
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية 
Republique Algerienne Democratique Et Populaire  

 

 

 قسم الفنون

  نقد العرض المسرحيماستر 

 

 

 
 

 :إشراف:                                                  من إعداد الطالب

 منصور كريمة . د                             عالء الدين سلطاني                

 لجنة المناقشة
 

 الصفة الرتبة العلمية اإلسم
   

   

   
 

 9102/9191: السنة الجامعية

 البعد الداللي للسينوغرافيا
 - أنموذجا –مسرحية كارما 

 

 وزارة التـعليم العالـي والبحث العلـمي
 جامعــة عبد الحميد ابن باديس

 مستغانم
 كلية األدب العربي والفنون

Ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 
Université Abdelhamid Ibn badis 

Mostaganem 

Faculté des lettres arabe et Arts 

 



 إهداء
 

يدفعني قدما نحو األمام  ل ما يملك، إلى من كانكإلى الذي وهبني 
جسام، إلى ر على تعليمي بتضحيات لنيل المبتغى إلى الذي سه

 .مدرستي األولى في الحياة
 "يـــــــــــــــــــــــأب"

إلى التي وهبت كل العطاء والحنان، إلى من مدتني بالسعادة، وكانت 
 :حياتي، إلى أجمل ما نطق به لسانيلي عونا طيلة 

 "يــــــــــــــــــــــأم"
 .إليهما أهدى هذا العمل

 .إلى إخوتي وأخواتي الذين تقاسموا معي عبء الحياة
 "منصور كريمة.دّ"كما أهدى ثمرة جهدي ألستاذتي الكريمة 



 انــــــــــــــــــر وعرفــــــــــــــــــــــــــشك
 

 جزيل الشكر والعرفان إلى
 
 

 "منصور كريمة.د: "األستاذة
 
 

قامت باإلشراف على هذا العمل وكانت لنا السند والعون والموجه في كل  التي
 .خطوات إعداد هذه الرسالة

 
كما ال يفوتنا أنتقدم بجزيل الشكر لألستاذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

ثراء مضمونها  .بتفضلهم بقبول مناقشة المذكرة وا 
 

من قريب في إنجاز هذا وفي األخير نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم من بعيد أو 
 العمل
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 ب
 

 :مقدمة

بدأ منها انطالق الشرارة نحو الثقافة والتطور والمساعدة تالمسرح وما يزال هو النقطة التي كان  

وعلى مر األزمان خضع للتحوير والتشكيل سواء  ،في تطوير المجتمعات، والوصول إلى حال أفضل

شكل العروض التي تمثل داخله، بل إن دور التمثيل نفسها كانت كان ذلك في شكل خشبته، أم في 

مسرح في الميادين، وخارج المعابد، وداخل الكنائس، ومّر بمراحل الموضعًا للتغيير والتبديل، فقدم 

 .كثيرة حتى أقيمت له دور التمثيل الحالية

 مباشرة دنايقو  العرض عن والحديث المسرحي، العرض على أركز أن البحث هذا في ارتأيت

 والديكور الفضاء في والمتمثلة منها يتشكل التي األساسية العناصر من جملة عن الحديث إلى

 ...والممثل والموسيقى واإلضاءة

البعد الداللي للسينوغرافيا، مسرحية كارما  " ـب وعنونته بحثي اخترت هذا من وانطالقا

 ومدى المسرحي العرض منها يتكون التي الجمالية العناصر أبين أن خالله من أردت وقد أنموذجا

 : في اإلشكالية التالية :نفسه يطرح الذي الجوهري السؤال أصبح هنا ومن المتلقي، على تأثيرها

إستجابة  مدى وما ؟من خالل األبعاد الداللية للسينوغرافيا  واضحا عرضا المسرح يقدم كيف

 ؟.مع العرض المسرحي المتلقي 

 :أهمها ومن تساؤالت عدة كاليةاإلش هذه عن انبثق وقد

 المسرحية؟ الفرجة إثراء في تساهم التي الجمالية الوسائل من الدرامية الكتابة نعتبر كيف 1-

 اإلخراجية؟ الكتابة عن عالوة السينوغرافية الكتابة إلى الدرامية الكتابة من المرور لنا يتسنى وكيف 2-

 داخل والمكونات العناصر جميع فيه تنسجم غمامتنا متكامال جميال عرضا المخرج يخلق كيف 3-

 متناسقة؟ فنية فسيفساء

 جماليا؟ ويشكلها ويبلورها الفرجة يؤثث المسرحي أن الفضاء يستطيع كيف   4-
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 ج
 

 ؟ المسرحي الفضاء السينوغرافيا تشكيل تعيد كيف - 5

  الفرجة؟ يصنع أن الممثل يستطيع كيف 6-

البعد الداللي للسينوغرافيا، مسرحية كارما " ب عنونالم الموضوع لهذا اختياري سبب ويرجع

 الموضوع لهذا اختياري أسباب ومن الدرامية، الفرجة صناعة في جماليةال هميةاأل إلبراز أنموذجا،

 لمسرحية اختياري أما، وجمالياته العرض على يعنكس مما ودراستها بالمضامين االهتمام هو أيضا

 . لت ضمن فريقها وتابعت جميع مراحلها من النص إلى العرضعم ألنه عمل مهم وألني كارما ،"

 من ولعل والمراجع المصادر من عدد على البحث لهذا العلمية المادة استمداد في واستندت

 ثراءإلالنص المسرحي والعرض وحوارات مع الكاتب والمخرج ومجموعة من الكتب والمقاالت  أهمها

 التحليلي المنهج على البحث هذا في اعتمدت سيرها حسن ىعل حرصاو  الدراسة هذه ولنجاعة، البحث

 .السيميائي المنهج وكذا والوصفي

 وجهدا وقتا البحث هذا منا أخذ فقد  المتعلقة بالبحث، الجوانب بأهم في هذا العمل أن ألم حاولت

 ةاألسئل كل عن الكافية واإلجابة البحث جوانب بكل اإلحاطة إدعاء أجل من هذا نسوق ال ونحن

 . بالموضوع المتعلقة

 في أما تحليل النص،وذلك من أجل  األول، الفصل في والوصفي التحليلي بالمنهجين استعنت

 المكونة العناصر تحليل في تساعدنا التي السيميائي المنهج آليات بعض اعتمدت الثاني الفصل

 معالم حددنا سبق ما ضوء وفي سيميائية وأيقونات عالمات تمثل أنها اعتبار على المسرحي للعرض

 :التالي النحو على والخاتمة المقدمة عن فضال فصلين على اشتملتحيث  البحث خطة

 -كارما –دراسة تحليلية للنص المسرحي  األول الفصل

 : عدة عناصر فيه وتناولت

 . تقنيةالبطاقة ال -0
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 .الجسد والروح -8
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 :إلى فيه تطرقت 

   .شخصيات العرض 0

 .الجانب النقدي من عين المخرج 9
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 .المكان والزمان -6
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 : تمهيد

 . تقنية بطاقة -0

 . كارما: لعرضعنوان ا -

خراج -  . فارح الياس مازن :نص وا 

 . سلطاني عالء الدين :مساعد المخرج -
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  1108. كلية االداب والفنون مستغانم: إنتاج -

 . ي سفيان في دور مختارعثمان -

 . خيواني عبد الحمان في دور احمد -
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 . سري خيرة في دور سارة -

 . شارف خوجة سعاد في دور الطبيبة -

 . ناجي حمزة في دور الشبح األبيض -

 :فريق الكوريغرافيا

 . شرفي راغب -

 . العابد زهرة -
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 . زرقي هدية -

 .نصر اهلل عصام -

 : متابعة
 . صور كريمةمن. د -
 الفكرة العامة للنص -9

جميعا دخلنا أجساما لم نخترها بل فرضت علينا، حتى شخصياتنا وردود أفعالنـا مبنيـة علـى مـا         

تحدده البيئة المحيطة بنا، فحن لـم نختـر أجسـامنا وال أسـماءنا وال مجتمعنـا وال حياتنـا، نسـتطيع التحـرك 

ينا ردود أفعـال مـن حولنـا إننـا مـذنبون كلنـا مـذنبون وكلنـا علـى في مربع من الحرية المقيدة، تفرضها عل

صــواب، فــال شــر مطلــق وال خيــر مطلــق ال ســواد وال بيــاض ال شــيطان وال مــالك ال جنــة وال نــار، نحــن 

مــزيج مــن كــل ذلــك، خلــيط بــين المتناقضــات نحــن فقــط نحــاول إمالــة الكفــة لقطــب مــن األقطــاب، بــذلك 

ختــر حياتــه ولــم يعــرف الســبيل إلــى الــتحكم فيهــا، والــروح التــي ســكنت مختــار لــم ي. نحــن نخلــق التــوازن

جســده أيضــا لــم تختــر تلــك الحيــاة ولــم تعــرف الســبيل إلــى خالصــها، فــالخالص الحقيقــي يكمــن بــالوعي 

بذاتنا وبما يدور حولنا والسعي وراء تفريغ النفس من الشوائب حتى تصل إلـي الصـفاء الـذي يـؤدي إلـى 

 . مالراحة والرضى والنعي

يتمحور الـنص حـول مبـدأ الكارمـا، مجسـدا عبـر شخصـيات تتصـارع مـن أجـل خالصـها ولكـل  

منهـا زاويـة ن ـر متضـاربة مــع األخـرى وهـدف تسـعى ورائـه، فــالفكرة باألسـاس هـي محاولـة للغـوص فــي 

 . النفس البشرية، وتبيان الجانب الروحي فينا وعدم التعلق بكل ما هو سطحي

زلــي بــين الخيــر والشــر داخــل اإلنســان مــن من ــور جديــد وكيــف أن المســرحية تبــين الصــراع األ

ـــيس لهـــا حـــل، إذن  ـــة قـــد تتطـــور وتصـــبح مشـــاكل حقيقيـــة ل تصـــرفات نحســـبها بســـيطة وال نعيرهـــا أهمي

 . فاألفعال البسيطة هي التي تحدد حياتنا، من مبدأ أن لكل فعل ردة فعل



 ـــــــــــــــــ دراسة تحليلية لنص العرض المسرحي كارماـــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــ

9 
 

ابع حـــب الـــذات واألنانيـــة تتســـم شخصـــيات المســـرحية علـــى الصـــعيدين النفســـي والجســـدي، بطـــ

 .المدمرة و التوق إلى الرغبات والشهوات

ونرى هذا بشـكل أو بـرخر مـن خـالل المواقـف و الحـوارات ولعـل أبرزهـا مـا سـنبينه فـي األمثلـة  

 : التالية

تعـــالي نهـــرب ونتـــرك هـــذه المشـــاكل وراءنـــا فحدســـي يخبرنـــي أن كارثـــة ســـتحل، فهنـــاك : أحمـــد»

، حياة زوجك معقدة أكثر مما تتخيلين، فالموت أهون عليه من عيش حيـاة أحداث ال تعلمين عنها شيئا

هل أنت أبله، أتطلب مني ترك كل الذي حاولت بناءه في هذه السنين، أترك كـل هـذا وآتـي : ليندا. هذه

هــذا فــي المشــهد األول بينمــا كــان أحمــد  (1)«معــك أنــت الــذي ال تملــك شــيء وال يعــول عليــك فــي شــيء

الطبيـــب فـــي غرفـــة المستشـــفى فهمـــا كانـــا يتحـــدثان حـــول مشـــكلة مازالـــت مبهمـــة وكانـــا ولينـــدا ينت ـــران 

يتبادالن أصابع االتهام وكل واحـد فيهمـا يحـاول تبريـر أفعالـه بـل ويحـاول إيجـاد حلـول نابعـة مـن أنانيـة 

 . مطلقة

حـدث هـذا فـي المستشـفى  (2)«أستطيع فقط أن أخبرك أنك كنـت إنسـانا فاسـدا وأنـاني: الطبيب»

 .دما سكنت الروح جسد الطبيب ليخبر مختار عن طبيعة ما يحدثبع

مســكين مختــار، أنـتم مــن دمــر حياتــه، كـل واحــد فــيكم يهــتم إال بنفسـه، أنــتم مــن دفعــه : مختـار»

ن لـم تسـاعدوني فـي ذلـك سـأورطكم  إلى االنتحار، أليس هذا صـحيحا، ومـا أنـا هنـا إال ألحـل مشـاكله وا 

 (3)«جيدا وأتورط معكم، وأنتم تعلمون هذا
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أجل سطحيتك ناتجة عن أنانيتك، فأنت فكرت فـي خالصـك فقـط، ولـم تكـن : الشبح األبيض» 

 (1)«مهتم بمن حولك

النص المسرحي مستلهم من الثقافة الشرقية الغنية بالفلسفة واألسـاطير والعجائبيـة، التـي تحـاول 

