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ينطوي مصطمح مشيد عمى معان تختمف من فن إلى آخر، ومن منظور إلى غيره، لكنو يبقى في ذلك 
وتراىن صفات الصغر  . كّمو محكوما بزمان ومكان وبحدود رفيعة طفيفة يختص بيا في ىذا الفن أو ذاك

ليشكل جزءا ومكّونا من مكونات  ة،نادخليحّل محّمو آخر في تتابع وم والمحدودية ونياية فعل أو منظر،
 وتسميتو المتفق عمييا في كل إبداع . مسرحية كانت أو دراما تمفزيونية أو  فيمما أو قصة؛العمل الفني

  . scène (1)"مشيد"فّني تقريبا ىي 
 المشيد إذن أصغر تقسيمات المسرحية، ويعني كل األحاديث منذ دخول الشخصية إلى غاية خروجيا 

المشيد ) استخدم ىذا التعبير في فرنسا، ولذلك ىناك من يسميو  .أو دخول شخصية أخرى أو خروجيا
. (الفرنسي

يرى المشيد أنو مادة متتابعة تدور حول ؛ ويرى بعض الميتمين بالمسرح أن التعريف األكثر إفادة
 نستخمص من ىذا أن المشيد يبنى عمى حدث واحد، ويسعى إلى .ىدف واحد محدد لشخصية بعينيا
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ولكن قد يحدث أن تترك نياية المشيد . لى ذروة صغيرةعين عإنياء لمجيود يسير نحو تحقيق ىدف م
 لذلك بمجرد أن يعرف المخرج الخط .رجحويستمر الموقف بطريقة أو أخرى كّمو  اليدف دون أن يكتمل،

حتى يقوم بدراسة وظيفة كل مشيد وبنائو المنفرد، بحثا عن اإليقاع  األساسي الذي تسير عميو المسرحية،
الكامن فييا، حتى يصل في الوقت نفسو إلى تنويعات ىذا اإليقاع الذي يحقق التباين واالختبلف في 

.   إطار الوحدة الديناميكية لممسرحية
مناشدا تفسير أدوارىم تبعا لتسمسل  كما يسعى المخرج إلى تحديد وظيفة كل ممثل في كل مشيد،

 وعمى المخرج أن يتأكد أنيا تخدم وظيفة .ومبرزا دوافع الشخصيات في كل مشيد, المشاىد وترابطيا
.  المشيد في المسرحية ككل

 وتسيم فنون عرض كثيرة في جمالية المشيد المسرحي الجزائري من عرض إلى آخر فتتكاثف تمك 
الفنون في صنع الفرجة المسرحية التي تكفل متعة المتمقي وانجذابو وتفاعمو مع ما تصنعو تمك الفنون من 
. جمالية بصرية قد تكون من صميم فكرة العمل أحيانا وأحايين أخرى تكون دخيمة ىميا األوحد ىو اإلبيار
ستسعى ىذه الورقة إلى تقصي جماليات المشيد المسرحي الجزائري التي تصنعيا فنون العرض من 

فإلى أي مدى . سينوغرافيا وكوريغرافيا وتشكيل حركي وغيرىا والتي من شأنيا أن تكمل فكرة العمل بصريا
 لممسرح الجيوي بباتنة في تقديم مشاىد مفعمة بالجمالية الشعرية؟ وما ىي اآللهة ليمة غضبنجح عرض 

العناصر واآلليات الجمالية التي أسيمت في تقديم فرجة مسرحية جزائرية أمتعت المتمقي الجزائري برحاب 
...  ميرجان المسرح المحترف الوطني؟

" ليمة غضب اآللهة"حكائية 
؛ قدم في شكل لوحات محمد بورحمة وتأليف جمال مريرعمل مسرحي من إخراج  ليمة غضب اآللهة

فظل . كوريغرافية دارت رحاىا فيما بين أربعة إخوة ُزجَّ بيم في زنزانة واحدة دون أن يعرفوا سبب الحجز
أما . ثبلثة منيم في حيرة كبيرة محاولين نسيان وضعيم المزري، بينما بقي رابعيم يتحرك ببل انقطاع

وأما الرابع فكان . الثاني، فكان يجتيد في ممارسة تمارين رياضية في حين كان الثالث يغمب عميو الحزن
وىو بذلك يثير حفيظة إخوانو . يدندن في سخرية كأنو ال يعي خطورة الورطة التي ألمت بيم دون استئذان

