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 :مقّدمة
تشتغؿ ىذه الورقُة النقدية عمى مفيـو الّصورة السينوغرافية في العرض المسرحي، بوصفيا خطابًا 

بصريًا يقـو عمى مجموعة مف العالمات المحّممة بدالالت يستقبميا المتمقي ويقـو بفّؾ شفراتيا لموصوؿ 
. إلى فحوى خطابيا الجزئي الذي يتضافر مع خطاب الممّثؿ لتحقيؽ اليدؼ العاـ مف العرض المسرحي

 :إحداىما نظرية واألخرى إجرائية: وعمى ىذا األساس تشّكؿ مسار ىذه الورقة مف محّطتيف اثنتيف
 :  تحّددت تضاريس المحّطة األولى في النقاط اآلتية

 .                          مقاربة نظرية:الصورة في المسرح: أّوالً 

 :    الّصورة السينوغرافية: ثانياً 
  .حّد المصطمح وارتحاالتو: السينوغرافيا .1
 . مياـ السينوغرافيا اليـو ورىانات المستقبؿ .2
 ".    حمؽ سميـ"وسائؿ التشكيؿ السينوغرافي في مونودراـ : ثالثاً 

 . Les Accessoires/ األكسسوار .1
 .Les Costumes/المالبس .2
 .Le Décor-L’éclairage/ اإلضاءة- الّديكور .3
: مقاربة نظرية:الصأرة في المسرح/ أّأ ًال   

وىو خطاٌب لسانيٌّ لغوي " خطاب المؤلؼ:"يتشّكؿ الخطاب المسرحي مف مجموعة خطابات، أبرزىا   
يؤلفو كاتب مسرحي ويتوجو بو إلى قارئ ومتفّرج، وىو في ىذا يمتقي مع أّي خطاٍب أدبّي آخر يعتمد 

  .عمى الّمغة كأداة لمتواصؿ

الذي يعتمد عمى الكتابة السينوغرافية التي تحّوؿ الخطاب الّمفظي المكتوب إلى عرض " خطاب المخرج"و
ضاءة وموسيقى  كسسوار ومالبس وا  تتضافر في نسج بنيتو مقومات األداء المسرحي مف تمثيؿ وديكور وا 

وما يعكسو مف ردود " خطاب المتمقي"ويتوّلد مف تشابؾ الخطابيف خطاٌب ثالث ىو  .إلخ...وكوريغرافيا
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 تقديـ صياغة صورية ليذا الخطاب المتعّدد آن أبرسفيمدوقد حاولت الباحثة .أفعاؿ إيجابية أو سمبية
  :(1)بوصفو نسقًا تواصميًا كما يمي

 .               ممثموف+عدد مشاركيف+مخرج+مؤلؼ: (متعّدد)ُمرِسؿ - 

 .                    عرض+ نّن  :ُمرِسمة-

آداب السموؾ، )شفرات إجتماعية وثقافية  + (بصرية/سمعية) شفرات إدراكية+شفرات لسانية: شفرات– 
العرض  تعمؿ عمى ربط (...فضاء مشيدي لمعب) شفرات مسرحية محضة + (إلخ...محاكاة، عمـ النفس

.    بمحظة تاريخية بعينيا
  .جميور (متفرجوف)متفّرج: متمّقي– 

مف المؤّكد أّف العرض المسرحي ال يتكامؿ خطابو بالداللة الّمغوية فقط، بؿ في تفاعمو مع بقية 
وأّي عمؿ مسرحي يحتاج  .العناصر المسرحية، وبيف المتمقي الذي يتفاعؿ مع الحركية البصرية والّمغوية

 .إلى حركة مسرحية تنسجـ وتتفاعؿ مع األلواف في تحميؿ اإلبداعات التشكيمية وبناء الّصورة المرئية

 وىو ما يشّكؿ (2)فقواعد المنظور المسرحي ُتعطى لتكويف اإليحاء بالمكاف المّتسع داخؿ فراغ المسرح
ذا كانت الّصورة في مفيوميا العاـ تمثيٌؿ لمواقع المرئي ذىنيًا أو.الكمّية" الصورة المسرحية" بصريًا، أو  وا 

فإّف الصورة المسرحية ال تخرج عف زاوية  .(3)إدراٌؾ مباشر لمعالـ الخارجي الموضوعي تجسيدًا وحّسًا ورؤيةً 
ويعني ىذا أّف .تقميٌن لصورة الواقع عمى مستوى الحجـ والمساحة والّموف والزاوية»ىذا المنظور؛ فيي 

المسرح صورة مصّغرة لمواقع أو الحياة، وتتداخؿ في ىذه الصورة المكونات السمعية والمكونات البصرية 
نّن الكاتب  :كؿُّ شيء ُيشّكؿ واقعًا عمى خشبة المسرح»ووْفؽ ىذا الطرح ُيصبح  .(4)«غير المفظية