اش، والتـي سـاهمت بشـكل كبيـر تفسير الوجود وما وراء الوجود وتسبح فـي عـوالم فوقيـة غايـة فـي اإلدهـ

 .في تشكيل الفلسفات الكبرى

ـــرحالت االستكشـــافية والحفـــر المســـتمر فـــي رحـــم الثقافـــات والتراثيـــات األخـــرى، مثـــل  أرى أن ال

ضـرورة فنيـة وثقافيـة ... التراث الثقـافي فـي الحضـارة اإلغريقيـة والهنديـة والفارسـية واإلسـالمية واإلفريقيـة

 .مسرحيلتطوير شكل وعمق العمل ال

 : المدرسة التي ينتمي إليها النص -3

الكاتب الواقع النفسي للشخصيات مو فا انفعاالته كما هي في  ر  وّ في النص المسرحي كارما ص  

الصوفية كما اهتم بالكينونة ال ال اهرة وبالتجارب العاطفية  إلىفي جو من الالمنطق المائل  ،الحقيقة

الوجدانية للشخصيات، يري  واألحوالمن خالل االنطباعات  والقيم الروحية ومثل العالم الخارجي

مختلفة من السلوك التقليدي  أقنعةتكمن تحت  لإلنسانالشخصية الحقيقية  أنالكاتب من خالل نصه 

الفرصة  أنالتعبيرية فهم يرون  أدباءوان وراء الواجهة االجتماعية للشخصية عالم غريب وهذا ما يراه 

 .2ة والعالم من االنهيار يكون بتغيير الفرد نفسه فيتغير بالتالي المجتمعالبشري إلنقاذ األخيرة

القريب من  اإلنسانيةالنص قريب جدا من التعبيرية وذلك بتعبيره الحر عن الشخصية  إن

 إيصالالعاطفة والتكثيف والتركيز واالختصار واللغة المختزلة في الحوارات التي من خاللها يمكن 

وكما في  ،كما يركز النص على الجوهر االنفعالي واالستجابة الذاتية للشخصيات.. المفهوم التعبيري 

                                                           
 .نص المسرحية، المشهد الخامسمن  - 1
 .18، ص 1101تاريخ الفن الحديث والمعاصر، دون دار نشر، حلوان، مصر، : د زينهم محمد.أ – 2
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واستبداله بتجسيد الحالة االنفعالية للفنان  األرسطية المحاكاة مبدأالمسرح التعبيري فقد ابتعد النص عن 

دية، اعتماد االستغراق في عالم الذات الداخلي لتجسيد فعاليات الذات االنفعاالت والوجو  إلىواللجوء 

  .االنبثاقات العاطفية والتفجيرات الوجدانية في النبرات االنفعالية

التعبيريون يحلمون باإلنسان الجديد الذي يستطيع وحده أن ينقذ الباحث عن نفسه الباطنة  إن

  .األصيلة، وطبيعي أن يصبح بطل الدراما التعبيرية

نفسية واجتماعية واقعية، بقدر ما يريدون ولكن التعبيريين ال يريدون أن يقدِّموا تحليالت 

، وتجسيد عذاب الثائر ومخاوفه وآالمه، والتبشير بعالم جديد وعهد جديد اإلنسانالتعبير عن عاطفة 

ومملكة نقية يحيا فيها اإلنسان، حياة جديدة يتحرر فيها من كل سلطة وسلطان، ومن كل  لم 

 .واستغالل وامتهان وكل الم وعذاب

مذهب يرفض المحاكاة األرسطية، ويحل محلها مبدأ التعبير عن مشاعر الفنان في والتعبيرية 

 .تناقضاتها وصراعاتها، ويتخذ من هذه الرؤى الذاتية والحاالت النفسية موضوعًا مشروعًا لإلبداع الفني

يث ، الذي يعد ثورة على منطق الحياة وعلى العقل؛ ح1فالتعبيرية هي االبن الشرعي للمذهب السريالي

الحياة في جوهرها، وفي حقيقتها التجريدية شيء ال معقول أي غير مفهوم وغير قابل للفهم أو 

للتفسير، فهي بالتالي حركة ذات نزعة فنية وأدبية، ترمي إلى تمثيل األشياء، كما تصورها انفعاالت 

خاصة وأنها تتجه  ،2الفنان أو األديب، ال كما في الحقيقة، وتعد من أهم الحركات الثورية في المسرح

 .مجتمعة قد تحققت في النص المسرحي كارما األشياءوكل هذه  .نحو األعماق الداخلية لإلنسان

 

 
                                                           

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، ترجة، وتحقيق مانع بن حماد : احمد عبد الموجود   – 1
 .111، ص 1101، 1الجهني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط

 .18،  ص 0111األدبية، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، معجم المصطلحات اللغوية و : علية عزت عياد. د – 2

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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 عالقة العنوان بمضمون المسرحية -4

  :مصطلح كارما  -

هـــــي مفهـــــوم أخالقـــــي فـــــي  .العمـــــل أو الفعـــــلوتعنـــــي  - कर्म - لغـــــة السنســـــكريتيةبال كارمـــــا

ويشير إلى مبدأ السببية حيث النوايـا واألفعـال   والطاوية والسيخية واليانية والبوذية الهندوسية المعتقدات

والعمل الخير يسـهم فـي إيجـاد الكارمـا الجيـدة والسـعادة فـي  حسن النية .الفردية تؤثر على مستقبل الفرد

تــرتبط و  .المســتقبل، النيــة الســيئة والفعــل الســيإ يســهم فــي إيجــاد الكارمــا الســيئة والمعانــاة فــي المســتقبل

 .في الديانات الهندية الوالدة الجديدة الكارما مع فكرة

إن أي . يطلــق لفــ  كارمــا علــى األفعــال التــي يقــوم بهــا الكــائن الحــي، والعواقــب األخالقيــة الناتجــة عنهــا

عمٍل، خيِّرا كان أو ّشرا، وأي كان مصدره، فعل، قول أو مجرد فكـرة، ال بـد أن تترتـب عنـه عواقـب، مـا 

دراك مسـبوقدام قـد ن ــت   وتأخــذ هــذه العواقــب شــكل ثمـاٍر تنمــو، وبمجــرد أن تنضــج تســقط . ج عــن وعــي وا 

قــد تطــول أو تقصــر المــدة التــي تتطلبهــا عمليــة  .الِعقــاب أو الثــواب علــى صــاحبها، فيكــون جزائ ــه إمــا

 (1) .، فالكارما هي قانون الثواب والعقاب المزروع في باطن اإلنسان(أو عواقب األعمال)نضوج الثمار 

إن الحديث عن إستراتيجية العنونة، هو حديث عن تلك النواة أو المكون الرئيسـي الـذي يحتـوي 

على قـوة جاذبيـة كبيـرة، تحـول دون تشضـي الـنص المسـرحي وخروجـه عـن مسـار الموضـوع األساسـي، 

الــــذوق الــــذي يحيــــل إليــــه العنــــوان ويتضــــمنه، فالعنونــــة ليســــت عمليــــة اعتباطيــــة عشــــوائية تقــــوم علــــى 

وحده، وألن النص يحمل الكثير من االعتبارات الجمالية والنفسية والجسدية وتتجاذبه الكثيـر  (2)ماليالج

مــن التيــارات الفكريــة واأليديولوجيــة، فــان العــبء الــذي يقــع علــى عــاتق العنــوان ثقيــل، لــذا يجــب اختيــاره 

                                                           
 .13/13/1101.  كارما/https://ar.wikipedia.org/wiki: ويكيبيديا: ان ر - 1
الفنية عن طريق اإلحساس جاء في المعجم الفلسفي تعريف للذوق أو التذوق على أنه ملكة الحكم على األعمال  - 2

منصور زواوي، سيكولوجية التذوق الجمالي، قسم العلوم االجتماعية، : أن ر. والتجربة الشخصية دون تقيد بقواعد معينة
005.pdf-2018-psy-/artcontent/uploads/2018/05-https://psysba.com/wp  .13/13/1101 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/كارما
https://psysba.com/wp-content/uploads/2018/05/art-psy-2018-005.pdf
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ــالفكرة الرئيســية، التــي غالبــا مــا يتضــم نها العنــوان، حيــث يتضــمن بعنايــة فائقــة ليبقــى المتلقــي مرتبطــا ب

 . العنوان النص ويتضمن النص العنوان

 الحوار  -5

يشـكل الحــوار آليــة مهمــة للكشــف عــن المعلومـات الشخصــية والبــوح باألســرار، خاصــة عنــدما     

يكون متوترا، ففي حالة التوتر هذه تبرز الحقائق وينكشف المتوتر، واألمثلة على هذا في العرض كثيرة 

كــل مــرة تــدخل فيهــا شخصــية مــع أخــرى فــي مشــادات كالميــة يكتشــف الجمهــور مواصــفات ومتعــددة، إذ 

 .أخرى عن الشخصيات المتحاورة، وقد يكون هذا االكتشاف عن طريق االعتراف أو االستنتاج

الحـــوار يـــؤدي و يفـــة مـــن شـــانها أن تحـــرك األحـــداث وتـــدفعها إلـــى األمـــام، ويـــدفع إلـــى تطـــوير 

ما يميز الشخصية من الناحية الجسمية والنفسية واالجتماعية والبيولوجية، ويعبر عن  (1)الحدث الدرامي

 . كما يولد اإلحساس انه مشابه للواقع

كمــا يتميــز . يتميــز حــوار كارمــا بوضــوحه وباســتخدامه اللغــة العربيــة، التــي تفهمهــا كــل الفئــات

ابعا لكل تفاصيلها، فتكاد ال بامتالكه مقومات الحوار الدرامي، الذي يجعل المتلقي منشدا للمسرحية ومت

فــالحوار يــدفع األحــداث إلــى األمــام . تخلــو جملــة إال واحتــوت علــى قيمــة فنيــة أو موضــوعية أو جماليــة

 . ويكشف عن الشخصيات ويبلور الصراع ويحمل أبعادا درامية

الحـــوار يحمـــل عالمـــات فعـــل دراميـــة خاصـــة، والجـــو المباشـــر والـــواقعي الـــذي ينتمـــي إليـــه هـــذا 

يتألف من جمل مكثفـة وقصـيرة . يهيإ المتلقي لتكوين ن ام معرفي وفكري موحد حيال ما يتلقى الحوار

                                                           

الحدث الدرامي هو كل واقعة تحدثها الشخصيات في حيزي زمان ومكان المسرحية مساهمة في تشكيل  - 1 .0
الحركة الدرامية، وتصاغ الدراما عند أرسطو في شكل حدثي ال في شكل سردي، ويتكون الحدث أو الفعل 

خشبة المسرح، باإلضافة إلى كلمات الحوار التي تصور العواطف  الدرامي من حركات الممثلين الجسمية فوق
: د ابراهيم حمادة: أن ر . وردود الفعل االنفعالية مؤثرة في سلوك الغير دافعة بحركة المسرحية إلى األمام

 .071، ص 0181القاهرة، دار المعارف،  معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية،
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وواضـــحة ومباشـــرة وذات قيمـــة تعبيريـــة حاســـمة، ولـــم يخلـــو مـــن عنصـــر التشـــويق الـــذي الزم المســـرحية 

 . بشكل عام والمشهد بشكل خاص

اللغــة . م ومضــامينعلــى الــرغم مــن قصــر الجمــل فــي الحــوار إال انــه غنــي بمــا يحملــه مــن قــي

 .جاءت معبرة عما يجول في دواخل الشخصيات

الحوار واقعـي خـالي مـن العبـارات الرنانـة التـي تفسـد المعنـى وتعقـده وتبعـده عـن المتلقـي فيـدرك 

قيمة الشخصية وقوة حضورها الدرامي من خالل حساسية اللغة الحوارية وطبيعتها في لغة منسجمة مع 

 . لت البؤرة المركزية للمسرحيةالمواقف والمضامين التي شك

ــو أو أمــا الحــوار الــداخلي  كــان نــادرا بشــكل قصــدي ومحــدد، صــياغة الحــوار كانــت  (1)المونول

مركـز ومنســجم مــع الموقــف، الحــوار أيضـا كــان قعــي ومكثــف فــي العبـارة الدراميــة أشــبه بوعــاء لمشــاعر 

كــوامن الشــر الدفينــة فيــه كــل الشخصــيات ومجمــع عالقــات الشخصــيات ودوافعهــا، يفصــح الحــوار عــن 

وهذا ما يكشف عن داخلية كل شخصية، فكل الشخصيات انتهازية أنانية تريد تحقيق الرخاء ولو بإيذاء 

 . اآلخرين

لقــد ن رنــا إلــى الحــوار مــن زوايــا متعــددة، فجــاء بعــد الغربلــة والتــدقيق والتحمــيص مركــزا ومكثفــا 

