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Abstract: 
The research deals with the nature of the relationship between the place opposite the theatre of the box and the 

directorial vision of the Iraqi theatrical display, through visual construction and the inter-relationships that make the 

viewer in his interaction with the actor involved in the production of the meaning. The research deals first with the 

problem of research and the need for it, which is the following question: What is the effect of the opposite place on 

the directorial vision of the Iraqi theatrical show, then the researcher's importance in that it benefits students, 

learners and workers in the field of theater, and its goal of revealing the impact of the place unlike the directorial 

vision of the Iraqi director. Thus, the terminology contained in the title of the research is defined. While the 

theoretical framework is based on the first two sections titled the directorial vision between visualization and 

image, where the results of the intangible conceptual fiction and how to convert them to physical images on stage, 

and the second topic of the concept of the different place of the box theater, which takes the forms and various 

environments the streets, churches, cafes, large stores and all the places that differ in their area with the theater of 

the box, and in the procedural framework the researcher addresses the sample research with some analysis 

according to the different places that are presented where some of the most important results are reached, although 

the choice of the different place his story is by the director, but he has clear authority over the directorial vision of 

the show, and the researcher has to mention some conclusions, the most important of which is when the stage of the 

box is incapable of containing the perceptions and ideas of the director the director resorts in the search for an 

environment different to this theater. The research is then supplemented by the list of sources and references. 
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والمكان المغاير في العرض المسرحي العراقي اإلخراجيةالعالقة بين الرؤية 
 زهير كاظم علوان الشمري
 قسم الفنون المسرحية

 العراق -جامعة بغداد 
zshemery@yahoo.com

 10/10/9102البحث ول قب   10/9102/ 92البحث  استالم

 :الملخص
ة, تناول البحث طبيعة  العالقة بين المكان المغاير لمسرح العلبة, والرؤية اإلخراجية للعرض المسرحي العراقي, من خالل اإلنشائية البصري

أوًًل مشكلة البحث والحاجة إليه, والتي والعالقات البينية التي تجعل من المشاهد في تفاعله مع الممثل مشارًكا في إنتاج المعنى. حيث تناول البحث 
يفيد الطلبة تمثلت في التساؤل اآلتي: ما هو تأثير المكان المغاير على الرؤية اإلخراجية للعرض المسرحي العراقي, ثم بّين الباحث أهميته في أّنه 

ير على الرؤية اإلخراجية للمخرج العراقي. ومن ثم تحديد والدارسين والعاملين في مجال المسرح, وهدفه الذي ُيعنى بالكشف عن تأثير المكان المغا
ث المصطلحات التي وردت في عنوان البحث. في حين أسس اإلطار النظري على مبحثين: األول بعنوان الرؤية اإلخراجية بين التصور والصورة, حي

رح, وعني المبحث الثاني ببيان مفهوم المكان المغاير لمسرح نتاجات الخيال التصورية الالمادية, وكيفية تحويلها إلى صور مادية على خشبة المس
ماريتها مع مسرح العلبة, والذي اتخذ أشكاًًل وبيئات متعددة, منها: الشوارع, والكنائس, والمقاهي, والمخازن الكبيرة, وجميع األماكن التي تختلف في مع

التحليل, وفق تشكالت المكان المغاير الذي قدمت عليه, حيث توصل إلى بعض  العلبة, وفي اإلطار اإلجرائي تناول الباحث عينتي بحثه بشيء من
ية اإلخراجية النتائج التي أهمها: أنه على الرغم من أن اختيار المكان المغاير كان قصديًّا من قبل الُمخرج, إًل أنه كانت له سلطة واضحة على الرؤ 

لتي أهمها أنه حينما يكون مسرح العلبة عاجًزا عن احتواء تصورات المخرج وافكاره, يلجأ للعرض, وقد تعرض الباحث إلى ذكر بعض اًلستنتاجات وا
 المخرج في البحث عن بيئة مغايرة لهذا المسرح. ثم ُألحق البحث بقائمة المصادر والمراجع.

 العالقة, الرؤية اإلخراجية, المكان, المكان المغاير, عرض مسرحي. الكلمات المفتاحية:

: المقدمة
 مشكلة البحث:

تكمن أهمية المكان بوصفه ذلك الحيز الذي نستطيع من خالل 
تأثيثه, صناعة البيئة المقرونة بالحدث الدرامي, الذي يتناوله العرض 
المسرحي, لذلك فإن له وظائف جمالية وفكرية لها فعلها في إثارة 

ت دهشة المتلقي وتفاعله, مع ما هو واقع على الخشبة, وللمكان تعالقا
متمايزة مع الرؤية اإلخراجية التي يرتسم العرض وفق شبكاتها 

 المعرفية, التي يؤسس لها خيال المخرج وقدرته على اإلبداع.
وغالًبا ما يلجأ الكثير من المخرجين إلى البحث عن بيئة جديدة 
غير المألوفة, كمسرح العلبة,  والتي ًل تلبي طموحاته الفنية, فيكون 

, أو الكنيسة, أو المالعب, أو األماكن المهجورة, أو البديل إما الشارع
المقاهي والحدائق, وهنا تتنوع اًلنساق البصرية, وزوايا التفاعل بين 
الُمؤّدي والمتلقي, وتأخذ العالقة بين المكان والرؤية اإلخراجية نمًطا 
تطبيقيًّا مغايًرا عّما هو سائد في العروض التقليدية, حيث يفرض شكل 

 لمقترح سطوته على رؤية المخرج.المكان ا
وفي التجارب المسرحية العراقية الحديثة, تعّددت أماكن العروض, 
وتنّوعت صناعة الجغرافية وفق رؤى جمالية تمظهرت في الشكل أوًًل, 

وفي نمط العالقة بين الُمؤّدي والمتلقي ثانًيا, وهنا يتبادر إلى الذهن 
همية للقيام بتلك الدراسة لجإجابة سؤال رأى فيه الباحث الكثير من األ

  عليه وهو:
)ما هو تأثير المكان المغاير لمسرح العلبة, على الرؤية 

 اإلخراجية التي تبناها المخرج العراقي للعرض(.

 أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في فائدته للطلبة, والفنانين, والعاملين,  

, والذين يبحثون عن والباحثين في مجاًلت الفن المسرحي المختلفة
 بيئات جديدة للعرض غير مسرح العلبة.

 هدف البحث: 
يهدف البحث إلى معرفة فرضيات الرؤية اإلخراجية للعرض 

 المسرحي, ومدى تأثرها عند تقديمه في بيئة مغايرة لمسرح العلبة.
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 العالقة بين الرؤية اًلخراجية والمكان المغاير في العرض المسرحي العراقي

  حدود البحث:
.م0221-0200الحد الزماني:   

 د.بغداهد الفنون الجميلة/ميلة ومعالحد المكاني: كلية الفنون الج 
 الحد الموضوعي: العروض المقدمة في اماكن مغايرة  لمسرح العلبة. 

 فرضية البحث:
كل تشكالته ) لقد كان للمكان المغاير لمسرح العلبة اإليطالي ب

الرؤية اإلخراجية للمخرج العراقي, عند إنتاجه  وأنواعه, تأثير على
 لمسرحياته(

 تحديد المصطلحات:
 ة:العالق -0
للعالقة في الفلسفة الحديثة معنيان, أحدهما عام, واآلخر  -أ

خاص, فالعالقة بالمعنى العام تطلق على كل ارتباط بين 
موضوعين أو أكثر من موضوعات الفكر, بحيث يدرك 
العقل عالقة أحدهما باآلخر بفعل واحد ًل ينقسم, كعالقة 

ية, أو التشابه, أو التباين, أو المعية, أو التعاقب, أو العل
الغائية, أو التضايف. والعالقة بالمعنى الخاص هي 

 .0التناسب بين كميتين أو أكثر
التعريف اإلجرائي للعالقة هي: ارتباط فني جمالي بين  -ب

عنصرين أو أكثر من عناصر البنية الدرامية للعرض, سواء 
 أكانت تلك العناصر مادية أو ًل مادية.