كّؿ ىذه األشياء، وفي جميع الحاالت ترمز إلى أشياء  .المسرحي، تمثيؿ الممّثؿ، واإلضاءة المسرحية
أأتكار وقد عّبر عف المعنى ذاتو  .(5)«فيكوف العرض المسرحي بيذا المعنى مجموعة إشارات .أخرى
 وىو كذلؾ مف جميع images/ىو فّف الصور» : بقولوجمال الفّن الدرامي عمم في كتابو O.zich  زيش

. (6)«النواحي عمى اإلطالؽ
تتكّوف الصورة المسرحية مف مجموعة مف الصور البصرية التخييمية المجّسمة وغير المجّسمة فوؽ 

الصورة الّمغوية التي يمثّميا النّن، وصورة الممّثؿ، والصورة الكوريغرافية، والصورة :خشبة الركح، منيا
األيقونية، والصورة الحركية، والصورة الضوئية، والصورة السينوغرافية، والصورة التشكيمية، والصورة 

وفي ىذا السياؽ أشار .(7)المونية، والصورة الفضائية، والصورة الموسيقية اإليقاعية، والصورة الرصدية
الكممة، - 1: "(8) إلى وجود ثالثة عشر شفرة، ُيقّمن العالـ الدرامي فييا وىيT.kowzanتاديأز كاأزان 

- 7الماكياج، - 6الحركة، - 5اإليماءة، - 4، (تعابير الوجو) اإليمائية-3، (ليجة المتكّمـ) النغمة- 2
- 13الموسيقى، - 12اإلضاءة، - 11الديكور، - 10اإلكسسوار، - 9المالبس، - 8تسريح الشعر، 

". الّصوت
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أّف العالمات البصرية أكثر حضورًا في العرض المسرحي مقارنًة بالعالمات الّمسانية كاأزان  وقد الحظ
وتخضع ىذه العالمات أو  .المفظية؛ حيث قّدر عددىا بتسع عالمات مف أصؿ ثالثة عشر عالمة

ـّ ال ُتعّد الصورة المسرحية ىي الشكؿ  الشفرات إلى قانوف التحّوؿ المستمر في العرض المسرحي، ومف ث
البصري فحسب، بؿ ىي تمؾ العالقات والحوارية البصرية؛ العالقات البصرية التي تجمع مكونات العرض 

. (9)الفّني المسرحي ذاتو، والحوارية البصرية بيف ىذه المكونات والممثميف والمتفرجيف
ونظرًا لتعّدد الصور الفرعية التي ُيشّكؿ تضافرىا الصورة المسرحية الكمية، سوؼ نعمؿ مف خالؿ ىذه 

الورقة النقدية عمى التركيز عمى واحدة مف أىـ تمؾ الصور الفرعية التي عرفت إشكاالت كثيرة عمى 
. المستوييف النظري واإلجرائي وىي الصورة السينوغرافية

. الصأرة السينأغرافية/  انياًال 
: حّد المصطمح أارتحا ته:السينأغرافيا -  1

في البدء ُنشير إلى أّف قّمة البحوث والدراسات التي ُتعنى بالسينوغرافيا عمى مستوى التداوؿ والممارسة، 
سواء ما كاف منيا تأليفًا أو كاف ترجمًة، قد فتح باب االلتباس والغموض واالرتباؾ في فيـ حدود ىذا 

ولعّؿ قّمة .المصطمح، شأنو شأف غيره مف المصطمحات األدبية والفكرية والفنية الوافدة عمى ثقافتنا العربية
جرائيًا  مف المسرحييف في المغرب والجزائر وتونس قد أبانوا عف استيعاٍب واضح ليذا المفيـو نظريًا وا 

- عربياً - عدا ىذا االستثناء ظّؿ مفيـو السينوغرافيا  .لقربيـ واحتكاكيـ بالثقافة الغربية خاّصة الفرنسية
يفتقد إلى إضاءات عبر دراسات جاّدة ترفع عنو الّمبس وضبابية الفيـ، وُتصادر تمؾ المقاالت المبتسرة 

.  الصادرة عف أقالـٍ غير متخّصصة في الصحافة اإللكترونية بالتحديد
مصطمح السينوغرافيا مف المصطمحات الحديثة في الخطاب المسرحي العربي بشقيو اإلبداعي والنقدي؛ 

ولعّؿ أّوؿ مف استخدمو مسرحيو  .فقد بدأ تداولو مف طرؼ المسرحييف العرب في ثمانينيات القرف الماضي
ـّ بدأ استخدامو تدريجيًا في أنحاء أخرى مف  .المغرب العربي بحكـ اّتصاليـ الوثيؽ بالثقافة الفرنسية ث