ارات المسـرحية بانسـجامها مـع الموقـف المسـرحي، ومعبرا ال اسـتطراد فيـه وال غمـوض، كمـا تميـزت العبـ

فحققت الو يفة األهم في المسـرح  وهـي االتصـال، وكـذلك التزمنـا بواقعيـة الحـوار مـن خـالل حـدود كـل 

شخصــية، فــال تنطــق إال بمــا يتناســب معهــا، ســواء أوتيــت أو لــم تــؤت القــدرة علــى اإلفصــاح عــن ذاتهــا، 

                                                           
خصية المسرحية أن تفصح عن دخيلة نفسها، لتكشف عن مشاعرها الباطنية وأفكارها، وهو العنصر الذي يتيح للش - 1

وعواطفها وكأنها تفكر بصوت مسموع، ويلجأ الكتاب المسرحيون إلى هذه الطريقة في التشخيص بالمونولوغ حينما تجد 
المنولوغات في المسرح  الشخصية نفسها تحت وطأة انفعال جارف أو أزمة عنيفة يحتل فكرها ووجدانها ولعل أشهر

. المونولوغ المسرحي، الهيئة العربية للمسرح: أن ر(. أكون أو ال أكون ذلك هو السؤال)مونولوغ هاملت 
https://atitheatre.ae/13/13/1101.   المسرح-في-المونولوج. 

https://atitheatre.ae/المونولوج-في-المسرح
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دراكهـــا حيـــث أن الواقعيـــة فـــي الحـــوار المســـرحي ليســـ نمـــا بتصـــوير الشخصـــيات وا  ت فـــي نقـــل الواقـــع، وا 

 .لمواقعها الحقيقية

ونكتشف من خالل الحـوارات المعتنـى بهـا جيـدا والمتناغمـة مـع اإليقـاع التصـاعدي للحبكـة فـي 

المشـاهد التأسيســية، طبيعــة العالقــة التــي تجمــع بــين الشخصـيات، بلغــة حواريــة سلســة تنقــد الواقــع، فكــل 

ا يعتــل فــي نفوســها بجمــل تمتــاز بغزارتهــا وكثافتهــا فــي أســلوب حــواري نثــري غنــي الشخصــيات تبــوح بمــ

 .باألفكار والدالالت

. العرض ال يحتوي على محطات صمت كثيرة كأنه عبوة مملوءة تنفجر علـى الـركح مـرة واحـدة

ت نقــاط الصــمت قليلــة تــم تو يفهــا إال لمــا كــان ضــروريا يخــدم العــرض قصــد البعــد عــن الثرثــرة والحــوارا

 . أيضا لم نعتمد على التزويق اللف ي ربما الن مساحة العمل ال تسمح بذلك. الطويلة المملة

 البناء الدرامي  -6

مــن قبــل، وال توجــد معلومــات موجــودة فــي فــي هــذا الــنص ال توجــد كتابــة بــدون بنــاء مفكــر فيــه 

لقــانون خاضــع  (1)لــدراميالبنــاء ا. المــتن ال يرجــع بهــا رجوعــا مقصــودا إلــى الخلفيــة التاريخيــة للحكايــة

التصـاعد وهــو  وفـق خــط درامـي، يبــدأ مـن تمهيـد لألحــداث يليهـا فعــل يـؤدي إلــى (2)الضـرورة واالحتمــال

 . موت مختار ثم ذروة بعد دخول سارة ثم نهاية

                                                           
ل فى حد ذاته والذي يتألف من عناصر بانية مرتبة ترتيبًا خاصًا وطبقًا لقواعد خاصة هو الجسم النصى المتكام - 1

معجم المصطلحات الدرامية : ابراهيم حمادةد : أن ر "ومزاج معين كي يحدث تأثيرًا معينًا فى الجمهور
 .011، ص 0181القاهرة، دار المعارف،  والمسرحية،

ي أال تأتي الشخصية بفعل أو قول بعيد عن الواقع واالحتمال ومجاف لمنطق قانون الضرورة او االحتمال الذي يعن - 2
 .11م، ص 0171، 1فن الشعر ألرسطو، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط: األمور، أن ر
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تبــدأ المســرحية بمقدمــة تعريفيــة تنــذر بحــدوث كارثــة مــا أو أمــر مريــب، ثــم يبــدأ االكتشــاف عبــر 

وعــن طريــق األحــداث وعــن طريــق األفعــال وعــن طريــق المواجهــة واالســتنتاج طــرق متعــددة كــالتحول، 

 .  المنطقي والتذكر، على العموم فان االكتشاف دائما ما ينبع من األحداث ويرتبط بالموضوع ويوافقه

يستمر النص في خلق تماهيات المزاوجة الضدية بين ما هو مشرق وما هـو مأسـاوي، محاف ـا 

ميـز المشـهد وكــل مـا يتصـل بــه، عبـر تتـابع األحــداث وتصـاعد الفعـل الــدرامي، علـى الجـو العـام الــذي ي

يجــاد حلــول واقعيــة للمشــكالت فهــذا الصــراع األبــدي بــين الحيــاة والمــوت، يعكــس تلــك النتيجــة الحتميــة  وا 

النفــالت الصــراع، فاألشــخاص فــي العمــل المســرحي لــم يكونــوا فــي حقيقــة األمــر إال تلــك المســو  مــن 

 تهتم إال بمقدار ما تجنيه من أرباح مادية في هذا العالم البائس المشغول بالدمار، الذي البشر، التي ال

أصبح يركض وراء تناقضات الحياة وازدواجيتها في هذه ال روف، والتي اقل ما يقـال عنهـا أنهـا تسـعى 

إلقتباسـات إلى تخريـب القيمـة العليـا لإلنسـان وتغليـب قـيم الشـر التـي كانـت واضـحة المعـالم مـن خـالل ا

 : التالية

على األقل أنـا بـرأت نفسـي وخيرتـك بينـي وبـين حياتـك المـدمرة هتـه، لكـن لألسـف لقـد : أحمد» 

  (1)«اخترت حياة مزيفة تمألها األقنعة 

تعرف كل هذا ولم تخبرني، استغللتني وأوقعتني في فخك الخبيث، أنت لست رجـال أو : ليندا» 

وأنــت انكشـفت علـى حقيقتـك أنــا ( تتجــه الكـالم إلـى مختـار)ن حتـى إنسـانا بـل شــيطان يمشـي علـى قـدمي

  (2)«تحملتك كل هذه السنين وأنت تخطط وتلعب وحدك، ورط نفسك، وحملتني ذنبك

لمـاذا اخترتمـوني ألعـيش حيـاة شـخص كهـذا فحياتـه مـدمرة والخيانـة ( يخـاط السـماء: )مختار» 

 (3)«تلفه من كل جهة، أنا أتكلم معك أجبني
                                                           

 .من النص، المشهد األول - 1
 .من النص، المشهد الرابع - 2
 .من النص المشهد الرابع - 3
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طــات نــرى كيــف ي هــر الشــر فــي الشخصــيات وكيــف أن الشخصــيات تعتــرف أو  فــي هــذه المح

تكتشــف ففــي المثــال األول أحمــد يخبــر لينــدا أن تهــرب معــه لكنهــا تــرفض وال تريــد التخلــي عــن العيشــة 

المترفــة التــي اعتــادت عليهــا فيواجههــا أحمــد بــذلك ويصــف حياتهــا بالمزيفــة والقائمــة علــى المــادة، أمــا 

و مأخوذ من المشهد الرابع حيث تكتشف لينـدا أن أحمـد كـان يخفـي عنهـا حقـائق مهمـة المثال الثاني فه

حــول زوجهــا فتهــاجم الكــل بلغــة حــادة، االقتبــاس الثالــث أيضــا مــأخوذ مــن المشــهد الرابــع حيــث يخاطــب 

مختــار الســماء ويطلــب العــودة إلــى عــالم األمــوات حيــث ال مــادة وال ألــم وال مشــاعر، يطلــب هــذا بعــدما 

 . عليه األمور وال يجد سبيال لحلها ويحس أنه فشل في مهمتهتختلط 

تــم تقــديم الشخصــيات والتعريــف بهــا مــع إثــارة بعــض التوقعــات لــدى المتلقــي، بهــدف خلــق حالــة 

مــن التــوتر الــدرامي إليجــاد حالــة مــن التشــويق والتطلــع واالنت ــار للحــوادث المقبلــة، فــي تكــوين المشــهد 

ي خدمــة الفعــل، إللقــاء الضــوء علــى مســتقبل الــنص فــي عمليــة حبــك االســتهاللي الــذي دائمــا يوضــع فــ

نســيجه العــام، فــي لغــة مقصــودة موجهــة إلــى متلقــي مــن اجــل خلــق حالــة مــن التنــازع الفكــري والنتقــادي، 

تخرج النص من حالة الجمود واالستقرار إلى حالة االستفزاز والتأثير وتؤشر نقاط تالقيهـا وقـوة سـيادتها 

 .في الفكر الجدلي

لتتفجر نقطة انطالق الحدث لتأخذ خط سيرها المتصـاعد لتبـدأ بعـدها مرحلـة الوسـط مـن خـالل 

 الحدث المتصاعد من خالل األزمة التي خلقناها في  ل عقدة النص

إثارة التوتر التوقع بواسطة التعقيد فـي ربـط األحـداث بواسـطة التعقيـد فـي ربـط األحـداث بـبعض 

 . وتشابك الخطوط الدرامية

لمــاذا اخترتمــوني ألعــيش حيــاة شــخص كهــذا فحياتــه ( يخاطــب الســماء) »لينتقــل بعــد ذلــك للــذروة       

مدمرة والخيانة تلفه من كل جهة كنت فوق مـع األمـوات بخيـر ال خيانـة وال مـادة وال مشـاعر فـوق حيـاة 

جننت أليس   نون أننيي هادئة خالية من أي مشاكل لماذا أنا قلي لماذا اخترتموني أنا تكلم معي اجبن
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كـل شـي ( يخاطب السـماء)ال هذا غير صحيح فأنا لم أجن وسوف احكي لكم جميعا كل شي ... كذلك

اجـل كمـا تسـمعون أنـا .. أمرا أنـا لسـت الشـخص الـذي تعتقـدون خبركمأأ( يخاطب الجميع)سوف أكشفه 

كنــت فــي  اعلــم أنكــم لــن تصــدقوا،... لســت انــا، هــذا مجــرد جســم فقــط أمــا مــن الــداخل فأنــا شــخص أخــر

... عالم األموات بخير حتى جاء من أنزلني إلـى هنـا ومـن سـوء ح ـي أنهـم وضـعوني فـي هـذا الجسـم 

ولـو كنـت انـا صـاحب هـذا الجسـم لكـان األمـر مختلفـا . أنا ال اهتم لمشاكلكم وليست لـي ردة فعـل عليهـا

. لخيانــة وال لــمفمــن المؤكــد أنــه لــن يبقــى مكتــوف اليــدين وين ــر إلــى حياتــه تــدمر أمامــه ويســكت عــن ا

كـل واحـد مـنكم ال يهـتم إال بنفسـه . مسكين صاحب هذا الجسم لم يجد معكم حل وانتم مـن دمـر حياتـه 

ومبتغياتــه، ألــيس هــذا صــحيحا، انــتم مــن دفعــه إلــى االنتحــار ، ومــا أنــا هنــا إال لكــي اخبــركم انــه ان لــم 

حـث تكـون جميـع خطـوط العمـل  (1)« .تتداركو االمـر سـتتورطون واتـورط معكـم وانـتم تعلمـون هـذا جيـدا

فـــي أوضـــح صـــورها وتتصـــادم فيهـــا اإلرادات وتكشـــف عـــن نواياهـــا ممـــا يحضـــر لتغييـــر درامـــاتيكي فـــي 

مصــائر الشخصــيات الفاعلــة فــي الحــدث لتــأتي النهايــة فــي نقطــة مفصــلية توجــت تنــامي الفعــل الــدرامي 

علــى غرائبيــة عمــق العالقــات  وكشــفت عــن القيمــة الفكريــة والدراميــة للــنص كمــا اعتمــد الــنص فــي بنيتــه

الدراميــة التـــي تـــربط بـــين الشخصـــيات فــي حبكـــة قويـــة يســـعى الـــنص فــي مرحلـــة بـــدايتها بوصـــفها فعـــال 

متناميا يقوم الحقه على سابقه باثارة االزمة أما النهاية فرأينا أن نضعها بعد اكتمال الهدف الموضوعي 

بالفشــل وخلــق فرصــة ثانيــة يعنــي أن الحيــاة ال  الــذي ســطرناه مســبقا وبعــد اكتمــال الهــدف الــدرامي نســبيا

  .تزال مستمرة

الموقـــف الـــدرامي نفســـه فهـــو صـــراع وجـــودي  منشـــؤهالصـــراع حالـــة تتقاســـمها جميـــع الشخصـــيات       