 الرؤية اإلخراجية: -9
خرج النص, وكيفية استخدامه لكافة "رؤية متكاملة لم -أ

العناصر المسرحية التي سيستخدمها في تناغم فيما بينها؛ 
 .01ليشكل عرضه المسرحي

 التعريف اإلجرائي: -ب
هي البناء الصوري لما هو ظاهر ومضمر من األشكال 

 واألفكار التي أنتجها الخيال, عند قراءة النص من قبل المخرج.
 المكان: -3

بين الممثلين والجمهور في عالقة "هو موضع المواجهة  -أ
 ".3ترتبط ارتباًطا وثيًقا بشكل الصالة

التعريف اإلجرائي: أي مساحة كانت تجمع الُمؤّدي  -ب
بالمتلقي؛ لغرض إنتاج معنى سواء أكان بوساطة الحركة أو 

 اللغة.
 المكان المغاير: -0

هو مكان من البيئة المعيشة, يتم توظيفه مسرحيًّا, وُيعاد  -أ
ة المسرحية وفًقا لُمقتضياته, بنحٍو ُمغاير لمسرح تشكيل البني

 .02العلبة
التعريف اإلجرائي: هو أية بيئة مغايرة في إنشائيتها وشكلها  -ب

 عن مسرح العلبة.

 اإلطار النظري
 الرؤية اإلخراجية بين التصور والصورة: –المبحث األول

عند قراءته للنص  ,يعتمد المخرج للتأسيس لرؤيته اإلخراجية
 إنشاءفي  , وذلكللعالمات القابلة للتأويل, على الخيال له وتأشيرهوتحلي
 ,ق في الذهن على شكل تصوراتالفنية والجمالية التي تتخلّ  تينالشبك

, ات الصورة وانثياًلتها وفق الذائقة الجمالية"فالخيال هو المنجز لماهيّ 
والصورة البصرية الناتجة هي التي تصحح مفهوم النوع, وهو الرمز 

كونه يمنحنا مضمون المعنى  ها؛دراكا  لذي ينقلنا إلى فهم الصورة و ا
 ."2العام للصورة

وًل يتم ذلك إًل بمؤازرة روافده الفكرية والتجريبية, وما هو مخبوء 
من المعاني والدًلًلت ما بين األنساق اللغوية  للنص, والتي تتحول 

ووقائع  على الخشبة إلى واقع افتراضي يرتسم صوريًّا بصيغ أحداث
مادية, لها حضورها وتأويالتها في ذات المتلقي, "إن تجسيد نص 
مسرحي ما ينطلق من التصور, وذلك بالتماثل الخيالي لطبيعة التعبير 
الصوتي والحركي لألحداث, حيث إن الدًللة تتبلور أمامنا بشكل قاطع 

 ".0عندما نربط بين مستوى األحداث, وبؤرة التفسير
ل ًل تأتي من فراغ, فال بد من أن تكون لها وألن مخرجات الخيا

في الكثير من األحيان جذور واقعية, كذلك فإّن الصورة المسرحية 
 المادية لها جذورها في المحيط الفاعل الذي ينتسب إليه المخرج.

وهنا ًل بد من اإلشارة إلى أّن الكثير من المخرجين يغادرون ما 
ويركنون إلى تصوراته تبناه الخطاب السردي للنص من أفكار, 

الخاصة التي قد ًل تتماثل مع تصورات المؤلف, وفق جدليات الحاجة 
للتعبير عن الذات, وموقفها إزاء ما يحدث في الواقع الحياتي المعيش, 
فتأتي أنساقه الصورية والمعرفية وفق تلك الرؤية. "إّن الرؤية تعني 

وضوع من خالل الحياة بحركتها التاريخية, وهي تصاعد الذات والم
العمل واإلنجاز الذي يقوم به, والرؤية ضرورتها التاريخية تُقّدم إلى 
اآلخرين كخبرة وتجربة ومعرفة, وهي في الوقت نفسه تعني محصلة 

 ".2الموقف الفكري والفلسفي
وعلى هذا فإّن الرؤية اإلخراجية تتبلور من خالل فضاَئي: 

"يرتبط التفكير البصري التصور الالمادي والتصوير المادي ,أي أن 
بالصورة, والتفكير البصري كما يراه ارنهايم, "محاولة لفهم العالم من 
خالل الشكل والصورة,  والتفكير بالصورة يرتبط بالخيال, والخيال 
يرتبط باإلبداع, واإلبداع يرتبط بالمستقبل, والصورة ضرورة للمساعدة 

, وًل بد من وسيط 00في الخروج من الواقع اإلدراكي الضيق المحدود
مادي إلنشاء تلك الصورة, وهو العناصر األساسية لبنية العرض 
المسرحي, والتي يعمد المخرج إلى بناء عالقات متجددة فيما بينها, 
تتفق والمنهج أو األسلوب اإلخراجي الذي يتبناه في إنتاج أعماله, 

قات والتي تختلف في الكيفيات التي توظف فيها, وما بينها من عال
على قاعدة عدم تفضيل عنصر على آخر, "إن مدخالت الصورة 
تفترض وجود التطابق الذهني التصوري الذي شكلته رؤية المخرج, 
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وذائقته اإلبداعية للمشهد, بذات القيمة التسيدية, والفنية, واإليقاعية, 
ولما كانت الصورة في المسرح ميالة ومتجددة, فهي المناخ المثالي 

 ".00وتغذيته, وصوًًل لالستجابة المثلى لبلورة العرض
وقد يكون هناك تفضيٌل قصديٌّ استناًدا إلى طبيعة األحداث 
التي ينتظم العرض وفقها, أو نتيجة سلطة البيئة أو المكان الذي يقدم 
فيه العرض, فقد يكون مغايًرا لشكل مسرح العلبة, كأن يكون مساحة 

 ائريًّا.مفتوحة, أو مكاًنا أثريًّا أو مسرًحا د
ومن هنا تأتي اإلنشائية البصرية للصورة, بوصفها التشكل 
المادي الحامل لثيمات العرض ودًلًلته المنتجة للمعنى, ذلك أّن كل 
ما هو موجود على الخشبة من عناصر, ًل بّد أن يكون نسًقا بذاته, 
وبدًلًلت أغنى في إنتاج المعنى من خالل عالقته بالعناصر األخرى, 

عن المعنى هو ما يدفع الفرد أحياًنا لشّد اًلنتباه والمتابعة, "والبحث 
فضاًل عن أّن فكرة المخرج ينبغي لها أن تتأّطر كليًّا داخل الصورة, 

 ".0ولعل البساطة في التعبير هي األقرب إلى عملية الفهم
وتبقى عملية التلقي وتحليل الصورة ودًلًلتها في سياقاتها 

 ,والثقافة ,اطات الفردية من حيث الوعيخاضعة لالشتر  ,التأويلية
ن أبداعي, ولهذا نرى نتاج المنجز اإلإوتكرار الخبرة والمعرفة بكيفيات 

التيارات المسرحية المعاصرة تقدم الجانب البصري على الجانب 
ي نفهم كيفية , أا ًلشتغاًلت العالمةا غزيرً ق تنويعً مما يحقّ  ؛السمعي

كيف  ,ي المسرح, بل األكثر من ذلكف هشاري ونقشتضمين المدلول اإل
 .00هاأن يفسر معانيه ويترجم لآلخريمكن 

 مفهوم  المكان المغاير: –المبحث الثاني
ن يكون أوقائع دون  أو أحداثك لن تكون هناأمن غير الممكن 

