والنشر، الماهرة: الهٌبة المصرٌة العامة لٓ

الماهرة: الهٌبة المصرٌة ٓ ( التجرٌب والمسرح)صبري ٓحافظ -21

 .99ٗٔالعامة للكتاب، 

دار المادسٌة للطباعة ،  ٓبؽداد ٓ سامً عبد الحمٌد ٓ)علً( ٓحسٌن  -22

ٔ99ٖ ٓ 

المركز ٓالماهرة ٓآفاق فً المسـرح العالمـً ٓحمادة) إبراهٌم( -23

 ٓ 99ٔٔالعربً للبحوث والنشر، 

) الموسوعة  لضاٌا المسرح المعاصر)سامً(.  ٓخشبه -24

 .999ٔ(، بؽداد: دار الحرٌة للطباعة، ٗالصؽٌره

بٌروت: دار النهضة العربٌة ٓ مسرح برٌخت ٓ)عدنان(  ٓرشٌد -25

 .999ٔللطباعة والنشر، 

عبكد الهكادي  ٓترجمكة  ٓ فن الممثل والمخكرج ٓ)بورٌس(  ٓزاخوفا  -26

 .99ٙٔمنشورات وزارة المافة ،  ٓعمان  ٓالراوي 

 ٓمسـرح التؽٌٌـر )مماالت فً منهـج "برخـت ٓالزبٌدي) لٌس( -27

 ٓ 99ٖٔبٌروت مكتبة النهضة العربٌة، دار إبن رشد، ، 

دار النهضككة العربٌككة  ٓبٌككروت ٓمسككرح برٌخككت ٓ)عككدنان ( ٓرشككٌد  -28

 .999ٔوالنشر،

الماهرة الهٌبة  ٓ اتجاهات المسرح المعاصر ٓزكً ) احمد ( -29

 . 99ٙٔالمصرٌة العامة للكتاب ، 

، ترجمة وتمدٌم : لوٌس فن المسرحستانسبلفسكً )لسطنطٌن( ،  -31

 .9ٙ9ٔدار الكتاب العرب،  ٓالماهرةٓتمدٌم: دٌفٌد توشان  ٓبمطر
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دمشك:  ٓتـرجمة: شرٌؾ شاكر ٓإعداد الدور المسرحًٓــــــــــ  -31

 .99ٕٔواإلرشاد المومً،  وزارة الثمافة

دمشك : منشورات ٓترجمة  : شرٌؾ شاكر   ٓ اعداد الممثل ٓـــــــ -32

 ٓ  99٘ٔوزارة الثمافة ،  ٓالمعهد العالً للفنون المسرحٌة 

دمحم ٓ، ترجمةالدراما الحدٌثـة بٌـن النظرٌـة والتطبٌـكٓل( ٓستٌان) ج -33

 99٘ٔمنشورات وزارة الثمافة،  ٓدمشكٓجمول

بٌروت   ٓتجارب جدٌدة فً الفن المسرحًٓ( سرحان )سمٌر -34

 المركز العربً للثمافة والعلوم ، د.ت.ٓ

أسس االخراج المسرحً بٌن النظرٌة  ٓ)عبد الوهاب( ٓشكٌر  -35

 9ٕٓٓمإسسة حورٌن الدولٌة لنشر والتوزٌع ،  ٓاإلسكندرٌة  ٓ والتطبٌك

ٓ 

دابرة  ٓالشارلة ٓ التٌارات المسرحٌة المعاصرة ٓصلٌحة ) نهاد(  -36

مركز الشارلة لبلبداع الفكري ،  ٓالثمافة واالعبلم بحكومة الشارلة 

ٕٖٓٓ ٓ 

 .99ٓٔبؽداد: مطبعة االمة،  ٓ الوالعٌة فً المسرح ٓطابور ) مهند( -37

ابتكارات المسرحٌن فً الفرن العشرٌن :  ٓ)سامً( ٓعبد الحمٌد  -38

 ٓبؽداد  ٓمٌنتارٌخ ووصؾ موجز ألبرز المإلفٌن والمخرجٌن والمصم

 ٓمطبعة جامعة بؽداد ،  ب ت

دار المدى  ٓبؽداد  ٓ أضواء على الحٌاة المسرحٌة فً العراقٓـــ  -39

 ٓ  ٕٓٔٓللثمافة والنشر ، 

عناصر الرإٌة عند المخرج ٓعثمان ) عثمان عبد المعطً ( -41

 .99ٙٔالماهرة : الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، ٓ المسرحً 

اهج عالمٌة فً االخراج المسرحً من ٓ)كمال الدٌن(   ٓعٌد -41

   ٓ ٕٕٓٓسان بٌتر للطباعة ،  ٓالماهرة  ٓ ٕجٔجٓ
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دار  ٓالماهرة  ٓ دراسات فً االدب والمسرح ٓكمال ٓ)عٌد(  -42

 9ٙ٘ٓٔالمصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة  ،

ترجمة : عبد  ٓ أسس الفلسفة الماركسٌة(  ٓ)ا ؾ  ٓفانا سٌؾ  -43

  ٓبؽداد : منشورات الطرٌك الجدٌد ،.ب تٓالرزاق الصافً

 ٓبؽداد ٓ 9ٙ9ٔالمسرح العرالً فً عام  ٓ)بدري حسون(  ٓفرٌد -44

 ٓ 9ٙ9ٔمطبعة السعدون ، 

دار الشإون  ٓبؽداد ٓالمجلد الثالث  ٓ لصتً مع المسرحٓــــــــ   -45

  ٓ 9ٕٓٓالثمافٌة العامة ، 

 ٓالماهرة  ٓاسعد حلٌم ٓترجمة  ٓفنضرورة ال ٓارنست(  فشر) -46

 الهٌبة المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر المطبعة الثمافٌة ، ب ت.