بالدرجة األولى مغمسة بالنا المفرط وذلك كله إلبـراز الجوانـب الخفيـة فـي الـنفس البشـرية الطمـع الجشـع 

 .والتي هي في صراع قوي مع المعادن األصلية لإلنسان... تقام التملكالحقد الحسد الخيانة االن

                                                           
 شهد الرابعمن النص الم - 1
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 الحبكة والعقدة  -7

الحبكة وتسلسل األحداث معتمدان على بناء منطقي مبرر، كما أنهما يحتويان 

على بعض األحداث تم تقديمها أو تأخيرها لغرض صنع التشويق والدراماتيكية، ومع بداية 

تبدأ الحبكة وصوال إلى األزمة في نقطة الذروة وتنتهي مع  الصراع واألحداث المبدئية

 . نهايته

أحداث المسرحية مبنية على مبدأ السببية والتبرير، كل هذا في وحدة متكاملة تربط 

كما نشير إلى أن العمل مبني . كل األحداث والحوارات وردود األفعال في كل متكامل

كارما ليست مجرد اختبار بل تتعدى . كعلى قضايا معقدة في قالب درامي قوي ومتماس

 . إلى ما ابعد من ذلك

الصراع الدرامي اتخذ بعدا روحيا وأخالقيا معا، ولذلك نلمس في العمل كيف أن 

الصراع صراع شخصيات وصراع أرواح، صراع أفكار وآراء، على المستويين الداخلي 

ناء الحدث، حيث  لت والخارجي، كل ذلك في قالب فني، وفقا للقواعد الدرامية في ب

أحداث المسرحية تنمو بشكل متواتر من خالل بداية الحدث ثم ذروته، كما أن الحوار 

هو وعاء ألفكار عدة ويبين كيف يتغير اإلنسان لدرجة " كارما"المسرحي المبثوث في ثنايا 

 .يتنازل معها على كل المبادئ واألخالق وربما حتى على إنسانيته

رتباطا وثيقا بالصراع بين الخير والشر، وبين الشخصيات والقدر، الحبكة هنا مرتبطة ا

وكما في المسرح الحديث نهاية المسرحية ليست نهاية . وبين الشخصيات وقوانين المجتمع
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قطعية، بل نهاية تترك للمتلقي المجال لينتج بنفسه المزيد من األفكار، وبذلك يكون 

 .اؤالت حتى بعد مشاهدته العرضمشارك غير مباشر في العمل، وتترك لديه تس

 الجسد والروح -8

تريد المسرحية إيصال رسالة مفادها أن الجسد ال معنى له في مقابل الروح، 

فالخالص الحقيقي والتحرر هو تحرر الروح، أما الجسد فما هو إال أداة نجتاز بها 

 . االختبار وقد يكون الجسد عائقا إن نحن صببنا جل اهتمامنا حوله

كارما قد تقع في أي مكان وأي زمان وألي إنسان، ورغم استلهامه من  أحداث

الثقافة الشرقية إال أنه نص ال ينتمي إلى ثقافة معينة أو جنس أو طائفة، بل هو عمل 

 . يصل  إلى أي إنسان أينما كان ألنه عمل نابع من اإلنسان وموجه لإلنسان

يدة عن التعقيد استعملها المخرج في الكوريغرافيا كانت كوريغرافيا تعبيرية بسيطة بع

يحائية وجمالية  .  مشاهد عالم األرواح واستعان بها إلحداث دالالت تعبيرية وا 

االقتراب واالقبال االنسحاب االمتداد التقلص واالنكماش كلها حركات تم تو يفها 

 .ولكل منها دالالتها

الذي أرده المخرج العرض استمر لخمس وخمسين دقيقة تقريبا، وهذا هو التوقيت 

 . لكي ال يترك أي مجال للملل أو اإلطالة التي ال طائل منها
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تحرك الممثلين كان مدروسا في الخروج والدخول والحركة على أما بالنسبة ل

الخشبة، حاولنا خلق فضاء متوازن من ناحية الكتل والفراغ، ومنسجم من ناحية األلوان 

 . واألشكال

ل دراسة المفردات التي تسهم في ذلك البناء، وهي تم بناء الميزنسان من خال

الخطوط، السطوح، الكتل، الوحدة، التنوع، التوازن، الحركة، ال ل، النور، الفضاء، 

 ...المساحة الفراغ

كما اعتمدنا على التوزيع الرشيد والمنسجم والترتيب المتناسق في الحركة واللون 

ء، عتمة، صوت، صمت، مع الممثل لكل خطوط الرؤيا، من لون، من ر، مالبس، ضو 

 . المحرك األساسي لها ولكل مكونات العرض المسرحي

تشكيل الصورة الفنية بواسطة عناصر التكوين التشكيلية الموزعة في فضاء  

 . العرض المسرحي، لنعبر بها بصريا عن مضمون العمل الدرامي

على منطقة تحرك الممثلين داخل الفضاء المسرحي مقتصر في مع م األحيان 

القوة فوق الخشبة، واستطاع الممثلون عبر الفيض الشعوري والتلقائية والحضور القوي، أن 

 . يستحوذوا على اهتمام الجمهور بما لهم من قدرات في التشكل في حاالت مختلفة

الحالة كلها إجماال بمفرداتها المرئية والمسموعة التي تحدثنا عنها، مضافا إليها 
تلك األنغام المجسدة لتدفق المشاعر وهذا الدفء الذي تصنعه الصورة عازف الغيتار و 

يبدأ العرض بطقوسية خاصة تتوزعها مشاهد تتكلم بإيحاءاتها، تدب فيها حركة . البصرية
وأنوار لها عالماتها تصاحبها موسيقى غيتار تعلن عن مصاحبتها لكل مشاهد العرض، 

  . وهناك تحرك في دوائر مغلقة
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 شخصيات العرض -0

 :مختار - 0-0

 (: الفيزيولوجي)البعد الجسماني  -

ذكر، في العقد الثالث من العمر، طويل القامة، معتدل الجسم، جميل الوجه، مكتمل األناقة، 

 . يبدو عليه الترف

 (:السوسيولوجي)البعد االجتماعي  -

ة، عاش عيشة مترفة، لديه خالفات مع والده ترك له ثرو . متزوج، ليس لديه أبناء، والداه ميتان

زوجته، غير مستقر أسريا، تعرض للكثير من الخيانات من أصدقائه ومن عائلته بسبب المال والغيرة، 

لديه عالقة من زوجة صديقه وأنجب منها طفل، مختار ال يعمل بل يعيش على الثروة الذي تركه 

لك كانت دائما تصل إلى أي شيء تحبه أو  تبا» :احمد. والده، ال يملك عالقات اجتماعية ناجحة

 (1)«...فحياتك كانت رغيدة ، تريده وهذا سهل عندك 

النقلة في الشخصية تكون حين يكتشف خيانة زوجته ليندا وابن عمه أحمد، وذلك ما يفقده 

وهناك ينقل إلى المستشفى . توازنه فيقدم على االنتحار، بتناول كمية كبيرة من الدواء تدخله في غيبوبة

م عن نفسها شيئا وتعلم عن مختار القليل فقط، 23تفارق روحه جسده وتدخل مكانها روح أخرى، ال تعل

الروح التي تسكن جسد مختار مذنبة ولكي تغتفر . وهذا ما يجعل من حوله يضنون أنه فقد الذاكرة

حول حياة مختار، ذنوبها عليها أن تصلح حياة الجسد الذي تسكنه، وهنا يكتشف الكثير من األشياء 

. ويجد نفسه مجبرا على حل مشاكل لم يكن مسببها ويفشل في االختبار بعد أن تختلط عليه األمور
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يخاطب السماء لماذا اخترتموني ألعيش حياة إنسان كهذا فحياته مدمرة والخيانة تلفه من » : مختار

  (1)«...كل جانب

 (:السيكولوجي)البعد النفسي  -

ب إال نفسه، ال يعير اهتماما لمن حوله وال لشعورهم، عنيد كل تصرفاته مختار أناني ال يح 

ن كانت تتسبب بالضرر لمن حوله، يحٍمل الناس سبب أخطائه  نابعة من ميوالته الشخصية حتى وا 

ويلقي عليهم اللوم، مستهتر، مسرف، متكبر، ال يجيد التصرف مع المشاكل التي تواجهه، يحب العيشة 

كنت ال تهتم لشيء وال تعرف ماذا » : ليندا تخاطب مختار. "رف، ال يبالي بزوجتهالسهلة وعيشة الت

كنت تغيب باألسابيع وال ... ضيعت حياتك على الشراب والنساء... لو تكن أهال للمسؤولية... تفعل

  (2)«...تعود وال اسمع حتى صوتك وال اعرف أخبارك

 .سلم فيقدم على االنتحارحين يفقد كل شيء وتدمر حياته، يشعر باليأس ويست 

الروح التي تسكن جسد مختار متسرعة، أنانية تسعى لخالصها هي فقط، ال تقدر حجم 

 .األمور، سطحية في التفكير، مبالغة في الفعل وردت الفعل، وهذا ما يؤدي بها إلى الفشل

مختار شخصية رئيسية تتمحور حوله كل األحداث والشخصيات، وبصفة عامة هو شخصية 

 . بة ومعقدة صعبة الكتابة وألداءمرك
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 ليندا -0-9

 (:الفيزيولوجي)البعد الجسماني  -

أنثى، في أواخر العقد الثاني من العمر، قوامها معتدل، ذات جسم فاتن، جميلة الوجه، 

ضعفت نفسي أمام » : احمد يخاطب مختار. متبرجة، تتمتع بأنوثة مغرية، أنيقة، يبدو عليها الترف

غرائها ليحسنها وبها   (1)«... ئها وا 

 (:السوسيولوجي)البعد االجتماعي  -

تعــيش عيشــة مترفــة، لــديها خالفــات مــع زوجهــا غيــر . متزوجــة، لــيس لــديها أبنــاء، زوجهــا ثــري

مختار .  مستقرة أسريا، تعاني من خيانة زوجها لها، لديها عالقة مع ابن عم زوجها، تعاني من الوحدة

أســف يــا مختــار هــي التــي » : احمــد يخاطــب مختــار (2)«.ال: ؟ لينــدا..نــاءهــل لــدينا أب» : يخاطــب لينــدا

 .(3)«وحصل ما حصل ... استدرجتني

 (:السيكولوجي)البعد النفسي  -

ليندا طماعة تحب المال وعيشة الترف، ذات شخصية قوية، خائنة لكن خيانتها كانت بدافع 

. مشاعرها الحقيقة وت هر وجها آخر االنتقام، عصبية، ذكية، لعوب وتجيد الكذب تعرف كيف تخفي

 (4)«... أنت من كنت تدعين الحكمة والذكاء» : احمد يخاطب ليندا
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 :أحمد -0-3

 (:الفيزيولوجي)البعد الجسماني  -

ذكر، في العقد الثالث من العمر، قصير نسبيا، معتدل الجسم،ذو بشرة فاتحة، تعابير وجهه تدل على 

  .يدل على الغنى وال على الفقرالمكر، م هره العام عادي ال 

 (:السوسيولوجي)البعد االجتماعي  -

أعزب، من الطبقة المتوسطة، يحب ليندا زوجة ابن عمه ويقيم معها عالقة مستغال ضعفها 

ليندا تخاطب احمد » . ووحدتها، كل اهتمامه منصب حول ثروة مختار، يعلم كل أسرار مختار وزوجته

  (1)«لك شيء وال يعول عليك في شيء هل اذهب معك أنت الذي ال تم

 (:السيكولوجي)البعد النفسي  -

حسود، طماع، جبان، ال يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والفطنة بحيث يسهل خداعه، شخصيته 

الحسد والكره اللذان . ضعيفة متوترة، يمقت ابن عمه مختار ويحسده لكنه يجامله بسب طمعه في ماله

ما تفعله هذا ليس » : ليندا تخاطب احمد. من المحطات هما سبب دفعه للقتلي هران عليه في العديد 

  2«راحت مني قيم الرجال وشهامتهم ... معك حق: يرد احمد... من شيم الرجال 

أحمد من الشخصيات المهمة في المسرحية، ألنه يخلق العقدة الثانية أو الحدث المفاعل الثاني 

 .لى وجهة أخرى ويصل به إلى الذروةالذي تأخذ معه األحداث والصراع إ
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  الطبيبة 0-4

 (:الفيزيولوجي)البعد الجسماني  -

أنثى، في العقد الثالث من العمر، ذات وجه رزين، قصيرة، نحيفة ذات بشرة فاتحة وشعر 

 .اصفر

 (:السوسيولوجي)البعد االجتماعي  -

يض تصبح بمثابة موجه تتعامل بكل مهنية تحاول تهدءة ليندا، حين يسكنها الشبح األب

....  سيدتي اسفة على ما ساقوله لقد فعلنا كل مايجب فعله : الطبيبة تخاطب ليندا» . لمختار

