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حول التأسيس الجمالي في العرض المسرحي 
برز االىتماـ الجمالي في المسرح باعتباره رد فعؿ طبيعي عمى الطغياف اإليديولوجي الذي تضخـ 

حضوره بشكؿ قوي حتى استنفد مقومات وجوده، فتراجع لصالح ممارسة أخرى تعطي األولوية لمبعد الفني 
الجمالي، عمى أف ىذا التحوؿ مف طغياف اإليديولوجي إلى أولوية الجمالي في الممارسة المسرحية لو 

: أسباب وعوامؿ ساعدت عمى تسريع وتيرتو، نجمميا فيما يمي
  ماذا يقوؿ العرض "أوؿ األسباب ىو سؤاؿ التمقي الذي يستقبؿ الظاىرة المسرحية، فقد انتقؿ مف صيغة

، أي االنتقاؿ مف االىتماـ بما يقدـ العرض في "كيؼ يقوؿ العرض المسرحي؟"إلى صيغة " المسرحي؟
فرجتو مف مضاميف وطروحات فكرية أو إيديولوجية أو سياسية، إلى الكيفية التي يبني بيا العرض فرجتو 

يعكس " كيؼ"إلى سؤاؿ الػ" ماذا"وىذا االنتقاؿ مف سؤاؿ الػ. عمى مستوى األسموب الفني والصوغ الجمالي
تحوال في شروط التمقي والخبرة الجمالية التي يمتمكيا الجميور في عالقتو بالظاىرة المسرحية، والتي كاف 
َيْتيا، بالتالي، نحو االىتماـ بالبعد الجمالي  ليا، بالطبع، انعكاسيا وتأثيرىا عمى اإلنتاجية المسرحية، فوجَّ

ذلؾ أف التمقي ىو مسوغ استمرار أو تراجع قيمة إبداعية ما، حسب درجات . في تقديـ العرض المسرحي
االستجابة ألفؽ انتظاره ػ التي ليست دائما ُمرضية ػ، فإحساس المتمقي بالتخمة مف خطاب إيديولوجي 

متكرر ومجتر كاف، بكؿ تأكيد، حافزا عمى البحث عف بعد مغاير، وبالتالي، عف خطاب آخر َتَمثَّؿ في 
. االىتماـ الجمالي
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  مف األسباب الرئيسة أيضا في بروز االىتماـ الجمالي في العمؿ المسرحي، الدور الذي لعبو النقد
المسرحي، فالممارسة النقدية التي كانت سائدة ىي تمؾ التي تقارب أبعاد الظاىرة المسرحية مف الخارج، 

 (...السوسيولوجيا، األنثروبولوجيا، عمـ النفس)تمتح أدواتيا ومفاىيميا ومناىجيا مف حقوؿ أخرى 
وتسقطيا عمى الخطاب المسرحي، ألف الرؤية التي تمتمكيا حوؿ الظاىرة المسرحية ترتبط، في غالب 
األحياف، بيدؼ الكشؼ عف طبيعة المضموف الفكري الذي يحممو العرض المسرحي، انطالقا مف بنية 

ثقافية خارجية تقؼ خمفية نظرية في ممارسة النقد المسرحي باالعتماد عمى منيج اجتماعي تاريخي لتصؿ 
رصد العالقات الجدلية القائمة بيف األعماؿ المسرحية، وبيف نسيج الحياة االجتماعية التي ىي "إلى 

، فكانت النتيجة أنيا عجزت عف إثبات تجانسيا بوصفيا إطارا نظريا (1)"مصدر المعرفة ومبعث الحقيقة
يشكؿ مرجعية في القراءة والتحميؿ، وعف قدرتيا عمى تحقيؽ الكفايات الالزمة إلدراؾ مكونات الخطاب 

إال أنو بتحوؿ ىذه الممارسة النقدية الخارجية إلى نمط نقدي ييتـ بالداخمي في الظاىرة . المسرحي
المسرحية، ظير النموذج النقدي الذي يحاوؿ االشتغاؿ عمى مكونات الخطاب المسرحي التي تؤسس 

بنياتو الداخمية، وعناصر تركيبو المتعددة وغير المتجانسة، وتتمثؿ إيجابية ىذا النموذج النقدي في كونو 
جعؿ الظاىرة المسرحية ىدفا وغاية، أي أنو نمط يشتغؿ عمى المسرح لذاتو ال لغيره، انطالقا مف االىتماـ 

  ىذه المكونات، وأشكاؿ َبْنَيَنِتياThéâtralitéبداخمية النتاج المسرحي ومكوناتو، وطرائؽ تمسرح 

Structuration باالعتماد عمى خمفية نظرية مؤسسة عمى ما وصمت إليو الجيود النقدية في قراءة العرض ،
المسرحي، وىي الجيود التي تنطمؽ مف تصورات تدرؾ خصوصية الخطاب المسرحي، وبالتالي، 

وقد انتعش ىذا النموذج النقدي بسالحو . خصوصية قراءتو، وترتيف، في الغالب، إلى سيميولوجيا المسرح
األكاديمي، ألنو ترعرع في أحضاف الدرس الجامعي حيث الموضوعية المفتقدةػ في الغالبػ في النقد 

 . االنطباعي التذوقي والنقد الصحفي

 وىذا التحوؿ مف ممارسة نقدية خارجية لمظاىرة المسرحية إلى ممارسة تيتـ بالخطاب المسرحي انطالقا 
مف بنياتو الداخمية قد رشَّد، وال شؾ، العممية المسرحية، ووّجو اىتماميا إلى إدراؾ أىمية البعد الفني 