رض أوضع قدميه على  اإلنسانن وجد أهناك مكان يحتويها, فمنذ 
 ,ًل بوجود المكانإ وجود لها واهم, فالحركة ًل فراغٍ على وليس  ,صلبة

ولم تنشأ المدن  ,والمخلوقات كلها ًل مستقر لها دون وجود المكان
في مكان, فهو الحاضنة الحميمية لكل الموجودات  ًلإوالحواضر 

سست لفن أالتي  واألعيادالطقوس واًلحتفاًلت  نّ أالمادية, كما 
ورتها في مكان وفق تصميمات ونماذج تستمد صير  أقيمت ,المسرح

 أنتجتهاالتي  هاومن عادات الشعوب وتقاليد ,من البيئة المتوارثة لها
حيث صار لكل مجتمع "تصور للمكان, هذا المكان  ,عبر العصور

مرة  ا في كلّ نموذج المجتمع, يشغل مكانه, ويمارس دورً ا ألطبقً 
يختلف عن طبيعة  (,الكاتاكالي الهنديــ)يختلف: فالمكان الخاص ب

المكان الخاص  نّ إكذلك ف, ص بمسرح الطقسي اليابانيالمكان الخا
المكان  ويعدّ ", 0غريقيباألسرار ليس هو المكان الخاص بالمسرح اإل

حيث  ,ا من عناصر البنية الصورية للعرض المسرحيساسيًّ أا عنصرً 
س وفق الرؤية اإلخراجية التي تؤسّ  ,يتم توظيفه بوسائل فنية خالقة

ا عند خصوصً  ,والمتلقي الُمؤّدي والعالقة بين ,لبيئة العرض
دت على معمارية مسرح العلبة, ولهذا اًلتجاهات التجريبية التي تمرّ 

ويستبدلهما بموقع  ,ن "يلغي دور خشبة المسرح وقاعتهأراد )آرتو( أ
 ,حداث ينغمسون فيهاوبذلك يصبح المشاهدون في وسط األ ,واحد فقط

 ."1ويتأثرون بها
مكان الدرامي وفق آليات  التأشيرات ننا نستطيع تصنيع الأكما 

رغم غياب الوجود المادي  ,الُمؤّديالتي يثيرها  ,السمعية والبصرية
يمشي على منصة  – اًل ممثّ  – "نرى مثاًل  أن للمكان, فمن الممكن

انظروا ) :ليهاإنسمعه يقول وهو يشير  ثمّ  ,مسرحية من الخشب العاري
ننا نرى أن ينحن المتفرجفنتخيل  !(,يالخضرته وجماله ,إلى العشب

ي هنا يعتمد على استعداد فالمؤدّ  ,ا تحت قدميها أخضر حقً عشبً 
على تحويل خشبة المسرح  ,المتفرجين والمستمعين للتعاون معه

 ."09خضر عن طريق الخيالأإلى عشب  ,العارية
ل فضاء ه يشكّ ولكنّ  ,همية المكان في التأسيس للبيئةأوًل تقتصر 
ذلك العنصر الفاعل من خالل حركاته المتنوعة  ,مثلاألداء بالنسبة للم

و أ ,سواء في مسرح العلبة ,في محيط المساحة المخصصة للعرض
خرى التي يمنحها و في عالقته مع العناصر األأ ,المغايرة األماكنفي 

 التعبيرية. أدواتهبوساطة  ؛صفتها ووظيفتها في العرض
 تشكيلاعاًل في نشاء السينوغرافي للعرض يكون فاإل نّ أكما 

من خالل تعدد العالقات بين  ؛ماكنتنوعية وتعددية للكثير من األ
ومدى تأثيرها على اًلنطباعات الذاتية  ,العناصر التقنية للعرض

 .نمشاهديلل
ن الحيز المكاني يتحول في زمن العرض إلى  فسحة أوبما 

من  ,عيةبداللقاء والمواجهة بين العناصر الفاعلة في العملية األ ؛فكرية
ن المسافات البينية تتجاوز صفتها ووظيفتها إف ,ممثلين وفنيين ومتلقين

 ,وتشكالتها الجمالية ,فعالحداث واأللصالح فضاءات األ اللحظّية
حيث التداخالت الواعية بين تلك العوالم المتشكلة نتيجة التفاعل الحي 

نه إ, وليس الفعل ذاته ,طار للفعلإفيصير "المكان هو  ,بين الجميع
كثر من كونه المادة الخام التي أنتظم المعنى من خاللها يالطريقة التي 

فكار والحجج المنطقية, ا لعرض األليس المسرح مكانً فتتشكل بداخله, 
بل هو الحضور الحي للبشر الحقيقيين الذين يقتحمون بوابات الخيال 

 ."03والتخيل
حث عن وقد عمدت معظم التجارب المسرحية الحديثة إلى الب

في هندسته ومعماريته  االذي وجدو  ,لمسرح العلبة ينبيئة ومكان مغاير 
 ,ثم باحات الكنائس ,بداعية, فكان المسرح الدائريا لخياًلتهم اإلتقييدً 

وكذلك  ,والمباني القديمة ,والممرات ,ثم الشوارع ,والساحات الكبيرة
 ,المغاير( )المكانــوهذه جميعها سماها الباحث  ب, المساحات الفارغة

ا من العالقة مع الرؤية اإلخراجية للعرض يضً أا ا مغايرً وجد نوعً أالذي 
نه م ًل عودة انفصاًًل تمّثل  تلك التجارب نّ أويبدو  المسرحي التجريبي.

ساحة سائغة  أصبحت هذه القوالب , إذاا فنيًّ نوعً بوصفه  ,مع المسرح
 راتيجيات إدراكيةستإوقامت بوضع  ,جلألداء وللتجريب بالنسبة للمتفرّ 
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وهي تدعونا إلى  ,مغاير بشكلج ألن يرى ويسمع لتدفع المتفرّ  ؛مختلفة
 .01في حدود المسرح وآفاقه إعادة النظر

 :الدراسات السابقة
و لها أ ه,لم يعثر الباحث على دراسة سابقة في الموضوع ذات

 ,, ولكن هناك دراسات ضمن التخصصات التقنيةفيهعالقة مباشرة 
لعل من  وهو المكان فقط, ,ء من المصطلحات اًلفتتاحيةعنيت بجز 

 أهمها:
)جماليات بــدراسة الدكتور سامي الحصناوي المعنونة  -أوًًل 

وقد , في العرض المسرحي المعاصر( ,المكان الحر ) الممسرح(
 ,العرض المسرحي بين العلبةأحدهما:  انتظمت في مبحثين هما:

المسرحي بين جمالية المكان  العرضوالثّاني:  ومسرحة المكان. 
ه: تحرير بأنّ  ف المكان الحرّ وقد عرّ  والمكان المسرحي. ,الممسرح

داء أاز في بحثه نحو حوقد ان .مفهوم الخشبة من قيودها البنائية
وله تجارب عديدة في  ,ا في التمثيلكونه متخصصً  ,الممثل

 :يترّكز باآلتيليه في هذا البحث إالمونودراما, ومما توصل 
مفتوحة في المكان المسرحي, ولكنها  دائيةطاقة الممثل األ -0

باختالف التأثيرات  ,تتفاوت في نسبتها في المكان الحر
 .ذاته لمكانلالجغرافية 

تعتمد في  ,و المكان الممسرحأجمالية المكان المسرحي  -9
 ,و يصنعه الممثلأ ُيشّكلهالذي  ,البدء على عنصر الخيال

بوجدود الشيء: كالفراغ مثاًل, بأنه المتلقي  ُيقنععندما وذلك 
 موجوٌد متحّقق بنحٍو حسّي.

