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 آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج 
 يف املسرح العرب 

 ـ د. حيىي سليم سليمان عيسى البشتاوي 

 أستاذ مشارك، قسم الفنون املسرحية، كلية الفنون والتصميم ـ اجلامعة االردنية.  

 امللخص: 

لتجارب مسرح الصورة أثرها  املسرح العريب، فقد كان    يهدف هذا البحث إىل رصد آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج يف     
الفنان التشكيلي التونسي  يف املشهد الثقايف املسرحي العريب، وسيتم تناول تشكيل الفضاء يف جتربة اثنني من املخرجني املسرحيني العرب مها :  

اجية انطالقا من عشقه لعامل اهلندسة واألشكال البصرية  م، الذي بىن رؤيته االخر 1978املسرح املثلث اليت أسسها عام  وجتربة  احلبيب شبيل  
فرضيته اإلخراجية من خالل خلق لغة عرض مسرحية خالصة    بىنالتكعيبية. واملخرج العراقي صالح القصب وجتربته مع مسرح الصورة، حيث  

وقد    ،يكشف عن حقيقة العالقات اإلنسانية يف الوجود   توسيع التجربة الذوقية للمتلقي منطلقا من مبدأ الغرائبية واحللمية والالشعور الذي  تعتمد
مسرح الصورة ينقل املتلقي إىل حالة من التسامي يف الفن، ألن مجالية التشكيل يف الفضاء حتقق  توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها: أن  
تمد فلسفة قائمة على أتويالت طقسية حلمية  فإن تشكيل الفضاء يف عروض مسرح الصورة يع   الدهشة وتستحوذ على مدركات املتلقي، كذلك

اخلشبة   امتلكت  التشكيلية حىت  العناصر  فيه  لغة فضاء شاملة وظفت  التحوالت  فقد أسس خطاب  وبذلك  الداليل،  والتوليد  التحول  تعتمد 
 بوصفها مساحة للتشكيل. 

 التشكيل، الفضاء، فن املخرج، املسرح العريب، مسرح الصورة.  الكلمات املفتاحية: 

Mechanisms of Forming space 

 in Picture Theatre as Applied by Arab Directors 

Abstract: 

The aim of this research is to monitor the mechanisms of forming space in picture theatre as 
applied by Arab directors, this is as the experiences of picture theatre had an impact on the 
Arab theater scene. We tackel the formation of space as investigated in the experiences of 
two Arab directors, the first is the Tunisian Al-Habib Shbiel who established the triangular 
theatre in 1978. The second is the Iraqi Salah Al-Qasab who has an experience in space 
theatre who created alanguage of performance based on expanding the appreciation 
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experience of the receiver. The author reached a number of results, including: that the 
picture theatre transfers the receiver to a high state in the art, because the aesthetic 
formation in space is surprising and captures the perceptions of the recipient. Further, the 
formation of space there is based on a philosophy of a dream-based liturgical interpretations 
that rely on semantic transformation and generation. Thus, it established a comprehensive 
space language in which visual elements were employed until the stage became a space for f 
visual formation. 
Key words : visual formation, space, art of directing, Arab theatre, picture theatre. 

 

 كلة الدراسة وأسئلتها:ـ مش

الصورة اليوم دورها يف التأثري ضمن الفنون الدرامية والبصرية واإلعالمية كافة، حىت شكلت لغة عاملية أسهمت يف نقل العامل املوضوعي  أخذت      
 . بشكل كلي اختصاراً وإجيازاً ، وتكثيفه يف عدد قليل من الوحدات البصرية

إعادة اإلنتاج أو النسخ للشكل اخلاص إبنسان أو  : بعض القواميس حنو عشرة تعريفات لكلمة صورة، منها   ونظرا ألمهية الصورة، فقد أعطت   
اإلشارة إىل كل ما يظهر على حنو خفي، وخباصة إذا كان غريبا أو غري متوقع كاألشباح مثال، كذلك تشتمل التعريفات على    أومبوضوع معني،  

الفيزايء   والرايضيات وعلوم الكمبيوتر وغريها، كما أن هناك معاين عامة أخرى للمصطلح جتسد اخلصائص  استخدامات خاصة للمصطلح يف 
التصور،  أو  الرأي  األدبية والرمز األديب،  الوصف احلي، االستعارة  العقلية، واليت تشتمل على  املرئية، وكذلك اجلوانب  والطابع    املرتبطة ابلصور 

 (. 2005تقدمها وسائل اإلعالم اجلماهريية )شاكر، الذي يرتكه شخص أو مؤسسة كما تفسرها أو  

وحينما شكلت الصورة مرتكزا اساسيا ضمن رؤية احلداثة املسرحية، اختذت مرجعياهتا من الشعر والفلسفة والتشكيل، ليقدم من خالهلا رواد     
رية، واليت تتحول بدورها إىل رموز وإشارات وأيقوانت  مسرح الصورة يف العامل مسرحا سيميائيا طقسيا يعتمد على توليد جمموعة من املفردات البص 

 دالة تسهم يف خلق املعىن حسب مقاماهتا السياقية، ومستلزماهتا التداولية. 

الصور البصرية  بتشكيل الفضاء من خالل  ومل يكن املسرح العريب مبعزل عن جتارب مسرح الصورة، حيث بدأ اهتمام املخرج يف املسرح العريب    
افية اليت تبوأت مكانة الصدارة على حساب اللغة واحلوارات األدبية ، فظهر مسرح الصورة ضمن " شبكة من التكوينات، واألنسجة  والكوريغر 

املسرح   يف  حمدد، كما  معىن  إيصال  إىل  يهدف  ال  متغرية  شكلية  لعالقات  صوري  إيقاع  وفق  عفوية،  أو  بقصدية،  املصممة  الغامضة  املركبة 
تثبيت   أو  ،  التقليدي،  اإلشارات  من  جمموعة كبرية  إبرسال  يقوم  وإمنا  دريدا،  جاك  البنيوي  الناقد  يقول  املنطقي، كما  بـالتمركز  يسمى  ما 

اليت   البنائية  العناصر  من  عنصر  أي  الصورة  مسرح  يف  العرض  ويستبعد  مدلوالت.  جمموعة  ذهنه  يف  لتولد  املتلقي،  إىل  والداالت  والعالقات، 
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سرحي التقليدي، كما أنه يلغي قدر املستطاع أي شكل من أشكال احلوار، ويستعيض عنه بلغة احلركة، والتكوين،  تستخدم عادة يف العرض امل
 . م( 2003القصب، واإلمياءة ")

من الصورة حمطة أتسيسية متجددة ذات أبعاد مجالية ال تركن يف  قد اختذت  مسرح الصورة  تشكيل الفضاء يف  يف  العريب  إن جتارب املخرج     
العامل ودمويته ضمن خطاحقيقت مأساوية  لعرض  يف حماولة  فكراي ومجالياً  عليها  والتمرد  تعلن جتاوزها  إذ  التقليدية،  املسرحية  املؤسسة  إىل  ب  ها 

وهذه   الوجود،  حركة  يف  وتداعياهتا  اإلنسانية  القضااي  لعرض  وذلك  واملضمون،  الشكل  مستويي  على  احلضارية  رسالته  يقدم  شامل  إبداعي 
تخذ آليات لتشكيل الفضاء من خالل اخلروج علـى قيود مسرح العلبة االيطايل بناءاً على أسس اجتماعيـة ومجالية فرضها التجريب  التجارب ت 

عملية   مـن خالهلـا خلق  قصـد  عـرض جديـدة  فضـاءات  عن  البحث  وابلتايل  املتفرج،  لـدى  للمشاهدة  وظيفة جديـدة  حتقيق  هبـدف  املسرحـي 
يالفنـي،    التفـوق والتجديـد املسـرحـيومبا  العرض  فـي شكـل  اجلاريـة  التطـورات  العصـر، ومـع  تتلخص مشكلة  توافـق مع قضااي  ، ويف ضوء ذلك 

 الدراسة ابلسؤال التايل: 

 ؟.  آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج يف املسرح العريبما هي  .    

 ـ أمهية الدراسة: 

حيـث سـيتم الرتكيـز ، آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عنـد املخـرج يف املسـرح العـريبكوهنا تسلط الضوء على   تتجلى أمهية الدراسة يف    
واملخرج العراقي صالح القصب وجتربته مع  ،  اثنني من املخرجني مها: الفنان التشكيلي التونسي احلبيب شبيلإجراء دراسة تطبيقية على جتربة  على  

، وكــذلك تقــدف الفائــدة للمؤسســات األكادمييــة مثــل  املســرحية ه الدراســة أن حتقــق الفائــدة للعــاملني يف جمــاالت الفنــونوميكــن هلــذ، مســرح الصــورة
 كليات ومعاهد الفنون اجلميلة.