مإسسة  ٓالماهرة ٓعلم األسلوب مبادبه وجراءتهٓ)صبلح( ٓفضل  -47

 ٓ  99ٕٔمختار للنشر والتوزٌع، 

الهٌبة المصرٌة ٓالماهرة ٓ منهج الوالعٌة فً االبداع الفنً ٓــــ  -48

 ٓ 999ٔالعامة للكتاب ،

انعكاس الفكر العربً فً المعالجات  ٓ)وبام صبري(  ٓالمرؼولً  -49

 ٓ ٕٗٓٓدار الفكر العربً ،  ٓدمشك ٓ اإلخراجٌة لؤلؼنٌة التلفزٌونٌة

 ٓتـرجمة: درٌنً خشبه ٓفً الفن المسرحً ٓكرٌج )ادوارد كوردن( -51

 .9ٙٓٔمكتبة اآلداب،  ٓالماهرة

 ٓ مسرح الصورة بٌن النظرٌة والتطبٌك ٓ)صبلح(  ٓالمصب -51

  ٓ ٖٕٓٓالمجلس الوطنً للثمافة والتراث ،  ٓالدوحة 

دار النهضة  ٓبٌروتٓفنون األدب المسرحٌة  ٓ)عبد المادر( ٓلمط  -52

 ٓ 999ٔالعربٌة، 

 ٓتـرجمة: كمال لاسم ٓنحو مسرح فمٌر ٓ)جٌرزي(  ٓكرتوفسكً -53

 .99ٕٔ، دار الحرٌة للطباعة  ٓبؽداد
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ترجمة : امانً فوزي  ٓفضاء المسرح  ٓ)فابر ٌتزٌو(  ٓكروتشانً -54

مهرجان الماهرة للمسرح  ٓمنشورات وزارة الثمافة ٓالماهرة ٓحبشً

 . 999ٔالتجرٌبً، 

ترجمة: عبد الحلٌم  ٓعٌوب التؤلٌؾ المسرحًٓ)وولتر( ٓكٌر -55

 ٓ 999ٔالماهرة: مكتبة مصر،ٓالبشبلوي

تـرجمة: شرٌؾ ٓ ٕ\ٔ، جالفن المسرحًفً  ٓماٌرهولد )فٌسفولد(  -56

 .999ٔدار الفارابً، ، ٓبٌروت ٓشاكر

 ٓتـرجمة: هناء عبد الفتاحٓجمالٌات فن االخراج ٓ)زٌجمون(  ٓهبز -57

 .99ٖٔالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،  ٓالماخرة

الوالعٌة االٌطالٌة الجدٌدة  ٓصالح دمحم حسن عبد االمٌر(  (ٓدمحم  -58

كلٌة الفنون الجمٌلة ، رسالة ماجستٌر ٓ ما المصرٌةوانعكاساتها على السٌن

،ٕٓٓ9  ٓ 

دار  ٓبؽكككداد ٓ الوالعٌكككة فكككً المسكككرح العرالكككً ٓ)عمٌكككل( ٓمهكككدي  -59

 ٓ 99ٔٔالشإون الثمافٌة ، 

مدرٌة دار الكتب  ٓالموصل  ٓ نظرات فً فن التمثٌل   ٓـــ  -61

 ٓ ٕٔٓٓللطباعة والنشر ، 

سلسلة  ٓدراسات فً االدب االوربً المعاصر  ٓ)شفٌك(  ٓممار -61

 .99ٕٔمطبعة األدب البؽدادٌة،  ٓبؽدادٓ ٖٗالعدد ٓالكتب الحدٌثة

، ترجمة: امٌن سبلمة االخراج المسرحً ٓ)كارل(ٓالنزوٌرث  -62

 .99ٓٔالماهرة : مكتبة االنجلو المصرٌة، ٓ

تـرجمة: نهاد  ًٓنظرٌة العرض المسرح ٓ)حولٌان(  ٓهلتون -63

 .ٕٔٓٓمنشورات مركز الشارلة لئلبداع الفكري،  ٓالشارلةٓصلٌحة 

عبد  ٓترجمة ٓمسرح االحتجاج والتنالض  ٓ)جورج( ٓولورث  -64

 ٓ 999ٔالمركز العربً للثمافة والعلوم،  ٓبٌروتٓالمنعم إسماعٌل 
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  -: الدورٌات -ثالثا :

 ٓ))جوزٌكككؾ شكككاٌنا والمسكككرح الفاعكككل )ألسكككببً(( ٓ)الٌزابٌتكككا( ٓاسٌنسككككا -1

ٌولٌكككو،       ٓجمعٌكككة المسكككرحٌٌن ٓالعكككدد الرابكككع، الشكككارلة ٓمجلكككة ككككوالٌس

ٕٓٓٓ  ٓ 

 ٔٔالعدد     ٓمجلة األلبلمٓ))مخرجون عالمٌون((   ٓالجزابري )سلٌم ( -2

دار الجاحظ،  ٓوزارة الثمافة واإلعبلم ٓ)بؽداد( ٓالسنة الخامسة عشرٓ

 .999ٔتشرٌن األول، 

)) د، صبلح المصب :الصورة فً المسرح ٓ)حسٌن(  ٓالحسٌنً -3

،  ٓٔالعدد  ٓالسنة الثامنة  ٓبؽداد ٓ مجلة افاق عربٌةٓالعرالً(( 

 ٓ  99ٖٔحزٌران 

المجلكككككككككة المطرٌكككككككككة  ٓ)جوزٌكككككككككؾ شكككككككككاٌنا(( ٓ)فاضكككككككككل( ٓخلٌكككككككككل  -4

