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: تمهيد
ببلغة النص كخضكعو لمنسؽ المساني، نحك : المسرح فف تصكيرم يجمع بيف ببلغتيف في تككنو الجمالي

االستعارة،  كببلغة الصكرة كتشكميا مف أنساؽ غير لسانية مثؿ ماىك عميو الحاؿ / المجازات المرسمة/ الكناية
... كاأليقكنات التركيبية المختمفة / المشاىد الشعرية/ في التشكيبلت الجسدية

كألف المسرح فف جماىيرم، تحضره مستكيات ثقافية مختمفة، فإنو يسخر ابتداءن ببلغة الصكرة في عمميات 
االتصاؿ كالتكاصؿ كتبميغ المحتكل الفني كاألدبي، خاصة إذا ُعمـ أّف المغة البصرية ىي سيدة اإلعبلـ 

فكاف لزاما عمى المسرح أف يكاكب التطكر كيستثمر آلياتو الجمالية ّلمحاؽ بالركب ... كالتكنكلكجيا المعاصرة
السيميائية الفضؿ في تكجو الفف المسرحي ناحية الخطاب البصرم، كتأسس فضاءاتو  كلعؿ لظيكر.  الحضارم 

. مف مبلمح جمالية تغازؿ العيف كالذكؽ، كتحدث األثر في المتمقيف 
 المفهوم والمصطمح : البصر/ بالغة الصورة -01

ىك نتيجة تجدد الثقافة المرئية، كتكسع مجاالتيا بكصفيا تقنيات " ببلغة الصكرة"إّف ركاج استعماؿ مصطمح 
فباتت مصدرا مف مصادر الفصؿ القابمة لمتمييز بيف بياف المفظ . حديثة أمكف إدماجيا ضمف المعبة المسرحية

ببلغة  كبيف شعرية المشيد، كأحد حصاد تمؾ الخصكمة النقدية بيف أكلكية النص عمى العرض، كبيف أسبقية
. البصر عمى ببلغة السمع، كألّم منيما حدكث األثر

كىذا المصطمح عمى عمكمو، كتعدد تداكلو، أمكف الكصكؿ إلى طبيعتو السيميكلكجية، عبر التحميؿ، كالكقكؼ 
ككما يبدك فالمصطمح مككف مف لفظتيف، أضيفت . عميو بتصفح مدلكلو في المعاجـ الفنية، المسرحية كالسيميائية

لمداللة عمى االستعماؿ الجديد لممككف البصرم لممسرح،  (الصكرة)إلى الثانية كىي  (الببلغة)أكالىما كىي 
. كلمداللة عمى كظيفتو الجمالية كالتكاصمية

كؿ حيمة لغكية يراد بيا المعنى " فميست ببلغة الصكرة في معجـ المصطمحات العربية في الفف كاألدب إال 
لؤللفاظ، أك يتغير فييا الترتيب العادم لكممات الجممة أك حركؼ الكممة، أك يحؿ فييا – ال القريب – البعيد 
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كتندرج ىذه المعاني كميا في الببلغة العربية تحت عمكميا  (...)معنى مجازم محؿ معنى حقيقي 
(1)"البديع/ البياف/ المعاني:الثبلثة

. 
مجمكعة مف الصكر البصرية التخييمية المجسمة كغير المجسمة "كليست ىي في االصطبلح المسرحي إال 

كتتككف ىذه الصكرة الميزانسينية مف الصكرة المغكية، كصكرة الممثؿ، كالصكرة الككريغرافية، . فكؽ خشبة الركح
كالصكرة األيقكنية، كالصكرة الحركية، كالصكرة الضكئية، كالصكرة السينكغرافية، كالصكرة التشكيمية، كالصكرة 