 .الجمالي في اإلبداع المسرحي

  أما السبب الثالث الذي يمكف اعتباره عامال مساىما في بمورة االىتماـ الجمالي وبروز تمظيراتو، فيرتبط
، فظيور جيؿ جديد مف المخرجيف يمتمؾ رؤى إخراجية غير تقميدية "حركة المخرجيف"بما يمكف تسميتو بػ

عداد لو، بتحطيـ  عادة كتابة وا  تنطمؽ مف مفيـو حديث لإلخراج بوصفو قراءة خاصة لمنص المسرحي، وا 
قيوده المسكوكة ومؿء ثغراتو وبياضاتو المتعمدة؛ قد ساعد عمى تنظيـ الفرجة المسرحية عمى مستوى 
القالب الفني واألسموب الجمالي، ورسـ، بالتالي، األفؽ الجمالي لمممارسة المسرحية، ومف ىنا فالوقوؼ 

عند تمظيرات االشتغاؿ الجمالي في المسرح ىو، في جوىره، َتَمثُّؿ لمتجارب اإلخراجية الجديدة، 
 .ولممجيودات التي راىنت عمى البعد الجمالي شرطا في الفرجة المسرحية
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لقد تضافرت ىذه العوامؿ واألسباب مجتمعة لترسـ المالمح الجمالية التي طبعت التجارب المسرحية 
التي أعمنت بذلؾ عف حركية نوعية منتعشة في الفرجة المسرحية، أذكتيا روح التجريب التي الزمتيا مف 

انخراط المسرح في حركية التجريب ذلؾ أف . حيث كونيا شكال مف أشكاؿ المشروع الحداثي في المسرح
وديناميتو كاف لو دور في تعميؽ الوعي بالبعد الجمالي وضرورتو الفنية في اإلنجاز المسرحي، باعتباره 
اختبارا لفرضيات جمالية وأسموبية تتعامؿ مع المسرح بوصفو خطابا وصنعة فنية في اآلف نفسو، لذلؾ 
تمـز اإلشارة أف حديثنا عف بعٍد جمالي في الممارسة المسرحية ليس إبطاال لحضور العنصر الفكري 

اإليديولوجي أو إلغاء لو، لقد ظؿ ىذا األخير يحافظ عمى حضوره باعتباره مضمونا ال يمكف تجاوزه أو 
االستغناء عنو، ولكف عمى أساس تقديمو في قالب إبداعي يحتـر الشرط الفني والضرورة الجمالية، والوعي 

 .بمكوناتيما األساسية التي أصبحت تشكؿ االىتماـ األوؿ في إنجاز العمؿ المسرحي

مف ىذا المنطمؽ، ولكؿ ىذه االعتبارات، صارت عممية الوقوؼ عند عناصر التأسيس الجمالي لمعرض 
( L’approche esthétiqueفي إطار المقاربة الجمالية )المسرحي أمرا ضروريا، سواء عمى مستوى المقاربة 

أو عمى مستوى تمييز الظاىرة المسرحية عف باقي األنماط المشابية، بما يحفظ ليا تميزىا وىويتيا 
. الخاصة باعتبارىا اشتغاال جماليا وصوغا فنيا في األساس

وعموما، يقـو التأسيس الجمالي لمعرض المسرحي عمى عدة مرتكزات تشكؿ عناصر تركيبو، 
وتمظيرات اشتغالو، وتجميات قدرتو عمى تقديـ مضموف فكري ضمف صوغ جمالي فني يراعي شروط 

، ويمكف اختزاؿ عناصر التركيب الجمالي في العرض المسرحي في أربعة La théâtralitéالتمسرح
: مستويات أساسية، تتقاطع وتتراكب لتقّدـ ُكّمَية اإلنجاز المسرحي، وىي

 الفضاء المسرحيL’Espace Théâtral ومختمؼ االقتراحات الجمالية التي ارتآىا المسرحيوف ،
. المسرحي spatialisationشكال جديدا لمتفضيء (المخرجوف عمى الخصوص)
 السينوغرافية التي تساىـ في تشكيؿ األنظمة أدوات االشتغال التقنيLes Systèmes 

Scénographiques (اإلضاءة، الديكور، األشيػاء، الموسيقى، المالبس) مع رصد التحوؿ الوظيفي في ،
. استخداـ ىذه األدوات حتى صارت تزاوج بيف الغاية العممية والمتعة الجمالية في اإلنجاز المسرحي

  التمثيـمي(أو المعب)األداءLe Jeuthéâtral حيث بروز االىتماـ بالتعبير الجسدي والتشكيؿ ،
. الكوريغرافي ركيزتيف في تأسيس جمالية بصرية لمعرض المسرحي

 الكتابة الدراميةL’Ecriture Dramatique (أو ما يعرؼ بالنص المسرحي) . حيث ظيرت أشكاؿ
عداد النص المسرحي تعطي االعتبار لخصوصية الخشبة وخصائصيا، وىي األشكاؿ  جمالية في تأليؼ وا 

. التي تجسدت مف خالؿ تقنيات التركيب واإلعداد والمسرحة
إف ىذه المستويات األربعة قد انصيرت في بوتقة واحدة لتجمي التأسيس الجمالي في العرض المسرحي 

إنيا المستويات . مف منطمؽ مساىمة كؿ مستوى، وحسب دوره وخصوصيتو في اإلنجاز المسرحي
المركزية في استجالء البعد الجمالي في اإلنجاز المسرحي، نظرا لتكامميا مف جية، ونظرا لمتراتبية التي 
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تميزىا مف جية ثانية؛ فيي تأتي متسمسمة تسمسال منطقيا عندما نفصميا عف بعضيا البعض أثناء عممية 
التحميؿ، ذلؾ أف التمقي األوؿ لإلنجاز المسرحي يضعنا بشكؿ مباشر أماـ فضاء مسرحي يتكوف مف 