 :هتدف الدراسة إىل التعّرف على ـ أهداف الدراسة:

 تشكيل الفضاء يف املسرح.الفكرية واجلمالية لنطلقات املـ 

 .ء يف مسرح الصورة عند املخرج يف املسرح العريبآليات تشكيل الفضا ـ

 ـ حدود الدراسة:

 . م(2000ـ 1975بني عامي )ومتتد احلدود الزمانية:  -1

 .وطن العريب )تونس والعراق(احلدود املكانية: ال -2

إجـراء حيـث سـيتم الرتكيـز علـى  ، آليـات تشـكيل الفضـاء يف مسـرح الصـورة عنـد املخـرج يف املسـرح العـريباحلد املوضوعي: مت تناول موضـوع    -3
املســرح املثلــث، الــذي بــىن رؤيتــه االخراجيــة وجتربــة اثنــني مــن املخــرجني مهــا: الفنــان التشــكيلي التونســي احلبيــب شــبيل دراســة تطبيقيــة علــى جتربــة 

 .مسرح الصورةانطالقا من عشقه لعامل اهلندسة واألشكال البصرية التكعيبية. واملخرج العراقي صالح القصب وجتربته مع 
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 اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف حبثه. ـ منهج الدراسة:

 حتديد املصطلحات: -

 ـ الفضاء: 

فضـا يفضـو : فضـاء وفضـوا. )ف ض و( املكـان : اتسـع. الفضـاء : مجـع أفضـية : مـا اتسـع مـن " ذهب )جربان( إىل أن الفضاء لغة من :      
 (.1981)جربان،  " م البيت، املدى الواسع احمليط ابألرض، )مكان فضاء( واسعاألرض، اخلايل من األرض، الساحة أما

مكاان  ويؤكد )الزبيدي( ايضا أن كلمة )الفضاء( أتيت مبعىن اإلتساع واخلالء كما يرد يف النص التايل " واملفضي : املتسع، وأفضى هبم بلغ هبم    
 (.381ي هللا فاك ...أي أنه جيعله فضاء واسعا خاليا " )الزبيدي، ب ت، صواسعا، وترك األمر فضا أي غري حمكم، ويقولون ال يفض

 (.63، ص1981هـ( " الفضاء: املكان الواسع " )الفراهيدي، 175 -هـ 100وقد ورد املعىن ذاته يف كتاب العني )للفراهيدي     

بعاده الفلسفية، وحسب ذلك يصبح الفضاء " اهليأة، اجملال الذي وهناك من يعرفه تقنياً ويضع له احلدود التصميمية الصارمة اليت جترده من أ    
م، اخلـواء، حتيط به العناصـر على اختالفها فهو ليس الفراغ الذي مساه الكثريون بل أن مـن اخلطأ ان يسمى الفضاء فراغاً ألن الفراغ يعنـي ) العـد

لتصـميمية واألسـس وكـذلك لـيس عنصـراً وال أساسـاً بـل متـداخل حيتـوي مـا اخلالء( والفضـاء فــي هـذا لـيس فراغـاً بـل هـو حمتـوى واضـح للعناصـر ا
 (.45، ص 2001ميكن ان يوجد فـي التصميم " )البزاز، 

 ـ الفضاء املسرحي: 

 .(58، ص1998الفضاء املسرحي هو: " املكان اخلاص بنشاط كائنات بشرية يربط بعضها ابلبعض األخر عالقات " )فتحي،      

ي( فيعرفه أبنه : " مكـان الفعل ، يعرضه أانس آلخرين سواء كـان هــذا الفعــل صامتــاً أو لفظيــاً أو راقصــا. إنــه مكــان عـرض ولكنـه أمـا )اببل     
ـن حمــدد  خــر لـزمـأيضاً مكان جتمع : جتمع ممثليـن وجتمع مجهـور ، خلـق جملتمـع مـن املمثليـن واملتفرجيـن الـذي جيـدون أنفسهـم كــل فــي مواجهــة اآل

 (. 311، ص1993هـو زمـن تظاهـرة يشتـركـون فيهـا كـل بطـريقـة خمتلفـة . إنـه مكـان تبادل.." )اببلي، 

هـــو اجملـــال املســـرحي الـــذي حيتـــوي علـــى العناصـــر الســـمعية والبصـــرية املختلفـــة، ليشـــكل بـــذلك مكــــاان لتجمـــع املمثليــــن  التعريـــال اائرا:ـــي :   
 نفسهـم فـي مواجهـة بعضهم ضمن عالقات تقوم على الوعي الفين والفهم املشرتك للحياة.واجلمهـور الـذي جيـدون أ

 : ـ املنطلقات الفكرية واجلمالية لتشكيل الفضاء يف املسرح

لـة، ومــن يعـد مفهـوم الفضـاء املســرحي أحـد املفـاهيم الـيت دخلــت احليـاة املسـرحية حـديثاً، حيــث اكتنفـه الغمـوض فـــي التعريــف والوظيفـة والدال   
منــذ املـرجح أن مفهـوم الفضـاء مبعنـاه الواسـع لـيس حــديثا، وإمنـا هـو قـدف قـدم احلضـارة األنسـانية، وقــد أخـذ وضـعه فــــي زاويـة واختصـاص املسـرح 

 الدراسات األوروبية احلديثة.
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ســامي الــذي بــدأت بــه الــدراما، وهـــي فــــي وال ميكــن هنــا فصــل املســرح عــن الفضــاء، إذ أن عالقــة املســرح ابلفضــاء تعــرب عــن عــودة للكونيــة والت   
أحضـان املعابــد والطقــوس الدينيــة، وبــذلك فــإن " الفضــاء لــيس ابلقوقعــة الـيت تســمح لــبعض املوجــودات ان تســتقر يف داخلــه بقــدر مــا هــو عنصــر 

لصــناعة وكشــف املعــىن " ويكــف عــن ان يكــون مشــكلة حمجوبــة عنــدما يصــبح املكــان املرئــي  0دينــاميكي وفعــال يف مجيــع تصــورات فــن املســرحية
(، السيما حينما تقوم املوجودات املادية على املسرح بدورها مفضـية إىل أفكـار وأتويـالت تصـبح نسـيجاً ونسـقاً قـابال 58، ص1990)ابفيس،  

 0للتأويل اجملتمعي

العمـل واجلمهــور، حيــث يتحــاورون  وعمليـة تشــكيل الفضــاء يف املسـرح هــي الــيت تفضـي حبــد ذاهتــا إىل التجمـع املســرحي الــذي جيمـع بــني فريــق   
هو أي مكان  حوارا ثقافيا يعرب عن طبيعة الشرائح االجتماعية املختلفة يف ثقافاهتا وتوجهاهتا النفسية والعقائدية والطبقية، وهكذا يصبح " املسرح

ني تقـرأ اخلشـبة كمـا لـو كانـت كتـاابً ، وهـي قامـة خشـبة مسـرح  لـق داللـة خاصـة فـالعإان  .جيري فيه مجع املتفرجني ألقامة عالقـة مسـرحية بيـنهم
كمــا يســتحث   0وهــي قــد تــدفع املشــاعر وكــذلك الــذكاء اىل التســاؤل والفاعليــة ،معــىن األشــياء واملوجــودات املاثلــة يف ذلــك الفضــاء ؟ مــا : تســأل

سـيقدم سـيكون مأسـاة ، امـا القلعـة القوطيـة الرتقب والتوقع ، فالفضاء الـذي تتـدىل فيـه اشـياء ثقيلـة مصبوغــة ابألسـر واألسـود قـد تصـرح أبن مـا 
، 1992يــة.. " )كيلــول، ئاملدهونــة أبلــوان خياليــة تلتمــع فيهــا ذرات الــذهب والفضــة فقــد تقــرتح حكــاايت جنيــات او رومــانس او مســرحية اميا

 (.95ص

مال بــني كــل أركــان العمليــة املســرحية، إن بنــاء الفضــاء املســرحي يســتدعي وجــود حزمــة مــن األفكــار واملوضــوعات الــيت مــن شــأهنا أن حتقــق تكــا   
للتعرف ويتشكل احلوار يف املساحة الشعورية واملدركة للفضاء للوصول اىل احلقائق الداخلية لألفراد واجملتمع، وال ميكن خلق فضاء مسرحي حيوي 

ب القـيم االجتماعيـة املشـرتكة، " ومـا مـن على صفحات اجتماعية حقيقية وصادقة معربة عن مرحلة أتر ية واضحة األبعاد األنسانية يف ظل غيـا
شــك كــذلك يف ان هــذا العمــل اجلمعــي املنســق يضــفي علــى العــرض املســرحي طابعــا مفتوحــا، النــه يعطــي نصوصــا متعــددة تبقــى قابلــة للتأويــل 

يــة املســرحية واحــداثها كمــا وتســاهم يف جعــل الفضــاء مفتوحــا علــى العــامل احلركــي واخليــايل والــواقعي، الشــيء الــذي ميــارس أتثــريا خاصــا علــى حكا
( 66، ص1996يؤســس اشــكاال بالغيــة تــرتجم التماســك الــداخلي فــــي فضــاء العــرض املســرحي الــذي يســاعد املتفــرج علــى التأمــل " )بنرباهــيم، 
ملسـرحية النابعـة مـن جلوانب العرض الفكرية أو اجلمالية، ورصـد األشـارات والعالمـات الـيت ينتجهـا العمـل املسـرحي، والـيت ختضـع لقـوانني الصـورة ا

 التكوين ومجالياته البصرية.

 وذهب )رايض( إىل أن )الفضاء( ينشأ دائما من الطريقة اليت تنتظم هبـا وضـع اجملسـمات، والتنويـع ابلكتلـة اجملسـمة  لـق تـداخال مـع الفضـاء    
ن أحدمها حيدد اآلخـر أصـال، أي أن الكتلـة حتـدد وقد يكون على قدر من الرتابط والتعقيد حيث يصعب الفصل بينهما كعناصر مستقلة . إال أ

 الفضاء، والفضاء حيدد الكتلة، وهناك ثالثة فضاءات :

 فضاء كوين . -1

 فضاء خملق داخل العمل الفين . -2



 2021( 7(اجمللد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق)  جملة للبحوث، جملة جامعة احلسني بن طالل   

145 

 

 (.1973فضاء ضمين خارج العمل الفين )رايض،  -3

اء للمكان، فهو صفة تطلق عليه من عدد من الصفات اليت ميكن إن )الفضاء( هو ليس املكان ذاته بل هو صفة االتساع أو  اخللو أو االنته    
 أن يتسم هبا املكان، لذلك فمن غري الصحيح استخدام كلمة )فضاء( مبعىن مكان ألهنا ال خترج عن كوهنا صفة قد تكون مالزمة للمكان وقد ال 

الكتل واألشياء بنظام عالقاهتا جمتمعة وما يصاحب ذلك دالليا،  تكون، فاملكان يتأسس جبغرافيته وبيئته نتيجة للفراغات واملسافات الفاصلة بني
ي أما الفضاء فهو يتأسس مع الكتلة والكتلة تتأسس معه ، فهو وليد عمق حمدد ، وال ميكن لالمتدادات واألعماق أن تظهر بدون إدراكنا احلس

ملنزل واملقهى والسوق والشوارع واألزقة تشكل يف حقيقتها أماكن للفضاء الذي هو أوسع من املكان ، ألن املكان مكون له ويشكل جزئياته ، فا
حمددة بوصـفها مواقـع ، وهـي مبحيطهـا البيئـي تشـكل فضـاء املدينـة ، فالفضـاء واسـع ومنفـتح وهـو قابـل للمـلء ابلكتـل واألجسـام ليشـكل بـذلك 

 حميطا لالمتدادات الواسعة  للحدود املكانية.