ككانون  ٓالعكدد األول ٓوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمكًٓبؽدادٓللفنون

 .ٕٔٓٓاالول، 

مجلكة شكانو فرلكة مسكرح  ٓ)) جاسم العبودي المربً األكادٌمً(( ٓــــ     -5

 ٓ ٕٔٔٓ( السنة الرابعة ، ٕٕالعدد ) ٓ)السلٌمانٌة (  ٓ ساالر

مجلة  ٓ))ابراهٌم جبلل وفكره االخراجً((  ٓ)طارق (ٓالعذاري  -6

 ٓ 99ٗٔ، اذار ، ٖالعدد ٓ الطلٌعة األدبٌة

مجلة اإلذاعة  ٓ))االستعراض الكبٌر اٌن ٌمع ((  ٓ)فالح(  ٓعبد الجبار -7

  ٓ 99ٖٔحزٌران  9ٕفً  99العدد  ٓبؽدادٓ والتلفزٌون

 مجلة ،((  خلٌل فاضل لدى الصورة فلسفة))  ٓ( كاظم جاسم،د)ٓ عبد -8

 ٓ ٕٓٔٓ الثالثة السنةٓ( 9ٔ) العدد ٓ( السلٌمانٌة) ٓ ساالر مسرح فرلة
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 مجلة األلبلمٓ))تجربتً فً التمثٌل واإلخراج((  ٓ)سامً(  ٓعبد الحمٌد -9

 . 99ٓٔ، اذار  ٙالعدد ٓبؽدادٓ

مجلكة ))افكار حول الكدٌكور واالخكراج فكً المسكرح العرالكً ((  ٓـــ  -11

   ٓ  99ٗٔ، اٌلول  ٔٔالعددٓبؽدادٓ المسرح والسٌنمآ

مجلكككة  ٓ)) مدرسكككة جكككوردون ككككرٌج المسكككرحٌة((ٓ)كمكككال(  ٓعٌكككد -11

هٌبكككة اإلذاعكككة والمسكككرح والموسكككٌمى،   ٓ،المكككاهرة ٗٗالعكككدد  ٓالمسكككرح

ٔ9ٙ9  . 

مجلكة )) مع اإلخراج المسرحً عبر العصكور(( ،  ٓ)حمدي(  ٓؼٌث -12

 0 9ٙٙٔ(، مارس ،  ٔٔٔ، )الماهرة(، عدد) المسرح

)) إبككراهٌم جككبلل ولاسككم دمحم ٌتحككدثان عككن ٓ)أدٌككب(   ٓالؽٌلككً جككً  -13

،  ٓٔالعككدد  ٓبؽككدادٓة اللككواءجرٌككد ٓتجربتهمككا فككً المسككرح العرالككً(( 

ٔٓ/ٔٓ  /ٔ9ٙٗ ٓ 

مجلة  ٓلاسم دمحم ٓترجمة ٓ))الوالعٌة الخٌالٌة((  ٓفاختانموؾ  -14

وزارة الثمافة  ٓبؽداد ٓ( السنة األولى ٖعدد ) ٓ المسرح والسٌنما

 ٓ  99ٔٔواإلعبلم ، 

ترجمة ؼانم  ٓ))تجارب مسرحٌة فً العراق ((  ٓ)ٌواخٌم(  ٓفٌباخ -15

اذار  ٖ،  ٘ٔ، السنة  ٙالعدد  ٓبؽداد ٓ افاق عربٌةمجلة  ٓمحمود 

ٔ99ٕ ٓ  

 ٓترجمكككةٓ))تكنٌكككن الممثكككل عنكككد كروتوفسككككً((  ٓالكاتكككب  مجهكككول -16

 -نٌسكانٓالعكدد الرابكع الخكاص  ٓبؽكدادٓ مجلكة األلكبلم ٓمجٌد حمٌد جاسم

 .99ٖٔماٌس، 

مجلة ٓ))تجربتً فً المسرح (( ٓعونً كرومً(  ٓ)د ٓ)كرومً( -17

 ٓ 99ٓٔ، اذار ، ٙالعدد  ٓبؽداد ٓااللبلم
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،  مجلة الفن ٓعونً كرومً((  ٓ))حوار مع د ٓ)سبلم ( ٓنوري -18

  ٓ 99٘ٔ، كانون الثانً ،  ٔالعدد  ٓبؽداد ٓ

)) الكدكتور سكعدي ٌكونس مسكرح أصكٌل للوحكدة  ٓ)حمٌد(  ٓالمطبعً -19

 ٓ 99ٔالعككدد  ٓبؽككداد ٓمجلككة االذاعككة والتلفزٌككون ٓالككواعً العربككً (( 

   ٓ 99ٙٔكانون األول 

))جعفر السعدي صفحات من الرٌادة فً ٓالمندالوي) صباح(  -21

 مجلة شانو فرلة مسرح ساالر ٓالمسرح العرالً المعاصر (( 

 ٓ ٕٓٔٓالسنة الرابعة ٓ(ٕٓالعدد)ٓالسلٌمانٌة ٓ

21-  

)) ثبلث نماذج من االخراج المسرحً المحلً(( ٓ)ٌاسٌن(  ٓالنصٌر  -22

 ٓ 99ٖٔ، لسنة  9العدد ٓبؽداد ٓ السٌنما والمسرحمجلة 

 ٓالعدد الرابكع ٓمجلة كوالٌس)) المسرح العضوي(، ٓ) أ.ن(ٓهنسٌل -23

 .ٌٕٓٓٓولٌو،  ٓجمعٌة المسرحٌٌن ٓالشارلة

)) المخرج والمعد والشهداء فً كرنفال الممبرة ٓ) سعد (ٓهادي -24

الثانً  كانون ٘ٔ،  ٖٕ – ٕٕالعددٌن  ٓبؽداد ٓ مجلة فنونٓالضاحن ((

 ،ٔ999 ٓ 

مجلكككة  ٓ)) التجرٌكككب فكككً المسكككرح المصكككري((ٓ)هكككدى( ٓوصكككفً  -25

الهٌبكككة المصكككرٌة العامكككة  ٓالمكككاهرة ٓالعكككدد االولٓ ٗٔالمجلكككد  ٓفصكككول