وسرعان ما يتقدم . وأشقائو، مما يؤدي إلى توتر عبلقتيم إلى درجة بعث األحقاد القديمة التي كانت بينيم
الكاىن األعظم نحوىم ليذكرىم بذنبيم الكبير والمتمثل في تعدييم عمى أمر مقدس لمغاية وخرقيم لقداستو 

فما كان غميل الكينة ليشفى وما كان غضبيا لييدأ ما . وذلك عمى إثر دخوليم لممدينة ليمة غضب اآللية
ولم تتوقف المعضمة عند ىذا الحد بل راح . لم ُيضحى بأحدىم ويقدم فدية بعد ذبحو من الوريد إلى الوريد

الكاىن األعظم يأمرىم بحتمية الخضوع لفحص سحري، حتى يتم كشف عيوبيم بما أن الضحية يجب أن 
وىذا ما يؤدي باإلخوة إلى التشاور فيما بينيم الختيار المذنب أو باألحرى . تكون سالمة من العيوب

وتتوالى المشاىد الساخرة ليتبادل اإلخوة الثبلثة االتيام فيما بينيم، في ... المتيم الذي يقدم قربانا لآللية
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حين يستمر شقيقيم الرابع في التيكم، ويواصل تصرفاتو الغريبة إلى أن يفاجئيم الكاىن األعظم بالكشف 
.  عن ىوية المذنب

 جماليات السينوغرافيا
السينوغرافيا عبارة عن معمار يشكل التكوين البصري الذي يسيم في بنائية المشيد المسرحي لونا 

ضاءة وفضاء لبنات مخيالية تقارع الواقع برؤى حالمة كميا شعرية وجمالية تنحو تارة ...وحركة وحجما وا 
ىي بالنسبة لمخشبة ميوى الروح بجسد ...صوب تحريك الجامد والميت لتيبو الحياة والتحدي واالستمرارية

.. المتمقي
صانعيا ومصمميا فنان حالم وميندس خبير بخبايا األلوان واألشكال واألحجام والحركات 

فيو الوسيط الذي يمممم شتات الفنون في لوحة فنية واحدة يعسر تفكيك عناصرىا ألنيا  ...واإليقاعات
.. كالحسناء التي ال يمكن حصر سر جماليا فتجدىا متكاممة الحسن قدا ولونا وحركة وصوتا وفؤادا وروحا

وكل طرف بيا يحيمك عمى مواطن من السحر والجمالية التي تأخذك في غياىب حسنيا حتى لكأنك 
. تفضل سكرك وانتشاءك بجماليا وال تنفك تتقصى السبل الناجعة لمظفر برضاىا والتواصل معيا

السينوغرافيا ىي ذلك التكامل الجمالي في بصريات العصر الحديث بما تؤديو من دور محدد تضطمع 
بو من خبلل وظائف خاصة تشغميا في حيز العرض المسرحي؛ عمى تباين ىذه الوظائف من عرض إلى 
آخر وفق ما تمجأ إليو من استخدامات تقنية لمفردات السينوغرافيا بوصفيا تشكيبل منظريا وصوريا عمى 

.  (2)خشبة المسرح
تبدو خشبة ليمة غضب اآللية لموىمة األولى في خواء تام، ال تؤثثو غير إضاءة زرقاء؛ كانت عبارة 
عن خطوط موحدة شكمت سدوال رباعية في إشارة من السينوغراف إلى القضبان الحديدية التي تشكل 

فكان السر الكامن وراء تجميل القبيح عبقرية السينوغراف . جدران الزنزانة التي يزج بيا اإلخوة األربعة
الذي تمكن من الجمع فيما بين فظاعة األسر من غير ما سبب أو جريمة حقيقية وبين إضاءة تشكمنت 
مدعومة بسبلسل شكمت أنصاف دوائر وىي مدالة بمنتصف الجدران التي ما احتاجت إلى اإلسمنت 
المسمح والحجارة بل اكتفت بإضاءة ىتكت جبروت السواد والبل لون لترسل إلى المتمقي شفرات الفكرة 

واحدة من أىم " اإلضاءة L'univers du théâtreولذلك يعتبر جماعة أصحاب عالم المسرح  .المطروقة
المغات المسرحية التي تمعب أكثر من دور، ويظير ىذا الدور من خبلل تعدد وظائفيا أنيا المغة األكثر 

وتضمن االتساق بين مختمف وسائل ...مرونة ودينامية، حيث تمعب باأللوان وتتحرك وتتنوع في الكثافة
.   (3)"التعبير الركحي التي ُتسقط عمييا