 .. .المكنية، كالصكرة الفضائية، كالصكرة المكسيقية أك اإليقاعية، كالصكرة الرصدية

. عبلكة عمى ذلؾ، فالصكرة المسرحية ىي تقميص لصكرة الكاقع عمى مستكل الحجـ كالمساحة كالمكف كالزاكية
السمعية / كيعني ىذا أف المسرح صكرة مصغرة لمكاقع أك الحياة، كتتداخؿ في ىذه الصكرة المككنات الصكتية

"كالمككنات البصرية غير المفظية
(2) 

إف ىذا االحتبلؼ طبيعي ألنو يتماشى كينسجـ مع خصكصية كؿ فف، كىك تطكر ظاىرت عميو المناىج 
المتباينة في مرجعيتيا كتصكرىا، كتكالييا مف الشكبلنية، البنائية، التفكيكية، السكسيكلكجية، السيككلكجية 

قاـ " بؿ تعمؽ المصطمح في المسرح بفكر المخرج، كميداف اشتغالو كتجريبو الخاص، حيث ... كالسيميائية 
 بإلغاء الكبلـ في بعض عركضو إلبراز الصكرة البصرية عف طريؽ الديككر، كاإلضاءة غوردون كريغاإلنجميزم 
لصالح   المثاؿ األكضح عمى التحرر مف استعماؿ الكبلـويمسون روبيرتكذلؾ المخرج األمريكي ... كالحركة
(3)"الصكرة 

. 
جاك ، أدولف آبيا، أندريه أنطوان، فيسفولد مايرخولد: كمف أبرز العامميف عمى الصكرة كشعرية المشيد

... آنطونان آرتو، كوبو
الصكرة في تشكيؿ الداللة البصرية أصبح ىاما كميما، بالقياس إلى التكنكلكجيا المعاصرة  إف تفاعؿ عناصر

فمتفرج اليـك ليس بجميكر األمس، حيث المعيارية في األداء الدرامي كانت كقفا عمى . كاإلعبلـ الرقمي الجديد
. الكظيفة الحكارية بيف الممثميف

فمببلغة الصكرة القدرة عمى إثارة الحكاس كاالنفعاؿ، كالقكة في التأثير كصياغة الرأم كاستمالتو، كتصبح 
كىذه المغة دفعت . التشكيبلت الفنية عبر الجسد لغة ال يستياف بيا في التكصيؿ كالتبميغ كاإلقناع كاإلقرار

بكثيريف مف محترفي الفف المسرحي، كمنظريو، إلى معاكدة النظر في مقكمات بناء المسرحية، مثمما سبؽ إلى 
 حينما استرد الحياة مجددا في الدراما، أماـ مغريات السينما، كاستقطابيا لمجميكر أروين بيسكاتورذلؾ 

. المسرحي 
كمع ذلؾ فإف لحظة تأمؿ في التقاليد التكاصمية يمقي الضكء عمى األقؿ عمى فمسفة الصكرة، كيبرز الخمفيات 

ذلؾ بأف المغة المسانية قد استعصت عمى غير عارفييا، ككانت سببا مما يبدك في عدـ بمكغ . التي كقفت كراءىا
أكثر الفئات المجتمعية، كأضحى التكاصؿ اإلنساني عبر الكممات المنطكقة أك المكتكبة مظيرا مف مظاىر 

. العجز، الختبلؼ األجناس كألسنتيـ
كأماـ تسمط النسبة المغكية عمى الخطاب، كاستحكاذىا عمى المنتج الفني، ال شؾ في أنو قد فتح أبكاب 

فكانت الصكرة البصرية نقطة ...البحث عنمغة مشتركة بيف الغرب كالشرؽ، الشماؿ كالجنكب، العكاـ كالخكاص 
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المقاء، كمركز التقاطع، كتطكرت بيف قرنيف ليتقرر اإلعبلف عف ميبلد خطاب بصرم يكحد أطمس العالـ ككؿ، 
(4)" مف لغة بعض الشعكب التي لـ تبمغ درجة كافية مف التجريد العقمي في التفكير" كيقترب 