نحاوؿ في البدء الكشؼ .وقبؿ أف نقّدـ إضاءة ليذا المصطمح ونقؼ عند حدود مفيومو .(10)العالـ العربي
. عف أصولو في المسرح وارتحاالتو نحو مجاالت أخرى عبر األزمنة

ـّ نحتيا مف كممتيف ىماSkênographia مف الكممة اليونانية" سينوغرافيا"اشُتّؽ مصطمح   " : التي ت
Skêneوىي الخشبة، وكممة  graphikos وتعني تمثيؿ الشيء بخطوط وعالمات، وُيضاؼ في المغة 

 في العيد اليوناني اعتَبر و.(11) أي تصميـ الخشبةSet Designتعبير" سينوغرافيا"اإلنجميزية إلى كممة 
ف  (ـ. ؽ384 -322 )Aristote أرسطأ المناظر وتجييزات الخشبة أحد المكّونات السّتة لمتراجيديا، وا 

صناعُة المسرح ىي أدخؿ في تييئة المناظر مف صناعة »: كانت أقّميا أىمية، حيث يقوؿ في ىذا الصدد
ف كاف مّما يستيوي النفس فيو أقّؿ األجزاء صنعًة وأضعفيا بالّشعر نسباً  (...)الّشعر  .(12)«والمنظر، وا 

وفي القرف الخامس قبؿ الميالد كانت ىذه الكممة ُتحيؿ عمى معنى فّف تزييف واجية الجزء المخّصن 
وفي عصر  .(13)لمتمثيؿ بعوارض مرسومة ُتمّثؿ مناظر طبيعية أو معمارية تدّؿ عمى مكاف الحدث
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وىو أحد الرسـو " المنظور"النيضة في إيطاليا صارت الكممة مفردة مف مفردات فّف العمارة، ودّلت عمى 
وعندما أصبح ".الواجيات"و" المسقط"الثالثة التي كانت تُقّدـ لمبّناء قبؿ أف يشرع في البناء إلى جانب 

ىو األساس في تصميـ الديكور المسرحي في عصر النيضة والقرف السابع عشر، " المنظور"تحقيؽ 
لمداللة عمى فّف تحقيؽ المنظور بالرسـ في ديكور المسرح واستُبدلت تدريجيًا " سينوغرافيا"انتقمت كممة 

. (14)"ديكور"بكممة 
" الديكور"، فإذا كاف مجاؿ "الديكور"توّسع مدلوؿ الكممة في العصر الحديث، وتجاوز داللة مصطمح 

 (الممثؿ والمتفرج)صارت تختّن بالبحث في عالقة " السينوغرافيا"ىو ما يوجد عمى الخشبة حصرًا، فإّف 
ومع  .(15)بالفضاء المسرحي، وعالقة كّؿ المفردات المسرحية ببعضيا بما فييا الخشبة ومكاف المتفرج

 في مجاؿ المسرح، وأفرز العديد مف Expérimentation التجريبمنتصؼ القرف العشريف ظير مفيـو 
المفاىيـ واألطروحات الجديدة حوؿ تنظيـ الفضاء المسرحي، قاـ بالتنظير ليا مجّددو القرف العشريف مف 

، ابتغاء G.Craig( 1872 -1966)/ كريغ غأردن، وA.Appia( 1862 -1928) أدألف آبياأمثاؿ 
عطائو مسحة تشكيمية .   إعداد الفضاء المسرحي وا 

وىو ما غّير النظرة إلى ىذا المفيـو مف مجرد عنصر مكّمؿ في العرض المسرحي إلى عنصر محّرؾ 
مف العناية بالتكوينات البصرية – تبعًا ليذه الرؤية – فتتوّجو السينوغرافيا .لو، وحامؿ رئيس لداللتو

 .(16)(..الممثؿ، الضوء، الّموف، الديكور)والعالقات المكانية الناشئة في ىذا الفضاء، والُكتؿ المتحركة فيو
تنسيؽ الفضاء المسرحي والتحّكـ في شكمو، » يحيؿ عمى مفيـو " السينوغرافيا"وبيذا أصبح مصطمح 

وىناؾ تحديد  .(17)«بيدؼ تحقيؽ أىداؼ العرض المسرحي الذي ُيشّكؿ إطاره الذي تجري فيو األحداث
ـّ فيو مراعاة عنصر المتمقي في الداللة المعاصرة ليذا المصطمح، وىو أّف السينوغرافيا  عممية »أكثر دّقة ت

صوتي لساحة األداء التي ُيشارؾ المتمقي في تشكيميا بوجوده وخيالو، فيي عممية إرساؿ /تشكيٍؿ بصري
 (أي السينوغراؼ)ويقـو مبدع ىذه العممية  .(18)«مرّكبة تُقابميا وتكّمميا عممية قراءة مرّكبة يقـو بيا المتمقي