كان الفضاء زنزانة جداره الرابع صالة الجميور، فما أحس المتمقي بعري الخشبة لحظة مع أنيا كانت 
فارغة من كل تأثيث وديكور، ىذه العناصر المشيدية التي عوضيا الممثمون لباسا وحركة وصوتا ولغة 

ذلك أن السينوغرافيا في عموميا امتمكت شعرية لذاتيا فظمت كبل متكامبل يعسر تجزيئو وىنا . وخطابا
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يكمن الجمال؛ جمال الكمية المتجانسة من مشيد إلى آخر حتى بدا الجزء بيا متمما ىاما ال يمكن 
. االستغناء عنو

ناىيك عن الحراس الزرق الذين ضاىوا زرقة فرسان التوارق في تخفييم تحت عمامة بعشرات األمتار، 
غير أن ىؤالء الحراس جعميم السينوغراف خمفية جمالية، إذ جعميم خمف أغبلل شفافة تشبو ثوب 

: الحسناوات، فاضطمع مشيدىم بالكثير من الدالالت منيا
 .االسيام في تخفيف وتيرة اإليقاع الذي كان غاية في التوثب والدينامية -
ملء عمق الخشبة بما يضفي عمى المشاىد جمالية وشعرية تسافر بمخيال المتمقي إلى العصور  -

 .التاريخية السحيقة
إعطاء صورة لمحراس الذين لم يكونوا حراسا عاديين، بل كانوا عسكريين ومراقبين وجبلدين وسدنة  -

 .لكن ميمتيم الرئيسية مراقبة ما يجري بالزنزانة القاتمة عمى سبيل التناوب.. معابد الكينة
ومن العناصر المؤثثة لمخشبة الفارغة إال من أجساد الممثمين بعض األشكال والجمسات التي أرسمت 
ثمة من األيقونات المشفرة عمى غرار تشكيل اإلخوة بأجسادىم كرسيا جمس فوقو الكاىن األعظم، لكن 
سرعان ما يتفرقون ليقمبوا الكرسي تنديدا منيم بطريقة ىزلية ساخرة بتشبث الرؤساء وكينة تمك الحقب 

. بالكرسي
 لكن ىذا المشيد بالذات توالد عن مشيد وظفو المخرج الجزائري لطفي بن السبع حين قدم 

 الكاتب المسرحي العراقي، حين تبنى الرؤية اإلخراجية النبي الزيدي عبدل" افتراض ما حدث فعبل"عمل
 في المسرح الفقير الذي يعول بالدرجة األولى عمى الممثل فقدم جممة من المشاىد مكتفيا جروتوفسكيل

.  بأجساد الممثمين وبمحاف باىت
لئن تقاطعت النصوص وتوالدت من بعضيا البعض بصفة تمقائية فينجم عن ذلك التقاطع تناصا، فإن 
تقاطع العروض المسرحية واستمياميا لبعض المشاىد واالكسيسوارات من بعضيا البعض فيذا ما سماه 

، وىو scénualitéوترجمُت المصطمح إلى الفرنسية  (4)"التعرضن "يوسف رشيدالمخرج والناقد العراقي 
مصطمح اقتطف من الحقل البنيوي المترامي األطراف، وبالضبط من التناص، إذ حاول الناقد العراقي 

بمعبة تستدعي اإلحالة المغرضة التي تناقل " أن يقارب من ىذا المصطمح مصطمح التعرضن يوسف رشيد
ذا . الفني/ مفيوم التناص من جسده األدبي القار فيو إلى مفيوم التعرضن القار في الجسد المسرحي وا 

اسُتميم الجميل من الجميل فإن ذلك ال يضفي إال شعرية عمادىا تكرار فني جمالي يحيل المتمقي إلى 
. صور كميا تعبيرية وجمالية

جمالية الكوريغرافيا وعناصرها المكممة 
كان لمكوريغرافيا التي عرفيا المشيد المسرحي الجزائري المعاصر محشوة بصورة مجانية في بعض 

العروض، إذ لم تكن متجانسة مع مضمون العمل وكأنيا عاىة بجسم ُمصح وصحيح، ولم يكن الغرض 
منيا غير اإلبيار أو بغية استكمال العمر القانوني لمعمل المسرحي الموجو لمصغار أو الكبار حتى يتمكن 
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وىذا ما كان يئد ايقاع تمك األعمال المسرحية التي تمسخ دراميتيا بتكرار حركي . من دخول المسابقة
. سمج ال يغني وال يسمن من جوع