. 
كأيان كاف الشأف، فإف الببلغة البصرية أصبحت أكسع مجاال، كأشد تأثيرا عمى مجتمعنا، كنحف نرل اليـك 

األطفاؿ كالمراىقيف كالشباب قد كثرت عندىـ المشاىدة المرئية، كقّمت لدييـ المطالعة كالمحادثة، كتذكقيـ الشعر 
الببلغة لـ يعد ليا عمى عيدنا ىذا أّم معنى، كأنيا في سبيميا " كالتمتع بو، بؿ قد اعتقد بعض الجامعييف أف 

إلى الزكاؿ كالتبلشي حتما، ذلؾ أف الذكؽ األدبي العاـ قد تغير لدل الناس، فمـ يعد يستيكييـ الكبلـ الجميؿ، كال 
(5)" األسمكب األنيؽ 

. 
/ اإليحاء/ العمؽ/ الحركة/السرعة: إف ببلغة الصكرة حافمة باإليجاز، متكافرة عمى عناصر اإليضاح

قرر في جمالية الداللة تكأثر ذلؾ م... متناسقة مع السياقات الكجدانية، الثقافية، االجتماعية كالفنية ... التأكيؿ
. عمى المعنى، كعمى ما تتشكؿ منو أنساؽ عبلماتيا

: العالمات البصرية في الفضاء المسرحي - 02
 الديككر"  -

 األزياء -

 المستكل االجتماعي/ العبلقات/ الزماف/ المكاف: المنظر، ككظيفتو المعمكماتية حكؿ -

كدكرىا في إنتاج ىكية الشخصية، كالمكاف، العصر، الطبقةاالجتماعية، المراحؿ  (آالت/ أثاث )الممحقات  -
 .العمرية، كالحالة المزاجية كالثقافية

لفت انتباىنا في شيء أك / تصكير الميؿ كالنيار )كمعمكماتية  (رمزية )الضكء، الذم يؤدم كظيفة أيقكنية  -
 حالة

 (6)"الشخصية، تكازف األدكار، اإللقاء، التعبير، اإليماء، لغة الجسد، المبلبس، األلكاف)التمثيؿ  -
ذا كاف األمر كذلؾ، فإف كياف الببلغة البصرية ال يغفؿ الرسالة في خطابو، كال كضع المتمقي حكلو، بؿ  كا 

القيمة، البديؿ، الحقيقة، الكاقع، : بتمظيره الشعرم المتعدد كالمتنكع، ينطكم شكمو عمى تكصيؼ ما ىك جكىرم
. كغير ىذا ...المنيج 

كالمظير اآلخر يكمف في آليات االتصاؿ، كفرضية دقتيا كمنيجيتيا، كال حدكث لؤلثر إال بتكافؽ الرؤل، 
ألف خيارات االتصاؿ في العممية التكاصمية . كتقارب الثقافات، كتجاكب الفيـ لئلمكانات الكصفية لؤلشياء

. مكقكؼ عمى قدرات المتفرج في تشفيره لمغة البصرية
فبل يمكف خمؽ قدرة تعبيرة عبر الصكرة إال إذا استطاع المضمكف بأيقكناتو المتنكعة أف يخترؽ كيعانؽ إدراؾ 

كذلؾ طبقا كتبعا لمستكيات الثقافة، الفف،  (المشاىد/ الصكرة )كفيـ المتمقي، ما يعبر عنو بتكافؽ الخبرات بيف 
ال حدثت القطيعة التكاصمية أماـ تفاكت العبلمات، كالعبلقات، التجارب  التربية، كالطقكس الرمزية المشتركة، كا 

: صكرة ببلغية تقتضي عممية في فؾ التشفير عند التمقي، كىي في خطكتيف" فكؿ ... كاألحكاؿ
 األكلى تتمثؿ في االستقباؿ -