 ٓ  99٘ٔربٌع  ٓللكتاب

مجلكة )جٌرالد (، )) جولكة فكً ربكوع المسكرح األمرٌككً (( ،  ٓوٌلز  -26

،  ٕ، المجلكد  ٖ( ، العكدد ،  ) الماهرةالثمافٌة األمرٌكٌة : المسرح والدراما

ٔ9ٙ٘ ٓ 

 ٓ)) الشكل والمضمون فً مسرح الشارع (( ٓ)سعدي(  ٌٓونس -27

   ٓ 99ٓٔ، اذار  ٘ٔ، السنة  ٙالعدد  ٓبؽداد ٓ مجلة البلم
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  -:الصحؾ -رابعا :

 الهدم إشكالٌة الصورة مسرح فً النص.)) الصاحب عبد ٌاسر ٓ(البرن) -ٔ

 تشرٌن 9 االثنٌن ،ٕٗٔٓٔ لعددا ،(بؽداد) ٓ الثورة جرٌدة ،((والبناء

 ٓ م ٕٓٓٓ ، األول

جرٌدة ٓ)) سامً عبد الحمٌد فً محكمة المسرح(( ٓ)علً( ٓحسٌن -ٕ

 ٓ 99ٙٔ،9ٕٕٓعددٓ)بؽداد( ٓالمادسٌة

)) اٌن ٌكون دور  الممثل  فً العرض  ٓ)حسٌن(  ٓاألنصاري -ٖ

كانون  ٕ٘،  ٖٙٗٙالعدد  ٓبؽدادٓ جرٌدة الجمهورٌة ٓالمسرحً (( 

 ٓ 999ٔالثانً 

بؽداد  ٓ))مسرح الصورة امتداد لتجارب ابداعٌة(( ٓ)سعٌد(  ٓالرحمانً -ٗ

  999ٔشباط ،  9ٔ،  جرٌدة العراقٓ

جرٌدة ٓ)) المعطؾ الخالد جاسم العبودي(( ٓ)ؼٌاث(  ٓعبد الحمٌد  -٘

  ٓ ٕ٘ٓٓفبراٌر ،  9ٔبؽداد  ، ٓالصباح الجدٌد :الملحك الثمافً 

)) سامً عبدالحمٌد :الممثل عنصر اساسً فً )سامً(  ٓعبد الحمٌد -ٙ

 ٓ 99ٙٔكانون االول ،9بؽداد، ٓ جرٌدة المادسٌة ٓالعمل المسرحً(( 

جرٌدة ٓ))التجارب المسرحٌة الكادٌمٌة فً عهد الثورة(( ٓــــــــ    -9

 ٓ 999ٔتموز ، 9ٔبؽداد،ٓ الثورة

جرٌدة  ٓ)) الفنان سامً عبد الحمٌد ٌتحدث((ٓ)دمحم(  ٓعبد فٌحان -9

 .99ٙٔ/ٔ/ٕٔفً  ٓبؽداد9ٖٓ٘عدد  ٓالٌرمون

))صككبلح المصككب : ابحككث عككن احتفالٌككة عرالٌككة  ٓ)احمككد(  ٓعبككد المجٌككد -9

 ٓ 99ٖٔنٌسان ، 9ٕبؽداد  ، ٓ جرٌدة الجمهورٌة ٓخاصة(( 

 ٓ جرٌدة الثورةٓ)) ماهو مسرح الصورة ((ٓ)عبد الحمٌد(  ٓكاظم -ٓٔ

   ٓ 99٘ٔحزٌران ، ٙبؽداد  ، 
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 ٓ))ابكراهٌم جكبلل فكً محكمكة المسكرح((  ٓ)سكبلم نكوري(  ٓمهدي  -ٔٔ

 ٓ 99ٙٔ/ ٕٔ/ 9ٕ، 9ٕٗٓالعدد  ٓبؽداد  ٓ جرٌدة المادسٌة

بؽداد   ٓ جرٌدة الثورة ٓ)) رإى صبلح المصب ((  ٓ)عصام(  ٓدمحم -ٕٔ

  99ٗٔٓاٌار ، ٕٕ، 

))بدري حسون فرٌد والوالعٌكة الملتزمكة ((  ٓ)عمٌل مهدي(  ٌٓوسؾ -ٖٔ

   ٓ  99٘ٔ، تشرٌن االول  ٕٔٙ٘العدد  ٓ جرٌدة الثورة ٓ

ًْ فً المسرح(( ٓ)حسب هللا ( ٌٓحٌى -ٗٔ بؽكداد  ،  جرٌدة العكراق ٓ)) ش

   0 99ٖٔاٌار ،  ٖٕ

  -المعاجم والموامٌس : -خامسا :

الهٌبة  ٓالماهرة ٓالدرامٌةمعجم المصطلحات  ٓ)إبراهٌم( ٓحمادة  -ٔ

  ٓ 999ٔالمصرٌة العامة للطباعة والنشر،   

بٌـروت دار المشرق المكتبة  ٓمنجـد الطـبلب ٓ)فإاد أفران(ٓالبستانً  -ٕ

 ٓ  99ٙٔالشرلٌة، 

المصباح المنٌر فً  ٓالعبلمة احمد بن دمحم علً الممرئ  ٓ)الفٌومً( -ٖ

مصطفى الباب الحلبً ٓالماهرةٓ ٕج ٓ ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً

 ،ب.ت .