دون  ,خراجداء واإلبدراسة جماليات األالباحث  ني وقد عُ 
وتأثيرات المكان عليها, وكانت عينة  ,التطرق إلى الرؤية اإلخراجية
 للدكتور )صالح القصب(. ,بحثه مسرحية )عزلة الكرستال(

)جماليات المكان في بـ نونكريم رشيد المع دراسة –ا ثانيً 
العرض المسرحي من المكان الخرافي ما قبل الفلسفة إلى العصر 

صل رسالة ماجستير تقدم بها إلى كلية الفنون في األ يوه, الحديث(
القراءة المنهجية الواعية لمفردات ت بوقد اتسم, جامعة بغداد –الجميلة

ا على التطور ا في اتكائهخصوصً  ,العمل المسرحي الفكرية والفنية
 يالفلسفية والثقافية, وه :التاريخي لجماليات المكان من الناحيتين

ف عناصر كما تتبع المؤلّ , نإلى اآل األزلدراسة لطبيعة المكان منذ 
 .من حيز وفضاء ها,لغة )المكان( ومفاهيم

 :طار النظري من مؤشراتسفر عنه اإلأما 
عند قراءة   ,تصورات ذهنيةعلى شكل نتاجات الخيال تتوالى  -0

ثم تتكاثف عند تحليله وتفسيره له؛ من خالل  ,المخرج للنص
القراءات المتعددة التي تؤسس للشبكة المعرفية والصورية 

صور مادية على  إلىبفعل الفعل تتحول للعرض, ثّم  
 وفق الرؤية اإلخراجية للذات المبدعة.خشبة المسرح, 

 ,ات الخيالمن نتاج التصورات الذهنية نّ من أرغم على ال -9
بل لها جذورها الواقعية, كذلك  ,تأتي من فراغًل ها إًل أنّ 

 الصور المادية التي يبنى عليها المنجز الفني.
 ,التحويل من التصورات الذهنية إلى الصور المرئية نّ إ -3

عتمد في جمالياتها وتأثيرها في المتلقي على كيفية توظيف ت
ة متحولة عناصر العرض المسرحي من خالل عالقات بيني

 جديدة. ومنتجة لمعانٍ  ,الحظويًّ 
طغيان الجانب البصري على الجانب السمعي في العروض  -0

 ,نتاج المعاني العديدةإوذلك لقدرة الصورة على  ,التجريبية
 مكانية تأويلها.ا  و 

وفق آليات  التأشيرات  ,نستطيع تصنيع المكان الدرامي -2
 ,داءالتي يبدعها الممثل عند األ ,الصوتية والجسدية

 .خرىوبمساعدة التقنيات األ
يشكل المكان بيئًة وفضاًء مرًنا, يعين الممثل على اإلبداع  -0

في  األداء,  في محيط المساحة المخصصة للعرض, سواء 
 .في مسرح العلبة, أو في األماكن المغايرة

 في خلق يكون فاعاًل  ,السينوغرافي للعرض اإلنشاء نّ إ -1
من خالل تعدد  ؛كنماتنوعية وتعددية للكثير من األ

ومدى تأثيرها على  بنائية للعرض,العالقات بين العناصر ال
 .للمتفرجيناًلنطباعات الذاتية 

يلجأ المخرجون التجريبيون إلى البحث عن مكان مغاير  -0
بداعية في يستطيع استيعاب خياًلتهم اإل ,لمسرح العلبة

, حينما يدركون أّن نشائية البصرية للعرض المسرحياإل
عاجز عن تحقيق رؤاهم  -مسرح العلبة–ن المألوف المكا

 اإلخراجية, أو معالجة القضايا اإلنسانية المتجددة.
 ,فكان منها  المسرح الدائري ,ماكن العرض المغايرةأتنوعت  -2

الشوارع والممرات  والساحات الواسعة, ثمّ  ,وباحات الكنائس
قع بين الوا الفاصلةلغاء المساحة إبهدف  ؛والمباني القديمة

والمتلقي  الُمؤّديالحياتي والواقع اًلفتراضي, بحيث ينغمس 
 في فضاءات العرض ضمن مساحة واحدة.

 :جراءات البحثإ
 مجتمع البحث: -وًلً أ

ماكن أمة في يتمثل مجتمع البحث في العروض المسرحية المقدّ 
 لمسرح العلبة. معمارّيتهامغايرة في  أخرى
 ي.منهج البحث: الوصفي التحليل –اثانيً 
 اختيار العينة: -ثالًثا

عمد الباحث إلى اًلختيار القصدي لعينتين من نتاجات المسرح 
     خراجإحزان مهرج السيرك( أمسرحية ) وهما: ,العراقي المعاصر

420



 9102,  ثالثالالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

صالح القصب(, ومسرحية )طواف أبي عثمان حول األمس  .)د
خراج  إعدادمن  ,واآلن(  :اآلتيةلألسباب  ,زهير كاظم( .)دوا 
صالح  .لمنهج مسرح الصورة عند )د أّسسا عمالنال ذانه -0

زهير  .القصب(, ولتجارب اًلحتفالية الشعبية عند )د
 كاظم(.

 مشاهدة الباحث العينية لهما. -9
 هداف البحث.مع أ يّتفق العمالن -3
 تحليل العينات: –ثالًثا

 حزان مهرج السيركأمسرحية  –ولىالعينة األ
 ميهاي زامفيـر  –سيناريو
 صالح القصب -راجخـــا  ترجمـة و 

كلية  –قدمت في قاعة المسرح الدائري في قسم الفنون المسرحية
 بغداد –الفنون الجميلة

 المحتوى الفكري للعرض: -0
 كالذي نتداوله ,مسرحي مكتوب لم يستند هذا العرض على نّص 

و الذي نختاره كمصدر مؤسس لعروضنا أ ,في قراءاتنا اليومية
من المفردات  يو حركي خالٍ المسرحية, بل هو عبارة عن سينار 

 ؛س لها الكاتب بطريقة فنيةسّ أجاء على شكل صور خيالية , اللفـظية
, ذي من خالل الوصف الدقيق لحركة ذلك المهرج حافي القدمين

فيما يختزن في دواخله  ,ضحاك اآلخرينإالذي يحاول  البشرة الّسوداء,
 ,يقاع  الشخصيةإمع  ,المتماثلة ةوالرغبات المكبوت واأللم, ,الهمّ  من

فجاءت قراءة )القصب( لهذا السيناريو وفق  وانفعاًلتها اآلنية,ولونها, 
استمدت بنيتها من خالل التحليل العميق لما هو ظاهر  إخراجيةرؤية 

المظلمة من قاع  األعماقوما هو مضمر في  ,من الدًلًلت والمعاني
ح الصورة الذي ووفق منهج مسر  ,اثم الفتاة ثانيً  ,شخصية المهرج أوًًل 

 تبناه المخرج في جميع عروضه المسرحية.
ا مع وعازفً  ,اومغنيًّ  ,ابهلوانً ذو البشرة الّسوداء يعمل هذا المهرج 

ذات بصحبة زوجته  ,بين القرى والمدن لٍ متنقّ  مجموعة في سيركٍ 
والمالمح الجميلة, حيث ينعكس هذا التناقض بين  ,البشرة البيضاء

حزان وآًلم له, ألتكون مصدر  ,السيئة بينهما البشريتين على العالقة
 ,وتبدو لنا هذه الزوجة وهي ترتدي المالبس البيضاء المخططة بالسواد

 لٍ إلى متأمّ  هالذي تحول بفعل عمل ,دًللة المشاركة الوجدانية لزوجها
حباط واًلنكسار المالزم له, لمكانه وزمانه, حيث اإل متجاوزٍ  ,خيالي  

إلى  ثمّ  ,على التحول من مهرج إلى مصارع ثيرانرغم رغباته وقدرته 
عن قدرات عقلية وجسدية غير  بأساليب تنمّ  ,قدمكرة وًلعب  ,موسيقيّ 
 تختزنها تلك الشخصية. ,طبيعية
 تحليل العرض: -9