(7)"كالثانية في تصكيبو عف طريؽ اكتشاؼ المجاؿ االستبدالي الذم يحفؿ بعبلقات التشابو كالجكار كغيرىا  -
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فأساس العممية التكاصمية ىك في إيجاد نقاط تقاطع فييا الرؤل، كتتقارب فييا المسافات، كتتكضح فييا إلى 
حّد ما المغة البصرية، كىذه الكتابة لآلخر ىي القاعدة في التصكير، كبناء المناظر، كالتحرر مف الغمكض، كمف 

عطائو األىمية كاألكلكية لحصكؿ . التأكيؿ السالب بؿ أكثر مف ذلؾ، فإنو عمى المخرج مراعاة ىذا االعتبار، كا 
كالذيف يستبعدكف ىذا الجسر، يدخمكف ضمف المتاجريف بالفف المسرحي، أك ما ظؿ يعرؼ . التجاكب كالتفاعؿ
: ككما أشرنا فإف لمتكاصؿ مبلمح يقـك كينيض عمييا، كقد آف أكاف ذكرىا . فنيةػػػػػػعندنا بالمتاجرة اؿ

: عناصر التواصل البصري- 03
 المرجع"  -

 المرسؿ -

 :كليا أربع كظائؼ ىي)الرسالة البصرية أك الخطاب البصرم  -

 الرسائؿ الكظيفية 

 الرسائؿ الكاقعية 

 الرسائؿ العاطفية 

 الرسائؿ الخيالية 

 الرمز -

 قناة االتصاؿ -

(8)"المستقبؿ أك المرسؿ عميو  -
. 

... الديككر، اإلضاءة، األلكاف، الفضاء، المؤثرات: إّف أنساؽ الفضاء السينكغرافي، كسيميائية كؿ نسؽ فييا
فقد يككف . تعمؿ عمى تحديد خصكصية التعبير المرئي، كتستدعي  المجازات الشعرية في المشيد المسرحي

التفسير، تماما  الكتابة جزء مف منظكمتيا، كطرفا فييا، كلكف دكرىا ال يتعدل مجرد التكضيح أك/ الكبلـ/ القكؿ
مثمما ىك ظاىر عمى الرسـك اليدكية مف حركؼ ككممات، كما يصاحب الصكر الفكتكغرافية، كالصكر 

فكما أننا نقؼ في ببلغة النص عمى االستعارات ... األسبكعية الكاريكاتكرية، كالصكر في الصحافة اليكمية أك
المفظية، فإنو بات ممكنا الكقكؼ في الببلغة البصرية عمى االستعارات غير المفظية، كتشكميا مف عبلمات 

. أيقكنية تنشد القربى، المشابية كالمجاكرة
 في جاكوبسونكبيذا أمكنيا باألحرل الجمع بيف مستكيات مختمفة في الخطاب البصرم، كقد عرض ليا 

: " فرضية تفسيرية، تطرقت لجممة مف اآلليات االشتغالية الرابطة بيف المرسؿ كالمتمقي، كىذا تبياف مكجز ليا 
 آلية اإلنتاج -

 آلية التبميغ -

(9)" آلية التمقي  -
. 

: كىنا تحيمنا اآلليات الثبلث عمى سيمياء التكاصؿ، كتككنيا مف أنماط لسانية، ككسائط غير لسانية، نحك 
كمعنى ىذا أف كؿ عبلمة تنكب عف لغة مف ... الكتابة، السمكؾ، اآلداب، الرمكز، اإلشارات، األلكاف، الصكر

. المغات، كتؤدم دكرىا في كحدات متكاممة كمتناسقة
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فخرج بذلؾ االرتجاؿ كالعشكائية، . أما ما ينبغي لفت االنتباه عميو، فيتمثؿ في أبجديات االستخداـ كالتكظيؼ
. كربط العبلمات بعبلقات اعتباطية

( حمقة براغ، أعضاء إريك بويسنس، لويس برييطو، جاف مارتيني، جورج مونان )إّف كككبة مف ىؤالء الباحثيف
المساني، كأكجدت المقاربة بيف الداؿ كالمدلكؿ في خضـ العممية التبادلية  ىي مف أرست قكاعد التكاصؿ غير