املسرحي أبنه : " احليز املسرحي العام متضمنا كـل التكوينـات البصـرية والعالقـات املكانيـة الناجتـة عـن كـل ويف ضوء ذلك ميكن وصف املكان    
الرتفـاع من املعمار املسرحي والديكور املسرحي الواقعني ضمن أتثري مجايل موحد ، ويضم املكان املسرحي العناصر اآلتيـة : احليـز، أي املسـاحة وا

ل ككتلــة بشــرية متحركــة، الضــوء واللــون كعنصــرين يســهمان يف صــياغة التكــوين، الفــراغ كعنصــر أساســي يف مجاليــات ، الكتلــة مبــا يف ذلــك املمثــ
م يف التشكيل العـام وتوزيـع الكتـل، واحلركـة مبـا يف ذلـك حركـة املمثـل والكتـل والضـوء. وكـل تلـك العناصـر تـؤثر وتتـأثر ابلفعـل الـدرامي الـذي يسـه

ن املكـان يعـرب عـن منظومـة دالليـة تعـرب عـن حقـائق إ(، وبذلك ف45، ص2015لتشكيل البصري العام " )رشيد، صياغة الدالالت املكانية يف ا
 عامل.موضوعية ترتبط ابحلياة االجتماعية ، أو تداعيات ذهنية افرتاضية تنتمي إىل املخيلة لتبدو الصور من خالهلا غري حمددة وغري واضحة امل

يف املســرح، البــد مــن دراســة تلــك الفضــاءات املتعــددة الــيت هلــا دورهــا الواضــح يف العــرض املســرحي، وهــذه وعنــد احلــديث عــن وظيفــة الفضــاء    
 وهي: الفضاءات تفرضها جمموعة من العناصر كالنص واملخرج واملمثل واملتفرج ومكان العرض ،  وميكن من خالهلا استقراء اجلوانب الوظيفية هلا،

 لنص، فضاء جمرد، على القارئ أو املتفرج أن يبنيه ابملخيلة.الفضاء الدرامي: وهو فضاء لغة ا -1

الفضاء املسرحي: وهو الفضاء احلقيقي للمسرح الذي يتحرك فيه املمثلون حمددين حبصـر املعـىن يف فضـاء اللعـب املسـرحي ومـا حيـد  وسـط   -2
 اجلمهور.

جلمهور ابملمثلني أثناء العرض، ليؤسس بذلك عالقة مسرحية بينهم يف فضاء املناظر املسرحية )التمثيلي(: وهو الفضاء الداخلي الذي جيمع ا -3
 املكان املسرحي.

 الفضاء اللعيب: ويتعلق ابللعب أو احلركة أو اإلشارة، وهو فضاء  لقه املمثل حبضوره فوق املسرح. -4

 الفضاء النصي: وهو الفضاء الذي يشتمل على إرشادات املؤلف للمخرج واملمثلني. -5
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، وهو يؤثر يف تكوين الفضاء الذايت   واملتفرج  ضاء الداخلي: وهو الذي يشتمل على األحاسيس واملشاعر اخلاصة ابملؤلف واملخرج واملمثلالف -6
 (.1990للنفس اإلنسانية عند اجلميع )ابفيس، 

التشكيلي، وهذا الفضاء يتأسس فعلياً من وال ميكن هنا جتاوز وظيفة الفضاء التمثيلي كونه يشكل حمصلة كل الفضاءات يف إطارها الصوري و    
 خــالل األداء اجلســدي للممثــل، الــذي يقــوم بوظيفــة هامــة يف ترمجــة وجتســيد الفضــاءات األخــرى للعــرض املســرحي إنطالقــاً مــن التأســيس املكــاين

 .صف ابحليويةالصورة احلية املباشرة اليت يبثها املمثل خالل العرض املسرحي الذي يتالذي يتم التعبري عنه من خالل 

ولعل حالة التداخل يف الفنون بشكل عام، قد ألغت خصوصية كثري من االختصاصـات، وهـذا يبـدو مـن تناولنـا للفضـاء املسـرحي الـذي البـد    
رحية الــيت حيقــق وظيفتــه فعليــاً حينمــا يقــوم املمثلــون واملتفرجــون بوظــائفهم املســ، وهــو وأنــه يشــرتك مــع فضــاء اللوحــة التشــكيلية بوحداتــه اهلندســية

ينفي أهنم يؤسسون من خالهلا العالقة الفضائية فيما بينهم، " فيمكن أن  تلط املمثلون واملتفرجون يف اجملال الفضائي الواحد، ومع ذلك فهذا ال 
ظيفـة، حيـث كـل يشكلون فضائني )…( غري قابلني لإلمتزاج. فعلى النقيض مما حيد  يف احلفـالت، حيـث النـاظر واملنظـور ميكـن أن يتبـادال الو 

انظر هو منظور أو ميكن أن يكون كذلك، يف املسرح الفصل قائم بشكل  حاسم؛ فال ميكن تبادل الوظيفة بني من يشغل هـذا اجلـزء مـن الفضـاء 
فضـاء (، وإزاء ارتباط الفضاء ابملمثل وابلشغل املسرحي الذي يقـوم بـه، ميكـن أن حيقـق ال81، ص1994ومن يشغل اجلزء اآلخر " )أوبرسفيلد،

ف. إهنا عدداً من الوظائف ابلنسبة للممثل الذي يستثمره، " فإذا كان هناك أداء حركي فوق املنصة، فإن هذه احلركات ال ختلو من املعىن أو اهلد
عــنّي متثـل وحتكـي. فهـي علـى عالقـة مباشـرة ابلـوهم. احلـد  الـذي تؤديـه لـيس هــو الـرقص احملـض، إنـه سـرد، إنـه نـوع مـن الطـرح لنشـاط إنسـاين م

)…( واألنشطة األساسية لألجسام داخل الفضاء هي احلركة واألداء اخلالص )الرقص(، ومتثيل العالقات بني الشـخوص، وحماكـاة األنشـطة غـري 
 (.82املسرحية " )أوبرسفيلد، ص

 العامـة اخلاصـة ابلرسـم والنحـت لقد شكل الفضاء املسرحي أساس العملية األخراجية، ومبا أن الفضاء تشكيلي  ضع ملنطـق الصـورة وللقـوانني   
واملعمـار، فــإن ذلــك قــد تطلـب مــن املتلقــي أن تكــون لديـه القــدرة علــى فــك رمــوزه ودالالتـه، ومــن هنــا علينــا أن نـدرك أنــه قــد " يتذبــذب الفضــاء 

ان يبنيه املشاهد بنفسه بشكل   أبستمرار مابني الفضاء ذي املغزى املادي واملمكن ادراكه حسيا او عقليا، ومدلول الفضاء اخلارجي الذي يتوجب
(، وال تنفصــل االنشــائية العامــة للفضــاء عــن املرجعيــات 57، ص1990جمــرد مــن اجــل الوصــول اىل عــامل اخليــال )الفضــاء الــدرامي( " )ابفــيس، 

علـه يتواصـل معـه، الثقافية واالجتماعية بكل ماحتمله مـن مضـامني فكريـة ومجاليـة، حيـث تشـكل األسـاس الـذي حيـرك وجيـذب املتلقـي للعـرض وجي
 وإذا كانت املرجعيات مبهمة ومرتبطة بفرتة اتر ية مظلمة، فإهنا ستحيل املتلقي إىل عوامل وخياالت جديدة مفتوحة على التأويل.

تفكيك الرموز    وال بد أن حيفل تشكيل الفضاء ابلرموز اليت ينبغي أال تنفصل عن فكرة املسرحية، وهنا يلعب خيال املتلقي دورا كبريا يف عملية    
يصبح    اليت تنتشر ضمن املنظومة السمعية والبصرية للعرض، ومما يعزز من استقبال الرمز هو توافقها مع مرجعيات املتلقي، " إن الفضاء املسرحي

يقول عاملا مرجعيا    فضاء الرموز، الفضاء السيموطيقي مبعىن الكلمة، ففي الفضاء الفارغ كل رمز له قيمة يف ذاته وكل رمز يتكلم وبدال من ان 
املنتشرة  واألشكال  (، وبذلك تشكل الرموز  115واحدا جيرب املتفرج على ان يضفي عليه معىن اخر، ان يعطيه مدلوال جديدا " )أوبرسفيلد، ص
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يف منظومة    عاين الظاهرة واملسترتة امللوصول اىل  وتدفعه حملاولة ا  األداة املعرفية واملادية اليت حترك خميلة املتلقي  البىن الفكرية للعرض، وهي  يف الفضاء
 . العرض
إن اإلحساس جبماليات املدرك الشكلي للفضاء هو صفه تتعلق ابإلنسان وختتلف من شخص آلخر ، وتتدرج وتتباين ، نتيجة لالختالف يف     

سيما حينما يتكون لديه بعض املعاين اليت قد  الثقافة والرتبية والبيئة احمليطة وظروف العصر، وهكذا فقد يتحول املتلقي اىل منتج معرفة جديدة، ال
 تكون بعيدة كل البعد عما يقصده املخرج او فريق العمل، وميكن أن تتوزع عملية تشعب الفضاء ضمن أماكن خمتلفة تتمثل بـ : 

ل ابلنص نفسه الذي  " اوال: يف النص املسرحي الذي تشكل مواصفاته او تسمح بتشكيل انواع من الفضاء: نص/ خارج نص، مث انواع تتص
 0يبدع فئاته اخلاصة به