 .(1)«... قلت لك اسمعني جيدا واسكت ويكفي أسئلة تافهة: الطبيبة بعد أن يسكن جسمه"

 (:السيكولوجي)البعد النفسي  -

سيدتي آسفة على ما : تدخل الطبيبة وتخاطب ليندا»  .رزينة، متعاونة، متفهمة،تتعامل بمهنية     

 .تدل على الرزانة والتعاون (2)«..." سأقوله لكن يتوجب علي كطبيبة أن أخبرك حالته صعبة 

التحول في الشخصية يكون بعد أن يسكن جسمها شبح فتصبح تصرفاتها غريبة وتصبح بمثابة 

 .اإلنسان الغائب عن الوعي والخالي من المشاعر

 : سارة 0-5

 (:الفيزيولوجي)البعد الجسماني  -

أنثى، في أواخر العقد الثاني من العمر، قوامها معتدل، جميلة الوجه، متبرجة، مكتملة األناقة، 

 .يبدو عليها الترف
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 (:السوسيولوجي)البعد االجتماعي  -

تشف أنه متزوجة مع جمال، لديها ابن غير شرعي من مختار، تعتقد أن مختار يحبها لكنها تك

» : احمد يخاطب مختار وليندا. نصب عليها، تتدمر حياتها بسبب خيانتها لزوجها ووثوقها بمختار

  (1)«...يعني ان مختار تورط في عالقة مع سارة زوجة جمال

 (:السيكولوجي)البعد النفسي  -

 .منهارة نفسيا، حالة هستيرية، متوترة، عصبية

 : جمال -0-6

وأخذ منه كمية كبيرة من المال، يتعرض لخيانة زوجته فيرفع  زوج سارة، نصب على مختار

ضدها قضية في المحكمة ويثبت أن الطفل ليس ابنه، جمال شخصية ال ت هر على الخشبة لكن له 

دور فعال في المسرحية، ويعد من العناصر المهمة المتسببة في العقدة الثانية ووسيلة من وسائل 

يعني أن مختار تورط في عالقة مع سارة زوجة : تار وليندااحمد يخاطب مخ» . تصاعد الصراع

  (2)«...جمال

 :عازف الغيتار -0-7

ألحانه . شبح يلبس األبيض واألسود، ليس لديه حوار، كل تعبيره بواسطة الموسيقى واإليماءات

 .تصاحب العرض من أوله حتى النهاية هذه األلحان تمثل الصراع بين الخير والشر
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 :السوداءاألشباح  -0-8

أشباح سوداء تمثل العالم اآلخر أو األرواح المغضوب عليها، تعيش هائمة في عالم معتم 

أو يتحكم فيهم الشبح األبيض كما في المشهد ( البرولوغ)يتحكم فيهم العازف كما في مقدمة المسرحية 

 .األشباح السود يتم اختيار واحد منهم ليسكن جسد مختار. الثالث والمشهد األخير

  :الشبح األبيض -0-2

شبح له سلطة وحكمة ينفذ من خاللها أوامر فوقية، ويجسد نواميس الوجود وهو اآلمر الناهي 

في األحداث العامة، هو من ينزل الشبح األسود في جسد مختار وهو من يسكن جسد الطبيبة ليبين 

روح السوداء المذنبة في األخير ترجع عنده ال. لمختار أشياء ويعطيه قواعد ليستخدمها للخالص

ال أريد أن انزل يرد عليه » : الشبح األسود يخاطب الشبح األبيض. ليعطيها ملخصا وجوهر ما حدث

 .(1)«...األبيض هذا أمر 

 الجانب النقدي من عين المخرج -9

النص والعرض خرجا من أيدينا اآلن، هذا ما نستطيع أن نشرحه ونحلله، النص ما زال قابال 

تحليل، فمثال نستطيع  أن نقول  أن كل ما حدث كان في عقل مختار فقط، بناء على كالم للتأويل وال

الشبح األسود حين سأل هل كل هذا حدث داخلي ؟ فيجيبه الشبح األبيض داخل كل واحد كل 

إلى ... ويقول النور أنت وال الم أنت وأنت من تختار... ويقول أيضا ابحث عني داخلك ... الوجود

ن الكلمات التي تأخذنا لنعتقد أن كل ما حدث يدور في أعماق العقل لشخصية من غير ذلك م

الشخصيات، قد يكون مختار أو غيره، قد تكون كل الشخصيات شخصية واحدة، قد يكون العالم اآلخر 

 . هو عالم الموتى الذي يحوي أرواح، وقد يكون العالم اآلخر هو العقل الباطن الذي يحوي أفكار

                                                           
 .من النص، المشهد الثاني - 1
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ؤال ما الجسم الجديد الذي ستسكنه هذه الروح؟ وما هي  روفه اهو ذكر أم أنثى؟ ويبقى الس

 هل يستطيع مختار الوصول إلى الخالص يوما من األيام؟  ما هو الخالص والنعيم؟ 

هل ستنقطع دورة الحياة المادية التي نعرفها؟ أهي محدودة؟ أم مستمرة أبدية؟ وكل مرة تعيد 

إلى غير ذلك من  األسئلة التي نخرج منها  من خالل هذا العرض، فهو ... نفسها دونما شعور منا

مجرد طرح لتساؤالت ترهق ذهني، فطرحناها في شكل قالب درامي ولم نشأ أن نضع لها نهاية شافية 

 .بل تركنا المجال للتساؤل والتأويل

قالب  نص كارما كتبته واعدت كتابته عدة مرات ألخفف من حدته، وأهذب منه واضعه في» 

درامي محكم، لقد خففت من الشر والسواد الذي يطبع كل الشخصيات لكي ال يكرهها المتلقي، فبعد 

، واضن "ال"هل كرهتم شخصيات المسرحية؟ وتكون اإلجابة دائما . كل عرض أسأل بعض المتفرجين

مبررات، أن ذلك يعود لسببين، األول ألن أخطائهم كما سبق وذكرت قد خففت من حدتها وجعلت لها 

ومن يضمن لنا ... والسبب الثاني أننا كلنا مذنبون وكلنا نتأرجح بين الخير والشر، بين السواد والبياض

أننا لو وضعنا مكان الشخصيات لن تقترف نفس أخطائهم، بل قد نرتكب أخطاء أكبر من ذالك فكلنا 

 (1)«.نخطأ

التفاوت كان يختلف من  على الرغم من أن هناك بعض التفاوت في أداء الممثلين، وهذا

عرض إلى عرض فمثال في العرض الثاني انخفض األداء وردود األفعال لدى الممثلة التي لعبت دور 

ليندا وهذا اخل بالريتم بعض الشيء وبان االختالف بينها وبين الممثل المؤدي لدور مختار، ويعود 

   .هذا الن الكثير من الممثلين كانت تجربتهم األولى في المسرح

 .إال انه على الصعيد التمثيلي أجاد الممثلون أداء أدوارهم، وحققوا المطلوب منهم 

                                                           
 . عن الكاتب والمخرج - 1
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اجتهد الممثلون في هذا العرض لإللمام بتفاصيل الشخصيات التي تتلون وتتحول حسب 

 . كما ركزوا على تجسيد الشخصيات ومنحوها روحها. الموقف الدرامي

الفعل الدرامي المبني على الصراع المجسد  من الناحية الدرامية اعتمدت المسرحية على

 . بالحوار بواسطة الجمل القصيرة نسبيا والبعيدة عن اإلطالة والسرد

لقد مسرح العرض ببساطته وتقشف سينوغرافيته هول ما قد يعيشه اإلنسان في محاولة للغوص 

 . في العوالم الباطنية للنفس اإلنسانية

واتها للتعبير تدرك من خالل الدالالت الحركية واللونية واإليمائية الكوريغرافيا تعبيرية حديثة لها أد

 .  والوقفات والسكنات

رغم استلهام النص من الثقافة الشرقية، إال أن أحداثه قد تقع في أي مكان وأي زمان وألي         

نسان إنسان فهو عمل ال ينتمي إال ثقافة معينة وال عصر أو جنس أو طائفة بل هو عمل موجه لإل

 . أينما كان

نرى أن العمل الفني الجيد يحتاج إلى البحث الجيد في مختلف الثقافات، فتمازج الثقافات 

 . يمنحنا سالسل ال متناهية من الدالالت انطالقا من تنوع كينونتها

كل الشخصيات تبحث عن الخالص وتريد أن تحيى حياة كريمة لكن رحلة البحث عن 

 . لى رحلة صوب المجهول فالجميع مدان والجميع ضحيةالخالص غالبا ما تتحول إ

 :ملخص وصف للعرض -3

 برولو  العالم اآلخر -3-0

في وسط الخشبة، موضوعة فوق كرسي مغطى بقماش " غيتار"يفتح الستار لنجد آلة موسيقية 

أسود في جو من العتمة، لح ات بعدها ويدخل شبح يلبس رداء طويل باألبيض واألسود، هنا تنار 

إنارة زرقاء خافتة مع بقاء الدوش على الغيتار، الشبح ين ر إلى الجمهور ثم يحمل الغيتار ويجلس 
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مع بداية العزف نسمع أصوات، وشوشة، ضحكات، بكاء، صفير، . على الكرسي ويبدا في العزف

 ...حشرجة، همس

عازف  هذه األصوات صادرة من أشباح تلبس األسود، تدخل ببطء وسط العتمة متجهة نحو  

الغيتار، حتى يحيطون به في شكل نصف دائري، هنا يتغير اإليقاع وتبدأ األشباح في الدوران حول 

العازف، وكلما تسارع اإليقاع تسارع دورانهم حتى تصل الموسيقى إلى الذروة، فيعلن العازف ذلك 

مون بحركات فيسقط كل األشباح في شكل دائري حوله، وأربعة يشكلون مربعا خارج الدائرة، ويقو 

تعبيرية، ثم ينهضون كلهم ويمشون عشوائيا كأنهم سكارى أو غائبين عن الوعي، ومرة أخرى يعطيهم 

... العازف إشارة فيسقطون ويصدرون أصوات وشوشة، ضحكات، بكاء، صفير، حشرجة، همس

ى صدره، فينهض العازف يلهث ويبدو عليه التعب والحيرة والخوف ماسكا غيتاره بكلتا يديه يضمها إل

يخرج األشباح وينار دوش احمر على كرسي في الزاوية األمامية يمين الخشبة وتطفإ باقي اإلنارة، 

 .يبدأ العازف بعزف لحن هادئ

نارة خافتة معتمة وحركات وكوريغرافيا  البرولوغ يحتوي على عزف مباشر وأصوات مباشرة، وا 

ربما الخوف يشير إلى انه عالم ليس عالمنا كل هذا الجو من الغرابة والغموض و ... تعبيرية وأشباح

وأن هناك إيقاعات مختلفة تتحكم فيها نواميس غيبية لتعطينا احتماالت ال حصر لها، هذا هو مدخل 

المسرحية الذي نفهم من خالله أن أمور غير عادية على وشك أن تحدث، ويهيئنا الستيعاب المشاهد 

 .  التي ستأتي بعدها
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   : المشهد األول -3-9

 . المكان غرفة مستشفى -

 . ليندا، احمد، الطبيب، مختار: الشخصات -

على الجانب األيمن سرير عليه مختار فاقد . تنار إنارة بيضاء كاملة على غرفة مستشفى

للوعي، بجانبه ليندا واحمد يبدو عليهما القلق واالرتباك والخوف، وفي الزاوية األمامية اليمنى من 

العازف )لغيتار، يعزف ألحان تتوافق مع أفعال وانفعاالت الشخصيات الخشبة يجلس صاحب ا

تدخل ( يصاحب كل أحداث المسرحية من البداية إلى النهاية يعبر من خالل ألحانه على كل ما يحدث

الطبيبة لتخبر زوجة مختار أن أمل نجاته ضعيف، وتهيئها نفسيا وتوصيها أن تتحلى بالصبر ثم 

ليندا زوجة مختار واحمد ابن عمه يلمحان عن مشاكل وقعت، وعن ورطة تخرج، ويدور حوار بين 

سيقعان فيها، في الحالتين إن هو مات أو بقى على قيد الحياة ويتبادالن التهم وكل واحد فيهما يلقي 

اللوم على اآلخر، ي هر لنا أن احمد شخصيته ضعيفة ينتابه خوف شديد وارتباك واضح، بينما ليندا 

ة وأكثر تحكما في الموقف، يحاول احمد أن يدفعا إلى الهرب معه فرارا من المشاكل ت هر أكثر قو 

ومن تبعات القضية لكن ليندا ترفض، فيحاول أن يخبرها أن هناك أمور ال تعرفها وأنها ال تقدر حجم 