ضاءة وأشياء يعبره ممثموف يؤدوف أدوارىـ ...مجموعة مف العناصر السينوغرافية التي تؤثثو مف ديكور وا 
وىـ يتمفظوف مجموعة مف الحوارات المتبادلة التي ىي في األصؿ عبارة عف نص مسرحي أو كتابة 

التي يمكف أف تتجو )العرض المسرحي يتكوف مف مجموعة مف العالمات غير المتجانسة "درامية، أي أف 
الذي يشمؿ )الفضاء، واألشياء، والتمثيؿ : يمكف تقطيعيا إلى نصوص جزئية (إلى كؿ حواس المتمقي

 أيضا، لكف مف منظور وضعية آن أوبيرسفيمدوىذا ما تؤكده . (2)"(الكالـ الممفوظ مف طرؼ الممثميف
التمقي؛ حيث ترى أف المتمقي في مشاىدتو لمعرض المسرحي يسعى إلى تجميع أكبر عدد ممكف مف 

الشيء الذي يجعمو يعيد بناء . العالمات ليس عف طريؽ اإلدراؾ فقط، بؿ عف طريؽ االمتالؾ أيضا
الفضاء وما يقترحو مف عالقات بيف : بواسطة ثالثة أنساؽ مف العالمات" عالما ممكنا"العرض باعتباره 

 وما تمتمكو مف إحاالت Les Objetsالممثميف مف جية، وبيف الخشبة والقاعة مف جية ثانية؛ واألشياء 
شاري، يستدعي بالضرورة نسقا رابعا مف  ووظائؼ بالغية، ثـ التمثيؿ باعتباره منتجا لخطاب كالمي وا 

وكؿ ىذا يعني أف المستويات األربعة المذكورة ىي . (3)العالمات يجد مرجعو األصمي في النص الدرامي
ما يشكؿ أبعاد اإلنجاز المسرحي قبؿ وصولو إلى المتمقي، وبالتالي، فيي مجاؿ تمظير االشتغاؿ 

. الجمالي الذي نرـو الكشؼ عنو
األولي، واألساسي في مقاربة التأسيس الجمالي لمعرض  وسنقؼ في ىذه المداخمة عند المستوى
، واألكثر استيعابا لعناصر التركيب الجمالي في اإلنجاز  المسرحي، باعتباره المظير البصري األكثر تجؿِّ

مف خالؿ استقاء تجمياتو " L’esthétique de spatialisation التفضيء جمالية"المسرحي، ويتعمؽ األمر بػػ
وتمظيراتو عبر سمسمة مف العروض المسرحية الجزائرية التي شكمت الحضور الالفت،واالستثناء الجمالي 

 .في الريبيرتوار الجزائري

: جمالية التفضيء في المسرح الجزائري
 أف P.BROOK بروك بيتر كما يحمو ؿ.يشكؿ الفضاء المسرحي، دائما، الحيز االستثنائي الفارغ

فحسب،  (ىنا/ اآلف/ نحف)يوحد بيف الممثميف والمتفرجيف في عالقة حية " الذي ال يكتفي بأف  ػ(4)يسميو
وىو المكوف الذي يرى فيو . (5)"بؿ كذلؾ آلية تشكيؿ ىذا الفضاء التخييمي والمرئي دراميا ومسرحيا

فكؿ شيء في المسرح يمكف أف "السيميائي المجاؿ األساسي الخصب الذي ينطمؽ منو تحميؿ المسرح، 
لذلؾ يحتؿ . (6)"لمعالمات الركحية (ماديا وىندسيا)" مكانا"ُيقرأ وُيفيـ انطالقا مف اشتغاؿ الفضاء باعتباره 

 يمكف أف Théâtralité درجة األولوية في مقاربة العرض المسرحي، فما مف تمسرح(أي مكوف الفضاء)
التي ال تتجسد، بدورىا، إال في الفضاء حيث تتحرؾ العالمات Sa Matérialité  يتحقؽ إال باعتبار ماديتو

. وتتفاعؿ كؿ عناصر التركيب المسرحي، ويتواصؿ المرسموف مع المتمقيف لجعؿ العرض لحظة لقاء حي
تُنتج وتولَّؼ وُتدرؾ عالمات العرض، يشكؿ الفضاء المسرحي أوؿ نص جزئي "فألنو المجاؿ الذي فيو 
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يجب أخذه بعيف االعتبار، والذي ػ انطالقا منو ػ يمكف أف ُتحمؿ العالقات التي تُنسج بيف كؿ العالمات 
 .(7)"!فمنو، إذف، يجب أف تكوف  البداية. الركحية

   إف غنى مفيـو الفضاء المسرحي، وتعدد أطرافو، جعمو التجمي األكبر لمقاربة التأسيس الجمالي في 
العرض المسرحي عبر رصد االشتغاؿ الجمالي في المسرح عمى مستوى التفضيء، مف خالؿ الوقوؼ 
عند مختمؼ االقتراحات التي ارتآىا المخرجوف الجزائريوف أشكاال جمالية في التأثيث الفضائي يتمظير 

وىناؾ أربعة أشكاؿ أساسية لمتفضيء، يتمثؿ الشكؿ األوؿ في المراىنة عمى . عبرىا التأسيس الجمالي
 .الفراغ، والثاني في تبني التجريد، والثالث في توظيؼ العجائبي، والرابع في استثمار التراثي

: الفـراغ. 1
الفراغ في الفضاء، أو ما اصطمح عميو بالفضاء الفارغ، أصبح ميزة مف مميزات المسرح الحديث الذي 
سارت معظـ تجاربو نحو الفراغ، وانكب العمؿ السينوغرافي عمى إلغاء عناصر الديكور أو االتجاه ػ  في 
أحسف األحواؿ ػ إلى اختزاليا في أقؿ العناصر الممكنة، وبالتالي، تجاوز كؿ ما يمكف أف يكوف محاكاًة 