لُيشّكؿ مف  ...باستثمار تقنيات الديكور، اإلضاءة، األزياء، الّموف، الفراغ، الحركة، الكتمة، الصوت،
مشيدية تنطوي عمى عالمات مكانية وزمانية ذات قدرة - معطياتيا، وفؽ رؤية موّحدة، تكوينات بصرية

 .(19)عمى التوليد الداللي

: (20)يتّفؽ جّؿ الميتميف بالمسرح عمى أنو يوجد مجاليف لمسينوغرافيا المسرحية ىما
ويترّكز اشتغاليا في دراسة وتصميـ واقتراح كّؿ مالو عالقة بالمكاف  :سينأغرافيا التقنيات/ أ

: ويمكف أف يكوف السينوغراؼ في ىذه الحالة ميندسًا معماريًا ينصّب عممو عمى.المسرحي
مسرح، باليو، )تحديد قياسات الخشبة وحجميا نسبًة إلى الّصالة انطالقًا مف نوعية العروض    - 
. (إلخ...أوبرا
كشروط الرؤية، وىندسة :تصميـ العالقة بيف الّصالة والخشبة معماريًا وتقنيًا بمراعاة بعض المعايير  - 

. ، واختيار نوعية التجييزات الصوتية والضوئيةAcoustiqueالصوت 
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حساب ُقدرة الّصالة عمى استيعاب عدد معّيف مف المتفّرجيف والقدرة عمى إخالء الّصالة ضمف شروط  - 
. السالمة

  .تصميـ أماكف الخدمة الممحقة بالمسرح واألماكف المخّصصة لمممثميف والعامميف - 
وىي أقرب إلى صمب العممية المسرحية، ويترّكز عمميا عمى تصميـ الديكور،  :سينأغرافيا الديكأر/ ب

وفي كثير مف األحياف تصميـ الزّي المسرحي واألكسسوار واألقنعة والمؤثرات الخاصة مف إضاءة 
يعمؿ سينوغراؼ الديكور إلى جانب المخرج لكي يتحقؽ االنسجاـ في أسموب العمؿ .ومؤثرات سمعية

إضاءة )ومكّوناتو  (خارج/داخؿ)وينصّب عممو عمى معالجة الفضاء المسرحي بكّؿ أبعاده .إجماالً 
كسسوار مف جية، والتكويف مف خالؿ الخطوط والُكتؿ والفراغات والشكؿ والّموف والمممس مف جية  وا 

. أخرى
: مهام السينأغرافيا اليأم أرهانات المستقبل/ 2



84 
 

ترتكز عمى تأثيث الفضاء سيميائيًا وأيقونيًا، وتحويمو إلى تحفة تشكيمية »إذا كانت الصورة السينوغرافية 
يقاعية ومف ىنا، فالصورة السينوغرافية ىي صورة مشيدية كبرى تشمؿ .بصرية لونية وجسدية وضوئية وا 

والصورة  .(...األزياء، والماكياج، والتشكيؿ) عمى مجموعة مف الصور المسرحية الفرعية كالصورة الّمونية
الّرقن ) والصورة الجسدية .(...الموسيقى) والصورة اإليقاعية الزمنية .(...اإلضاءة) الضوئية

فإّف وظيفتيا  .(21)«(...تقسيـ الخشبة وتوزيعيا) والّصورة الفضائية .(...والكوريغرافيا، وحركات الجسد
خفاء الحدود بيف الركح »األساسية تنحصر في الوقت الراىف في   إعادة تشكيؿ الفضاء المسرحي، وا 

ـّ السعي إلى تأسيس عالقة مكانية وبصرية بيف الدراما والمتمقي، والعمؿ عمى توسيع الصورة  والجميور، ث
والمكاف المسرحي التقميدي باالتجاه نحو التراكيب واألشكاؿ واألحجاـ المستقمة المتحركة التي ُتسيـ في 
التعبير الدرامي، فالتنّوع الالمحدود والالنيائي لمعمؿ السينوغرافي انطالقًا مف الفراغ، ىو تنويع صور 

الفراغ وتوسيع مجاالت 
الحركة فيو، ألّف كّؿ 

شيء فيو يمكف ىندستو 
ووفقًا ليذا  .(22)«وبناؤه

الّطرح تصبح الخّطة 
القْبمية التي كاف يعمؿ 
وفقيا الديكور قديمًا 
مرفوضة بالنسبة 

لمسينوغرافيا ألنيا خّطة 
جاىزة تحيؿ عمى داللة 

منتيية وتابعة لباقي 
الدالالت التي يعمؿ 

العرض المسرحي بكّؿ مفرداتو عمى خمقيا وتوليدىا وال ُيشَرُؾ المتمقي في فعميا ألنو لـ يكف حاضرًا لحظة 
البناء القبمي مرفوض، أما ما ىو بعدي فيو فنوف السينوغرافيا التي تصير بالنسبة »تصميميا؛ ذلؾ أّف 