. لمخطاب البصرم
: سيمياء التواصل والداللة - 04
ككظيفة  (قصد+ مدلكؿ+داؿ)سيمياء التكاصؿ تستمـز مف مستعممييا بالمقصدية، القصد مف استعماؿ الداللة  -

 .السيمياء ىي التكاصؿ

سيمياء الداللة تركز عمى آليات الداللة داخؿ العبلمات، كداخؿ أنساقيا السيميائية، كىي غير مرتبطة  -
 .بالكظيفة

 :(عند روالن بارث)الداللة في األنساق غير المسانية  -

  " (الدلتالة مباشرة ككاحدة= داؿ كمدلكؿ كعبلقة داللية  )داللة تعيينية 

  يتخذ مف األكؿ داال لمدلكؿ آخر، لتتكلد عنيما معادلة أخرل غير مباشرة، أم إيحائية  )داللية تضمينية
(10)"(تضمينية

. 

 :الدراسة التطبيقية/ المسرحية الجزائرية -05

لما بدأ الفكر الدرامي يمج مكركثاتنا األدبية الجزائرية، استقرت صكرة الدراما بشكؿ كبير مع طبيعة الفكر 
فرقة سميماف  )حتى لقد استطاعت صكرة العرض العربية أنذاؾ ... العربي القائـ عمى الحكار، الكبلـ، السماع

: مف أف تكحد مف مبنى المسرحية، كتستخدـ فيو أدكات المنيج األدبي (القرداحي، جكرج أبيض، عّز الديف 
: الداللة، كمف أْف تضفي عميو صفة الجمالية، قتقيـ العرض عمى أساس النص كببلغتو/ الصرؼ/ الكزف/ النحك

 ...االستعارة / المحسف/ الكناية/ األسمكب/ الحمكلة/ التصكير بالمغة المفظية/ اإليجاز
 :" مؤسس عمـ النص أف نظاـ األشكاؿ المجازية لؤلبنية الببلغية يعتمد المقاييس اآلتية فاد ديجكيرل  

 المعجمي كالنحكم كالداللي/ الصرفي/ مثؿ الصكتي: المستكل - أ

 اإلضافة، الحذؼ، القمب، كاإلبداؿ: نمط العممية - ب

 كىك يتمثؿ في الكحدات المغكية التي تتأثر بيا: مجاؿ العممية - ت

(11)"مثؿ مكانيا مف النص، كمعدات تكرارىا : خكاص العممية - ث
. 

كالدراما الجزائرية آنذاؾ إنما ىي محاكاة عمى نحك ما لمشكؿ األرسطي، كلكف كفؽ فمسفة كخطاب معّيف 
المنطكقة شيدت ذركتيا ىناؾ عندما / بؿ يفيـ مف ىذا أف الكممة المكتكبة. يتصؿ بالتغيير، الرسالة كالمستقبؿ

عمؿ أصحابيا عمى تكليدىا كتكظيفيا تكظيفا يتناسب مع الحاؿ كمع الكاقع، كىذا ما تدلنا عميو المحاكالت 
 :األكلى عمى النحك اآلتي

 1921/ الشفاء بعد العناء" 
 1922 / خديعة الغرام
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 1924 / بديع
  1922/ في سبيل الوطن

(12) "1923/ فتح األندلس
. 