 مايرخولد، وجيود "بمنصة عارية "Copeauحمم كوبويمكف اإلشارة مثال إلى )لمكاف مف العالـ الواقعي 
Myerhold في تجاوز التجسيد وتعويضو بالمعاِدالت البنيوية لمبنيات النصية الكبرى عمى غرار ما قامت 

، فكاف أىـ عنصِر ِجدٍَّة في المسرح الحديث ىو توسيع الفضاء الركحي (...بو التكعيبية في مجاؿ التشكيؿ
. نحو الفراغ الممكف

لقد وجد مفيـو الفراغ مكانو في المسرح الجزائري، وبالتالي تـ تبنيو في أكثر مف تأثيث فضائي، 
عبد  نص)" فعال افتراض ما حدث"ويمكف في ىذا اإلطار أف نقؼ عند تجربة مسرحية الفتة ىي عرض 

نتاج المسرح الجيوي أـ البواقيلطفي بنسبع إخراج النبي الزايدي حيث كاف الفراغ قاعدة الرىاف  ( وا 
ىو ىذا المطمؽ الذي يفسح المجاؿ لتعدد االحتماالت، وىو  (أي الفراغ)الداللي لمعرض، مف حيث كونو 

مف ىنا كاف . (االفتراض) لتيمة العرض األساسية L’équivalent spatialما يشكؿ الُمعاِدؿ الفضائي 
الفضاء الفارغ يشتغؿ بسمسة مف االمتالءات التي تحققيا االفتراضات المتتالية، والتي تجد تحققيا اليقيني 

في مدى قدرتيا عمى شغؿ الفضاء، لذلؾ كنا ػ بوصفنا متفرجيف ػ نجد، عمى امتداد العرض، ما يبرر 
تحققت / فكؿ االحتماالت التي كانت تفترضيا الشخصيات حدثت. الجوىرية في العنواف" فعال"كممة 

الفراغ الذي راىف عميو العرض، وصارت / بالفعؿ، لكنيا لـ تتراكـ جزافًا، بؿ كانت تؤثث ىذا المطمؽ
تشغمو شيئا فشيئا لتشكؿ الرؤية النيائية القائمة عمى كوف االفتراضات ىي تنبؤات ليا جانبيا الواقعي الذي 

. يجب التسميـ بو باعتباره حقيقًة رغـ مرارتيا
خراج )" ماذا ستفعل اآلن "يمكف اإلشارة أيضا إلى عرض  نتاج المسرح هارون الكيالنينص وا   وا 

الذي راىف عمى الفراغ مجاال إلبراز صراع شخصيات متعددة ومختمفة، تتوحد في  (الجيوي سيدي بمعباس
كونيا تشغؿ فضاء واحدا بتعدد مستوياتو، فضاء فارغ صار في النياية ممتمئًا، لكف ليس بشخصيات 
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تتصارع، بؿ برؤى ومواقؼ تمتمكيا ىذه الشخصيات المتصارعة، باعتبارىا رؤى ومواقؼ مف الذات 
. واآلخر والعالـ

 شبية لحسن إخراج فوزي كيالينص ) المشوهون كما يمكف االنتباه إلى جمالية الفراغ في عرض
نتاج المسرح الجيوي سوؽ أىراس حيث المراىنة عمى الممثؿ والجسد في دينامية الفضاء، وفي التشكيؿ (وا 

البصري العاـ لمعرض، سبعة أجساد تشغؿ الفضاء الفارغ يتمقاىا الجميور عبر إضاءة زرقاء وحمراء، 
تميؿ إلى األصفر، أحيانا لتمنحنا صورة لعالـ يستعرض تشوىاتو، خُمقا وأخالقا، لكف بجمالية الفتة 

. تضافر فييا اشتغاؿ الجسد مع إسقاط اإلضاءة مع فراغ الفضاء
ألنيا تتجاوز كالسيكية التجارب العادية القائمة عمى  لقد تمت المراىنة عمى جمالية الفراغ في الفضاء

شحف الخشبة وامتالئيا إلى الحد األقصى لإليياـ بالمكاف الواقعي، كما ىو الحاؿ مع مسرحيات ظمت 
خراج )" الشطرنج"مصرة عمى اجترار الشكؿ القديـ بنمطيتو وتقميدية مشيديتو، مثؿ مسرحية  بختي نص وا 

نتاج المسرح الجيوي سعيدةمحمد  إخراج حبيب مجيري ماحي بن عمارةنص )" الحصمة"، ومسرحية ( وا 
نتاج المسرح الجيوي بوىراف .  (وا 

وعمى مستوى آخر، فإف اعتماد الفراغ شكال جماليا في التأثيث الفضائي ىو نوع مف البحث عف لغة 
بصرية جديدة ممتدة في المطمؽ، تنتج دالالتيا مف منطمؽ خصوبة مخيمة المتمقي وقدرتو عمى إدراؾ 

العوالـ المجردة والميتافيزيقية التي يتـ التعبير عنيا بواسطة رموز بصرية تتجاوز تقريرية الشكؿ 
الكالسيكي، وتقود إلى صيغة تشكيمية ال تجد خصوبتيا إال في الفراغ المسرحي، وىذا، بدوره، يجد تجمياتو 

في مسرحيات راىنت عمى جسد الممثؿ وقدرتو عمى شغؿ الفضاء الفارغ، كما ىو الحاؿ مع مسرحية 
 اآلنفة الذكر، ومسرحيات اعتمدت عمى ِقَطٍع وأشكاؿ في التأثيث الفضائي، وجعميا تعويضا لمشوهونا

محمد نص سمير مفتاح إخراج ) "المرآة"بصريا عف الممفوظ الكالمي، كما ىو الحاؿ في مسرحية 
نتاج المسرح الجيوي معسكرفريمهدي . ( وا 