 0اثنيا: يف املكان املسرحي نفسه مع املناطق املتنوعة لعمارته
وهذه األصول الثالثة لتوزيع الفضاء هي على عالقة    0فضاء املرجعية  جتماعي()اال  اثلثا: من خالل توزيعات الفضاء الومهي او اخليايل، الفضاء 

فالتشعب  لتقسيم أجتماعي، لفضاءات اجتماعية    بعضها ابلبعض اآلخر،  يبدد صورة  أن  أن حتاكيه قطيعة نصية، وكالمها ميكن  النصي ميكن 
 0(103خمتلفة " )أوبرسفيلد، ص

مع  وقـد جت     الفضاءات  تتوافق هذه  وأن  الفنـي،  التفـوق والتجديـد  مـن خالهلـا  قصـدوا  عـرض جديـدة  فضـاءات  إلـى  احملدثـون  املخرجـون  ـاوز 
ـفن املسـرحـي، إذ أن التنوع الكبري فـي الفضـاءات املسـرحية املعاصـرة مرتبـط بتنوع  الت وأفكار العصـر ،  ومع التطـورات اجلارية يف شكـل  اطلبمت

فـي ثقافة املخرج، ولـم يكـن ذلـك األمـر مبعـزل  عـن اختيار األم كنـة وأتثيثها يف العرض  األنشطة والوظائـف البشـريـة التــي تشكـل مصـدراً مهمـاً 
 ن املسرح الطبيعي قـد منـح للمكـان وظيفـة تصويرية ، حمـاواًل مـن خالهلا طرح عالقات ه يف تقليد الطبيعة. ااملسرحي ، فإذا ك

أن يتم وضع  فقد اقرتح أحد املخرجني الرمزيني وهو )إدوارد جودن كريج( يف معرض حديثه عن تصّور سينوغرايف إلخراج مسرحية )مكبث(،       
متثل رجال احلرب القساة، وغيمة رطبة تغطي هذه الصخرة وترمز إىل املوتى الذين يتصاعدون إليها    تستحوذ على الفضاء   صخرة شاهقة عالية 

  (، وبذلك فإن وظيفة املكان ترتبط فعلياً أبسلوب املخرج ومبعطيات النص، 1956لتدلل بذلك على أن املوت مصري العنف والقسوة )كريج،  
 حيث جاء التغيري والتحوير يف املعمار كونه يشكل التأسيس احلقيقي للعرض املسرحي بكافة أحداثه وجمرايته. 

ة أو  إن املعمار املسرحي يشكل العالقات املكانية بني فضاء اجلمهور وفضاء اللعب، وهو " تنظيم للفضاء خلدمة وظيفة ما، ومتاماً مثل أي ادا   
له ابلقيام بفعل ما " ) آليو،  وسيلة، يصمم املعمار امل (، فكان اخلروج إىل  277م، ص1993سرحي ويبىن من جانب اإلنسان حىت يسمح 

  تعديالت جزئية يف بنية مسرح العلبة اإليطايل ، أو اختيار أماكن وفضاءات عرض جديدة كصاالت السريك، أو إقامة إتصال مباشر بني املمثل 
مبك العرض  مكان  ربط  عن طريق  الفضاءات يف  واملتفرج  من  تقدم جمموعة  دّوارة  مسارح  أو خلق  التمثيل،  يف  وإشراكهم  املتفرجني  ان جلوس 

 العرض الواحد. 
القرن       يف  للفضاء  الوظيفية  لإلشكالية  احلقيقي  التأسيس  املسرحي  الفضاء  يف  النظر  إعادة  استوجبت  اليت  الرئيسة  العوامل  وبذلك شكلت 

عاصر وظيفياً من خالل حالة التحول يف أمناط التلقي عند املشاهد، والتجديد يف شكل توصيل الكهرابء  العشرين، حيث مت تشغيل الفضاء امل
مية  للمسرح واستخدام اإلضاءة خللق احتماالت فكرية أو تشكيلية مجالية مذهلة، أو التجديد يف التقنيات السمعية واستخدام األصوات البانورا

م،  1955رامي الذي يقوم به املمثل كما يف عرض )تيتوس أندرونيكوس( الذي أخرجه )بيرت بورك( عام  اليت تسهم يف تفجري إطار احلد  الد
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حيث قام بتضخيم الصوت بوضعه عدة )ميكروفوانت( داخل )بيانو( إلعطاء صوت منفر وغري حمتمل أيخذ أتثريه يف الفضاء، ليوصل املتلقي  
 سوة والوحشية اليت عاشها اإلنسان يف العصر الروماين. إىل حالة  من الشعور ابالضطراب والقلق نتيجة للق

 
 ـ آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج يف املسرح العرب: 2

مع ظهور فن املخرج وامتالك اإلخراج املسرحي أمهيته كفن مستقل، أخذ املخرج صورة املبدع لقوانني العرض املسرحي، حيث فرض وجوده     
العناصر   للعرض، على كل  اإلبداعية  العملية  تدخل ضمن  اليت  األخرى  املسرحي    الفنية  اخلطاب  بناء  نظـم  تبدلت  العشرين  القرن  مطلع  ومنذ 

الفنيـة  القيم  منظومـة  تعديل  يف  الطليعيـة  احلركات  وظهور  احلروب  وتداعيـات  االجتماعيـة  الثـورات  أسهمت  حيث  تشكيله،  آليـات    وتطـورت 
ال اجلماليـة  السيما  واألمنـاط  املسرحـية،  األعمـال  فـي  سائدة  العرض  يت كانت  فضاء  يف  نصه  بكتابة  وقيامه  دراماتورج  إىل  املخرج  حتول  بعد 

 ابستخدام الوسائل اإلخراجية البصرية . 

اج املسرحي، ليمتلك  وكان للعقل اإلبداعي جلوردن كريج أتثريه يف اعتبار املسرح وحدة متماسكة ومتداخلة جلميع الفنون املستخدمة يف اإلنت   
ا، ومن مث  بذلك لغته التعبريية اخلاصة اليت هتدف اىل إعادة ترتيب الواقع من جديد ومن وجهة نظر مسرحية وفنية حتتم االبتعاد عن نقله فوتوغرافي

والعروض   الدراسات  من  الكثري  وتؤكد  التشكيلية،  واإلشارات  ابلرموز  مكتظا  يصبح  حىت  املسرحي  الفضاء  خلق  والتجارب  إعادة  والتيارات 
خمرجي  املسرحية االوروبية على حتقيق هذا اجلانب البصري كلغة جديدة يف االخراج املسرحي، بدءا من جتارب كريج وراينهاردت ومايرهولد وآبيا و 

الفرنسيني، وانتهاءا بتجارب بيرت بروك وجوزيف شاينا وروبرت ولسن وليباج وكانتور وبينا ابوش ويوجني  ابراب واراين منوشكني  مسرح الطليعة 
 م(. 2007والياابين اتداشي سوزوكي وكل ما يرتبط بتجارب مسرح الصورة االورويب )السوداين، 

من      ابلرغم   ، االبداعي  الفضاء  يف  والصورة  للجسد  التعبريية  الطاقة  على  تقوم  مسرحية جديدة  لغة  اورواب  الصورة يف  رواد مسرح  بلور  لقد 
ميات اليت يطلقوهنا على جتارهبم املسرحية، وقد ظهر التوجه ابلتعامل مع اجلسد، وحتول املفردات ضمن سياقات بصرية  اختالف اجتاهاهتم والتس

لتحقيق   املسرحية  التجارب  من  الكثري  ، حيث سعت  معاصر  فين  عمل  أسلوب   " لتشكل  الطقس،  فضاء  املعربة يف  الصورة  ديناميكية خللق 
الرؤاي االخراجية او سينوغرافيا الفضاء املسرحي. ومن هنا جاءت أمهية التجريب يف الرؤى االخراجية واكتشاف اجلانب البصري يف أداء املمثل او 

  لغة ووسائل املخرج اخلاصة اليت ال تعتمد على االدب فقط وامنا على اجلانب البصري من خالل االستغالل االبداعي إلمكاانت مجيع الفنون، 
ال البصرية االبداعية اخلاصة املتميزة بديناميكيتها احلركية والصورية " )السوداين،  ابلرغم من أن لغة املسرح يف  اللغة  م(،  2007فضاء تبقى هي 

ا  فمسرح الصورة يعتمد صيغا فنية جديدة يف حماولة إلعادة اكتشاف الواقع من خالل وضع عناصر وأشكال خمتلفة بصورة متعاقبة، ودمج دالالهت
 إلنتاج معىن جديد.  

ضمن منظومة استوحت من الفنون البصرية  أثرت جتارب مسرح الصورة العاملي على املخرج يف املسرح العريب، حيث بىن رؤيته اجلمالية    وقد    
على   القائمة  التكوينية  ووحداهتا  الصورة  عن  املعربة  التشكيل  عناصر  توظيف  من خالل  التميز  هذا  ومتيزا، وجاء  ابداعا  فنية حققت  معطيات 

صالح القصب واحلبيب شبيل وفاضل اجلعاييب وحممد ادريس واملنصف السويسي وعز الدين قنون وحامت  يل، وتعد جتارب كل من  عناصر التشك
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املخرجني  من  اثنني  جتربة  عند  الباحث  وسيتوقف  الصورة،  مبسرح  مباشرة  عالقة  هلا  اليت  التجارب  من  وغريهم..،  الفتاح  عبد  وانتصار  درابل 
 الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج يف املسرح العريب:  آليات تشكيل للوقوف على 

 أوا: آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج التونسي احلبيب شبيل: 

    ( احلبيب شبيل  التونسي  الفنان  نكتشف مستوى  1تشكل جتربة  املبدع  قدمه هذا  ما  التونسي، وابلنظر  املسرح  اهلامة يف  التجارب  إحدى   )
جتربته الفنية اليت مل أتخذ االهتمام الذي يليق هبا وتعرضت لإلمهال النقدي والدراسي، وهذا ما ال ندرك أسبابه املوضوعية يف الوقت    التقدم يف 

 الذي ندرك فيه األسباب الشخصية اليت متثلت بزهد الرجل يف الظهور يف الدوائر االعالمية. 