شكمت الكوريغرافيا بحركيتيا وأداء متقمصييا  عصبا ميما بالعمل؛ حيث كانت السيدة بالبرولوج وىي 
؛ حيث قدم جديدا عمى مستوى الحركات المفردات ومنحيا   (5)رضا روار من توقيع الكوريغراف المحترف

جمل حركية تحافظ عمى "دالالت تتناسب ووجودىا بالعمل وثقافة الحيز الحكائي، ليقدم تمك المفردات في 
. (6)"الحركات ليا خصوصيتيا التشكيمية وخصوصيتيا التعبيرية أيضا نسق معين، مما يخمق منظومة من

إذ يدخل الحراس األربعة بمباس يشي بعيد مجيول اليوية، لكنو استمد من الرومان بعضا مما كان يرتديو 
جنودىم، فكان لباسيم موحدا وحركاتيم كميا قوة وانضباط والتزام وكأنيم في استعراض عسكري تحت 

ظبلل إضاءة زرقاء لم تسمح بفضح ألوان ىذا المباس دعوة من العمل لممتمقي كي يسافر بغيابات المخيال 
وىذا يستمد أو يعود إلى . لينتيي مشيد البرولوج بتحية عسكرية تأرجحت بين ثنائية ورباعية. التاريخي

 أوالىا تعود إلى شيء وثانييا عبلمات تدل عمى عبلمات بوغا تيريفنوعين من العبلمات التي يراىا 
ترجع إلى شيء؛ عمى سبيل المثال ارتداء الحراس لمباس عسكري بمبلمحو الرومانية يحيل بالضرورة عمى 
مينتيم ضمن الجيش الروماني، كما قد تحيمنا طبيعة الزي بوصفو عبلمة إلى رتبة القائد العسكرية، كما 

 .  (7)يكون ىذا الزي في حد ذاتو داللة عمى الزمكنة والرتبة في الوقت ذاتو

يعود الحراس بالمشيد الموالي وىم يتدافعون المساجين األربعة بمباس باىت تجاذبو الرمادي واألبيض 
المتسخ المائل إلى الصفرة، عبلوة عمى شكل لباسيم الموحد والميميل والطويل األكمام التي كانت تبدو 

وفي ذلك إشارة إلى طول معاناة اإلخوة خمف القضبان ببل ذنب أو جريمة كما يوحي . أسماال بالية
سرعان ما يقذفيم الحراس فيتوزعون عمى . بالتنكيل الذي لحق بيم وىم في جيل تام بالتيمة الممفقة إلييم

.  الخشبة لتبقى عين الحراس الزرق رقيبة في جيئة وذىاب
الذين كانوا يتساءلون عن " أىل الكيف"كانت اإلحالة والمرجعية من القصص القرآني وبالضبط من 

وما كان الكيف إال زنزانة سجن جائر وما كان فتية الكيف غير أشقاء سيقوا ظمما . مدة مكثيم بالكيف
وعدوانا إلى حيث التعذيب واإلىانات أودت بذاكرتيم خبلفا لفتية الكيف الذين ناموا دىرا ىاربين من 

. سطوة الممك الجائر حفاظا عمى عقيدتيم
  كانت الكوريغرافيا الثانية لممساجين في ثنائية ورباعية كردة فعل عمى ما لحقيم من ىوان ومذلة وىذا 

 فصاروا خرافا ال يصدرون أصواتا إال إذا تحسسوا الجوع وراودتيم حيونة اإلنسانما جعميم يمجأون إلى 
وعمى الرغم مما تحدثو التوازيات .  والماء، وىكذا يصبح اإلنسان حين يجرد من آدميتوالكؤلالرغبة في 

والتكرارات برحاب الشعرية من جماليات التناظر والتطابق والتمايز والتماىي إال أن إذعان اإلخوة في تقميد 
الكبلب جموسا وشما ونباحا وتبوال وأمانة لئلنسان وغيرىا من عادات الكبلب كاد يؤدي باإليقاع في 

الياوية لوال براعة التقمص واألداء التي أضفت نوعا من الفكاىة التي تجاوب معيا الجميور جيدا عمى 
: غرار
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 .تكرار الرباعيات والثنائيات في كوريغرافيا مّطردة لم تعرف الثبات -
 .التركيز عمى حيونة اإلنسان إلبراز االستخفاف بآدمية اإلنسان وما يتجرعو من كؤوس االستعباد -
 .تكرار نباح الكبلب فيو داللة واضحة عمى السخرية من واقع مّر أليم -