وفقدان  المشكل، ويذكر لها بإبهام، بعضا منها ويخرج تاركا ليندا وحدها، ليندا يصيبها نوع من االنهيار

األمل وتدخل في مونولوغ محاولة إيجاد حل، حتى تسمع صوت اآللة الموصولة بالقلب تشير إلى أن 

القلب قد توقف وأن الحالة ماتت، فتخرج مسرعة تنادي الطبيبة وتخبرها أن زوجها مات، تنطفإ كل 

 .اإلضاءة باستثناء دوش العازف وتستمر الموسيقى
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 : المشهد الثاني -3-3

 .عالم األموات: نالمكا -

 .  أشباح: الشخصيات -

نيرفانا، نيرفانا، آدفيتا، ديفيتا، : إضاءة زرقاء خافتة، دخان، موسيقى، وتراتيل عالم األموات

كل كلمة لها داللتها في الثقافة الشرقية، فهي تتحدث حول ... آتما، براهما، مايا، موشكا، كارما، جيفا

مع التراتيل يدخل االشباح يقومون بحركات تعبيرة ... والخالص ونواميس الكون والزمكان الروح والجسد

وكوريغرافا حتى يدخل شبح مهيب يلبس األبيض تصاحبه موسيقى مهيبة، فيلتف كل األشباح حوله 

جاثين عند قدميه، فيطردهم كلهم بحركة من يديه، ويبقي على واحد ليخبره أنه تم اختياره لكي ينزل 

إلى األسفل، ويسكن جسم شخص روح ستفارقه، الشبح األسود يحاول الرفض لكن دون جدوى فيحاول 

معرفة من هو وجسم من سيسكن، لكن األمر يسري وتطفإ اإلنارة ونسمع صوت صرا  ورياح كان 

 . احد يسقط من مكان عالي

 : المشهد الثالث -1-1

 . مختار، ليندا، الطبيب: الشخصيات -

 . غرفة مستشفى: المكان -

ينار دوش أحمر على مختار ثالث مرات، وكل مرة يلتقط فيها مختار شهيق عميق يتحرك 

معه كل جسمه، ثم يدخل في حالة من األلم والسعال، تصل الطبيبة وليندا ويذهالن من وقع المشهد 

وت ويعود إلى الذي يريانه، وتذهل الطبيبة أكثر ألنها أول مرة ترى حالة كتلك، فكيف لشخص أن يم

الحياة بتلك الطرقة،  ليندا تحاول أن تتكلم مع زوجها لكنه ال يعرفها، ويطلب منها مرآة ليرى وجهه، 

فتعطيه ليندا المرآة بعد أن تحقنه الطبيبة بمهدأ، يبقى مختار يرى وجهه ويتحسس جسمه ويرى المكان 
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تخبرها انه فقد ذاكرته بسبب من محوله، فتسحب الطبيبة ليند على جنب وتكلمها بصوت منخفض و 

الغيبوبة، وهي طبعا ال تعلم أن روحا أخرى قد سكنته، فيبدو السرور على ليندا وتطلب منها أن ال 

توافق الطبيبة على طلبها وتطلب منها الخروج إلى الرواق . تخبره بشيء عن سبب دخوله المستشفى

ة حركات غريبة وتتبدل نبرة صوتها وتطلب لتتحدث مع الشرطة، وبينما هما يتحدثان تبدو على الطبيب

من ليندا أن تخرج وتتركها وحدها مع مختار، فتخرج ليندا وهي تحس بشيء من الغرابة، تتجه الطبيبة 

وتخبره أنه أتى ليبين له ( الشبح االبيض)إلى مختار وتخبره أنها المرسول الذي كان مع الروح فوق 

ن فيه الشبح األبيض الذي يسكن جسم الطبيبة للروح التي تسكن طبيعة االختبار، ويبدأ بينهما حوار بي

جسم مختار أن طبيعة االختبار هي أن يصلح حياة مختار المدمرة، وهذا عقابا له ألنه كان روحا 

فاسدة في حياته السابقة ويعطيه نصائح ليقتاد بها، وتخبره أن مختار مات منتحرا، ويخبره انه إذا نجح 

ب إلى النعيم وان فشل سيعيش التعاسة ويعاد ف جسم آخر  روفه معقدة أكثر سيعش السعادة ويذه

 . من مختار

بعد أن تخرج الطبيبة يدخل مختار في مونولوغ حتى تعود ليندا وتخبره أن الطبيبة أخبرتها انه يمكنه 

ر سرى أن يخرج غدا من المستشفى ويعود إلى المنزل، فيطلب منها أن تتركه لينام ويرتاح الن المخد

ينام مختار وتحمل ليندا الهاتف وتتصل بأحمد وتخبره أن ال داعي لهروبه ألن مختار قد فقد . في دمه

 . ذاكرته، تطفإ اإلنارة وينتهي المشهد
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 : المشهد الرابع -3-5

 . منزل مختار: المكان

 . ليندا، مختار، أحمد، سارة: الشخصيات

 . مربع ابيض يحدد الصالون، أرائك، طاولة

ل ليندا مسرورة مع مختار الذي يتجول بن ره في المكان، ثم يجلسان ويطلب منها مختار تدخ

أن تخبره كيف دخل المستشفى، فتخبره أنه وقع له حادث مرور، وهنا يكتشف مختار أن هناك أشياء 

تخفيها عليه ألنه سبق وان اخبره الشبح األبيض على لسان الطبيبة انه أقدم على االنتحار، فيضغط 

عليها حتى تخبره انه ورث من والده لكنه أضاع كل ثروته وان أحدا اسمه جمال قد نصب عليه، وأنها 

تعذبت كثيرا في حياتها معه، فيطلب منها مختار الصفح ويقرر أن يفتح معها صفحة جديدة وان 

ر في يعيش معها حياة رائعة على حد تعبيره، تدخل ليندا إلى غرفتها لتبدل مالبسها ويبقى مختا

الصالون مغتبطا، ألنه ي ن انه وصل إلى الحل، وهنا يدق الباب فيدخل احمد، يستقبله مختار عند 

الباب ويرحب به كأنه يعرفه، الن ليندا قد أخبرته عنه من قبل فيستنتج ذلك، لكن احمد يرتبك ويضن 

هره كأنه يعرف كل أن مختار قد رجعت ذاكرته، هنا يحس مختار أن هناك أمور ال يعرفها، فيكمل ت ا

شيء، فيعترف له احمد عن العالقة التي جمعته بليندا ويطلب منه أن يسامحه ويلصق كل التهم 

بليندا، تدخل ليندا فيجلسها مختار قرب احمد ويواجههما بالحقيقة، ثم يطلب من احمد أن يخبره بحكاية 

ما تسمع ألنها لم تكن تعلم بكل جمال وسارة، فيخبره انه كان على عالقة مع سارة، فتصدم ليندا من 

ذلك، هنا يرن جرس الباب وتدخل سارة مطالبة مختار باالعتراف بابنه وأنها أصبحت في الشارع، بعد 

تختلط األمور على مختار ويحس بالفشل في المهمة التي أوكلت إليه وال يعود . إن اكتشف زوجها ذلك

مستنجدا، ويدخل في حالة هستيرية ويخبرهم انه هناك شيء ليخسره فيكشف كل الحقائق ويتجه للسماء 

ليس مختار وانه روح أخرى، فيعتقدون انه جن تهم سارة بالخروج لتذهب للمحكمة فيحاول مختار 
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منعها فتهم ليندا باالشتباك مع مختار احمد يخنق مختار فيسقط على األرض وتبدأ تراتيل عالم 

 ... اتما، براهما، مايا، موشكا، كارمااألموات نيرفانا، نيرفانا، ادفيتا، ديفيتا، 

 : المشهد الخامس -3-6

 .   عالم األموات: المكان

 .أشباح: الشخصيات

 .دوش على الشبح األسود وآخر على الشبح األبيض في جو من العتمة

الشبح األسود مقيد بالحبال ويحتج طالبا فرصة ثانية، لكن الشبح األبيض يخبره عن أخطائه ويعيده 

خر  روفه أبشع من  روف مختار، فنسمع صرا  كان أحدا يسقط من مكان عالي تطفإ كل لجسم آ

 . اإلنارة

 :داللة السينوغرافيا -4

ضمن المساحة واإلمكانيات الصغيرة، اختصر العرض على إيماءات وأضواء وموسيقى 

تار والمزج بين وعلى أنغام الغي. وحوارات وتقنيات كثيرة، هي األجدر بما حدث دون زيادة أو نقصان

 .عدة أشكال فنية وسيادة األلوان الحيادية جعلنا المكان يوحي بقتامة الحياة وكثف الشعور بالحزن

أردنا من خالل اإلضاءة والصوت والموسيقى والمؤثرات، أن نضيف على العرض اإلحساس 

علهم مع بعضهم ومع بالزمان والمكان وقوة اللح ة التمثيلية والمشهدية، وتسهيل حركة الممثلين وتفا

فالديكور هنا يجسد المكان ويعطيه روحه   (MISE EN SCENE)النص، ومع اللح ة والمكان 

 . الحقيقية
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لم توضع على المسرح قطع ديكور كثيرة، لينتمي العرض إلى المسرح الفقير، وذلك لتكثيف 

هي ( المضمون)المسرحية األفكار ومخافة أن تضيع حركة الممثلين بين قطع األثاث، واعتبار الفكرة 

 . الحامل األول واألخير

سعينا في تصميم السينوغرافيا، إلى تبسيط الديكور واختزاله من خالل قطع بسيطة تؤدي 

فيما انسجمت اإلضاءة . و يفتها، مما أعطى فرصة للممثلين لالنتقال بسهولة في الفضاء المسرحي

ل مع بعضها البعض، والتي تتفق أو تتناقض والموسيقى مع روح الشخصيات، بعد أن دخلت في سجا

 . مع طبيعة الشخصيات، التي تعاني الصراع الداخلي ثم تنتقل إلى الصراع مع اآلخر

 : اإلضاءة -4-0

 :prologueالبرولو   -

بعد فتح الستار ينار دوش أبيض على الغيتار وسط ال لمة يبين لنا أهميتتها، ثم إنارة كاملة 

 .جو من العتمة، يدل على العالم اآلخر ويساعد على دخول وتحرك األشباحزرقاء خافتة تعطينا 

احمر على كرسي في  spotفي آخر المشهد وبعد خروج األشباح، تطفأ كل اإلنارة وينار 

مقدمة الخشبة على اليمين، حيث يذهب عازف الغيتار ويجلس ليباشر العزف التمهيدي للمشهد األول 

العازف يبقى طوال العرض باستثناء مشاهد عالم األموات المشهد  األحمر على كرسي spotال  -

 .الضوء األحمر لون حار وكما كل األوان الحارة يدل على عدم االرتياح والخطر -الثالث والخامس

 :المشهد األول -

 . إنارة بيضاء كاملة تبين غرفة المستشفى
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 : المشهد الثاني -

لى الشبح األبيض وسط الخشبة يبين أهمية الموقف دخان، إنارة زرقاء خافتة، دوش ابيض ع

ويعكس النور األبيض من لباسه ليزيد إشعاعا، تطفأ اإلنارة لينتهي المشهد ويدخل ديكور المشهد 

 .التالي

 : المشهد الثالث -

وسط ال الم ينار دوش احمر ثالث مرات على سرير مختار، وكل مرة يشهق فيها  شهيق 

 . قد دخلت جسمه، ثم تنار إنارة بيضاء كاملة تبين غرفة المستشفىعميق يدل على أن الروح 

عندما يسكن الشبح األبيض جسم الطبيبة، تحدث تقطعات أو رمشات في الضوء لتبين أن شيء 

 . غريب يحدث

 . في نهاية المشهد تطفأ كل اإلنارة باستثناء إنارة العازف

 : المشهد الرابع -

حمر وسط الخشبة، حين يفقد مختار أعصابه ويخبرهم مربع ابيض يحدد الصالون، دوش ا

الحقيقة، حقيقة تبادل األرواح وفي هذه اللوحة تنقص إضاءة المربع للتركيز على مختار، تطفأ كل 

 اإلنارة مباشرة بعد مشهد القتل ليخرج الديكور 

 : المشهد الخامس -

ى الشبح األسود الدوش األحمر إنارة زرقاء خافتة، دوش ابيض على الشبح األبيض، ودوش احمر عل

 .يبين الذنب والخطأ والعقاب والخطر

 : الديكور -4-9

 :prologueالبرولو   -

 .كرسي وسط الخشبة مغطى برداء اسود عليه غيتار وكرسي في مقدمة الخشبة على اليمين
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 : المشهد األول -