وقد عرف عنه عشقه لعامل اهلندسة واألشكال البصرية التكعيبية، وقد حاول "  شكيلية واملسرحية،  ارتبط شبيل منذ بداية مسريته الفنية ابلفنون الت 
  أن  فف شيئا من سلطة الكلمة حلساب احلركة والصورة، مع تشغيل الفضاء السيميائي القائم على الصورة البصرية أو املرئية، وذلك بتحويل 

واإل والرموز  ابلعالمات  ثري  فضاء  إىل  يف  املسرح  مفتوحة كما  فضاءات  إىل  املغلقة  الفضاءات  من  انتقل  السيميائية، كما  واأليقوانت  شارات 
 م(. 2012مسرحية موال )سداوي، 

 كان وقد  .  م مجعية مسرحية هبذا االسم 1978وحينما تبلورت رؤيته املسرحية التشكيلية ظهرت فكرته حول املسرح املثلث حيث أسس عام     
اخت ما  يتبىن سرا  انفورمال شبيل  التياتر  الستينات يف  وبداية  اخلمسينات  أواخر  تضمينيا  ، وبدت  ربه اتدوش كانتور يف  دورها  تلعب  اجلماليات 

وبفهم تعدد حضور األصناف يف مسرحية )موال( من هذه الزاوية حتديدا. ففي هذه املسرحية مشاهد    ، تؤدي إىل نتائج تطبيقية ابلغة األمهيةل
, مشهد تطغى عليه األجواء الشكسبريية وأخر تطغى عليه تقنيات اإلمياء واثلث تطغى عليه مسحات من الكوميداي  متواترة منفصلة ومتداخلة 

 .(123م، ص1999)ابشا،  ديالرتى, أما الرابع فيذهب بعيدا يف حتديد مالحمه الواقعية بضرابت غري واقعية 

من    واملسرحي  التشكيلي  الصعيدين  على  الفنية  مسريته  شبيل  عام  بدأ  منزل  1960ذ  قريته  يف  مسرحية  فرقة  فيه  أسس  الذي  العام  وهو  م، 
الفنون اجلميل التحق مبدرسة  تونس بورقيبة، مث  فيها سنة    ة يف  الفنية من خالل دراسته  ،  1964اليت أهنى دراسته  وبذلك فقد عزز من قدراته 

 . األكادميية

ومرحلة أتسيس فرقة املسرح املثلث.    ، اهلاوية واحملرتفة ابة والتعامل مع الفرق التونسيةمسريته املسرحية إيل مرحلتني : مرحلة الكتوميكن تقسيم      
أو بعض   املسرحية  الفرق  بعض  واملالبس حلساب  للديكورات  أوال مث سينوغرافيا ومصمما  مؤلفا مسرحيا  بوصفة  املسرح  مع  تعامل شبيل  وقد 

ل شبيل مع فرقة املغرب العريب اليت كان املمثل ملني النهدي رأس حربتها, فكتب هلا  املخرجني. ففي مرحلة ما قبل أتسيس املسرح املثلث، تعام 
أما    مسرحيات : أوالد ابب هللا، القافزون، والكريطة، كما تعامل مع الفرقة البلدية حني كتب مسرحية )السريك( اليت أخرجها البشري الدريسي, 

 

نة نيس الفرنسيّة. وأثناء  ذلك كانت له زيارات لمرسم الفنّان الفرنسي  : فنان تشكيلي تونسي ورجل مسرح. درس في مدرسة الفنون الجميلة في مدي( م2004 - 1936) الحبيب شبيلـ 1

في مدرسة   شبيل ن في شكلها الخام، كما درسهنري ماتيس، أحد رموز الحداثة التشكيلية في القرن العشرين ومن رّواد المدرسة الوّحشيّة التي تتميّز بحركيّة اللمسات وتقابل األلوا

، قبل أن يشغل فيها أستاذا في الّرسم ونظريّة األلوان لمدّة تفوق الثالثين سنة، وقد شارك الفنّان في عدّة معارض جماعيّة 1964التي أنهى دراسته فيها سنة  الفنون الجميلة  في تونس  

والت والسينوغرافيا  والتشكيل  الرسم  مجال  في  والرائدة  المتميزة  إنجازاته   " له  كان  الستينات،  منذ  الخارج  وفي  تونس  كتب  في  وقد  والسينما،  والموسيقى  المسرحي  واإلخراج  أليف 

    . للوح، والدوالبواخرج عددا من المسرحيات، مثل: أوالد باب هللا، القافزون، الكريطة/ العربة، السيرك، وسنفونية الحجارة، موال، كرنفال، الدرس، قصر ا
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  لف واملخرج وقدم من خالهلا مسرحيات : الّدرس، دوالب، موال، كرنفال، وسنفونية احلجارة مرحلة جتربة املسرح املثلث فقد كان فيها شبيل املؤ 
 (. 2011)املسعودي، 

ل  ن جتربة شبيل املسرحية قد حتولت بني هاتني املرحلتني من االشتغال على املسرح الشعيب إىل التأسيس ملسرح الصورة واليت تبلورت من خال إ    
ن " هاتني املرحلتني تشكالن جتربتني خمتلفتني يف املقاربة املسرحية, حيث أن جتربته مع فرقة املغرب العريب قد سعى فيها  جتربة املسرح املثلث، إذ أ 

ان املعرفة  شبيل إىل بلورة مسرح شعيب من خالل التأليف لكن احملاولة مل تصل ملفهوم املسرح الشعيب والذي انزلق مع فرقة املغرب العريب نظرا لفقد
ل يف  ية لدى أصحاهبا إىل مسرح تعبوي مت وصفه ابملسرح الّشعبوي الّتهرجيي. وهذه التجربة مل تكن ابلسلبية السيما وأن املدونة النصية لشبياملرجع

ة والطبقية يف  يتناول اللغة الشعبية سيربهن على اإلمكانيات العريضة لتناول اللغة اليومية وإن كانت يف قالبها الثنائي القائم على املتضادات الثقاف 
)املس املخرج"  املؤلف وهندسة  رؤية  ميتلك  فرضته كفنان مسرحي  اليت  الذاتية  املرحلة  فهي  املثلث  املسرح  جتربته يف  أما  الواحد.  عودي،  اجملتمع 

 م(.  2011

يف    فرجوية  نزعة  عن  فعرب  وأساطري،  حكاايت  من  به  حيفل  وما  الرتا   إىل  عودته  خالل  من  مرجعياته  شبيل  أسس  اشتغاله  لقد  بداايت   
ة  ون اجلميلاملسرحي، لكنه حتول حنو مسرح الصورة الحقا وعرب عن رؤيته من خالل رسالته اجلامعية اليت أجنزها أثناء تدريسه يف املعهد العايل للفن 

 والفن التشكيلي. الفضاء املسرحي والفضاء التشكيلي( وفيها تناول شبيل العالقة بني الفن املسرحي يف تونس، واليت جاءت بعنوان )

لدى    التشكيلي  الفعل  يقتصر  تصميمه   شبيل  مل  يف  ذلك  جتّلى  وقد  املشهدي،  والتشكيل  السينوغرافيا  جمايل  اقتحم  بل  الفنية،  اللوحة  على 
املواقف أصحاب  من  وأصبح   "  ، واإلخراج  التأليف  جمايل  إىل  تعدت  الدرامية  ابلفنون  عالقته  لكن  والتلفزيوين،  املسرحي  اجلمالية    للديكور 

رحلة  والتحديثّية اليت أغنت الساحة الثقافية يف تونس مبا أاثره من جدل فكرّي حول ماهية الفّن يف التشكيل أو يف املسرح، وحول مقتضيات امل
فقد كان  العشرين.  القرن  من  الستينات  سنوات  بداية  منذ  الفيّن،  االبداع  طبيعة  مفاهيم جديدة ختّص  من  تتطلّبه  للتّيارات  مناه شبيل  وما  ضا 

الفصل بني جمايل    التزويقية والفلكلوريّة يف املمارسة الفنّية بقدر مناهضته للّنزعات الذهنّية املستوردة واملغرقة يف التجريد املفاهيمي، وأكد ضرورة
و  اخلالص  االنفعال  ذلك  الفيّن هو  الفعل  أّن مصدر  اعتبار  والتطبيقّية، على  احلرفّية  والفنون  الفين  يتعنّي على  التعبري  الذي  الصادق  اإلحساس 

 م(.  2012الفكر أن يرعاه ويستثمره ثقافّيا دون غاايت نفعّية أو إشهاريّة " )أنظر. جمموعة من املؤلفني، 

الواضح      اهتمامه  هو  امكاانته  من  عزز  مما  وكان  املثلث،  املسرح  مع  جتربته  شبيل  بىن  فقد  البصري،  وبذخها  الصورة  بالغة  من  وانطالقا 
الشتغال التطبيقي واحلريف على كافة عناصر العرض املسرحي، بوصفه مؤلفا وخمرجا وسينوغرافيا ألعماله، وميكن أن نصف جتربته مع املسرح اب

امل النص  على  تعتمد  حاملة  غنائية  صياغة  على  القائم  املشهدي  واإلخراج  الدراماتورجي  التوليف  على  القائمة  اجلمالية  ابملرحلة   " فتوح  املثلث 
مفردات  و  تصريف  على  القائمة  البصرية  اهلندسة  الدرامية، وعلى  للشخوص  الفيضية  احلبكة  وفق  الدرامية  الشعرية  احتماالت  على كل  املشرع 