إننا إذا تكقفنا قميبل مع ىذه النصكص، نقؼ كثيرا عمى جماليات الخطاب المفظي، كعمى عناصره الشعرية، 
-  بحكـ السائد–بؿ إذا أردنا تمخيص التجربة في كممات، قمنا بأف ميارات االتصاؿ مع المتمقي استخدمت 

 .األنساؽ المسانية نظريةن كفعبل لمتكاصؿ
كذلؾ فإف ببلغة المسرح حينئذ كانت تتشكؿ مف خصكصيات سمطكية لـ يشيد الغرب تصحيحا ليا إال 

 ...المحسنات، االمتاع، الخطاب/ األسمكب/ببلغة اإلقناع، جمالية الكممة : الحقا، كىي
معنى ىذا أف االتجاىات السياسية كاالجتماعية في ىذا الصدد قد أثرت كأثبتت أصكليا، كجعمت مف 

ىذا الذم تغير بعد االستقبلؿ، إذ ساد . المسرحية فكرا تابعا لممنظكمة السائدة، كفي خدمة القضايا العامة
التجريب ميداف المسرح، فتغير مضمكنو كشكمو، كتبدلت مصادر إنتاجو، حيث عرؼ ريبرتكار المسرح مسرحيات 

(13) جزائرية محضة، كأخرل مقتبسة، كنكعا آخر كاف عبارة عف محاكالت مجزأرة
كما ظيرت تجميات التغريب  .

(14) عبد القادر عمولة، عبد الرحمن كاكي، كاتب ياسين: في المسرح الجزائرم، مع مؤلفيف كمخرجيف أمثاؿ
. 

 :تمظهرات البالغة البصرية في العروض المسرحية الجزائرية -

 :تشكيمة المناظر والوظيفة الجمالية- 1
 غميزاف- الجمعية الثقافية جيؿ الظيرة كجمعية النكارس لمفنكف الدرامية

 فالح حورية: اقتباس -

 فالح حورية: إخراج -

(15)غدر امرأة: عنكاف المسرحية -
. 

تشكؿ العرض مف عدة مناظر، كميا في تناسؽ ىرمكني ألجؿ تثبيت الفكرة الجكىرية المتضمنة في 
العرض، ككميا أدت دكرىا الطبيعي مما استكجب تكظيؼ سمات كاقعية أقؿ كمفة، كأبمغ طرحا، كألصؽ 

... بعد حدكث اإلظبلـ الكمي، فتنبعث نغمات مكسيقى كبلسيكية عالمية"فقد كاف المنظر يتغير . بالحقيقة
 (16)"حيث يشتمؿ الديككر عمى مجمكعة مف األثاث الكبلسيكي الذم يكزع المكاف ليحدث بو الحميمية كالدؼء
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كسسكارا، مّكف المتمقي مف تذكؽ المنظر، كمعايشة الحدث،  ضاءة كمكضكعا كا  ىذا التشكؿ المتناغـ ممبسا، كا 
فيي مناظر بالجممة، تطالع كمية، . ككفاه مؤكنة التشفير لمفرداتو الغامضة أك المبيمة، أك النازحة نحك التأكيؿ

لتكحي بطبيعة جّك كبلسيكي، يعكس حياة كعائمة ميسكرة الحاؿ في صراع بيف الكفاء، الصدؽ، كالحياة 
 .المستجدة

 : كال تؤدم ىذه المناظر كظيفتيا الجمالية إال بتحقيؽ مسألتيف ىما
 .أف يككف المنظر ذا عبلقات تشكيمية جمالية، تبعث عف الذكؽ الفني السميـ" -

ذا تحقؽ الجزء الجمالي الحسي، كالجزء  - أف يككف المنظر ذا قيمة جمالية مرتبطة بمكضكع المسرحية، كا 
(17). "الجمالي المعبر عف األحداث جماليا، كاف النجاح لممناظر المسرحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 :(آبيا)و (كريج)التشكيل الحركي بين جماليات  -2

 المدية- جمعية األفراح الثقافية -

(18)مدرسة اآلباء: مسرحية -
 

خراج -  محمد هاللي: اقتباس كا 

، مصحكبا بإيقاعات مكسيقية، لعميا (شارلي شابمف)التقديـ لممسرحيات استيؿ بمشيد ميمي عمى طريقة 
فقد كانت الحركات ابتداء لمؿء . كظفت لتدفع الممؿ عف المتمقيف، أك لغاية فنية تعرؼ بالمكسيقى التصكيرية