أدت المبلبس إلى جانب الكوريغرافيا دورا إيحائيا برتبة الشخصيات وىويتيم وطبقاتيم االجتماعية 
فمن لباس الحراس الذي كان قريبا من بدلة عسكرية لجنود الرومان إلى مبلبس . وبأدوارىم في العمل

المساجين الباىتة إلى لباس السطوة والجبروت المتمثل في لباس الكاىن األعظم والقائد بمباس رمادي 
وغالبا ما كان يستخدم الضوء . فضي، عبلوة عمى برانيس مذىبة زادت من سطوة أصحاب الشأن والجاه

زرق إلحداث تأثيرات المساء والميل وضوء القمر، لكنو في ىذا العمل المسرحي أدى دورا تنبيييا إيقاعيا ألا
.  جماليا؛ إذ غالبا ما كان ينأى بالعمل عن الرتابة والممل

وناىيك عن الماكياج الذي كان عنصرا جماليا مكمبل ليوية الشخصيات وانتمائيا االجتماعي وحاالتيا 
النفسية وأمزجتيا وموقفيا من الورطة التي وجدت غارقة بمجيا دون أن يكون ليا يد بيا ال من قريب وال 

ومن الدالالت التي عبرت عنيا الشخصيات مستعينة بالماكياج السخرية والضغينة والتيكم . من بعيد
ويتوضح ذلك باالبتسامة غير . وتؤدي ىذه التعبيرات إلى نوع من السرور المصحوب بالتفكير الحاقد

.  (8 )الكاممة أو االعتيادية مع تقمص العضبلت
هندسة التشكيل الحركي ودينامية التمثيل تحت سمطة الكتابة االخراجية 

إذا كانت الحركة عمى المسرح تتألف من عناصر ورموز ىدفيا بث االتصال فيما بين مرسل ومرسل 
إليو فإن المغة المفظية ىي بمثابة واسطة يشترك في إدراكيا شخصان مرسل ومرسل إليو يمكن من خبلل 

لى جانبيا نمفي . معرفة دالالت ذات معنى تؤسس لتواصل عبر المغة المفظية (التوليد الصوتي)الصوتيم وا 
وسائط إيصال أخرى ومنيا الحركة التي تدرك دالالتيا من خبلل سمسمة من اإلشارات اليدوية واإليماءات 

... وحركة األرجل وغيرىا
لئن كان التشكيل الحركي يدرك بصفتو ظاىرة بصرية، فإنو يمكن معرفة لغة الحركات باعتبارىا وسيطا 

لبلتصال من خبلل استعمال رموز إيمائية في المقام األول إضافة إلى بناء فيم مشترك يخضع لثقافة 
.  (9)االمرسل إليو وخبراتو التي استمدىا من الواقع بغية اكتشاف المعاني ودالالتو

 يضارع المخرج الرسام التشكيمي في استخدامو لعناصر منفصمة لكي يبني رموزا صورية في التشكيل 
فتفقد األشياء "الحركي مثمما يعمد الرسام إلى تشييد أشكال مبعثرة مكونة من خطوط الطول والعرض 

المستخدمة في التشكيل ذاتيتيا باعتبارىا أجزاء منفردة لتتفاعل وتندمج مع التشكيل العام بارزة إمكانية 
  (10 )...التعبير بصفتيا الجماعية وبوصفيا رمزا بصريا 

 بمثابة تكرار الكتل Rythmeصورة فنية تمتمك إيقاعا، واإليقاع "والتشكيل الحركي عبارة عن 
متقاربة أو مختمفة أو متباعدة ويقع بين كل   قد تكون متماثمة تماما أوunitésوالمساحات مكونة وحدات 

. Intervallesوحدة وأخرى مسافات تعرف بالفترات 
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تجدر اإلشارة إلى أن أداء الممثل يتم عبر تبادل متوازن ومنسجم بين عنصري اإليقاع اإليجابي 
والسمبي الذين تتكون منيما الحركة باعتبارىا تشكيبل، فينجم عنيما تأثير معين بالتكرار المتنوع الذي تقاس 

.  (11)عمى أساسو سمة التأثير الجمالية والنفسية لئليقاع عند المتمقي
إذا كانت عناصر التشكيل الحركي تتمثل في الخط والكتمة بنوعييا المتحركة والثابتة والشكل والضوء؛ 
فإن التشكيل الحركي بعمل ليمة غضب اآللية وقد صممتو الكتابة اإلخراجية التي حمل لواءىا في ىذا 