لممتمقي إمكانات بصرية تخييمية ومتمّفظة تجعمو يشتغؿ عمى ما يرى ويسمع ليمأل الفراغ بحيوية 
في - ؛ فإذا كاف الديكور"ديكور"ومفيـو " سينوغرافيا"ىنا تتجمى الفروؽ الواضحة بيف مفيـو .(23)«خيالو

فإّف فّف  .Illusion اإليهامفي الماضي يقـو عمى استثمار إمكانيات الّرسـ في تحقيؽ - المسرح 
وتطبيقًا .السينوغرافيا اليـو يقـو عمى استثمار الفضاء المسرحي كفراغ مف أجؿ إعطاء المسرح ُبعدًا شعرياً 

V.Meyerhold( 1874 -1940 ) مييرخألد ڤسيڤألأدليذه الرؤية الجديدة، استثمر المخرج الروسي 
النظرية البنائية التي تقـو عمى استثمار تناغـ الخطوط األفقية والعمودية في فراغ الخشبة لمتوصؿ إلى 

A.Tairov( 1885 -1950 - ) ألكسندر تايرأڤكما فتح الروسي .شكؿ عرض يقـو عمى رفض اإليياـ



85 
 

 مدرسةالباب أماـ توّجو جديد ظير في ألمانيا وتجمى بأعماؿ - بالتعاوف مع الرّساميف في المسرح
، التي عمؿ القسـ المسرحي فييا عمى تطوير التجريب حوؿ العالقة بيف األلواف Bauhaus الباأهاأس

وفي السنوات األخيرة اّتسع  .(24)واألشكاؿ، وكاف لو الفضؿ في تطوير النظرة إلى سينوغرافيا المسرح
مجاؿ السينوغرافيا عالميًا، فتجاوز نطاؽ المسرح إلى كّؿ ما يدخؿ في إطار تصميـ الفراغ وأساليب 

استثماره في المعارض والمتاحؼ والعروض الُمبيرة واالحتفاالت الجماىيرية مثؿ افتتاح األولمبياد عمى 
أّما في العالـ العربي فمازالت السينوغرافيا كاختصان مستقّؿ معماري وتقني لو عالقة  .سبيؿ المثاؿ

وليس مف المبالغة في شيء أف نقوؿ أنيا  .(25)بالمسرح، في خطواتيا األولى بؿ وتكاد تكوف مجيولة
مازالت في طور الحبو يحاوؿ أف يتممس طرؽ نيوضو في غمرة التنظيرات الغربية المتراكمة وما يعتورىا 

. مف إشكاالت
     ُتراىف السينوغرافيا عمى 

ترويج ثقافة بصرية ال »
كالمية، إنيا رىاناٌت مشروطة 

وبإثراء " التحييف اإلخراجي"بػ 
الفضاء بتعّدد زوايا النظر 

مادية "والمشاىدة بعيدًا عف 
إنيا تريد أف تجعؿ ".النّن 

العرض مسكونًا بالعديد مف 
اإليحاءات التي تخترؽ فضاء 
الركح وجغرافيتو باستحداث 
فضاءات أخرى داخؿ ىذا 

الفضاء اليندسي وقد تراكبت 
 .(26)«فيو مجموعة مف األنظمة اإلشارية

 ":حمق سميم"أسائل التشكيل السينأغرافي في مأنأدرام 
 :Les Accessoires/ اإلكسسأار- 1

بأنو مجموعة مف أشياء " إكسسوار" في معجمو المسرحي مصطمح Patrice Pavis باتريس بافيسحّدد 
 عالموفي كتاب . (27)ركحية ُيحّركيا الممثموف أثناء العرض؛ بغض النظر عف الديكور والمالبس

وِضع اإلكسسوار في مرتبة وسطى بيف الديكور والمالبس، نظرًا لمرونتو   L’univers du Théâtreالمسرح
وقابميتو لمتحّوؿ إلى حّد االلتباس مف خالؿ سياؽ الّمعب واالندماج في وضعية مغايرة لوضعيتو األصمية 

 .(28)التي وِضع ليا
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بقميؿ مف التمّعف في ىذا المونودراـ ُندرؾ أّف اإلكسسوار قد حضر وبقوة كوسيمة استعانت بيا 
موظفًا إداريًا بسيطًا راح ُيسّجؿ يومياتو مع " سميـ"فإذا كاف .السينوغرافيا في إيصاؿ خطابيا لممتمقي