: التجـريد. 2
فضاء ]غير بعيد عف مفيـو الفراغ، ومرونتو التعبيرية، نجد التجريد أيضا، الذي يالـز الفراغ أحيانا 

التجريد مرتبط بتحوؿ عميؽ في . ، ويتساوؽ معو أو يتمـ وظائفو أحيانا أخرى[مسرحي تجريدي فارغ
ُصمَب المعبة  (أي التجريد)الرؤية المسرحية التي لـ تعد متحمسة لمشكؿ الطبيعي التقريري، مف ىنا أصبح 

المسرحية، إذ يساعد عمى تقديـ فرجة مسرحية تتميز بالسحر والمتعة المتيف ال يوفرىما التقرير والمباَشرة، 
ألنو عنصر يكثؼ الرموز والصور والتشكيالت، ويمعب دورا إيحائيا يعيف الجميور عمى بناء أكثر مف 

والتجريد في الفضاء المسرحي ىو اقتراح فني جمالي أَلْف ُيرى . شكؿ لممكاف الواقعي انطالقا مف مخيمتو
ويشي بوعي . الفضاء في أبسط أشكالو، ومع ذلؾ يؤدي وظائؼ متعددة عمى المستوى الداللي والتواصمي

جمالي يرى في عنصر التجريد اختصارا لمعنصر الواقعي في أقؿ اختزاؿ ممكف باالقتصار عمى ما ىو 
جوىري، واكتسب عنفو التعبيري وقوتو اإليحائية، مف حيث كونو تغريبا لما ىو واقعي في االستعماؿ، 



104 
 

حيث تصير قطعة مف شبكة كافية ألف ترمز لسجف، وتصير قطعة ثوب بيف عموديف كافية ألف ترمز 
... لمنزؿ أو قصر،

ولعؿ المثاؿ األكثر مالءمة ليذا النوع مف االشتغاؿ الفضائي مف الناحية الجمالية في المسرح الجزائري 
، إخراج األعرج واسيني ؿأنثى السراب عف رواية مراد السنوسينص ) امرأة من ورقىو مسرحية 

نتاج المسرح الجيوي بعنابةصونيا ، وىو اشتغاؿ تظير فيو لمسة السينوغراؼ وعمؽ رؤيتو الفنية مف ( وا 
خالؿ قدرتو عمى تفجير النص بصريا، حيث لـ يكتؼ باألشكاؿ التي أثث الخمفية، بؿ طوعتيا وجعمتيا 

باب / نافذة ضيقة/ شرفة كبيرة)أكثر حركة ودينامية، فأعطت أكثر مف إيحاء عمى امتداد لحظات العرض 
، وذلؾ باستعماؿ قطعتيف معمقتيف فقط، تتناوباف في الصعود والنزوؿ، وأحيانا (بوابة واسعة/ عادي

لكف الذي منح ىذه السينوغرافيا قوتيا التعبيرية والجمالية ىو اشتغاليا عمى . تتقاطعاف ىوائيا في الوسط
نظاـ مضبوط لإلضاءة، خاصة مع األجواء الباردة المعتمة التي كاف يتيحيا األزرؽ ومزجو بالبرتقالي 

الغامؽ، الشيء الذي منحنا فضاء تجريديا الفتا مف الناحية البصرية والجمالية، وُمَعبِّرا عف الشحنة 
 Desالنفسية التي كانت تحمميا الشخصيتاف، خاصة الشخصية الرئيسية، التي كانت تقدـ حاالت نفسية 

états d’âme أكثر مما تحكي أحداثا، رغـ البعد السردي الطاغي عمى العرض باعتبار المسرحية إعدادًا 
وكانت ىذه السردية ستكوف عائقا حقيقيا في إيقاع العرض، لوال ىذا االشتغاؿ السينوغرافي . لعمؿ روائي

الذي ىيأ فضاء تجريديا إيحائيا زاوج بيف االقتصاد في الديكور والجمالية في اإلضاءة، مع إضافة أشياء 
 تمثمت في األوراؽ الكثيرة التي كانت تتساقط مف األعمى في نياية Des objets scéniquesركحية

المسرحية، والتي أضفت، بدورىا، جمالية خاصة عمى الفضاء التجريدي، وجعمت المشيد النيائي، بالفعؿ، 
. الجمالي األكثر قوة في العرض/ التجمي البصري

يحائيتو، مف تعديد "امرأة من ورق"مف ناحية أخرى، مّكف الفضاء التجريدي لمسرحية  ،بانفتاحيتو وا 
، حيث تـ استحضار أمكنة عديدة في الفضاء الواحد، داخؿ La multiplication des lieuxاألمكنة 

عبد الجزائر وخارجيا، مرتبطة بسمسمة مف العالقات التي قامت عمييا سردية العرض، تخص استحضار 
. ، األجواء السياسية المرتبطة بيما بكؿ عنؼ أحداثيا وخصوصيات أمكنتياكاتب ياسين، القادر عمولة

وما كاف ليذه األمكنة، وما احتضنتو مف أحداث وتفاعالت، أف يتـ استحضارىا داخؿ المسرحية لوال 
 يحتوي كؿ Englobantالرىاف عمى ىذا الفضاء التجريدي المفتوح، الذي استطاع أف يكوف فضاء دامجا 

. األمكنة المشار إلييا
 مولعة بتبني الفضاء التجريدي في اشتغاليا اإلخراجي، واعتباره مجاؿ المعب صونياويبدو أف المخرجة 

المسرحي المفضؿ لدييا، لما فيو ػ فعال ػ مف تعبيرية إيحائية وجمالية بصرية، وىو ما تؤكده بإخراجيا 
، دوست طنكراد  إعدادًا عف مسرحية لمكاتب األلمانيخالد بوعمي نص )" أمام أسوار المدينة"لمسرحية 