زاز  الذي نلمسه يف املشهد األوبريايل، واترة على االبت اإلضاءة املسرحية ابلشكل التوظيفي الّدقيق واحملمول اترة على اإليقاع الغنائي )اللرييكي( 
قد أدرك أمهية  م(، ولعل شبيل يف هذه املرحلة  2011العنيف للمشاهد حني تكون اإلضاءة جزءا من حركية العمل وصخبه ") انظر. املسعودي، 
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كيلي  مستلهما يف رؤيته املدركات اجلمالية للفن التش الصورة وأتثريها يف املتلقي، حيث مارسها إبداعا وتدريسا، ووظفها لغاايت مجالية وفكرية؛  
 . بطرق غرائبية بعيدا عن الفج واملبتذلوحماولة توظيفها يف الفن املسرحي  

وألن جسد املمثل يشكل هنا معيارا حقيقيا لبلورة مالمح اإلخراج ضمن سياقه البصري، فقد اهتم شبيل ابملمثل املسرحي الذي عده صورة    
ا طاقة تعبريية تعمل على انتاج عالمات مشهدية توصل إىل حالة التألق الصويف،  سيميائية تتحول إىل أنساق حركية وإميائية دالة فوق املسرح هل

ثري  وبذلك فقد " اختار شبيل املسرح بوصفه الفن الذي تلتقي فيه الصورة والكلمة، لتصبح الوسيلتان متكاملتني، ومتلكان قدرة سحرية يف التأ
العاملية اث  أوال، ولتعانق  البشرية يف حمليتها  النفس  اعتمد على  على  الذي  املسرح من خالل منهجه  الثالثة يف  القطيعة  نيا. وبذلك حقق شبيل 

ند  الصورة، ولكن دون أن يهمش الكلمة، وكان قد عرف الثقافتني العربية والغربية، ومتكن من انصية الوسيلتني: الصورة عند الغرب والكلمة ع 
 قد اشتغل ابلرسم، ودخل املسرح، وهو مسلح بثقافتني وفنني يف الوقت نفسه.ومن هنا،  العرب، واندرا أن جند خمرجا يف املسرح التونسي أو العريب 

للحبيب    جاء تركيزان على جتربته املسرحية املميزة، ألن املخرجني يف املسرح التونسي بشكل عام ال يتمتعون هبذه اإلمكانيات الفنية اليت توفرت 
 (. 250م، ص2009شبيل" )عبازة، 

يل بتشكيل الفضاء يف مسرح الصورة أو املسرح املرئي، من خالل تركيب مجيع عناصر العرض املسرحي ضمن صورة سيميائية  وقد اعتىن شب     
م دالة ومتكاملة، ومسرح نصوصه الدرامية بنفسه، واعتمد العمل اجلماعي يف تدريب املمثلني يف مسرحه، " ولذلك، ميكن أن نستنتج أنه أعطاه

ركة والتجسيد والتصور، ولكنه كان دائما األستاذ املوجه، واملخرج احلريص على إمضاء عرضه، بدون اإلحساس ابلسطو  هامشا من احلرية يف احل 
على جمهود أي كان، وهو يلح يف أي لقاء صحفي أو غريه على أن املسرح عمل مجاعي، وجهد مجاعي، وتصور مجاعي بني ثالثة أضالع، هي:  

 (. 253ر ")عبازة، صاملؤلف املخرج، واملمثل، واجلمهو 

احلالة   أما عملية أتليف النص يف مسرحه فال تتوقف عند حد معنّي، فالنص متغرّي طوال فرتة التدريبات، وعملية اهلدم والبناء قائمة وصواًل إىل   
دميوقراطية ، ومجاعية الروح  وهكذا فإن وعي اجلماعة يؤسس لصيغة متقدمة لطرح كل ما  طر ببال أفرادها مما يضفي على العمل روحاً    املثلى، 

جديد الصادقة تنشد اإلبداع هدفاً هلا ألن عقل كل فرد وما  تزنه من خربات ووعي يعد إضافة نوعية للنص املكتوب، ألنه يبعث احلياة فيه من 
نية من خالل التجارب  السيما بعد أن يصبح املنجز املسرحي مفتوحا على التجريب والبحث عن موضوعات وأشكال ف   و يصبح أكثر حياتية،

 احلياتية للفنانني واملشاركني يف العمل. 

املمثل جبسده وحيوله      املسرحي، وهنا حيتفي  العرض  عناصر  تبلورها  الفضاء يف مسرح شبيل  ضع العتبارات حركية  إىل جسد إن تشكيل 
األقنعة واملاكياج واملالبس ضمن سياق يقوم على كسر راقص يف مسرح راقص، وتربز آلية االشتغال على االمياءات واحلركات واألكروابتيك و 

اإليهام املسرحي بوسائل متعددة، وكل تلك االجراءات أتيت خللق صورة بصرية مدهشة، كما يف مسرحية )موال( ، حيث " أمجع جل الذين  
اهتم وتقنياهتم:" لقد شدان املخرج احلبيب شبيل من  شاهدوا العرض على أنه كان عرضا استثنائيا ، وأن املمثلني كانوا غري عاديني حبركاهتم وتعبري 

التوايت، وخالد الكسوري، وفتحي اهلداوي، وهم يفرتسون فضاء املسرح افرتاس ا أعناقنا بعنف، وجران إىل خشبته لنرى زهرية بن عمار، وكمال 
يكور ببساطته، واإلضاءة بقدراهتا التعبريية اهلائلة، واملوسيقى إبحياءاهتا املختلفة، سواء أكانت  عنيفا...". سخر احلبيب شبيل املمثل بلباسه، والد



 2021( 7(اجمللد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق)  جملة للبحوث، جملة جامعة احلسني بن طالل   

152 

 

غرب؛  موسيقى صوفية أم أفريقية أم كالسيكية أم حديثة، سخرها لريسم لوحات راقصة ذات أبعاد تشكيلية واضحة املعامل، والشيء مما أاته ال يست
ية وممارسة، عزفا وكتابة، ويعرف الرسم مهنة وتصورا وإجنازا ؛ ألنه أمضى حياته أستاذا للرسم يف مدرسة  ألن املخرج يعرف املوسيقى جيدا نظر 

 (.365ـ 364عبازة، صالفنون اجلميلة يف تونس" )

الفضاء يف    ومن املالحظ أن فرقة املسرح املثلث قد اعتمدت ضمن جتارهبا املسرحية على آلية خاصة ابالشتغال تعتمد بنائية خاصة لتشكيل  
الصورة املسرحية، ففي مسرحية )كرنفال( قدمت فرقة املسرح املثلث العرض ضمن " تشكيالت مجالية لغتها اللون واحلركة والصوت واحلركات  

من    االميائية والرقص، والتعامل مع الدمى واألقنعة ، وإقامة عالقات مع شخصيات ألشباه الدمى كاألنصبة، وذلك من خالل مستوايت خمتلفة 
طريق  عن  الرسالة  وإيصال  الصورة،  مجالية  بفهم  مجايل  تص  تنويع  فاملسرحية  املفهومة.  وغري  املفهومة،  والكلمات  املوسيقى  من    املوسيقى، 
ى  لمدلوالهتا، من خالل مجالية سهلة االستيعاب، غري هتوميية أو ضبابية وإمنا بتشكيالت صورية، كونت مبجملها لغة صورية مسرحية، اشتملت ع

يعكس   حبق كرنفاال  املسرحية  العرض. كانت  طول  على  ضئيلة  مساحة  احلوارية  املشاهد  وحتتل  معا،  واإليقاع  والالنتظام  والضوضاء  اهلمس 
 (. 216ـ 215م، ص1999مضمونه املعاانة السياسية القائمة على رقعة الوطن العريب " )أوهان، 

جاءت جتارب املخرج املعاصر ضمن منظومة مجالية  رج البولندي جوزيف شاينا، فقد  ويقرتب األسلوب االخراجي عند شبيل من أسلوب املخ   
استوحت من الفنون البصرية معطيات فنية حققت ابداعا ومتيزا، وهذا التميز يندرج حتت عملية توظيف عناصر التشكيل املعربة عن األسلوب،  

تشكيل مبا يتوافق مع رؤية املخرج وأسلوبه، وهكذا فقد كانت نقطة االلتقاء بني  حيث يتم توظيفها بصورة معربة عن الوحدات التكوينية لعناصر ال
لكن   شبيل وشاينا " يف نوع التخصص، فكالمها من الفنانني التشكيليني )رسام(، ويقيمان معارضهما حىت أثناء العروض املسرحية اليت يقدماهنا،

طأه هو يف استخدام خشبة املسرح األورويب أوال، ويف نظرته إىل النمط الشرقي من  الشبيل ال يدعي ترك النمط الشرقي، وإمنا يعدله، ولكن خ
ابداعات وخلق وابتكا ما يف مسرحياته من  اليت قدمها وكأهنا استنساخ ألمثلة أوروبية، رغم  "  املنظار األورويب اثنيا، وهلذا جتيء العروض  رات 

للف216)أوهان، ص التشكيلية  الصيغة  أن  القول  مكثفة،  (، وميكن  تعبريية  ذات خلفية  فنية  لغة  متثل  املسرحية، كانت  أعمال شبيل  ضاء ىف 
مسرحه انصية فنون التشكيل، فقد كان هلا أتثريها على املشهد املسرحي وتـشكيل حداثيته من خالل دورها يف تغيري مفردات  ونتيجة المتالك  

ألدب املسرحي، وختليصه من التصوير اإليضاحي الفوتوغرايف، وابلتايل التعبري  اللغة املسرحية اليت أكدت استقاللية املسرح عن حتمية خضوعه ل 
والطرح  عن املضمون عرب الفنون البالستيكية التشكيلة، وبكثافة فنية خاصة خمتلفة كليا عن اآلخر، وعلى الرغم من اختالفه يف الرسالة الفكرية  

 حمصلة للمتغريات الىت حدثت ىف التجريب املسرحي يف أعماله. والصياغة، إال أن التيار الذي كان ميثله يعد امنوذجا و 

 اثنيا: آليات تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة عند املخرج العراقي صالح القصب: 