الدار البٌضاء ٓ معجم المصطلحات االدبٌة المعاصرة  ٓسعٌد ٓعلوش( ) -ٗ

 ٓمنشورات المكتبة الجامعٌة ، ب،ت  ٓ

 ٓ الماموس المدرسً الحدٌث ٓلجنة علماء اللؽة االنكلٌزٌة والعربٌة  -٘

 ٓمكتبة دار البٌان للطباعة والنشر ،ب.ت ٓبٌروت 

الهٌبة العامة للمطابع  ٓالماهرة  ٓ المعجم الفلسفً ٓ)إبراهٌم(  ٓمدكور -ٙ

   ٓ 99ٖٔاألمٌرٌة ،

دار  ٓبؽداد ٓ ٔط ٓ  ٔج ٓمعجم النمد العربً المدٌم ٓمطلوب )احمد (  -9

 ٓ 999ٔالشإون الثمافٌة العامة ، 
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 ٔمجلد  ٓالصحاح فً اللؽة والعلوم ٓمرعشلً )ندٌم و اسامة مرعشلً( -9

 .99ٗٔبٌروت،  ٓلعربٌةدار الحضارة آ ٔطٓ

 ٖٕٓٓ ٓدار الحدٌث  ٓالماهرة  ٓ معجم لسان العرب ٓابن  ٓ)منظور(  -9

ٓ 

  -الرسابل الجامعٌة : -سادسا  :

كٌؾ فهم منهج برخت من لبل المإلؾ  ٓ)سبلم مهدي(  ٓاالعرجً -1

لكلٌة  ٓرسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ٓوالمخرج فً المسرح العرالً 

كلٌة الفنون الجمٌلة ، لسم الفنون  ٓبؽدادجامعة  ٓالفنون الجمٌلة 

 ٓ 999ٔعونً كرومً ،  ٓبإشراؾ دٓالمسرحٌة 

 ٓدور المخرج فً المسرح العرالً المعاصر  ٓ)احمد سلمان(  ٓالعطٌة -2

لسم   ٓجامعة بؽداد كلٌة الفنون الجمٌلة ٓرسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة 

 ٓ 999ٔبإشراؾ  الدكتور عونً كرومً ،  ٓالفنون المسرحٌة 

الوالعٌة االٌطالٌة الجدٌدة وانعكاساتها ٓدمحم )صالح دمحم حسن عبد األمٌر( -3

على السٌنما المصرٌة ،كلٌة الفنون الجمٌلة رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة 

 ٓ 9ٕٓٓإشراؾ الدكتور علً جعفر ، ٓلسم الفنون السمعٌة والمربٌة  ٓ

والجمالً فً عروض الجانب التربوي ٓ)عبد الخالك إبراهٌم(  ٌٓاسٌن -4

لكلٌة الفنون الجمٌلة  ٓرسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ٓكلٌة الفنون الجمٌلة

بإشراؾ ٓلسم الفنون المسرحٌة  ٓكلٌة الفنون الجمٌلة  ٓجامعة بؽداد ٓ

 ٓ 999ٔعونً كرومً ،  ٓد

  -المماببلت الشخصٌة : -سابعا :  -5

ممابلة أجراها الباحث مع الدكتور عادل كرٌم  ٌوم الثبلثاء المصادؾ  -1

فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بؽداد  ٕٔٔٓ/ 9/ٖٕ

  ٓصباحا  9فً الساعة 

ٌوم الثبلثاء ممابلة أجراها الباحث مع الدكتور عبد الكرٌم عبود   -2

 ٓساءاالساعة السادسة مٓبٌته فً  ٕٔٔٓ/ 9/ٖالمصادؾ 
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ٌوم الثبلثاء المصادؾ ممابلة أجراها الباحث مع الدكتور عبد الكرٌم عبود  -3

فً لسم الفنون المسرحٌة كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة  ٕٔٔٓ/ 9/ٖٕ

   ٓصباحا  9البصرة  فً الساعة 

 ٕٔٔٓ/  9/ٓٔممابلة أجراها الباحث  مع الدكتور حازم عبد المجٌد فً  -4

  ٓصباحا   ٔٔعة الصرة فً تمام الساعة فً كلٌة الفنون الجمٌلة  جام

 ٕٔٔٓ/  9/ٕٓممابلة أجراها الباحث  مع الدكتور حازم عبد المجٌد فً  -5

  ٓصباحا   ٕٔفً كلٌة الفنون الجمٌلة  جامعة الصرة فً تمام الساعة

  -االنترنت : -ثامنا  :