تميز فضاء المسرحية . ("امرأة من ورق"إنتاج المسرح الجيوي سكيكدة، وىو عمؿ سابؽ عمى مسرحية 
حاجز الفت لمنظر مف حيث تموقعو في الخشبة، ومف حيث حجمو البارز جدا، وقد أدى ػ / بسور عاؿٍ 
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جماليا ومجازيا ػ مضموف العرض بكؿ فنية، خاصة وأف الممثميف يؤدوف أدوارىـ وىـ معمقوف فيو 
حورية )بتشكيالت مختمفة زادت مف الجمالية البصرية لمعرض، فالطرح الفكري لمعرض يتناوؿ كفاح امرأة 

في بحثيا عف زوجيا المجند في حرب ال عالقة لو بيا، وال نفع لو أو لوطنو منيا، بؿ حرب  (الوازنة
تافية تنتصر لممصمحة الفردية لإلمبراطور، وكاف الجدار المعيف المنتصب في وجييا ىو المانع مف 

وصوليا إلى مبتغاىا، ومع ذلؾ كانت تشحذ كؿ قواىا في تحدٍّ بارز لتجاوز ىذا الجدار، وظمت متصمبة 
إنيا حورية الباحثة عف الحرية، والحاممة لمصرخة القوية ضد السمطة والظمـ . أماـ السور بكؿ إصرار

الُمَتَمثّميف في اإلمبراطور وجنوده، وجبروتو وكبريائو، صارخة باألسئمة الكبرى حوؿ الحرية والحب والسالـ 
إف تجريدية الفضاء، ودينامية المعب التمثيمي، شكَّال لغة بصرية الفتة منحت العرض قوتو . والعدؿ

. التعبيرية وجماليتو الفرجوية
إف عنصر التجريد في التأثيث الفضائي المسرحي قد فرضتو أيضا ظروؼ فنية كانت ترى فيو نوعا 

مف االنعتاؽ مف األشكاؿ الجاىزة التي لـ تعد تستجيب لمحركية والدينامية التي ميزت الكتابة الدرامية، ففي 
مة والمباِشرة، لتحؿ محمو  لحظة حاسمة مف لحظات المسرح، تراجع النص الكالسيكي ذو المغة المضخَّ

كتابة مغايرة تنزع إلى التجريد والمغة المواربة والرموز الكثيفة، وتصنع عوالـ غرائبية، ومع ىذه التجارب لـ 
نما رؤية وتوجو فني، لو خصوصياتو اإلبداعية في أعماؿ ناضجة تسيـ في تنوع "يعد  التجريد نقيصة، وا 

" نساء بال مالمح"ويكفي، في ىذا اإلطار، أف، نعود إلى مسرحية . (8)"تجارب المسرح وصياغاتو المختمفة
نتاج فرقة عباس محمد إسالم إخراج األمير شمخي عبدنص ) التي تقـو عمى نص  ( البميدةالنوارس وا 

واالنزياحات المكثفة، باإلضافة إلى كونيا لغة  موغؿ في المغة الرمزية اإليحائية ذات االستعماؿ المجازي،
عمؽ )أو الداخؿ النفسي  (السجف)سواء الداخؿ المكاني " les intérieuresالدواخؿ "تعبر عف 

يقدـ العرض جوًا مشحونًا ومتوترًا تتقاسـ لحظاتو ثالث شخصيات نسائية مسجونة، . (الشخصيات
وشخصية رجولية سجانة، وسرعاف ما يحدث تداخؿ غريب، بحيث يصبح الكؿ أسير دواخمو، ويتحوؿ 
/ السجاف سجينا بدوره، ويتحوؿ خارج السجف إلى امتداد طبيعي لمسجف، فيصير سجنا مطمقا غير محُدود
غير محّدد، سجف يمتد مف دواخؿ الشخصيات ومعاناتيا، إلى المكاف ومجالو الحيوي المحيط بو، لذلؾ 

عمى تجريدية إيحائية مقصودة، حتى يكوف المعاِدؿ " نساء بال مالمح"قاـ الفضاء المسرحي لعرض 
الفضائي لمغة النص، وحتى تكوف قادرة عمى استيعاب ىذا التداخؿ الوجداني والنفسي الذي شّكَؿ عصب 

العرض، دالليا، بكؿ األجواء المشحونة والمتوترة التي تصنع إيقاعو الداخمي، وتفجر جمالية الغموض 
 . واالنزياح المصاحبة لو

 :العجـائبي. 3

العجائبي توليؼ بيف عنصريف ىما الغريب والعجيب، يتحققاف حسب درجات تواصؿ المتمقي مع عوالـ 
ف تقّبميا بوصفيا حقائؽ ممكنة  العرض فوؽ الطبيعية، فإف سمَّـ بيا فيي عوالـ غريبة غير مألوفة، وا 

وفي الحاليف معا فإف العجائبي بانزياحو عف الواقعي الطبيعي يخمؽ، فعال، . التحقؽ فيي عوالـ عجيبة



106 
 

، أساسا، عمى تشكيؿ فضاءات لعبوية   Ludiqueالعوالـ األكثر اقترابا مف جوىر المعبة المسرحية التي تقـو
وتعبيرية تتجاوز المحاكاة الميكانيكية لمواقع، والتقميد المباشر لمطبيعة، الذي كاف المظير المييمف في 

.  التجارب المسرحية الكالسيكية
ولقد وعى المسرحيوف الجزائريوف أىمية العنصر العجائبي في تأسيس الفرجة المسرحية الممتعة 

والمشوقة في آف، فبادروا في أكثر مف تجربة إلى اعتباره عنصرا جماليا في تأثيث الفضاء المسرحي، 
 عف نبيل عسمينص ) نزهة الغضبولعؿ عرضا مف قبيؿ . وبالتالي، التأسيس الجمالي لمعرض الجزائري