شبه بورشة عمل تقام في قاعة أتبدو التمارين اليومية للمسرحية 
بصرية من أللعاب السيرك, حيث تتشكل كل يوم عشرات اللوحات ال

 ,المخرج من مقترحات جمالية يقّدمهباًلستناد إلى ما  ,ينقبل المؤدّ 

مشهد من  التي يرتسم من خاللها كلّ  ها,س لطبيعة الحركة وشكلتؤسّ 
وكأنه لوحة فنية تشكيلية, لينتقي منها المخرج ما  ,مشاهد العرض

 يتوافق ورؤيته اإلخراجية, وألن مكان العرض عبارة عن قاعة مستطيلة
ها فرضت سلطتها على فإنّ  ,تتوسطها حفرة دائرية متوسطة الحجم

نه استعار شكل الدائرة التي ًل ألدرجة  ,الرؤية اإلخراجية )للقصب(
 ه,كون بمثابة الشكل المعبر عنتل ؛وًل تنتهي عند نقطة ,تبدأ من نقطة

لتأسيس  ؛به الكواليس الجانبية التي استعان بها المخرج تالذي زخرفو 
 و شخصياتأبحيث بدت وكأنها وجوه لمجاميع  ,لعرضفضاء ا

وهي تؤدي لوحاتها الراقصة خلف  ,متماثلة مع شخصياته المسرحية
هو  ,ها تعيش في عالم خارجية وكأنّ بأجواء طقسيّ  ,تلك الكواليس

راد المخرج  أبمثابة امتداد للعالم اًلفتراضي للعرض المسرحي, حيث 
نموذجان أنما هما إ ,لفتاة الجميلةوتلك ا الُمهّرج,هذا  نّ أالقول ب

وهي في دوامة ًل , تعيش وسط مجتمعاتنا أخرى إنسانيةلشخصيات 
يجاد الحلول المنطقية لما تعاني من مشاكل وصراعات إتستطيع 

بل عمد إلى توظيف الحركة الدائرية  ,بذلك متعددة. ولم يكتف  
ضمن مساحة ي جميع لوحاتها وتؤدّ  ,وترقص ,وهي تتنقل ,للمجاميع
و خارجها, بهدف منح المتلقي العديد من أسواء في الحفرة  ,العرض

مامه, وتجاوز مبدأ الحجب أزوايا اًللتقاط والرؤية البصرية لما يحدث 
والمتلقي, فكان  الُمؤّدي :ن يحدث بين طرفي الرسالةأالذي يمكن 

ي الت اإلنشائيةوالصور  ,للشكل الدائري سلطة على الرؤية اإلخراجية
ها بطلي اا المشاهد الرئيسة التي كان قطبمّ أ ,شكلت العرض

 ,ها كانت تؤدى أعلى يمين الجانب العلوي من القاعةفإنّ  ,المسرحية
وهو جزء من مكان  ,ا من محيط الحفرة الدائريةوعلى بعد متر تقريبً 

على اليمين على مقربة من باب أجلوس الجمهور, وينتصب في 
لتكون تلك المساحة نقطة ًلنطالق ؛ انو(الدخول للقاعة )آلة البي

و أ ,وتشكل اللوحات والتكوينات سواء لبطلي العرض ,حداثاأل
باتجاه  ,االرؤية بالنسبة للمتلقي مستقيمً  فيكون حينها خطّ  ,المجاميع

ولكن بزوايا مختلفة, لكي يمنح المتلقي فرصه مشاهدة  ,مركز الحدث
ومع توالي المشاهد  المؤدين. على وجوه وقراءتهااًلنفعاًلت المنعكسة 

حيث  ,حيانالصامتة التي تميل إلى الرقص التعبيري في بعض األ
ما بين الشخصيتين  ,العالقات الجسدية المتغايرة في كل لحظة

التي تمثل نماذج بشرية متعددة  ,ن وما بينها وبين المجاميعيالرئيست
ة والنغم المتنوعة في الدرج واإليقاعاتياهم في السيرك, ا  تعمل و 

 ؛ا فريق العمل التقني في اختيارهاحسن كثيرً أالتي  اوبمساعدة الموسيق
يقاع النغمي ألجساد الممثلين حداث واإللتوافقها الرائع مع طبيعة األ

س المشاكل الناتجة عن طبيعة ذلك ساعد المتلقي على تلمّ  كلّ  ,جميعاً 
ذات بالفتاة  ,ذا البشرة الّسوداء نسانية التي تربط البطلالعالقة اإل

ونظرة المجتمع التي يراها غير شرعية, حيث تنعكس , البيضاء البشرة
 لفة ومحبة.أفي النهاية على ما بينهما من 
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ر عن عظم الصراعات الداخلية خير الذي يعبّ وفي المشهد األ
تدخل المجموعة من خارج القاعة عبر الباب في تماثل  حيث ,للبطل

كأنها  ,وهي تعدو خلف البطل ,حركي مع رياضة صراع الثيران
فتتحرك  ها,حيث ينتهي بها المطاف إلى الحفرة ذات ,اتصارع ثورً 

يقاعات مختلفةوسطها دائريًّ  فأصبحت مساحة العرض  ,ا وبأشكال وا 
 ,ه التشكيالت الحركية بين الحين واآلخرؤ طار لوحة تملإالدائرية كأنها 

الجمهور الذي حيث  ,وفق ارتسامات دائرية فرضتها بيئة العرض
ا حيان مجبرً والذي يجد نفسه في كثير من األ ,يحيط بفضاء اللعبة

 وزاوية مشاهدته للعرض. ,على تغيير طريقة جلوسه
ة التي تختزن المشاهد المهمّ  نّ أللباحث ب يظهر ,ومن هنا

يمين  أعلىمت في قدّ  ,والتي رسمت بجمالية خاصة ,فكار الرئيسةاأل
ة واضحة  للقراءة, في حين كانت معظم لمنح المتلقي صور  ؛القاعة

القيمة الفنية والجمالية لكافة  نّ أل ؛م وسط الدائرةالمشاهد الراقصة تقدّ 
 ,قد تكون بذات التأثير عند الرقص ,جزاء الجسد في حركاته ودًلًلتهاأ

 الحركي لحظة الفعل. واألداء
 ⃰مسرحية طواف أبي عثمان حول األمس واآلن  -العينة الثانية

 خراج: د. زهير كاظما  اد و عدإ
 مصادر العرض: -0
 .حكايات ألف ليلة وليلة -أ

 تأليف الجاحظ.  -كتاب البخالء -ب
 .تأليف ابن الجوزي -كتاب المـــدهش -ج
 .تأليف ابن قيم الجوزية -كتاب أخبار النساء -د
 تأليف بهاء الدين محمد بن حسين العاملي. -كتاب المخالة -ه
 .اهلل وآخرين تأليف محمـد أحمـد جــــــاد -قصص العرب -و
 تأليف شوقـــي ضيـــــف. -فصل من الشعر العربي ونقده -ز
 حكاية المسرحية: -9

بني المتن الحكائي على سؤال فلسفي برسم الّسجال بين: 
 (:البخيل –المثقف وخالويه –الجاحظ)

 خالويه: أيهما أبقى وأغنى المال أم العلم؟
 الجاحظ: بل العلم يا بني.