  فرضيته اإلخراجية من خالل خلق لغة  الوطن العريب، وقد بىنتعد جتربة املخرج العراقي صالح القصب إحدى التجارب اهلامة ملسرح الصورة يف   
توسيع التجربة الذوقية للمتلقي منطلقا من مبدأ الغرائبية واحللمية والالشعور الذي يكشف عن حقيقة العالقات    عرض مسرحية خالصة تعتمد 

الوجود يف  املسرح    ،اإلنسانية  قوانني  هتدف  عرب  والطليعي  املدهش  إىل  واالحنياز  البديهي  مغادرة  خالل  من  الشخصية  مأساوية  عن  ويبحث 
 . يةالتقليد
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الصورة)     مسرح  عروض  تندرج ضمن  اليت  املسرحية  األعمال  من  عدد  تقدف  القصب  استطاع  عاما  ثالثني  من  يقرب  ما  وحول  (،  2وخالل 
الفن، وابلتحديد املسرح، من خالل الصدفة، فلم تكن لديه أية رغبة يف    دخوله عامل الفن وارتياده لعوامل مسرح الصورة يؤكد القصب أنه دخل 

امل الفن، وكان حلمه هو أن يصبح حبارا. " كان حيب الشعر، وقارائ جيدا لألدب، ومفتوان  بعامل الرواية والقصة. وقد دخل عامل الفن  اقتحام ع
ك  ية وتنته عندما سجنه هذا العامل، حيث شعر بلذة كبرية، وقد أتثر أبرتو الذي أراد أن حيرر املسرح من احلوارات األدبية الطويلة اليت تعيي الرؤ 

الزمن، وأتثر أيضا بطروحات شوبنهاور وساندا مانور وسيد حممد جواد وجاسم العبودي وسامي عبد احلميد وإبراهيم جالل،  وكانت آاثرهم 
ومبلحمة   األفريقي،  البدائي  التشكيلي  ابلفن  أيضا  وأتثر  البدائية،  القبائل  وجوه  على  واإلشارات  الرسوم  جسده، كتلك  على  مرسومة  مازالت 

ش، وعامل األساطري الذي يشده كثريا، ويرى القصب أن مسرح الصورة هو أسلوب ورؤية مل يسبقه إليها أحد من املخرجني أو املنظرين  كلكام
د  سوى املخرج العراقي الكبري سيد حممد جواد، ويرى القصب أن الصورة انطلقت من أرتو وسيد جواد، وبعدمها جاءت بياانته املسرحية، لتؤك

 (.  112، 102م، 2003األسلوب اجلديد يف املسرح الذي جاء من عمق العراق وثقافته العريقة " )القصب، فلسفة هذا 

وحتمل الصورة منطلقات فكرية ومجالية ملضامني فلسفية ضمن إشكالية الوعي، قائمة على البحث عن الروح املطلقة وأسرارها الوجودية، حيث     
واخلطوط واملساحات الفارغة واأللوان والكتل السحرية، لتشييد عامل من االحتفاالت الطقسية عرب إاثرة  يشغل القصب دالليا لغة اجلسد والضوء  

 املكبوت، وخلق فوضى املرئي اليت ال تنتهي إال ابلقلق واملوت.  

ا     قوانني  لتكسر  الالجدوى،  تتوغل يف عامل  اليت  الرؤى(  )رؤية  ما ورائيا مشكلة  فنيا  تبين خطااب  الصورة  قانوان  إن  هلا  وتبين  احلياتية،  لظواهر 
القراءات. والصورة ال تبحث عن قيم   للبحث عن تساؤل كوين آخر مداره منطلق األسرار ومتلقيه متعدد  التساؤل  فلسفيا جديدا يفجر معىن 

الكائن البشري إبزاء سحرية    وأفكار ضمن حدود التسلسل املنطقي أو املعقولية، بقدر ما تكشف عن ثنائية املوت واحلياة اللذين يقف بينهما 
ة املعربة  الصورة وبدائيتها ليستحضر ابندهاش أسرار الكون املاورائية. فمسرح الصورة حبث مجايل يف فلسفة الروح املطلقة، وتشييد لإلرادة البصري 

نوانهتا، ويتحرك هذا العامل السحري  عن غموض العالقات، وذاكرة مرئية ختاطب الالوعي، وأحالم مستوطنة يف الذاكرة اجلمعية تفجر الصورة مك
 (. 35كله ليضفي األجواء القدسية على العرض، ومن هنا تتشكل بنية النص وحتوالهتا يف تشكيل العرض املسرحي )القصب، ص

تداخل شكل       على  اعتماده  من خالل  التجريب  إىل  يركن  مسرح  فهو  الكالسيكي،  املسرح  قوالب  على  ثورة  القصب  عند  الصورة    مسرح 
عيدا  األزمنة، وتكسري منطق األحدا ، وتنويع الفضاءات واألمكنة، ويركن مسرح الصورة إىل لغة األحالم واألساطري والطقوس الشعائرية، وذلك ب
ودوال  عن اللغة املنطوقة اليت ختضع لسلطة العقل واملنطق، فلم تعد اللغة تشتغل بوظيفتها املألوفة على خشبة املسرح، حيث حتولت إىل عالمات  
مالية  تفتقد إىل مدلوالت حمددة، لتظهر بذلك عنصرا اثنواي يف البنية املسرحية، لذلك فهو  لخل أفق التوقع عند املتلقي، ويربك مسافاته اجل 

د الدالالت فإنه  واالفرتاضية ، ويوسع التجربة الذوقية ومساحة التأويل ابلنسبة له مما مينحه فرصة إنتاج قراءات متعددة، وألن مسرح الصورة متعد 
تج  يستلزم متقبال متنورا واعيا قادرا على تفكيك العرض املسرحي وحتليل دالالته، ألن " متلقي هذا التشكيل الصوري الغرائيب السحري هو من 

 
المسرحية منها: عزلة في الكريستال، وحفلة الماس، وهما قصيدتان شعريتان طويلتان للشاعر العراقي  أخرج الدكتور صالح القصب ضمن مشروعه االبداعي عددا من العروض  ـ    2

الرو والشاعر  للكاتب  قصير  سيناريو  عبارة عن  هي  التي  السيرك  مهرج  أحزان  و  البابلية،  الخليقة  الضوئي،  الحلم  الماجدي، ومسرحيات:  أخرج  خزعل  كما  زانفير،  ميهاي  ماني 

تب القصب مجموعة من لت، الملك لير، العاصفة، ومكبث لشكسبير، ومسرحيات: بستان الكرز، الشقيقات الثالث، الخال فانيا، وطائر البحر ألنطوان تشيخوف، وقد كمسرحيات: هام 

 السيناريوهات والبيانات التي تندرج ضمن مشروعه االبداعي والجمالي المرتبط بمسرح الصورة.

 



 2021( 7(اجمللد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق)  جملة للبحوث، جملة جامعة احلسني بن طالل   

154 

 

بوعيه الفين يف  لداللة العرض، وميأل فجوات اخلطاب اإلبداعي، وميارس فك شفرات الصورة الغامضة، ويبعث فيها روحا فلسفية متجددة متعلقة  
االتصالية  الرسالة  اكتمال  فاعال يف  العرض دورا  الصوري يف حلظة  للتشكيل  تلعب مواجهته  بل  والفكر،  اإلرادة  متلق غري مستلب    التلقي.إنه 

والزائف  (، فمسرح الصورة عند القصب مسرحا حداثيا يقوم على االبتكار والتثوير والتجديد، وجتاوز الكائن والسائد  17للعرض")القصب، ص
 حنو املمكن اإلجيايب مؤسسا من خالل ذلك رؤية مستقبلية تتجاوز معطيات احلاضر.  

أتثر آبراء عدد من املخرجني والفالسفة يف التأسيس لرؤيته اجلمالية، فمسرح   ومن خالل حتليل عروض مسرح الصورة عند القصب جند أنه قد    
واملضامني   األفكار  من  " ركام  إىل  يستند  الذاكرة الصورة  تبثها يف حمطات  والشاعرية  الشعور  من  لتعلن عن جذور عميقة  الصورة  تبثها ذاكرة 

  اإلبداعية، تنساب يف الصورة معان فلسفية كبرية عن حدس برجسون، وجليل شوبنهاور، وعن أفكار السرايليني يف بياانت أندريه بريتون. صور 
ايل، طروحات عن الطاعون، والثقافة وامليتافيزيقية، واللغة املسرحية اخلالصة يف كتاابت  وأشكال، ومساحات لونية من رسومات الفنان سلفادور د

 (.  35أنطوانن أرتو. جتتمع هذه املعاين يف بنية واحدة لتعلن عن منظومات تفكري مجالية متثل خطاب الصورة بكونيته وعامليته")القصب، ص

تقطيع العرض املسرحي منطلقا من مفهومي اهلدم والبناء، وهو يستند يف  العمل على  يشكل الفضاء من خالل  إن املخرج يف مسرح الصورة     
للمفردة وقوهتا، وكاتب خياالت مفعمة   العرض، واملخرج هنا صانع مبدع  اليت يطرحها  العالمات  جانب كبري من رؤيته االخراجية على كثافة 

و  واالجتماعي،  الوجودي  ورعبه  اإلنسان،  قلق  عن  تكشف  التداخل  ابلسحر  على  مبنية  وحمرية  قلقة  فوضوية  بطريقة  العرض  أحدا   لخل 
الدراما السح ليقدم لنا من خالل ذلك  التجلي الصويف، دون مراعاة لرتابط األحدا  ولوحدهتا العضوية واملوضوعية،  رية  وااللتباس بغية حتقيق 

 والسيميائية بكل مقوماهتا الغرائبية واملثرية. 