أنا وجٌلً والمسرح فً والع ٌعزز أخبللا بحجم الصدمة حوار مع الدكتور  -1

 ٓل خلٌل أجراه الدكتور عبد الرحمن بن زٌدان فاض

سبلم االعرجً ،))الدكتور فاضل خلٌل / اإلنشاء الصوري فً المسرح   -2

 الدٌالكتٌن والتنوع (( ، هولندا ،  العرالً بٌن

oscarsalam2005 @ yahoo.com  ٓ  

محسن ألنصار ،د.عمٌل مهدي والحداثة فً مسرح السٌرة، االنترنت مولع  -3

 ٓالمتمدنالحوار 

  -مفترلات: -:تاسعا  -4

ملزمة لمحاضرات ؼٌر منشورة  ٓأسالٌب إخراجٌة ٓ)جبلل(  ٓجمٌل -1

كلٌة الفنون  ٓللمرحلة الرابعة فرع اإلخراج فً لسم الفنون المسرحٌة

 .ٕٗٓٓالجمٌلة، بؽداد، 

علً عبد الرحٌم ، سكربت مسرحٌة فنان، بحث ممدم الى لسم الفنون  -2

ورٌوس  فً مادة التطبٌمات المختبرٌة ، اشراؾ المسرحٌة لنٌل درجة البكل

 ٓ ٕ٘ٓٓا.م، د طارق العذاري،  لسنة 

نور الدٌن ضٌاء ،سكربت مسرحٌة الممامة ، بحث ممدم الى لسم الفنون  -3

المسرحٌة لنٌل درجة البكلورٌوس  فً مادة التطبٌمات المختبرٌة ، اشراؾ 

  ٓ  ٕ٘ٓٓا.د  عبد الكرٌم عبود المبارن ،  لسنة 
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، سكربت مسرحٌة عطٌل، بحث ممدم الى لسم الفنون زٌارة ،  علً -4

المسرحٌة لنٌل درجة البكلورٌوس  فً مادة التطبٌمات المختبرٌة ، اشراؾ 

 ٓ 9ٕٓٓم. د حازم عبدالمجٌد،  لسنة 

احمد طه ، سكربت مسرحٌة اللوحة ، بحث ممدم الى لسم الفنون المسرحٌة  -5

ٌمات المختبرٌة ، إشراؾ ا.م، د لنٌل درجة البكالورٌوس  فً مادة التطب

 ٓ ٕٓٔٓحسن ألخالانً،  لسنة 

 المصادر باللؽة األجنبٌة  -: عاشرا

1- Edward Brown. The Director and the Stage. 

London:  Methuen London Ltd, 1983. احمكد ترجمكة  

الجواهري المدرس فً ثانوٌة جاسم  

2- Bergman. Costa. M. Lighting in the theatre. 

Stockholm Almqvist & Wiesel International, 

1977.. الجواهري المدرس فً ثانوٌة احمد جاسمترجمة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٔالملحك  رلم )                                    
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سنة  المشرؾ المخرج المإلؾ  اسم المسرحٌة 
 العرض

حٌدر  ولٌد إخبلصً لممة الزلوم 
حسن 
 مطشر 

الدكتور عباس 
 الجمٌلً 

ٕٓٓٗ  
 
 

 من بادن الموافمة
 

عبلء  برخت 
 صالح 

الدكتور عبد 
 الكرٌم عبود

 
ٕٓٓٗ 

محً الدٌن  الشبٌه 
 زنكنة 

حسن 
 صاحب 

الدكتور طارق 
 العذاري

 
ٕٓٓٗ 

الدكتور حسن  لإي نعٌم ولٌد إخبلصً  اللؽو 
 ألخالانً 

ٕٓٓٗ 
 
 

عبد الكاظم  الساعة 
 الحجاج 

ٌوسؾ 
 عبدالكاظم 

الدكتور  عباس 
 الجمٌلً 

ٕٓٓٗ  

ضٌاء   جلٌل المٌسً  زفٌر الصحراء 
 احمد الزم

الدكتور عباس  
 الجمٌلً

ٕٓٓٗ  
 

لٌصر  سعدون العبٌدي  عود ثماب 
نصٌر 
 عودة 

الدكتور مجٌد 
 الجبوري 

 
ٕٓٓ٘ 

 

مانوبل مارتٌت  الزابر 
 مٌدترو

ضٌاء 
 احمد 

الدكتور طارق 
 العذاري 

 
ٕٓٓ٘ 

  

محً الدٌن  موت فنان  
 زنكنة 

علً عبد 
 الرحٌم  

الدكتور طارق  
 العذاري  

 

ٕٓٓ٘ 

ذري هاشم  تشخوؾ  مفجوع رؼم انفه 
 دمحم 

الدكتور مجٌد  
 الجبوري  

ٕٓٓ٘  

الرجل الذي صار 
 كلبا

اٌناس  ازفالد  دراكون 
 عادل 

المدرس فرزدق 
 لاسم 

ٕٓٓ٘  
 

عبدالكرٌم  مكاتٌب 
 العامري 

مرتضى 
 هاشم

الدكتور حسن 
 الخالانً 

 
ٕٓٓ٘ 

 

البكاء فً ؼٌاب   
 الممر

الدكتور عباس  دمحم لاسم  ولٌد اخبلصً 
 الجمٌلً 

ٕٓٓ٘  
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محً الدٌن  الشبٌه         
 زنكنة 