 هل المال يستعطون؟أبواب أالعلم عند  لأهذن لماذا يقف إخالويه: 
واحد منهما  حيث يسوق كلّ  ,حداث الدراميةاأل أومن هنا تبد

الذي األعرابي, من رأي, فتكون حكاية  إليهل ما ذهب حكايًة تفضّ 
المرابي الجشع الذي ًل يتوانى من  هذا العمّ  ,ة(يعشق بنت عمه )عزّ 
ا الذي سافر بعيدً  ,عمهارغم خطبتها من ابن  ,ميرتزويج ابنته من األ

كشرط لزواجه من  ,من مال ر له ما طلبه العمّ عمل يوفّ عن ا بحثً 
لجمالها وما تحمله   ؛ثم الخليفة ,مير في الزواج منهاحبيبته, ورغبة األ

ب ترفض الجاه والمال, وتقاوم قسوة األ أّنها إًل ق ومعرفة,لُ من خُ 
الغني بالعفة  المال, من حيث لتتزوج في النهاية من ابن عمها الفقير
الذي يجيب عليه  هالسؤال ذاتبوالكرامة والعقل, لتنتهي المسرحية 

 ,بتفضيل العلم والمعرفة ,شخوص يمثلون معظم الطبقات اًلجتماعية
 .على المال والغنى

 البنية الشكلية لمكان العرض: -3
تكويناته ووظيفته  استمدّ  ,لقد تشكل المكان وفق تصميم خاص

ا والذي كان موضعً  ,ن العربي المعروف عبر التاريخمن شكل الديوا
قامة ,الحكايات لقّص  ا مكانً  هالوقت ذاتبمجالس الشعر والسمر, وهو  وا 

والقوانين  األعرافوفق  ها,لمناقشة المشاكل المجتمعية والفردية وحلّ 
عاد أ ,على متطلبات رؤيته اإلخراجية المخرج وبناءً  أنّ ًل إالعشائرية, 

 ,د مكانات العرض بخمسة مواقعبحيث حدّ  ,اللعب تشكيل فضاءات
يحدد , حيث هناك مستوى خشبي شمالها ,داخل المساحة المستطيلة

والعلماء,  واألدباءالمثقفين  ا لكلّ الذي جعل منه رمزً  ,فضاء )الجاحظ(
لشيخ  ليكون فضاءً  ؛في حين انتصب مستوى آخر جنوب الساحة

لوجود مقاربات  ؛لى فضاء الخليفةل إوهو ذاته يتحوّ  ,البخالء )خالويه(
الذي ينظر لألشياء من  ,بين الشخصيتين منها الغنى ومستوى الوعي

ل الذي يمثّ  ,)لألمير( منظار مادي, ومستوى آخر شرقها ليكون فضاءً 
ليكون  ,الجاه والسلطة والمال, في حين انتصب مستوى آخر غربها

دائرة فارغة من (, وارتسمت في وسط الساحة األعرابيلبيت ) فضاءً 
حداث التي كمنصة خامسة تقع عليها معظم األ ,قطع ديكوريه يّ أ

ق بشؤون الرعية. والتي تتعلّ  ,خرىتدور خارج الفضاءات األربعة األ
ربعة, وكانت مواقع الجمهور هي المسافات الفاصلة بين الفضاءات األ

لمشاهد وبذلك تختلف زوايا الرؤية بالنسبة ل ,المحيطة بالدائرة الوسطية
خطوط الرؤية  نّ إف ,الدائرة الوسطية باستثناءمن حدث إلى آخر, 

 .باتجاهها مستقيمة
 تحليل العرض: -0

تقوم الرؤية اإلخراجية على تقسيم  فضاءات العرض إلى خمسة 
س لها معرفة المتلقي بطبيعة منها دًللتها التي تؤسّ  لكلّ  ,مواقع

على المستويات  التي لها حضور تاريخي فاعل ,الشخصيات الرئيسة
وذلك من خالل ما تركته من  ,والسياسية, واًلجتماعية ,الفكرية

ن ا لقياس مَ نموذجً أجعلتها  ,مواقف حياتية استثنائية أو ,دبيةأفات مؤلّ 
 هو على شاكلتها عبر التاريخ.
عن مجموعة من المؤلفات التراثية العربية  أما بنية  النص المعدّ 

التي  ,ة النصوص اًلحتفالية العربيةفقد جاءت وفق بني ,المعروفة
التراثية,  واألشكال ,والمقامات ,والقصص ,تستمد شكلها من الحكايات

نة تنوعت مفرداتها بين  ولغة ملوّ  ,حيث تقوم على مشاهد قصيرة
 ,والملفوظات الشعبية ,والحكم واألمثال, واألشعار, ,العربية الفصحى

 التراثية المعروفة. اتواإليقاع األنغام,والرقص على  ,والغناء
كما استعان المخرج بتقنية المونتاج المعروفة في النتاجات 
التلفزيونية والسينمائية, حيث تنتقل األحداث والشخصيات من مكان 

حداث أر فق وتطوّ بما يتّ  ,اعبر فضاء العرض العام لحظويًّ  ,إلى آخر
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ر و تغيير في قطع الديكو أظالم إن يكون هناك أدون  ,المسرحية
 للدًللة على تغير المكان.

عدد الجمهور الجالس في  نّ أوألن المساحة مستطيلة الشكل, و 
 ,كثر بكثير من الجالسين في الضلعين اآلخرينأالضلعين الطويلين 

)الجاحظ  :ول عبر فضائيالمشهد األ ون يبدأفقد عمد المخرج إلى 
لضلعين في ا ها,سفلأعلى الساحة المستطيلة و أن في ياللذ ,وخالويه(
الرسالة إلى جموع المشاهدين بكل  بحيث يمكن بثّ  ,الصغيرين
ن يبدأ العرض بغناء قصيدة في مدح الرسول الكريم أبعد فوضوح, 

وعلى أنغام الفرق  ,( من قبل جميع الممثلينصّلى اهلل عليه وسّلم)
ى في بعض بالدنا العربية )الدرباشة(, التي تسمّ  ها,يقاعاتا  الصوفية و 

 في التكيات والمنابر الدينية. ين نفسيهماالتكوين المعتمدالشكل و بو 
ينبري )الجاحظ( من أعلى منصته  ,وقبل نهاية الغناء بلحظات

ه يوجهه إلى الجمهور, فيجيب وكأنّ , )أيهما أغنى وأبقى( :ا سؤالهطارحً 
 وهنا يبدأ الصراع بينهما بهذه, )بل المال يا بني( :ا بقوله)خالويه( فورً 

ه س للفكرة الرئيسة للعرض المسرحي, وكأنّ لفكرية التي تؤسّ ة االجدليّ 
هما, ثم يبينهما عن رأي حيث نرى الدفاع الحادّ  ,مصيريّ  تراشق جدليّ 
لى األ تتمركز في فضاء الشخصيات  ,حداث وفق وقائع قصيرةتتوا 

 خرى.األ
 ,شعارواأل ,مثالواأل ,والرقصات ,باألغاني العرض غنيّ  وألنّ 

من وسط تقع إلى الج بالمساحة الدائرية التي فقد استعان المخر 
داء في تلك الفعاليات تقنيات األ نّ أل ؛ا لوقوعهالتكون مكانً  ,الساحة

ن يكون أو  ,ةك في تلك المساحة بحريّ ن يتحرّ أي )الالعب( تسمح للمؤدّ 
حيان, وألن تلك المشاهد تبنى على ا للجمهور في الكثير من األمواجهً 

حيث الحركات  ,ومدركات بصرية ,والشعر ,مدركات سمعية كالغناء
إلى  المؤثرة تمتدّ  دًلًلتها وجمالياتها  نّ إف ؛ ومن هناالجسدية الراقصة

اًلتجاهات. وتكون عملية انتقال الشخصيات بين الفضاءات  كلّ 
بهدف  ؛داتليس لها محدّ  ,ةوالدائرة وفق خطوط حركية حرّ  ة,ربعاأل

 ك الجمهور في العرض.شراا  و  ,فرصة لالرتجال الُمؤّديمنح 
 ساحة بوصفها ,صليةكما كانت لوظيفة المكان األيقونية األ