كانت ىي اإلكسسوارات الضرورية المصاحبة  (الجريدة، والسّجؿ، والقمـ)فإّف .الوظيفة، والبيت، والّشارع
وبما أّف سميـ الموّظؼ سيتحوؿ الحقًا إلى سميـ األّوؿ الممؾ صاحب الجاللة في نقمٍة .لمثؿ ىذا الّدور

نوعية امتزجت فييا التراجيديا بالكوميديا، فإّف ىذه اإلكسسوارات الثالثة ستختفي وستظير بداًل منيا 
قطعتاف غريبتاف، وتكمف غرابتيما في أنيما ُنقمتا مف وظيفٍة إلى أخرى بعد إجراء بعض التعديالت عمييا 

" البرنوس القديـ"، و"تاج الممؾ"التي تحّولت إلى " حاممة الخبز"إنني أتحّدث ىنا عف .لتميقا بالدور الجديد
 .الذي صار رداًء ممكيًا فاخرًا يحمؿ خمفو رسمَة تّنيف كأيقونة داّلة عمى الُممؾ واإلمبراطورية

 ؟"المرتبة العالية" الذي ُوِصؼ باألحمؽ يطمح فعاًل في الحياة البرجوازية أو ما أسماه بػ سميمىؿ كاف - 
حاممة ):  وما ىي ىذه المرتبة العالية إذا قرأناىا في ضوء اإلكسسوارات التي لحقت بالممثؿ لتّدؿ عمييا- 

 ؟(رداء مَمكي= برنوس تقميدي)، (التّاج= الخبز
، وىي مطمٌب إنساني ليس ىو الوحيد "الكرامة" يطُمبيا ليست سوى سميمالتي كاف " المرتبة العالية " إفّ 

الذي كاف ينشدىا ولكّف كثيريف سبقوه في طمبيا وىـ أولئؾ الذيف وجدىـ في استقبالو في مستشفى 
   !!المجانيف 

 : ولتتحّقؽ كرامة اإلنساف لدينا ال بّد مف توافر شرطاف
ـّ إنسانيًا، لذلَؾ جعؿ : األّأل ىو األمُف الغذائي؛ أف ال نكوَف تابعيَف غذائيًا فنكوف عبيدًا تابعيف إيديولوجيًا ث
تاجًا ممكيًا ليقوؿ لنا إّف مف ُيحّقؽ كفايتو وأمنو مف الغذاء، فقد مَمؾ نفسو ولـ " حاممة الخبز" مف سميم

 .يممكُو غيُره

أف نتمّسؾ بمقّومات أصالتنا دوف أف نرفض االنفتاح والتطّور، مف ىنا لـ يجد سميـ أفضؿ ُمكّمٍؿ : ال اني
لُممكو وسيادتو غير البرنوس القديـ الذي كاف بحاجٍة إلى قميٍؿ مف التعديؿ ليكوف مناسبًا ولعّؿ أىـّ تعديٍؿ 

؛ فاألصالُة "اإلمبراطورية/ المَمكية"لحؽ بو ىو صورة التّنيف التي رسَميا سميـ عمى ظيره لتكتمَؿ فيو صفة 
 .ليست ضعفًا وال انطواًء عمى الذات، بؿ ىي قّوُة الجمع بيف الماضي والحاضر

 :Les Costumes/المالبس- 2
الزـَ الممّثَؿ لباٌس واحٌد تقريبًا تمّيز بالّرسمية وكاف مناسبًا لموّظؼ إداري، ولـ يتغّير إال في المشاىد 

قطعة لباٍس مثيرة لالنتباه؛ إذ كاف بمثابة " المعطؼ"وقد شّكؿ .األخيرة حيف استُبدؿ بقمين المجانيف
الرفيؽ المالـز لمممّثؿ يتحّرؾ بتحّركو ويستكيف بسكونو، إلى الحّد الذي جعمنا نعّده تارًة لباسًا ونراه تارًة 

أخرى قطعة إكسسوار نظرًا لحمولتو الداللية وتمّيزه بكثافة تعبيرية جعمتنا في كثيٍر مف األحياف نعتبره ظاًل 
 التي حظي بيا Sémiotisation السميأةوىذه القدرة عمى . لمممّثؿ أو مرافقًا لو أو توأمًا لصيقًا بو

المعطؼ، تشتغؿ بحضور الممّثؿ وبغيابو عندما يرتقي بوصفو شيئًا إلى مستوى الممّثؿ، في حيف ينحدر 
يأري ىذا األخير إلى درجة الّصفر مف خالؿ محدودية الفعؿ وتكراره إلى حّد التنميط كما ذىب إلى ذلؾ 
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 الموضوع »بأّف  (اإلنساف والموضوع في المسرح)ويؤّكد في موضٍع آخر مف مقالو . (29 )فيمترأسكي
كما ُيمكف لمكائف الحي أف ُيدَرؾ كعنصٍر . الذي ال حياة فيو يمكف أف ُيدَرؾ كذاٍت مؤديٍة لمفعؿ (الشيء)