حسن 
 صاحب 

الدكتور طارق 
 العذاري 

ٕٓٓ٘ 
 

عبدالكاظم  مبلبس العٌد       
 الحجاج 

ٌوسؾ 
 عبدالكاظم 

الدكتور مجٌد 
 الجبوري 

ٕٓٓ٘ 
 

محمود   تشخوؾ الدب              
 شاكر 

الدكتورة  ثورة 
 ٌوسؾ 

ٕٓٓ٘  

عصام  سعدهللا ونوس  مؤساة بابع الدبس
 عبداالمٌر 

الدكتور حسن 
 الخالانً 

ٕٓٓٙ  

علً  شٌبان صبلح  الجبلد          
عدنان 
 محسن 

الدكتور عباس  
 الجمٌلً 

ٕٓٓٙ  

حٌدر  لوجً بٌراندلوا  ببلدافتٌا       
 عبدالزهرة 

المدرس  فراس 
 جمٌل 

ٕٓٓٙ  

حسام  كورنٌة  الجنود         
صفاء 
 صبٌح 

المدرس ماهر 
 عبد الجبار 

ٕٓٓٙ  

وسام  فرحان بلبل  لطعة العملة       
سامً 
 طاهر 

الدكتور 
 عبدالكرٌم  عبود 

ٕٓٓٙ  

البكاء فً ؼٌاب    
 الممر

عمار رعد  ولٌد اخبلصً 
 جبار 

الدكتور طارق  
 العذاري 

ٕٓٓٙ  

علً عبدالنبً  ثامن اٌام االسبوع
 الزٌدي 

اسامة 
 مهدي 

المدرس سٌؾ 
 الدٌن عبدالودود

ٕٓٓ9 

  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً
 حرب الفبلفل      

نوار  دمحم الجورانً 
 صالح 

الدكتور حازم 
 عبدالمجٌد 

ٕٓٓ9  

ماتبمى من      
 الولت 

الدكتور عبد   نهاد صالح  زٌدون حمود 
 الكرٌم عبود 

ٕٓٓ9  

عبدالكرٌم  سبلم خذ         
 العامري 

دمحم 
 عبدالكرٌم 

الدكتور مجٌد  
 الجبوري 

ٕٓٓ9  

محً الدٌن  تكلم ٌاحجر       
 زنكنة 

مصطفى 
 عبدالجلٌل 

الدكتور طارق  
 العذاري 

ٕٓٓ9 
 
  

الدكتور طارق   حٌدرحمود فإادالتكرلً  المخبر        
 العذاري 

ٕٓٓ9  
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دمحم  اٌؾ شاتبلن  سهرة ممتعة       
 ابراهٌم 

المدرس سٌؾ 
 الدٌن عبدالودود 

ٕٓٓ9  

اٌهاب  فإادالتكرلً  الصخرة         
 عبدالكرٌم 

الدكتور حازم  
 عبدالمجٌد 

ٕٓٓ9  

علً  ولٌداخبلصً  التبادل         
عبدالحمٌد 

 عطٌة 

الدكتور عباس  
 الجمٌلً 

ٕٓٓ9  

مصطفى  ذوالؽفار جعفر  الجدار         
 عبدالجلٌل 

الدكتورة ثورة 
 ٌوسؾ  

ٕٓٓ9  

 الصرخة        
 
 

إسامة  صباح االنباري 
 مهدي 

الدكتور عباس  
 الجمٌلً 

ٕٓٓ9  

عبداالمٌر  الهشٌم        
 شمخً

وعد 
 عبداالمٌر

 الدكتور طارق
 العذاري

ٕٓٓ9 

  الممثل        
 كاظم الحجاج

علً 
 عبدالرحٌم 

المدرسة هالة 
 حسن 

ٕٓٓ9 

عبدالكرٌم  دران روم       
 العامري 

دمحم 
 عبدالكرٌم 

الدكتور حازم 
 عبدالمجٌد 

ٕٓٓ9 
 

المدرسة  لمٌاء  نهاد صالح  سترنبرغ  البللوى        
 هاشم 

ٕٓٓ9  

 بٌرفوربٌة  لمٌص رجل سعٌد
 
 

نوار 
 صالح 

الدكتور مجٌد  
 الجبوري 

ٕٓٓ9 

عبداالمٌر  النابحة         
 شمخً

وعد 
 عبداالمٌر 

الدكتور طارق  
 العذاري 

ٕٓٓ9      

علً عبدالنبً  الذي ٌؤتً        
 الزٌدي 

 

اسامة 
 مهدي

الدكتور شماؾ 
 خٌون

ٕٓٓ9 

مرحبا اٌتها   
 الطمؤنٌنة

 جلٌل المٌسً 
 

عدنان 
 المٌسً

لمٌاء المدرسة 
 هاشم

ٕٓٓ9 

عبدالحسن  هواجس       
 نوري

 

عبدالحسن 
 نوري 

الدكتور طارق 
 العذاري

ٕٓٓ9 
 
 

افراح  هارولدبنتر  لؽة الجبل      
 خلؾ

الدكتور حازم 
 عبدالمجٌد 

 
ٕٓٓ9 
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سالً  جان كوكتو الصوت االنسانً   
 شامل 

الدكتور شؽاؾ 
 خٌون 

 
ٕٓٓ9 

صفاء  تشخوؾ  الدب          
 عبدالحمٌد

الدكتور مجٌد 
 حمٌد 

 
ٕٓٓ9 

عودة النوارس 
 البرٌة

الدكتور حسن  ابو الحسن عباس الحاٌن 
 الخالانً 

ٕٓٓ9 
 

عبدالكرٌم  لو نطك الحمار     
 العامري 

الدكتور طارق  اٌمن كاظم 
 العذاري

 
ٕٓٓ9 

عدي عبد  لاسم مطرود  نحلم ان نصل     
 الجبار 

المدرسة لمٌاء 
 هاشم 

 
ٕٓٓ9 

زهٌر هداد  دار نور         
 السعداوي 

نور الدٌن 
 ضٌاء 

الدكتور عبد 
 الكرٌم عبود 

ٕٓٓ9 

 لوناتشارسكً روح لٌانورا      
 
 

المدرسة لمٌاء  علٌا جبار 
 هاشم 

 
ٕٓٔٓ  

 

  من هنان     
 ولٌم ساروٌان 

 

فاضل 
 عبد لاسم 

الدكتور حازم 
 عبد المجٌد 

ٕٓٔٓ 

نزهة فً مٌدان   
 المعركة

 
 فردنان داراٌان

 

نور 
 صباح

الدكتور حسن 
 عبد المنعم

ٕٓٔٓ 

  االنسة جولٌا        
 سترٌنج برج 

الدكتورة شؽاؾ  هند حامد
 خٌون

ٕٓٔٓ 

 
 عطٌل        

 

          
 شكسبٌر

 
 

علً 
 زٌارة

 