للعب كرة السلة  -في األصل–ا مخصصً  افضاء مفتوحً  تمتلك
ا من طريقة داء الممثل ليقترب جدً أتأثير كبير على  فكان لها والطائرة,

كُئ تتّ التي تقوم على آلية  ,داء في المسرح اًلحتفالي الشعبي العربياأل
ساليب تقليد السلوك وفق األ , فضاًل عنعلى اللغة التي ينتجها الكاتب

المعروفة بالتراث العربي بالمظاهر شبه الدرامية, هذا السلوك الذي 
والرسم الكاريكاتيري  ,والتصنع ,واللعب ,ه إلى المبالغةئينحاز في بنا

 داء.للشخصيات عند األ
سيمات الجغرافية التأسيس لهذا المكان وفق التق كما أنّ 

شراك الجمهور في العرض المسرحي, فهو إيهدف إلى   ,المذكورة
ونظم عشائرية لها حضورها  ,يوحي إلى مكان تحكمه قوانين اجتماعية

 تحقيق العدالة اًلجتماعية في فّض  من حيثفي الذات الجمعية, 

ا مكان لالحتفاًلت بالمناسبات يضً أفراد, وهو المنازعات بين األ
وسرد  ,عياد الدينيةواأل ,قامة الطقوسا  و  ,ة كالزواج مثاًل الشعبي

والرواة, وهو ملجأ  الّقاّصينحداث التاريخية من قبل القصص واأل
ومأوى المسافرين والرحالة ومن ًل  ,الجائع ليحصل على قوت يومه

فهو  ,)الديوان( ــسكن له, ويسمى هذا المكان عند العشائر والقبائل ب
نصاف ق العدالة واإلمنه, مثلما تحقّ أن للفرد حاجاته و ليفة تؤم  أحاضنه 

وعدم الغربة بينهم وبين  ,للجميع, ومن هنا يشعر الجمهور باًلنتماء
من  ؛ا من التشاركية في العرضن يخلق نوعً أوهذا من شأنه  ,المكان

تمام إو أ ,او الرقص موضعيًّ أ ,خالل الغناء الجماعي مع الممثلين
مثلة الشعبية, وبذلك يكون الجميع واأل ,بعض المقاطع الشعرية
 ا .محتفلون هنا/ اآلن/ جميعً 
 –البيئات–حداث وانتقالها عبر الفضاءات ومع توالي األ

حيث  ,من التحوًلت في طبيعة تلك الفضاءات كثيرٌ حصل ي ,الخمس
وفي الثالث إلى  ,عرابي(ينتقل الحدث في المشهد الثاني إلى بيت )األ

ة عملية عزل ضوئي بين يّ أن تكون هنالك أدون مير وهكذا, مجلس األ
ضاءة المخرج اعتمد على اإل ذلك ألنّ  ؛حداثو األأتلك  الفضاءات 

والذي  ,الذي يعمل بواسطة النفط ,ة التي مصدرها ذلك الجهازالفيضيّ 
 ,وهو ُمنت ج لوهج ضوئي كبير وشديد ,)اللوكس( ــى في العراق بيسمّ 

حيث تبقى جميع الفضاءات  ,رةي مساحة كبين يغطّ أمن الممكن 
فيما بينها,  تهمما ساعد على سرعة اًلنتقال وحري ؛مفتوحة للمتلقي

حد إلى أخرى أو  ,ل مرة إلى سوقالمساحة الوسطية تتحوّ  نّ ألذلك نرى 
والتحايل لكسب  ,لعرض القدرات في الغناء أو مكانة المدينة, زقّ أ

 خ.إل المال ...
 

ة( وابنة عمه )عزّ  ,عرابي(ين )األحداث والصراع بر األومع تطوّ 
من  ة وماًًل وقوّ  ايملكون جاهً  نومَ  ,مير والخليفةوالعم واأل ,من جهة
عرابي صاحب العلم حداث إلى انتصار األتنتهي األ ,خرىأجهة 

ما فية ثبت )الجاحظ( بهذه الحكاية الحجّ فيُ  ,ليظفر بابنة عمه ؛والمعرفة
المسرحية  ن المال, ولم تنته  بقى مأالعلم أغنى و  نّ أمن  ,ليهإذهب 

بعد  ه,طرح السؤال ذاتإلى بنهاية تلك الحكاية بل يعود )الجاحظ( 
 ,والبدوي ,الشاعر :مثل ,خرىأن إلى شخصيات يل المؤدّ تحوّ 

ل العلم على المال عند ها تفضّ وكلّ  –الهمذاني–ديب واأل ,والمقاتل
 ,العرض ممّثلو بهاغنية التي بدأ جابة, لتنتهي المسرحية بذات األاإل

 (.صّلى اهلل عليه وسّلمفي المديح لرسول اهلل محمد )

 النتائج ومناقشتها
 النتائج:

ومن خالل  ,طار النظري من مؤشراتمن خالل ما ورد في اإل
 استخلص الباحث النتائج اآلتية: ,التحليل للعينات

 ااستمدّ  ,واختيار فضاءات اللعب ,تصميم الحركة نّ إ -0
الذي تختلف فيه  ,مكان العرض ا من تصميممتهشرعيّ 
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 العالقة بين الرؤية اًلخراجية والمكان المغاير في العرض المسرحي العراقي

ماكن جلوس أد د بتعدّ وتتعدّ  ,خطوط الرؤية عن مسرح العلبة
على الرؤية  اللمغايرة في المكان تأثيرً  نّ أي أالمتلقي, 

  ثبات لفرضية البحث.إاإلخراجية, وهنا 
 ؛عمد المخرجان إلى اختيار أماكن مغايرة لمسرح العلبة -9

سما اتّ  اللذين لعرضيهمااإلخراجية  ورؤيتيهافق ها تتّ ألنّ 
 ,في الكلية فكانت قاعة المسرح الدائريّ  ,بطابع تجريبي

عيد تصميم بيئتها بما أفي المعهد, التي  وساحة الرياضة
َذَوي ن ير المؤشّ على  ينطبق وهذايتوافق وتلك الرؤية, 

 .1,0 األرقام:
داء األ وأ ,و الغناءأ ,شاهد التي بنيت على الرقصالمَ  نّ إ -3

خرى كاألسواق أرت ألماكن او التي أشأ, الصامت
الوسطيين من مكاني  والساحات, قدمت في الدائرتين

تأثيراتها الجمالية والفكرية في المتلقي  نّ ذلك أل ,العرض
عن  الُمؤّديغاب وجه  نّ ا  ى و حتّ  ,تكون بدرجة متساوية

 ذوات األرقام: فق والمؤشراتوهذه النتيجة تتّ  ,نظر المتلقي
0,2,0. 