، كأيضا مف جانب آخر، أسيمت الحركة كتشكبلتيا النسقية (بطاكلة ككرسييف)الفضاء بقطع الديككر البسيطة 
، عمى التعريؼ بمكضكع المسرحية، كرسـ الصراع المزدكج بيف غروتوفسكيعمى طراز الرؤية اإلخراجية ؿ

 .رجميف كامرأة
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إف التشكيبلت الحركية قد تنكعت في العرض بيف فرادية كثنائية كجماعية، كىذا التككيف أسعؼ عمى تركيبة 
كىذه الجمالية في ... السينكغرافيا، الديككر، اإلضاءة : المشاىد تركيبا بصريا، مع باقي عناصر الدراما األخرل

، باإلضافة إلى التكظيؼ اإليحائي كالرمزم الذم تخمؿ (آبيا)التككيف كالتنسيؽ مف الفنيات التي دعا إلييا 
يجاز لمكاقعة الفاجعة، كتذكؽ ىذا لـ يكف مباشرا، . المؤدل عبر خياؿ الظؿ (19)المشيد ففيو اختصار لمحدث، كا 

نما أتى مف خبلؿ االستخداـ لتقنية االسترجاع، كما صاحبيا مف رمزية كأداء قد نحا نحك تكظيؼ التقنية  كا 
 .(20)(كريج )جماليا عند 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 :المالبس بين سيميائية الداللة والتواصل- 

 سيدم بمعباس- فرقة الرسالة الفنية -

(21)فجر إبميس: مسرحية -
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 غنام غنام: اقتباس -

 بن سالم محمد بشير: إخراج -

ال مجاؿ لمتردد مف أف الجميكر قد كقؼ بعد المشاىدة المتمعنة عمى داللة المباس، كعبلقتو بالمكف 
فقد استقر عرفا عند الغرب كالعرب أف المكف األسكد داؿ عمى الضيؽ، كظممة القمب، الشر، الحزف، . كالمرجعية

 :"كمصدر ىذا في العرض تكافؽ إلى حّد ما مع. اليأس كالتشاـؤ
 طبيعة الشخصية -

 العمر -

 المركز المالي كاالجتماعي كالذكؽ -

 ىؿ الشخص صاحب البيت أـ غريب عنو -

(22)" حالة الشخص العاطفية  -
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كعميو، فإف سيميائية الداللة مف خبلؿ الزم، مّررت خطابا تكاصميا إلى المتفرج، مفاده أف الخيانة كميا مرارة 
 .كبشاعة، كقتؿ لمعفة كالمركءة، كأنيا ظممة كسكاد، حزف كضيؽ عمى الدكاـ
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 اإلضاءة بين الرمز واإليحاء، المباشرة واالستمتاع-4
 تيزم كزك- إمنايف- جمعية تاكريرت أمقراف -

(23)تكنا: مسرحية -
 

خراج -  إلياس مكرب: تأليؼ كا 

تـ استخداـ اإلضاءة اطبلقا كتضييقا في مسارات عدة مف المسرحية، كلعؿ أبرزىا تمؾ المكاقؼ المتعمقة 
فقد دلت بقعة الضكء عمى كياف الممثمة عمى حاليا التعيس، كنفسيتيا . بالحزف كالحسرة، المفاجأة كاليستيريا

، خاصة لما تكجيت البطمة ناحية الجميكر، كعانقت أيدييـ في حركة تعرؼ بإشراؾ المتمقي في  المفعمة باليمـك
صناعة الفرجة المسرحية، بدال مف أف يترؾ بعيدا عف الحدث، مسمكب اإلرادة، أك أنيا تعرؼ ببساطة بتقنية 

 .كالبقعة البيضاء صكرت رمزية االلتقاء، كأبرزت سماحة البطمة كنقاكتيا... كسر الجدار الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