العمل الفنان جمال مرير بطريقة تجعل تمك الخطوط التي شكميا الممثمون فوق الخشبة وقد تنوعت بتباين 
واضح خطوطا عممت عمى تأثيث الفضاء ولم تكن الكتل أيضا إال أجساد الممثمين وذلك ال غرو ألننا في 
حضرة المسرح الفقير لجروتوفسكي الذي يعول عمى الممثل بوصفو عبلمة وحامل لمعبلمات وىو بحسب 

أحدث قنوات توصيل رسالة العرض، ألن أداءه يربط العالم الخيالي عمى المسرح " التعريف الحديث
 . (12)"بمرجعو في الواقع

أما بخصوص الشكل بصفتو عنصرا من عناصر التشكيل الحركي؛ إذ يظير ضمن التركيب التكويني 
لعناصر الحركة ويبرز عن طريق األوضاع الجسمية لمممثمين وبناء عبلقة مع بقية عناصر البيئة 

المسرحية، مع العمم أن ىذه األشكال أنواع عديدة منيا المتماسك ومنيا المنظم والمنتشر وكل صفة من 
صفات ىذه األشكال ليا دالالت خاصة لدى المتمقي وىذا يتأتى من اىتمام المخرج بالتشكيل الحركي 

الذي يجميو الشكل عبر استمراريتو وىذا ما ظير لمعيان في ىذا العمل حيث جعميم في شكل مثمثات عمى 
ليتكرر المثمث مرة أخرى بوسط الخشبة محاطا بثنائيات متناظرة . يمينيا ويسارىا ثنائيات وخمفيا ثنائي

ولم تعرف . أضفت جمالية شعرية وأبمغت معاني ودالالت خدمت فكرة العمل وموضوعو من داخل العمل
ىذه األشكال والخطوط رتابة بل تطورت وتنمعت من المنظور الثبلثي إلى منظور رباعي ثبلثي ليحدث 

التوازي والتناظر فيما بين اإلخوة وسجانييم من جية وبينيم وبين الكاىن وأصحاب السمطة من جية 
. أخرى

بيذا العمل دور البطولة كما كان  (وقد وصفتو بجيبيد التمثيل) سمير أوجيتلقد كان لمممثل والمخرج 
المحرك األساس لمفعل الدرامي وتطور الحدث وإلثارة األشكال والخطوط التي ال غنى لمتشكيل الحركي 

ذلك أن الحركة تستخدم لمد جسر أواصره متينة بين العرض والمتمقين وتؤدي دورا في توصيل . عنيا
الرسالة إلييم، وتتجمى تمك العبلقة من خبلليا العواطف والمشاعر الصادقة لتخمق معنى فيزيائيا جسديا 

 وىذا المعنى .(13)آرتويبقى وسيطا رمزيا داال بين الممثل والمتفرج ضمن الفضاء المشترك الذي ينادي بو 
الفيزيائي تمكن الممثمون من تجسيده عمى الخشبة من خبلل عفويتيم وفكاىية بعض حواراتيم والغناء 

. الشجي لحامل الفعل الدرامي ومتبنيو
كانت بمثابة فسيفساء " ليمة غضب اآللية"نافمة القول إن ىذه المقاربة الجمالية الشعرية لمسرحية 

إخراجية أدت بيا إمبراطورية العبلمات ومن ضمنيا الممثل بوصفو عبلمة وحامبل لمعبلمات دورا جماليا 
اكتممت شعريتو بالتوازيات والتكرارات التي اعترت الموحات الكوريغرافية الوظيفية والسينوغرافيا المشتغل 
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عمييا باحترافية وقد راعت الحركة والمون واإلضاءة والشكل والحجم، وبفريق عمل تحس بمدى تناسقو 
ولعمري مثل ىذه العروض التي يتقاطع فييا المتخيل . وانسجامو ومخادنتو كفيل أن يأسر المتمقي

األسطوري بالواقعي وحيث تقّوض الجماليات البصرية بنيان النص الذي تغيب حكائيتو السردية فتحل 
محميا مشاىد فرجوية حافمة باأليقونات المشيدية التي تغذي فكر ووجدان المتمقي الذي قد يستسيغ تمك 
الجرعة الزائدة من السياسة التي أضحت العروض اآلنية تحفل بيا، ىي عروض عمى الرغم مما يعترييا 

.  من نقصان تبقى عبلمة فارقة في سماء اإلبداع المسرحي الجزائري
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