 . لسريركرسي في مقدمة يمن الخشبة، سرير مستشفى، حامل الدواء، كرسي بجانب ا

 : المشهد الثاني -

 .نفس ديكور المشهد األول

 :المشهد الثالث -

مكعب خشبي اسود وسط الخشبة ليقف فوقه الشبح األبيض فيبدو أعلى من باقي األشباح، أما 

خراجه  . اللون األسود على المكعب فألجل أن ال ي هر للجمهور ويسهل إدخاله وا 

 :المشهد الرابع -

بين الصالون، طاولة مغطاة بقماش اسود أمام األرائك، وهي نفس أرائك يسار الخشبة ت

 . المكعب في المشهد الثالث وذلك لالختصار في الديكور والتو يف المتعدد للقطعة الواحدة

 : المشهد الخامس -

 . ال يوجد ديكور

 :اللباس واإلكسسوار -4-5

 :عازف الغيتار -

نه يحمل اللونين األسود واألبيض، فهو يمثل لحن العازف يلبس رداء طويل كرداء األشباح، لك  

يقاعاته وبكل . الحياة ويمثل اإلنسان بسواده وبياضه وحاالته المتقلبة، وهذا هو اإلنسان بتعدد ألحانه وا 

 . ما يحمله من تناقضات

 : الشبح األبيض -

 . ي األشباحرداء ابيض طويل يخفي كل أجزاء الجسم، يبين انه مرسول من السماء ويختلف عن باق
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 :األشباح السوداء -

 .رداء اسود طويل يغطي كل أجزاء الجسم، يدل على أن تلك أرواح مذنبة

 : مختار -

 . في المستشفى يرتدي لباس أزرق خاص بالمرضى

 . في البيت يلبس لباس أنيق يبدو عليه الترف، يوحي بمكانته االجتماعية

 : ليندا -

يميل إلى األسود، بسبب الحالة التي كانت فيها والحالة التي  في المستشفى تلبس لباس متبرج أنيق

 .كان فيها زوجها، حمل في يدها حقيبة يد نسوية فيها مرآة

 . في المنزل تغير مالبسها وترتدي لباس البيت الذي يبرز األنوثة

 : الطبيبة -

 . تلبس لباس العمل، مرزر، سماعة، وتحمل في يدها قلم وأوراق مثبتة على حامل

 :احمد -

 . لباس أنيق يميل إلى اللباس الكالسيكي

 :سارة -

 . لباس متبرج أنيق

السينوغرافيا المو فة في العرض متواضعة بعض الشيء ومختصرة، لكنها تخدم العرض دون مبالغة 

وأرى أنها كافية ما دامت ال تنتقص من قيمة النص أو العرض، فاألفكار التي طرحت . أو زيادة

ء البصري، وحتى وان كانت هناك مبالغة في السينوغرافيا، فأعتقد أنها لن تخدم تطغى على الجز 

 التي يراد إيصالها العرض بل ستشتت عين المشاهد وربما لن يتمكن من فهم األفكار

 



 دراسة تحليلية للعرض المسرحي كارما ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الثاني الفصل

11 
 

 :الصوت والموسيقى -5

 :prologueبرولو   -

إيقاع متسارع تارة يكون العزف هادئ وتارة صاخب، مرة ب -عزف غيتار مباشر ـ غير مسجل

فيه شيء من اإلثارة واألمل، ومرة متباطإ حزين ورتيب، وهذه هي الحياة بتعدد ألوانها التي تصل حد 

 .التناقض في بعض األحيان

العازف هو بمثابة المراقب أو الراوي ألنه . إن التناقض واألضداد هو ما يخلق المعنى للوجود

 .نهاية، يعبر من خالل ألحانه على كل ما يحدثيصاحب كل أحداث المسرحية من البداية إلى ال

 : المشهد األول -

 . عزف غيتار مباشر

 . صوت دقات القلب

 . صوت الجهاز الموصول بالقلب يشير إلى أن القلب قد توقف

 :المشهد الثاني -

 ...نيرفانا، نيرفانا، ادفيتا، ديفيتا، اتما، براهما، مايا، موشكا، كارما: تراتيل عالم األموات

الموسيقى والتراتيل مهيبة توحي بالخوف فيها . مسجلة في أستوديو، ممزوجة بموسيقى وصرخات ودوي

 .إيقاع ألداء الكوريغرافيا

مع دخول الشبح األبيض يبدأ صوت دوي قوي معلنا دخوله، ثم صوت رياح يتنافر معها األشباح 

 . السود

ؤثرات خلفية خاصة، وعند نهاية الحوار الحوار بين الشبحين األسود واألبيض مسجل، فيه صدى وم

 . نسمع صوت سقوط كأن أحدا يسقط من مكان عالي
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 :المشهد الثالث -

 .  دقات قلب تعود من جديد

 . عزف غيتار مباشر

 : المشهد الرابع -

 . عزف مباشر للغيتار

 . موسيقى حزينة آهات وابتهاالت حين يفقد مختار أعصابه

 : المشهد الخامس -

 . بين الشبحين األبيض واألسود فيه صدى ووشوشة ومؤثرات خاصة حوار مسجل

 . صوت سقوط ورياح كمن يسقط من مكان عالي

 : المكان والزمان-6

 . المستشفى والمنزل وعالم األرواح: تدور أحداث المسرحية في ثالث أمكنة وهي

سجيلي واإلضاءة عالم األرواح هو عالم افتراضي مبتكر، حاولنا تبيينه من خالل الحوار الت

 ... واللباس والموسيقى والحركة والمؤثرات الجانبية، مثل الدخان والعتمة

أما الزمان، فتدور األحداث في يومين وهما يوم دخول مختار المستشفى واليوم الذي تاله حين 

ريقة يعود إلى المنزل، إال انه هناك العديد من األحداث الجسيمة التي حدثت قبل ذلك والتي تطرح بط

 .مباشرة وغير مباشرة من خالل الحوار

 (العرض المسرحي كارما)مخطط العمل  -7 

 :طاقم العمل -7-0

 . مؤلف ومخرج، سنة ثانية ماستر فنون بصرية تخصص تصميم غرافيكي :فارح إلياس  -
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مساعد إخراج،  سنة ثانية ماستر فنون العرض تخصص نقد العرض  :سلطاني عالء الدين  -

 .المسرحي

 .معالجة وتدقيق النص، سنة ثالثة ليسانس تخصص تاريخ :برحايلعمر  -

 .  سينوغراف، سنة ثانية ماستر سينما: مالوي شاكر -

 سنة ثانية ماستر تخصص فنون تشكيلية. موسيقى واداء موسيقي: بن سخرية اسماعيل -

 سنة ثانية ماستر تخصص سينما   . كوريغراف واداء دور سارة: سري خيرة -

 سنة ثانية ماستر تخصص سينما  . في دور مختار: عثماني سفيان -

 في دور احمد، سنة ثانية ماستر تخصص فنون تشكيلية  :خيواني عبد الحمان -

 في دور ليندا، سنة ثانية ماستر تخصص مسرح  :مرحوم كنزة -

 في دور الطبيبة، سنة ثانية ماستر سينما : شارف خوجة سعاد -

 ية ماستر فنون تشكيليةفي دور الشبح االبيض سنة ثان: ناجي حمزة -

 : فريق الكوريغرافيا -7-9

 سنة ثانية ماستر فنون تشكيلية  : شرفي راغب -

 سنة ثانية ماستر انجليزية  : العابد زهرة -

 سنة ثانية ماستر انجليزية   :زرقي هدية -

 .  اولى ماستر تربية بدنية :نصر اهلل عصام -

 :مراحل سير العمل  -7-3

مدير : استينغ وتم فيها انتقاء الممثلين وطاقم العمل ومساعديهممرحلة الك :المرحلة األولى -

االنتقاء ... االضاءة، مدير الصوت، مدير الديكور، االكسسواريست، الستايليست، الماكيير

 .كان على اساس الكفاءة
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القراءة االيطالية، تشكيل . بداية عمل الممثلين وبداية العمل على السنوغرافيا :المرحلة الثانية -

 بدئي لحركة الممثلين انشاء تصور حول السينوغرافيا مع السينوغراف ومساعد المخرج م

الميزون )تشكيل الهيكل البصري للنص بالعمل على آداء الممثلين وحركتهم  :المرحلة الثالثة -

 . وادراج السينوغرافيا( بالس

ة وتوزيعها على تسجيل الموسيقى واالصوات وادراجها وتنسيقها مع الحرك :المرحلة الرابعة -

 . المشاهد

حيث يكون ضبط كل العمل وادائه على الخشبة . الفيالج تكنيك :المرحلة الخامسة -

 المخصصة للعرض 

 . العرض :المرحلة السادسة -

 :مستلزمات كل مرحلة -7-4

ـ .  ـ توفير قاعة في كل مكان يجرى فيه الكاستينغ.  ـ التصريح باجراء كاستينغ:  ـ المرحلة األولى

 .توزيع االعالنات. فير آلة طباعة لطبع اعالن الكاستينغتو 

 .معدات السينوغرافيا+ قاعة مجهزة  الجراء التمرينات :  ـ المرحلة الثانية والثالثة

 . استديو لتسجيل الصوت+ نفس مستلزمات المرحلتين السابقتين :  ـ المرحلة الرابعة

ة التي سيجرى فيها العرض مجهزة بمقاييس محترفة ـ العمل في القاع:   ـ المرحلة الخامسة والسادسة

 . مطبعة لطباعة االعالنات الخاصة بالعرض+ 

 :الجدول الزمني لسير العمل -7-5

 .فيفري 11اإلعالن على الكاستينغ يبدأ من يوم : المرحلة االولى -
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 : إجراء الكاستينغ 

على  1111لجامعية للبنات اإلقامة ا.   ص 01:11على الساعة  ITAفيفري في الجامعة  1يوم 

 .  م 08:11الساعة 

اإلقامة الجامعية للبنات شمومة على .  مساء.  ص 01:11فيفري في خروبة على الساعة  3يوم 

 .م 08:11الساعة 

 .  فيفري01إلى  17إلى  01مداوالت من 

من س ساعات يوميا باستثناء الجمعة  1بمعدل . مارس11فيفري إلى  01من : المرحلة الثانية -

 . 11:11إلى س  07:11

 . نفس معدل الساعات.  مارس 01إلى  11من :  المرحلة الثالثةـ 

 .مارس نفس معدل الساعات 11إلى  01من : المرحلة الرابعةـ 

 .مارس 10إلى  11من : ـ المرحلة الخامسة

 . أفريل 10يوم العرض :  ـ المرحلة السادسة

لمخرج ومساعد المخرج والذي عرض على الجهات هذا مخطط العمل الذي كان مسطرا من طرف ا

المختصة المنتجة للعرض لكن حدث فيه بعض التعديالت ن را لعدم توافر بعض اإلمكانيات 

 .والمتطلبات الضرورية وأيضا بسبب بعض المشاكل واإلجراءات اإلدارية البيروقراطية

 العروض  -8

 : العرض المسرحي كارما عرض على الخشبة  ثالث مرات
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بالمسرح الجهوي مستغانم   07:11أفريل على الساعة  07العرض الشرفي األول كان يوم  

سي الجياللي عبد الحليم  بحضور جماهيري كبير  وكانت انطباعات الجمهور جيدة حول العرض 

  (1)وكانت ردود أفعالهم ايجابية

رجان الوطني العرض الثاني كان على خشبة المسرح الجهوي بوالية سطيف في إطار المه 

للمسرح الجامعي الطبعة الواحدة والخمسون حيث دخل العرض المنافسة وافتك جائزة أحسن نص 

 . مسرحي وجائزة ألحسن تو يف موسيقي وقد أشادت بعض وسائل اإلعالم بالعمل كإذاعة سطيف

العرض الثالث كان عرض شرفي بالمهرجان الوطني لمسرح الهواة المقام في مدينة مستغانم  

وقد تحدثت بعض الصحف حول العرض منها إذاعة مستغانم وجريدة الجمهورية التي خصصت 

 .صفحة كاملة تتحدث فيها عن العمل

لقد دخلنا في العديد من الحوارات مع جمهور المسرحية و كانت اغلب انطباعاتهم أنهم لم  

اجع إلى أننا تعمدنا وضع يحسوا بالزمن الفعلي للمسرحية فكانوا يرون أنها مرت بسرعة ولعل ذلك ر 

أيضا رأينا أن الجمهور . ريتم متسارع  للمسرحية من ناحية الحوارات المكثفة وتعاقب المشاهد واللوحات

كان يبدو عليه الرضا وهذا يبدو جليا من خالل نهاية كل عرض وبالتحديد في التحية، وهناك الكثير 

عبروا عن إعجابهم بالعرض ذلك سواء شفهيا  من الجمهور بما فيهم أساتذة وناس في التخصص الذين

أو على صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي، أما الجمهور العادي الغير متخصص أو الغير 