نتاج المسرح الوطنيجمال قرمي إخراج أرابال ويونسكو واحٌد مف النماذج التي تجمي ىذا النوع مف  ( وا 
 يوجين ؿالغضب ونص أرابال فيرناندو ؿنزهة في ساحة الحرباالشتغاؿ، فالمسرحية تركيب مف نص 

. ، أي تركيبة عبثية بامتياز حوؿ الحب والحرب بكؿ ما في مفارقتيما مف عبثية، وعوالـ عجائبيةيونسكو
الشيء الذي فرض فضاء مسرحيا عجائبيا بامتياز، متعدد المستويات والتمظيرات، لجأ إلى تقسيـ الخشبة 

إلى ثالث مناطؽ ساخنة، تتناوب وتتزامف في صنع لحظات العرض مف خالؿ ثالث حكايات يوحدىا 
، (...َشْمسيات/ عمب/ عجالت)ولقد ساعـ في عجائبية ىذا الفضاء تنافر الديكور . الجوىر العبثي

مع كؿ ىذه الفوضى . (...غربي/ شعبي/ راي)ومفارقات المالبس، وفوضوية الموسيقى وتركيبَيتيا 
المقصودة، وما فييا مف عبثية ومفارقات، كانت فوضى منظمة، ساىمت في تشكيؿ فضاء مسرحي 

 اللة والسمطانوىي جمالية ال تبتعد كثيرا عف الفضاء العجائبي لمسرحية . عجائبي لو جماليتو الالفتة
نتاج المسرح الجيوي بجايةعزازني أحسن إخراج عمر فطموشنص ) إال أنيا عجائبية باالشتغاؿ  ( وا 

العمودي عمى الفضاء، حيث وجود مستوى فوقي في الخشبة تحتمو السمطانة ووصيفتيا أحيانا، والسمطانة 
. وبديكور مبالغ فيو، عبارة عف مظمة كبيرة شفافة تخترقيا اإلضاءة بجمالية فائقة...والسمطاف أحيانا أخرى

بؿ إف اإلضاءة يتـ إسقاطيا عمى المظمة، التي ىي بمثابة خيمة، مف الداخؿ والخارج، بتنويعات كثيرة 
عمى مستوى الموف والكثافة، مما جعؿ الفضاء تسوده أجواء عجائبية، توازي حكايات العرض حوؿ السمطة 

والمالبس بدورىا ساىمت بفعالية في جمالية الفضاء بعجائبيتيا المفارقة، حيث بعضيا . والظمـ والعدؿ
. تراثي قديـ وبعضيا حديث معاصر وبعضيا خارج الزمف والعصور

ُيقدـ الفضاء العجائبي، إذف، وكما ىو واضح مف النموذجيف أعاله، جمالية خاصة تساىـ في تشكيميا 
ومتضافرة فيما بينيا لتنتج عالمات تقـو عمى  Superposables أدوات متعددة في نوعيا ومادتيا، متراكبة 

التنضيد بطريقة مفارقة تتميز بالغرابة، يزيد مف غرابتيا توزعيا غير المتجانس عمى مساحة المعب 
وىو ما تؤكده العديد مف )المسرحي حيث تتعدى الركح إلى مقدمة القاعة، بؿ وقد تمتد في الجميور أيضا 

أي إف ىناؾ مواد تعبيرية بصرية تتكوف مف عناصر الديكور . (المسرحيات التي سارت عمى نفس المنحى
، ومواد سمعية تتكوف مف المؤثر Les objetsوقطع األكسسوار وأجساد الممثميف، بإضافة المباس واألشياء 

وتداخؿ ىذه المواد التعبيرية في شقييا السمعي والبصري بشكؿ غير . الموسيقي وحوارات الممثميف
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وفي .متجانس يضفي العجائبية الالفتة في العرض، وما يصاحبيا مف جمالية في المفارقات التي تنتجيا
: ىذا السياؽ يمكف إدراج العديد مف النماذج المسرحية الجزائرية، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

نتاج المسرح الجيوي معسكرمحمد فريمهدي إخراج سمير مفتاحنص )" المرآة"مسرحية - ، حيث ( وا 
جمالية الفضاء الغرائبي عبر الديكور واالشتغاؿ عمى المستويات الفوقية، باإلضافة إلى المفارقات التي 

. ترسميا المالبس بيف الواقعي والُمَغرَّب، لدرجة التداخؿ في الزمف واستعصاء موقعة أحداث العرض
نتاج المسرح الجيوي قالمةأحمد رزاق إخراج خيدر حميدةنص )" ربيع روما" مسرحية - ، حيث ( وا 

جمالية الفضاء الغرائبي عبر فنطازيا المفارقة، ذلؾ أف العرض يوحي بنمط كالسيكي، لكف مضمونو 
وأسموبو الفكاىي باإلضافة إلى الرقصات العصرية، جعمت العرض مفارقا جدا لألسموب الكالسيكي، وكاف 

. ذلؾ نواة الجمالية العجائبية في فضاء ىذا العرض
فكؿ ىذه األعماؿ المسرحية المتناولة، مع اإلشارة إلى عروض أخرى ػ إما بشكؿ كمي أو جزئي ػ مف 

 مستنقع الذئاب مف فرقة البديؿ مف باتنة أو مسرحية الدين بن عمر عزؿ" ويظهر جارا"قبيؿ مسرحية 
 مف المسرح الجيوي لباتنة أيضا، تعكس ىذا النزوع الجمالي نحو تبني فوزي بن براهيملممخرج الشاب 

. التجريد، واستثمار إيحائيتو ومجازيتو في تقديـ فرجة مغايرة تنزاح عف النمط التقميدي المباشر
: التـراثي. 4