ف كّنا نعتقد بأّف أداء . (30)«معدـو للرادة كمّياً   لـ يصؿ إلى درجة الّصفر، فإّف عبد القادر عّمألةوا 
المعطؼ قد اكتسب 

-  في حضوره–
طاقة إيحائية وقدرة 
عمى االرتقاء ليكوف 

في درجة واحدة 
معو نظرًا لقدرة 

 البارعة في عّمألة
االستحواذ عمى 

انتباىنا وشّده نحو 
 . ىذا المعطؼ
شَغؿ ىذا 

المعطؼ األسود 
وضعيات عديدة 

متحركة وثابتة عمى 
مدار غالبية 

الَمَشاىد؛ فتارًة يضعو سميـ عمى كتفيو مرتديًا إّياه ارتداًء كمّيًا، وتارة أخرى يكتفي بإثباتو عمى كتفيو دوف 
أف يرتديو، وفي وضعيٍة ثالثة يضعو عمى كتفو األيمف، ورابعة عمى كتفو األيسر، مّرًة ُيمسؾ بو بيديو 

االثنتيف، ومرًة يقبض عميو بيٍد واحدة، ونادرًا ما ُيريحو برميو عمى كرسي مكتبو أو سرير غرفة نومو كجثّة 
وفي إحدى المحظات الحاسمة والمضيئة في العرض ..ىامدة تعبت مف الحركة واستسممت لمراحة

 فكرة التمّرد عمى وضعو البسيط وطموحو في سميمالمونودرامي وىي المحظة التي تممع فييا في ذىف 
ُيقِدـ عمى قمب ىذا المعطؼ وارتدائو مقموبًا كترجمٍة لرغبتو في ". المرتبة العالية " اعتالء ما كاف ُيسميو 

تحقيؽ ِفعؿ انقالبي عمى مستوى ذاتو التي ُتمّثؿ كّؿ ذاٍت إنسانية متواضعة بسيطة، تعاني الفقر والقير 
ىذا االنقالُب الذي جاء رمزًا وجّسَد فكرتو سميـ عبر المعطؼ، تحّقؽ مرًة .االجتماعي والبيروقراطية القاتمة

أخرى عمى مستوى الحمـ حيف تحّولت حاممُة الخبز إلى تاِج ُمْمؾ، وظير سميـ ممكًا في لوحٍة مستقبميٍة 
 ديسمبر 43انفتحت في تفاصيميا عمى دالالت المستحيؿ؛ حيث ُحّدد تاريخ ىذا اإلنجاز في يومياتو بػػ 

ىي اإلجابة المنطقية " نعـ" ىؿ كاف حممًا مشروعًا رغـ استحالة تحقيقو؟ أـ كاَف لحظة جنوف؟ .   2000
لقد كاف حممًا اعتمد عمى الخياؿ، وكاف جنونًا تحّرر فيو العقُؿ مف قيود الواقع المؤسؼ . عف السؤاليف معاً 
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الّناس تظّف بّمي ُمّخ اإلنساف ساكف محبوس في ): ولعؿ إثبات ىذا الجواب نجده في مقولة سميـ. والمخزي
نعـ إنيا الحقيقة، ُيمكف استعباد جَسد اإلنساف . (مّخ اإلنساف رّحاؿ جّواؿ مع الرّياح.. ىذا غمط.. الّرأس

الحقيقة تتجمى أيضًا في كالـ المجانيف الذيف / ولعّؿ ىذه الفكرة. لكّف فكره يظّؿ حّرًا مستعصيًا عف التقييد
: ، فعندما جاء دوره استقبموه بالترحيب ىاتفيف"مستشفى المجانيف/ القصر المَمكي" سبقوا سميـ إلى 

فميكف لنأخذ الحكمَة . ىؿ كانوا فعاًل مجانيف؟..(خّموا الصّح ْيبافْ ..َحّموا البيَباف..َبْركانا مف الَبناف.. َبْركانا)
 .مف أفواه المجانيف

 :Le Décor-L’éclairage/ اإلضاءة- الّديكأر- 3
 ىو كّؿ ما يوجد عمى الخشبة، وُيحّدد إطار الحركة بوسائؿ باتريس بافيسالّديكور في مفيـو 

ـّ .(31)تصويرية بالستيكية ومعمارية ويعتقد ىذا النتقد بأّف مفيـو السينوغرافيا قد أصبح مفيوما بدياًل ت
 Perspective/بواسطتو تجاوز المعنى الضّيؽ لمديكور الذي ارتبط عند العامة بالّموحة الُعمؽ، أو المنظور

Naturalisme/لليياـ بالواقعية كما ىو الحاؿ عند الطبيعية
(32). 