مطلع فقد تشكل لدى البعض منهم صعوبة في الفهم ولم يستطيعوا فك جميع شيفرات العرض ورسائله 

  2. تبروا أن العرض نخبوي بعض الشيءالمضمنة وهذا ما قالته بعض وسائل االعالم حيث اع

 
                                                           

 .مسرح مستغانم. ـ  نهاية العرض 01صورة ـ ملحق : ين ر - 1
:  تاح على الموقعم: جريدة الجمهورية اإللكترونية   – 2

https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=4430807/11/1111: ، أطلع بتاريخ. 

https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=44308
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 النزعة التجريبية في العرض -2

لم يعتمد المخرج في عملية إخراجه للعرض على مدرسة معينة أو أسلوب واحد بل كانت مزيج  

  وذلك ألجل خلق التنوع متنوع،

واحد  فميله نحو التجريب كان مقصودا، حيث أن هذا االتجاه يقف على الضد من الثبات على أسلوب

تمثل بالنسبة إليه مصدرًا للخلق والتجديد، ومحاولة الخروج عن األطر التقليدية ( التجريبية)، وهذه 

الجامدة  فكان العرض موزع بين تيارات عديدة، وقدم سلسلة من التجارب المختلفة في النص والمكان 

ة خلق مدركات جمالية من واألسلوب، وكان العرض المسرحي بال منهج فالتجريب هنا قائم على أمكاني

وحتى أثناء عملية اإلخراج .  خالل التعبير الفني للغة الجسد والمعنى ومن خالل التنوع في األسلوب

كان المخرج يعتمد على االستماع إلى اقتراحات الطاقم من ممثلين وفنيين وتقنيين ثم يحتف  بما يخدم 

 .العمل

والمخالفة واالقتراحات، وذلك للبحث عن جماليات جديدة وبهذا يعمل المخرج بناًء على تلك المغايرة 

 . يستنبطها من الطاقم لتكون أكثر تأثيرًا وتنوعا ويكمن فيها الخالص من التقليدي والمتوقع والمألوف

تأسس الشكل المسرحي للعرض على مجموعة من الدالالت التي أراد من خاللها المخرج  

المرجعيات المكونة للمكان ، فقد استخدم الدالالت المتحولة  التعبير عن المكان نفسه ، ومن ثم عن

 والغير ثابتة، تتحرك دالليا وفق ما هو محدد لها من قبل المخرج ، والذي يتوائم مع فعل الشخصية

إذن إن االستخدامات التي جاء بها المخرج ، هي استخدامات خاصة به ، تمثل رؤيته لمشهد  

ه الصراعات، وكما هو الحال واضح ، أن اإلنسان ليس رهن مجتمعه اإلنسان المعاصر الذي تناوشت

فقط، وان كان ذلك ، فانه أيضًا كائن اجتماعي ال يكتفي بإقامة العالقات اإلنسانية داخل المجتمع، 

 . وتناوله وفق رؤية الداخل والخارج
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ب والتعامل مع وفق ما تقدم يكون تعامل المخرج مع النص المسرحي متنوعًا وفق آليات التجري 

النص األصلي ، بناًء على اعتبار النص خطوة أولى لبناء تشكيالت ومكونات العرض المسرحي الذي 

يريد المخرج أساسًا إيصاله إلى المتلقي، ومن خالل العرض يمكن إقامة عالقات مع فكر المؤلف 

ة بوابة لمعرفة الفكر وبالتالي مع مجتمعه اإلنساني الذي يعيش فيه، وهو ما يعني أن العرض بمثاب

اإلنساني وطريقته في التعامل مع الحياة مرتبطة هنا بفكرة المخرج ومجتمعه أيضًا، إلقامة حوار 

نساني المخرج التجريبي هو ذلك الذي يرتبط فكريًا بالمجتمع وتطوره وهنا نرى أن . حضاري وا 

ا يمثل استحداثًا وحراكًا يدفع التجريب المخرج المسرحي في البحث والتقصي عن كل مو . الحضاري

وتفاعاًل في الوقت الحاضر ، دون إغفال الماضي، ويتيح له فرصة التحرك وسط متون مسرحية 

يحضر وهنا   وفق مبدأ المغايرة واالختالف  لتحقيق عنصر المفاجأة في العرض المسرحي، عديدة

أن المخرج اعتمد على حراك  مفهوم التأويل بقوة وبكثافة داخل المتن الفكري للعرض المسرحي ، كون

  . فكرة العرض وتش يها لتعطي مدلوالت متحركة لدوال ثابتة

بين المخرج منذ بداية العرض جسد الروح التجريبية بتو يف التقنيات الفنية المتعددة في دعم  

أنطلق في تركيب ماهية العرض على رؤية يطرحها، تعبر عن أفكاره و  . فاعلية العرض المسرحي

. في رؤيته لصناعة الصورة المسرحية وفق مبدأ الحذف واإلضافة والتو يفو  ئمة مع فكرة النصالمتال

عادة تصوراته نحو فكرة ما، انطالقًا من مرجعياته وذلك ل خلخلة األفكار الثابتة والمألوفة لدى المتلقي وا 

  . وتصوراته الفكرية والفنية التي انتهجها واقترنت به

رة المتسارعة المتنوعة، لتجنب الرتابة المتولدة من التكرار والثبات، كما اعتمد على الوتي 

وهذا أيضا من  .أي استثمار عنصري الزمان والمكان هو المحدد الرئيس للعرضوالزمان فالمكان 

 .األشياء التي تجعل هذا العرض المسرحي تجريبياً 
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اته الثالث األولى ، تم تحديد معنى ومن خالل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دور       

التجريب باتفاق أكثر من أربعين شخصًا من مسرحيي العالم والوطن العربي ، ويمكننا أن نستخلص 

 : بعض التعاريف

 . التجريب هو التمرد على القواعد الثابتة _

 . التجريب مرتبط بالديمقراطية وحرية التعبير _

 . بكل مسرحية تتضمن نوعًا من التجري _

 . التجريب مرتبط بتقنية العرض _

 . التجريب ابداع _

 . التجريب تجاوز للركود _

 . التجريب انفتاح على ثقافات اآلخرين _

 . التجريب عملية معملية _

 . التجريب مرتبط بالمجتمع _

 (1)التجريب ثورة  _

 :الرؤية اإلخراجية للعرض -01

قاع العمل دون الوقوع في الملل، وحاول أن إلخراج العرض ركز المخرج على الحفا  على إي

يكون مجرد موجه ومنسق في تسيير طاقم المسرحية، بفتح المجال لالستماع آلراء الطاقم سواء من 

 . ناحية التمثيل أو السنوغرافيا ويكون دور المخرج هنا هو اإلشراف والتوجيه والتنسيق

                                                           
على هناء عبد الفتاح، المجلس األ: المسرح والتجريب ما بين الن رية والتطبيق، تر: شونياك باربرا السوتسكا: ين ر - 1

 .11، ص 0111للثقافة، القاهرة، 
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المبالغة واالستعراض، وحتى أداء الممثلين فضل المخرج أن يكون واقعيا خالي من 

السينوغرافيا والكوريغرافيا أبقينا على عنصر البساطة واالختصار بما يخدم العرض، دون زيادة أو 

 . نقصان فكل ما هو بسيط ومرتب يكون جميل

أما عن اإليقاع العام للعرض، رأينا أن يكون منسجم متسارع بتسارع وتيرة األحداث واللوحات 

 . عاقب اللوحات وأداء الحواراتومكثف من ناحية ت

االشتغال بالسينوغرافيا يخدم العمل من خالل داللة ألوان اإلضاءة وتبدلها لتواكب تبدالت 

األزمنة وفق إيقاع سريع، باإلضافة إلى عدم ازدحام الخشبة بقطع الديكور واالشتغال في مساحة قريبة 

سبب آخر . والفعل الدرامي الذي عمدنا إليه من الجمهور، كلها عوامل ساعدت في تدعيم الجو النفسي

 .  للتقليل من  الديكور هو لتسهيل دخوله وخروجه ألن الديكور يتبدل ستة مرات خالل العرض

قمنا بمنح النص معناه الكامل وقيمته الحقيقية بالعمل مع الممثلين والتقنيين، مقدرين قيمة 

عطائها أهميتها فكل عناصر العرض المسرحي عملنا على أن تكون  .الكلمة المستخدمة حق تقديرها وا 

 .منسجمة وتصب في خدمة العرض

إخراج العرض المسرحي كارما قائم على القدرات البشرية اإلبداعية فمهمة المخرج مقتصرة 

على أن تستنطق دواخل الممثل ومهارته وهو يعمل داخل الجماعة وفق مراحل محكومة باالستمرار 

المها تماشيا مع الخطاطة التي التي وضعها لتفعيل المتخيل والخيال والذاكرة ويستجلي مع. والتماسك

 . عند الممثلين وكل طاقم العمل

يرى المخرج انه من الواجب إغراء الممثلين بان يقدموا خياالتهم الخاصة ون رياتهم الخاصة 

يقف بوجهه وعليه أن واألفكار التي تستبد بهم، وعلى المخرج معرفة ما الذي يشجع عليه وما الذي 

يساعد الممثل على أن يكون ذاته وعلى أن يمضي وراءها من أجل أن يقوم نوع من التفاهم، يتجاوز 
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الفكرة المحدودة عن الواقع لدى كل منهم، وذلك لبلورة رؤية المخرج في الجماعة ورؤية الجماعة في 

 . ؤى المختلفةأي تقديم وجهة ن ر واحدة من خالل العديد من الر . رؤية المخرج

في اإلخراج منحنا األهمية القصوى للنص وعمل المثلين والجسد، واعتمدنا على ما هو     

إنساني وبشري في تهيئة العرض، دون االلتفات إلى التكنولوجيا واتخاذها أساسية في صناعة الفرجة، 

هد المسرحي والثياب ألن دورها الفني التكميلي يأتي بعد العمل الجماعي واإلعداد أي إعداد المش

وتو يفها يجد مكانه الطبيعي بمجرد أن يخرج إلى الوجود عمل حقيقي من خالل ... واإلضاءة

التدريبات، حينذاك فقط نستطيع أن نتحدث على الموسيقى واإلضاءة واللون والشكل، التي نحن بحاجة 

 . إليها لكي نزيد من العمل ونجمله فهي مكمالت وليست أساسيات

رض مسرحي يثير العديد من األسئلة اإلنسانية التي تحتاج إجابة ملحة، وقد سيطر كارما ع

البعد اإلنساني على القضية المطروحة في العرض، بتكثيف الفعل الدرامي على الخشبة بطريقة 

 . مدروسة وواقعية ال تحتمل الزيادة أو النقصان

الل أرجاء الخشبة بطريقة جمالية بالنسبة للفضاء المسرحي فقد اتسم العرض بقدرته على استغ

 . متوازنة، مرتكزة على نقاط الجذب وهذا بدوره سهل إيصال رسالة العرض للمتفرج
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 : خاتمة

نص كارما مكتوب بالدرجة األولى للعرض، رغم أننا نستطيع قراءته وفهمه بعيدا عن العرض، 

وفي مرحلة نقل النص من حالته المكتوبة إلى المعروضة لم نواجه مشاكل كثيرة، وذلك الن صاحب 

 النص هو المخرج، يعني انه عاش مع الشخصيات منذ والدتها وهو الذي ربط عالقاتها ببعضها،

ويعرف جيدا ماذا تحتاج وكيف تتصرف ويعرف جيدا الفضاء الذي تتحرك فيه، أي انه ال يحتاج إلى 

بل كنا محتاجين وككل عملية إخراجية إلى كتابة إخراجية "تحليل للشخصيات أو تحليل للنص، 

 "   حوار مع الكاتب والمخرج." وخارطة طريق استعنا بها في مرحلة اإلخراج

التي إعترضتنا هي أن النص صعب، احتاج إلى الكثير من جلسات  الصعوبة الوحيدة"

التدريب التحليلة وجلسات القراءة لتفسير وجهة ن ر اإلخراج لطاقم العمل وعالقة الشخصيات ببعضها 

حوار مع ."""البعض وخصائصها، هذا ألن الشخصيات مركبة مما يجعله صعب اإلخراج واآلداء

 "الكاتب والمخرج

لى النص وليس العكس، كما نراه في مسرح ما بعد الدراما الذي ال يحتوي العرض مأسس ع

حبكة وال صراع وال حوار وال معنى، بل يعتمد على تكوينات حركية وتكثيف العالمات المسرحية، إلى 

 .أن تصبح ملتبسة وبدون معنى

منحت  تم تقديم العرض كما أماله النص، فالعرض يحتفي بالنص أكثر من العرض واألولوية

النص كتب للقراءة وللعرض على . له، فكان هو الطاغي المسيطر الذي يتحكم في إنتاج العرض

 الخشبة، فيه حلول إخراجية تجسد الرؤية واألفكار
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