كليس ىذا فحسب، بؿ استعار المخرج بنكر الشمعة الداؿ عمى األمؿ كالتفاؤؿ بالمستقبؿ، كشرح أكثر حاؿ 
القسكة، : الفتاة كسيككلكجيتيا عبر تكظيؼ البقعة الحمراء الخافتة، كالتي سقطت عمى المؤدل، فدلت عمى 

 ...اليياـ، الدكامة
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 :الفضاء المسرحي، ونسقية المكونات-5

 بكمرداس- يسر- جمعية المسرح الجديد -

(24)حب البقاء: مسرحية -
 

 تامرت: اقتباس -

 عبد الغني شنتوف: إخراج -

قارب صغير، اإلضاءة، كمقاطع قماشية يمر بيا اليكاء، في داللة : أنساؽ السينكغرافيا امتؤلت بمككنات
إيحائية عمى تحرؾ البحر كارتجاجو، باإلضافة إلى أزياء الممثميف، كأدائيـ المتناسج مع الحركة التي مؤلت 

 .تكصيؼ الحدث الفضاء، كاستطاعت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق
 
 
 

كتزيد في صنع  (25)"لتكمؿ ذلؾ التعبير البصرم المحكـ " فضبل  عف مقاطع الحكار التي جاءت  ىذا
كنسيقية المككف مع باقي األنساؽ شكمت مشيدا شاعريا، قد يأخذ طريؽ المباشرة فتدؿ حدكده . جماليتو
عمى شباف ثبلثة تاىكا في محيط البحر، كما قد يأخذ منعطفا آخر، ضمني في داللتو، يشير إلى : الكاضحة

 .لطريؽ اليجرة السرم الكضعية الصعبة، كالخطكرة بمكاف، حيف اختيار الشباب
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 :الخاتمة  -

عركض المسرح الجزائرم قد اتجيت في اآلكنة األخيرة ناحية الجمالية المشيدية كالببلغة البصرية، مما 
فأماـ الثكرة الرقمية بات االعتماد عمى ببلغة . عممت أنو مكضة لمعصر، كطبيعة لؤلداء المكاكب لحضارة اليـك

 .أمرا شبو مستحيؿ... فف السماع / األسمكب/ الكممة
فالمتفرج العصرم مشاىد متعجؿ، قد يحكـ عمى كبلسيكية العرض مباشرة مف استيبللو، كقد يترؾ مكانو إذا 

 . كغير ىذا... مضى العرض بأبجديات أدب المسرحية، الشعر، الكممة الرنانة، األسمكب الحسف
الفايس : فالذكؽ تشرب الصكرة، كاستيكل أفانينيا الباىرة، كتناغـ مع التكنكلكجيا الجديدة، كاإلعبلـ الرقمي

كالعركض المسرحية أماـ ىذا التدفؽ التقني . األنترنيت بصفة عامة... الفيديك/ التكيتر/ اليكتيكب/ بكؾ
 :ممزمةباستثمار الرقمنة، كتجريبيا عمى الدراما الجزائرية، غير أف المبلحظ عمى الببلغة البصرية لمعركض أنيا 

ميممة الجكانب ... اإلخراج / السينكغرافيا/ تمتـز بتقنية كاحدة طكاؿ العرض، فإما االعتماد كمية عمى الحركة -
 :الحكار بمعناه االصطبلحي، كخصائصو اآلتية : األخرل الداعمة، نحك

 التركيز -1

 المطابقة -2

 االقتصاد -3

 الحيكية -4

 عدـ التطكيؿ أك االقتضاب -5

 عمى األداء، كفف االستماع عمى فف المشاىدة (الكبلـ اليكمي)غمبة المحادثة  -

 قمة اإلمكانيات، كفتكة التجربة المسرحية -

 عدـ استشارة المختصيف في الميداف، كارتجالية الصنعة المسرحية -

 .التركيز عمى مردكدية اآلداء في المنافسة المكسمية، مما ينفي صفة المكىبة -
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