مف ىندسٍة غريبة وكاف ثابتًا غير متغّير طيمة مّدة العرض التي " حمؽ سميـ"تشّكَؿ ديكور مونودراـ 
عمى جعمو في شكؿ ُغرٍؼ منفصمٍة  (بأخاري زرأقي)قاربت الثالث ساعات؛ فقد حرن مصّممو 

ومتجاورة، متباينة الحجـ، بعضيا وقع في اليميف واآلخر في الّشماؿ، وارتبط األعمى باألسفؿ عبر ُسّمـٍ 
مرتبة موّظؼ بسيط، إلى /  في حركٍة فاصمة لينتقؿ مف األسفؿسميمكاف رمزًا لمطموح؛ حيث استعاف بو 

وقد اّتسـ ىذا الديكور بالبدائية وكأننا ُقبالة كيٍؼ مف كيوؼ العصر .  األّوؿسميمصاحب السمّو / األعمى
الحجري عممْت يد اإلنساف البدائي عمى تشكيؿ تفاصيمو عبر حركِة نحٍت بسيطة، وىندسٍة تقترب مف 

إلى كائٍف ناطؽ " ُلبانة " الغرائبية؛ ىذه األخيرة التي عّزز حضورىا إنطاُؽ الحيواف، فقد تحّولت الكمبة 
كما زادت الموسيقى .. ُيحّب ويكتب رسائؿ، ُيبدي رأيو وُيحّمؿ ويتساءؿ، ويتمّتع بحقوٍؽ مفقودة عند البشر

 .المصاِحبة مف تعميؽ إحساسنا بالبدائية واستحضارنا لألجواء الغرائبية
ـّ التركيز في كّؿ مشيٍد وعند الضرورة  اسُتِغؿَّ جزء مف ىذا الديكور كجدارية حممت كتابًة وصورًا، ت

صورة الكمبة، قارورة العطر، عربة مَمكية بجياد، ):عمى واحدٍة منيا، ومف أمثمة ىذه الّموحات المصّورة
أما .وقد كانت رموزًا أحالت عمى الوسط البرجوازي الذي كانت تنتمي إليو رجاء (إلخ...كرسي أثير

وعمى العمـو فقد . (Hopital Silence)الّموحات المكتوبة فقد حضر منيا واحدة فقط ُكِتب عمييا بالفرنسية 
 بالثبات الذي كاف يوحي برتابة الحياة اليومية لموّظؼ حمق سميمتمّيز ديكور العرض المونودرامي 

مطحوف اجتماعيًا، ولـ يأخذ ىذا الديكور قيمتو اإلنتاجية الفاعمة إال بتحّركات الممّثؿ في إطاره، قائمًا في 
 .كّؿ مّرة بعممية تبئير لرقعٍة مقصودٍة منو
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أّما اإلضاءة فمـ توّظؼ بدالالٍت جديدة غير وظيفتيا الرئيسية في الفصؿ بيف الَمشاىد وتحديد تعاقب 
وقد كانت ُتسند إلييا في أحياٍف قميمة وظيفة تبئير الممّثؿ في وضٍع ما وفي مكاف . ( نيار–ليؿ )الزمف 

ولعّؿ المثاؿ الوحيد الذي نسوقو في ىذا المقاـ ىو منظر تكبيؿ سميـ في مستشفى األمراض العقمية؛ ..ما
حيث تعمؿ اإلضاءة عمى تبئيره كشييٍد ُصمب في سبيؿ كممة الحّؽ، ويسود الظالـ كّؿ ما يحيط بو عمى 
فضاء الّركح الذي لـ يبؽ منو منفذًا لمنور سوى نافذة صغيرة ُتخفي خارجيا نورًا أعاقُو حجميا الّصغير 

وبيذا الّصراع الّصامت بيف بقعة الضوء . وكثافة الظالـ بالّداخؿ مف إضاءة الخشبة بصورة واضحة
المحدودة المساحة وسطوة كثافة الظالـ، يتمقى المتفّرج إحساسًا رىيبًا بالوضع المؤسؼ الذي آؿ إليو 

أّمي ْوليَدؾ ): وىو يرّدد.سميم
طبعًا  (رجاء لي بيو..ضاعْ 

 زوجتو عّمألةىي ليست رجاء 
الحقيقية في الواقع، وال رجاء 

ابنة المدير في المونودراما، بؿ 
األمؿ الذي كاف ينشده ويرجوه 

 .في غٍد و حياة أفضؿ
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