داء ساليب األأمن خالل  ؛لت جماليات العرضينا تمثّ كم -0
والعالقات المتغايرة ما بين العناصر التي لها  ,المتنوعة

غنت العرضين بالمعاني المنتجة من قبل أ ,دةدًلًلت متعدّ 
ثارة الدهشة واًلستجابة إين والمتلقين, وقدرتهما على المؤدّ 

في بعض فعاله ومشاركته أحيث تباين ردود  ,لدى المتلقي
 .3ذي الّرقم المؤشر مع فق المشاهد. وهذا يتّ 

والصور المادية  ,تلك التصورات الالمادية الذهنية نّ إ -2
بل لها جذور  ,من فراغ لم تأت   ,المعروضة على الخشبة

 جميع شخوص العينة نّ إنسانية, حيث إو أواقعية محلية 
 نّ إولى لها ما يماثلها في مجتمعاتنا العربية, في حين األ

حداث األ  أنّ ًّل إ ,شخوص العينة الثانية واقعية تاريخية
 ؛اا وفلسفيًّ حملتها تلك الشخصيات وناقشتها فكريًّ  ,معاصرة

ذوي رين فق مع المؤشّ وهذا يتّ  ,نسانيةإبعاد أها ذات ألنّ 
 .0,9األرقام: 

 ,لم يكن للعناصر التقنية حضور فاعل في هذين العرضين -0
 ,ب ما تكون إلى الفيضيةقر أولى فقد كانت في العينة األ

باستثناء بعض المشاهد التي تشير إلى انفعاًلت نفسية 
ضاءة المعتمدة عبارة حادة, أما العينة الثانية فقد كانت اإل

مع عدد قليل من المصابيح  ,عن مصابيح نفطية قديمة
, وكذلك ةجواء عامة فيضيأالتي صنعت و  ,الكهربائية

جدار خشبي حفرت عليه ولى عبارة الديكور ففي العينة األ
ة دوائر. وفي العينة الثانية عبارة عن مستويات خشبية عدّ 

حداث زمنة األأو المالمح ما يشير إلى أليس فيها من الدقة 
وكذلك  زياء لها حضورها التاريخي,األ نّ أ ًّل إ, تهامكنأو 

مع فق الحي. وهذا يتّ  والعزف الموسيقيّ  ,والغناء ا,الموسيق
 .1رقم ال ذي رويتعارض مع المؤشّ  ,3رقم ذي الالمؤشر 

التأسيس للبيئة الواهمة من خالل الحركات والعالمات  تمّ  -1
نتجها الممثل, حيث فضاءات الشخصيات لم تكن أالتي 

ولكن  ,ومستويات خشبية صغيرة ,سوى ساحة دائرية مفتوحة
منحته صفته  ,ير البعد اًلجتماعي للشخصية التي تجلسثتأ

 ,ميراأل ومجالس: ,ولىفي العينة األ فكان السيرك ,البيئية
وهذا  ,والجاحظ في العينة الثانية ,عرابيوبيت األ ,والخليفة
 .0,  2ذوي األرقام: رين مع المؤشّ يّتفق 

اًلختيار للمكان المغاير لمسرح العلبة كان  نّ أرغم على ال -0
ه كانت له سلطة على نّ أ ًّل إ ,من قبل المخرجين اقصديًّ 
ست لصور مادية تجانست في سّ أالتي  ,هما اإلخراجيةيرؤيت

المؤشر مع فق يتّ  تشكيالتها وعالقتها مع شكل المكان. وهذا
 .2رقم ذي ال

لغاء المسافة الفاصلة بين إاستطاع المخرجان في العينتين  -2
ا وجد نوعً أا ممّ  ؛وتوحيد فضاء العرض ,ين والجمهورالمؤدّ 

 ,انيغمن خالل األ ,من المشاركة في عرض العينة الثانية
سواء  ,والمشاركة في بعض المشاهد اًلحتفالية ,شعارواأل

و ترديد أ ,يقاعات الغناءإعن طريق التصفيق على أكانت 
 .2رقم ال المؤشرمع فق بعض المفردات الشعرية, وهذا يتّ 

 االستنتاجات:
رات عن احتواء تصوّ  احينما يكون مسرح العلبة عاجزً  -0

بيئة مغايرة لهذا  لبحث عنليلجأ فإّنه  ه,فكار أالمخرج و 
     المسرح.

النزوع نحو التجريب يمنح المبدع فرصة البحث  نّ إ -9
يستطيع من  ,والتأسيس لبيئة مالئمة لرؤيته اإلخراجية

 نّ أخاللها التأسيس لعالقة جديدة ومغايرة مع المتلقي, كما 
دبية التي تحتوي العديد من بالنتاجات األ التراث العربي غنيّ 

عت بعض والتي  شجّ  ,المسرحيعناصر بنية النص 
لف ليلة أحكايات  :المخرجين للتجريب من خاللها, مثل

الحكواتي  :دائية مثلوالمقامات. وكذلك المظاهر األ ,وليلة
 ن.ياصوالقصّ 

من طبيعة  آتٍ  ,البحث عن مكان مغاير لمسرح العلبة نّ إ -3
 (,الدواوينـ)شكال الدرامية, كنتجت تلك األأالبيئات التي 

 للهو والطرب.ومجالس ا
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 9102,  ثالثالالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 :قائمة المصادر والمراجع
 الكتب: -أ
خراج المسرحي المظهر اإل  حسين, التكمه جي, -0

, بغداد: مكتب كاردينيا للطباعة والنشر والجوهر
 .92, ص 9100والفرز, 

المفرجي, أحمد فياض, مهرجان بغداد للمسرح العربي,  -9
-012, ص ص 022 دائرة السينما والمسرح,: بغداد
011. 

مي جمة: , تر قراءة في المسرحيلد, آن, وبرسفأ -3
التلمساني, القاهرة: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

 .012, 010ص ص  (,ب ت) ,التجريبي
 جمة:, تر فضاءات العرض المسرحيجان, دوفينيو,   -0

براهيم حمادة, القاهرة: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح إ
 .00 , ص01التجريبي, 

محمد  رجمة:, تس الجماليحسااإلسانتيانا, جورج ,  -2
, 0200نجلو المصرية, مصطفى, القاهرة, مكتبة األ

 .92ص
سيميولوجيا المسرح بين بو الحسن, أسالم , هاني  -0

سكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة , اإلالنص والعرض
 .000, ص9110والنشر, 

المكان المسرحي جغرافية الدراما شودهوري, أونا,  -1
القاهرة:  ,ن حسين الرباطميأد.  جمة:, تر الحديثة

(, ب ت)مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي, 
 .30ص

, بيروت: دار 9ج ,المعجم الفلسفيصليبا ,جميل,  -0
 .20, ص0209الكتاب اللبناني, مكتبة المدرسة, 

ساليب اإلخراجية للمخرج األعبد الكريم,  سعد,  -2
, بغداد: مكتب الفتح, 0, ج0, طالمسرحي العراقي

 .020ص, 9109
, نظرية وممارسة المسرح فيما وراء الحدود, فيرال, جوزيت -01

 .0)ب ت( , ص  ,د. جيهان عيسوي جمة:تر 
 رجمة:, تداء المسرحيعالمات األكولين كونسل,  -00

, 0200مين حسين, القاهرة, المسرح التجريبي, أ
 .91ص

 جمة:, تر نظرية العرض المسرحيهلتون, جوليان,  -09
اهرة: الهيئة المصرية للكتاب, الق ,نهاد صليحة

 .30, ص0220

 الدوريات: -ب

عبدالحميد, شاكر, الخيال من الكهف إلى الواقع  -03
, 301العددسلسلة عالم المعرفة, : اًلفتراضي, الكويت

 .301-312, ص ص9112فبراير

ًلنجر, سوزان, مالحظات حول فن الفلم, ترجمة:  -00
, 0 دد, العمجلة الثقافة األجنبيةراضي الحكيم, بغداد, 

 .090, ص0200

 المجالت االلكترونية: -ج
جماليات المكان في عروض المسرح بشار, عرجي, األ -02

موقع الهيئة العربية )اإلنترنت(, مقاًلت,  البيئي,
 .9102/  0/1, آخر زيارة 9100 – 0 –93 :للمسرح

منتديات طلبة علوم اإلعالم واًلتصال, سيميولوجيا  -00
الثة إعالم مصطلح الصورة , مواد سنة ث –الصورة

, جامعة عبد الحميد بن باديس (اإلنترنت)واتصال, 
/ 1/ 0, آخر زيارة 9101, نوفمبر 9مستغانم: الثالثاء 

9102. 
: صحيفة (نترنتاإل)ياقوت, جمال, الرؤية اإلخراجية,  -01

/  3/1, آخر زيارة (9100-بريلإ 09) :روز اليوسف
9102. 
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