الدكتور حازم 
 عبد المجٌد

 

ٕٓٔٓ 
 
 

 
 اللوحة       

المدرسة لمٌاء  احمد طه  هارلوبنتر 
 هاشم   

 
ٕٓٔٓ  

 

طفل زابد عن  
 الحاجة

 
عبدالفتاح 
 الملعجً 

حٌدر 
 العامري 

المدرسة هالة 
 حسن  

 
ٕٓٔٓ  
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  ظل الوادي        
 هلتون سنج

 

هاجر 
 ٌوسؾ

الدكتور طارق 
 العذاري

ٕٓٔٓ 

نور  اٌؾ شاتٌبلن  سهرة ممتعة      
 صباح

الدكتور حسن 
 عبدالمنعم

ٕٓٔٓ 

  الممامة          
علً عبدالنبً 

 الزبٌدي 

نور الدٌن  
 ضٌاء 

الدكتور 
 عبدالكرٌم عبود 

ٕٓٔٓ  
 
 
 

ضحى  بوكشٌن  الفارس   والبخٌل   
 عبدالعباس 

الدكتور عباس 
 الجمٌلً 

 
ٕٓٔٓ 
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Abstract 

The outcomes of Dramatic show are defined according to the 

Directors vision and his attitude . There is one type of  treatment 

,so there have to be a suitable directing method for each 

dramatic show ,besides it expresses the directors thought 

himself . Accordingly , he has to employ his method in a way fit 

to the dramatic show planned to be presented on the stage in the 

light of the outer components which in clued the various 

elements of the play ,in addition to the hidden components 

which contain all the directors ideas he maintains in his mind .  

Through that ,the researcher got out his subject matter 

mentioned above ,hence ,this study come to uncover the 

interpenetration and setout its reasons motifs in all dramatic 

shows , which falls into four chapters first ,deals with the 

systematic scope that implies the problem Topic ,the importance 

and necessity of the study ,its targets ,its ranges 
and procedural limits of the prominent terms employed in  the 

Title . The problem topic is presented by the following question 

in research for interpretation and its motifs in dramatic shows of 

Applied directors from the point of employing the directing 

method in the presented plays ,in concern of the importance of 

the study ,it lays in stirring up the attention of theatrical 

department students specially those who study Directing to set a 

head and establish their works upon a definite method till they 

get reach to their own styles and dramatic theory nations after 
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years of keeping on forward ,hardworking x learning  in the 

field of Directing . 

Second it is a signal to the didactic and scientific way ,So that 

students in general , use of it ,and the working directors 

particular Besides , those who in the field of Academic 

researches and studies inside and outside lrag .As regards the 

target of study ,it aims at finding out the motifs behind the 

interpretation of directing methods of the Applied directors at 

college of fine Arts Department of theatrical Arts – Directing 

division university of Basra .  

   Chapter (2) tries to pulled up the theoretical scope out of tow 

parts : one that deals with world directing methods used in the 

curriculums ,working on methods from stands laves to Joseph 

Sheena .The other ,he stated the divesting methods in the lrag 

Academic theatre ,showing ,critically , the most important ones 

presented Teaching staffs of by fine Arts Academy –B .u 

Afterwards , the researches deduced ,at the end of ch .2 the 

indicators got out of the theoretical scope .  

Chapter (3) in this chapter ,the researcher carried out some 

practical steps : Defining study area, sample , and means 

according to the nature of study ,in addition to what he has 

acquired by attendances , visual references , interviews and 

meeting .Then he analyzes his sample as follows :-  

1-Artist Death a play 2005. 

2-Cry a play 2007 .  
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3-            a play 2008 .  

4-Othello  a play 2009 . 

5-Painting a play 2010 . 

Chapter (4 ) Through the analysis of Sample , research has come 

to the following results –  in regard to the study target :-  

1-The derider relied on a precluding scene build on body 

formations so as to construct a presentation motion according to 

gorgy Tophistonoph .  

2-He depended upon the way he set up the context in a style 

suitable to the nowadays life requests, its multiphase's nature ,its 

complexity , in order I.e. the director didn’t stick to details of 

written context , hence he followed Shinas  .  

3- the director wished to the actor to participate ,with his 

sensations and feelings ,in the space of dramatic show in order 

to illustrate the sufferance of character through the movement 

,and treatment with other elements of show –here he adopted 

shard Dylan's . 

4- The director made use of light musical –sonic technologies of 

the dramatic place attitude to move out for more surprising 

spaces , and for supporting coherence and concord between 

actors movement and other shows elements here by he adopted 

Reinhart .  

5- The director tried condensing the sceneries' of decoration and 

stage to be provider maternal for the dramatic Action , whose 

basic is the actor myerhold .  
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Then he tried to find old certain mental expienations according 

to the research conclusions , hereunder some samples of them 

A-  Lack of  pursuing , deep arguments ,and persistent guidance 

to the supervising teaching – staffs of the student directors .This 

lack caused a negative effect on the directing  vision that is 

adopted by applied director in his play .  

B – Short of practical applications of the dramatic elements 

through each directing method .This is visible in the Artistic 

treatment of these elements .  

C-Directors keep away of decoration and thick light ,be cause of 

being low productivity of the shows which reflected in the 

setting up the dramatic space and the way adopted by the 

director in building the dramatic shows Space .  

D –The non –existence of principle reading , in whole sense , 

through which the director placed his vision and directing 

method that is fit to his aspirations in directing .So ,the dramatic 

shows became intermixed and vague in light of directing 

method .in order to lessen the difficulties in the field dramatic 

directing regarding Applied directors in theatrical Arts –

Directing division .The researcher introduces here by some 

proposals and suggested mythological titles in this respect .       
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