 بالنسبة لمتراث فقد شكؿ، باستمرار، ىاجسا سكف المسرحييف العرب بشكؿ عاـ، باعتباره مكونا أما
يمنح الممارسة المسرحية عالقًة بالبيئة المحمية، لكنو كاف يحضر، في الغالب، في شكؿ خطاب مبيـ 

يؤدي اإلكثار منو وظيفة عكسية في بعض األحياف، ألف أشكاؿ توظيفو وطرائقيا قادت الممارسة 
المسرحية العربية إلى اعتباره في فترة مف الفترات نوعا مف الموضة المسرحية لدرجة أنو أصبح يبدو 

. مقحما في بعض المسرحيات دوف مبرر فني أو ضرورة تقنية
إف عالقة المسرح الجزائري بالتراث ليست وليدة مرحمة االىتماـ الجمالي، فيي عالقة قديمة ارتبطت 

بياجس البحث عف صيغة درامية محمية وقالب مسرحي خاص، أي أنيا عالقة ارتبطت بمرحمة التأسيس، 
. لقد استطاع التراث في كثير مف األحياف أف يكوف قناة لتصريؼ اإليديولوجيا والخطاب السياسي

 وميما كانت األسباب الكامنة وراء استمياـ المسرحييف لمتراث فإف تجارب مسرحية عديدة قد تعاممت 
معو تعامال فجا افتقد لعنصر االستثمار الفني والصوغ الجمالي، فأساءت ىذه التجارب إلى التراث أكثر 

عمى أف ىناؾ صحوة الفتة إلعادة قراءة التراث، مسرحيًا، أثمرت بروز تجارب تعاممت . مما استفادت منو
معو باعتباره مكونا يصمح لمتوظيؼ الجمالي باستثمار حمولتو الثقافية والفنية التي تنطوي عمييا الرموز 

عادة إنتاج ىذا الكـ التراثي إنتاجا فنيا  التراثية والحكايات الشعبية والمواقؼ التاريخية والعادات والتقاليد، وا 
 مف أكثر التجارب المسرحية عبد القادر عمولةيؤسس جمالية مسرحية متميزة، وتعتبر تجربة الراحؿ 

الجزائرية تميزا في تعامميا مع الشكؿ التراثي وتوظيفو عنصرا جماليا في تأثيث الفضاء المسرحي، دوف 
استغناء عف المضموف الفكري الذي يقارب وجداف الشعب في جوىره، لكف بالحرص الكبير عمى خمؽ 
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جمالية خاصة ليذا المضموف، تستثمر الشكؿ التراثي بكؿ زخمو وتنويعاتو، ويكفي استحضار تجربة 
.  بعظمتيا اإلبداعية لكي نستدؿ عمى ىذا التوجو الجمالي الالفتاألجواد

: عمى سبيل الختام
ف وقوفنا عند جمالية التفضيء في المسرح الجزائري مف خالؿ ىذا الكـ مف العروض المسرحية، إ

يبرز، بجالء، وعيا جماليا لدى المخرجيف، ورغبة دؤوبة في خمؽ لغة بصرية تكوف عماد التأسيس 
واىتماميـ بالفضاء ىو اىتماـ ضمني بباقي المكونات التي تؤثثو، سواء عمى . الجمالي لمعرض المسرحي

ذلؾ أف كؿ فضاء مسرحي ال يصير كذلؾ . مستوى االشتغاؿ التقني أو األداء التمثيمي أو الكتابة الدرامية
وعبر فعؿ تمثيمي يمنحو الفعالية والدينامية، وعبر حوار مسرحي ...إال عبر اإلضاءة والديكور والموسيقى
.  لو مرجعيتو في كتابة درامية مضبوطة

ف وقوفا عابرا عند   التقني في العرض المسرحي الجزائري، يكتشؼ القيمة االشتغاؿمالمح جماليات وا 
الحقيقية ليذا االشتغاؿ الذي يؤكد أف أدوات االشتغاؿ التقني تمتمؾ مف مقومات خمؽ األثر الجمالي عند 

. تقني/  فنيDécoupageالمتمقي أكثر مما تمتمكو الكممة الجافة والحوار المسرحي الممتد دوف تقطيع 
فآليات العرض التقنية ىي التي تفجر النص، وتبرز قوة الممثؿ، وتساىـ في التشكيؿ الجمالي العاـ، 

، ومتعددة المعاني Polyfonctionnelsانطالقا مف كونيا أدوات مجازية وبالغية، متعددة الوظائؼ 
Polysémiques ومتعددة االستعماؿ ،Polyvalentsواألىـ مف ىذا كمو أنيا تزاوج بيف الداللي والجمالي ، .

لذلؾ يبدو واضحا عمؽ التالـز بيف أدوات االشتغاؿ التقني والفضاء المسرحي في تشكيؿ جمالية العرض، 
فيما بينيا مف جية، وفيما بينيا وبيف  (أي األدوات التقنية)مف خالؿ مختمؼ العالقات التي تنسجيا 

عمما أف ىذا الفضاء ىو دينامية وفعالية مستمرتاف عمى امتداد العرض، عبر . الفضاء مف جية ثانية
أو عبر األشياء  (الممثموف)جدلية االمتالء والفراغ التي يخضع ليا الفضاء المسرحي، سواء عبر األجساد 

.  (قطع الديكور واألكسسوارات)
إف وقوفي عند ُمكوف جمالية التفضيء وجعمو مدخال لمقاربة عناصر التأسيس الجمالي في العرض 

المسرحي الجزائري، ىو دعوة الستكماؿ المقاربة عبر مالمسة باقي المكونات مف جمالية االشتغاؿ 
. التقني،وجمالية األداء التمثيمي،وجمالية الكتابة الدرامية
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