ليل الفين الذي يشكل أحد مستوايت التذوق واحلكم اجلمايل، حيث يوضع املتلقي إزاء الصورة أمام إشكالية وظيفية  وتنتمي الصورة إىل اجل  
  مجالية انجتة عن غموض العالقات الصورية، وارتقائها يف اخلطاب عن الشكل الواقعي يف التكوين والتشكيل لينتج بذلك صداما يف تلقي شفرة 

م(، وبذلك فإن الصورة يف  2000إىل هدم السائد من مدركات التلقي وبناء صرح ختيلي هلذه املدركات )القصب.    العرض الداللية، اليت متيل
اليت   الصورة  على  املبهمة  احللمية  األجواء  تفرضه سيطرة   ، البصرية  العناصر  لوظيفة  مفهوم جديد  إىل أتسيس  املتلقي  تنقل  )القصب(  عروض 

افيزيقي كوهنا حتملنا من غموض إىل آخر ومن سوء فهم إىل آخر، وهي حينما تصبح عصّية على الفهم فإن  تشكل جوهرا إشكاليا وأداة مترد ميت
م  اهلدف من ذلك هو أتسيس عامل مستقبلي له مرجعياته يف الالوعي واخليال وبذلك حتقق الصورة جوهرا إشكاليا يتعلق حباليت الوضوح واإلهبا

 اليت تتكون لدى املتلقي. 

ن أن مسرح الصورة ينحدر من عائلة الدراما، إال أن أصوله العميقة تكمن يف ثالثة جذور غري درامية ابملعىن املسرحي، أسهم كل وابلرغم م   
ثلث  منها بدور معني يف تكوين مسرح الصورة، وإذا أتملنا روافد مسرح الصورة عند القصب، فإنه ميكن إعادة ترتيبها وفق اجلدل اهليغلي، فامل

ع  ول املكون من الشعر والرسم والدراما، أنتج دراما الصورة حبالتها الديناميكية، أما املثلث اجلديل الثاين، فيتألف من دراما الصورة ماجلديل األ
  ا مث السينما لينتج مسرح الصورة. وهكذا، يتشكل مسرح الصورة جدليا بتضافر خالق بني أربعة فنون إنسانية عريقة ، هي: الشعر والرسم والدرام

 (.  59السينما. إن مسرح الصورة يشبه شجرة وارفة متتد يف هذه الفنون، وأتخذ منها )أنظر. القصب، ص
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وألن مسرح الصورة يتأسس على الصورة ومجالياهتا، فإن الصورة هنا هي من أهم مقومات العمل الفين، وهي تعتمد يف تنوعها وخصوصيتها    
الشعر املركب، " هلذا نرى أن الصورة تستبدل شعر احلوار بشعر الفضاء، الذي جيد ابلذات حال يف  على اخليال، ويف املسرح تعتمد الصورة على  

  -أي شعر الفضاء  -جمال ما ال متلكه الكلمات فقط. إن شعر الفضاء قادر على خلق أنواع من الصور املادية تساوي صور الكلمات، فهو
واألشياء اخلام، تلك اليت توجد يف الفنون كلها إىل جانب لغة اإلشارات واحلركة والوقفة  يوجد نتيجة لرتكيبات من اخلطوط واألشكال واأللوان  

 (.  10كتلك اليت توجد يف البانتوميم")القصب، ص

والتوليد      التحول  فلسفة  من  لتتخذ  متنوعة  ووظائف  بصيغ  مفردة  تشغيل كل  ميكن  الصورة، حيث  مسرح  عروض  مفردات  وظائف  وتتعدد 
الشتغال يف العرض املسرحي، مما ينعكس على مستوى التلقي الذي يفتح الباب أمام الرائي على مصراعيه حنو التأويل، وهذا "  الداليل آلية ل 

ا بني  الكم اللوين والتشكيلي كله الذي مييل إىل بدائية الفنون هو الذي يفجر وحدة العرض الذي ميأل مكانية العرض، لذا فإن وحدة املشاركة م
اجلمهور هي كتلك الوحدة اليت يؤكدها كروتوفسكي، وبروك، وري هارت، وساندا مانو ما بني املمارسة الطقسية للقبيلة وأبنائها  وحدة العرض و 
(، فمسرح الصورة يشيد خطابه االبداعي عرب تشكيل فضاءات مجالية تعتمد السحر والطقوس واألسطورة، حيث يولد  11ـ    10")القصب، ص

رية، واليت تتحول بدورها إىل رموز وإشارات وأيقوانت دالة تساهم يف خلق املعىن حسب مقاماهتا السياقية، ومستلزماهتا  جمموعة من املفردات البص
 التداولية، وذلك عن طريق خلخلة السائد وجتاوز توقعاته اجلمالية.    

و     غريب  بشكل  وأحجامها  وعالماهتا  وظائفها  غري  يف  تتداخل  هنا  )املفردات(  األشياء  املتلقي  إن  بني  سرايلية  عالقات  مكونة  عجيب، 
ة، حترك  واملفردات، عالقات تربأ مما هو كائن، وتسعى إىل ماهو ممكن أو حمال.إن بنية املفردة يف عروض مسرح الصورة بنية غري اثبتة ، ديناميكي 

املفردة يف الواقع، وتتم عملية إحالل داليل لنظم    الفضاء بروح التناقض واالنفصال والتشتت والالنظام، وصوال إىل حالة التجمع، مبعىن اشتغال 
العام، من هنا فإن للمفردات تغريات ظاهرية وابطنية على مستوى الوضع السياقي والداليل والتشكيلي    املفردات اجلديدة تالئم سياق العرض 

 (.  45رض الطقسية)أنظر. القصب صتعطي لتشكيلها قدرة فائقة على التبدل الكتساب صفات عالماتية متعددة أفرزهتا أجواء الع 

إن مسرح الصورة عند القصب يقوم على وحدات تفجريية تعطي للفضاء لغته املرئية اخلالصة اليت تعتمد سلسلة من التكوينات التشكيلية      
واالستقبال، اإلرسال  مستويي  من  إنتاجها  يف  تتشكل  وظيفة  ميتلك  مزدوج  عامل  على  تصميمها  املعتمدة يف  إىل  وحيتاج    املركبة  الصورة  فضاء 

نتمي إىل  انتقاءات وانتقاالت تفسريية غري مألوفة تعتمد على فعل ذهين يركب املادة الصورية املشكلة يف املساحات املطلقة، إنه فضاء " مل يعد ي 
ونقد فكرة العرض يف حد ذاهتا. فاملكان  عامل املعطيات البديهية، بل أصبح اقرتاحا يقدم للمتفرج. ويتعلق هذا االقرتاح ابملفهوم اجلمايل للمكان  

 . ( 92، ص1985املعاصر جعل لكي يتخلى املتفرج عن نظرته إىل العامل من خالل النظم املوروثة اليت تلقاها ولقنت له " )أسعد، 

يف تنوعها وخصوصيتها  وألن مسرح الصورة يتأسس على الصورة ومجالياهتا، فإن الصورة هنا هي من أهم مقومات العمل الفين، وهي تعتمد     
على اخليال، وحيضر توظيف الشعر املركب يف بنائية الصورة اليت تستبدل شعر احلوار بشعر الفضاء، أما مفردات عروض مسرح الصورة فتعتمد  

ه انعكاسا لنص مكتوب  آلية مبنية على املغايرة الداللية بني بنية النص وأدلته، وبنية العرض وأدلته، فالتحول هو االستخدام السحري، ال بوصف 
واختزلت   الشكل،  بلورت  التحول  ففلسفة  وتركيباهتا،  واملوسيقى  والضوء  والصوت  والكلمة  احلركة   " يف  موضوعية  لنتائج  استخالص  هو  بل 



 2021( 7(اجمللد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق)  جملة للبحوث، جملة جامعة احلسني بن طالل   

156 

 

الداليل  التحول والتوليد  تعتمد  قائمة على أتويالت طقسية حلمية  فلسفة  إهنا  الفضاء تشكيال رمزاي،  : رؤوس  املتناقضات كافة، وجعلت من   
قة  وأرجل، وأيد تعزف مسفونية القدر ) أحزان مهرج السريك(، ممثل يفرتش األرض، وآخر يتكور ليعلن جبسده عن حلظة اخللق األوىل )قصة اخللي

)امللك لري(،  البابلبة(، توابيت تتحرك على عجالت حتمل شخوصا ميتة حاملة تنطق حبقيقة التناقض بني املوت واحلياة، السلطة والتشرد، والضياع  
أكوام من األشرطة املبعثرة تعلن عن ذكرايت مهشمة للشخصيات )العاصفة(، فضاء رملي غرست فيه شواهد القبور)الشقيقات الثال (، إهنا  
  صيغ من التحوالت األثريية اليت تبحث عن روح النص السرمدية الضائعة لتظهرها يف فضاء تشكيلي تدمر فيه الكلمات وتنفى، فيؤسس خطاب 
التحوالت لغة فضاء شاملة وظفت فيه العناصر التشكيلية حىت امتلكت اخلشبة بوصفها مساحة للتشكيل، حيث أصبحت قاعدة ينبثق منها  

القصب، ص  (" التكوينية  العرض  ودالالت  تعتمد  43ـ  41معىن  مجالية  فضاءات  عرب  االبداعي  خطابه  يشيد  الصورة  مسرح  فإن  وهكذا   ،)
ة، حيث يولد جمموعة من املفردات البصرية، واليت تتحول بدورها إىل رموز وإشارات وأيقوانت دالة تساهم يف خلق  السحر والطقوس واألسطور 

ض غري  املعىن حسب مقاماهتا السياقية، ومستلزماهتا التداولية، وتعمق فعلها العالمايت داخل العرض لتأخذ املفردة معاين عديدة ضمن سياق العر 
ة السائد ومتجاوزة توقعاته اجلمالية، لذلك جند أن القصب يؤسس من خالل مفرداته املبتكرة صرح التشكيل احلركي،  معناها التقليدي، خملخل 

سينما  حيث نشاهد يف عروضه استخدامه للسيارات والدراجات النارية واملقصلة واملظلة والقماشة الكبرية املتحركة واآلالت املوسيقية وأشرطة ال 
 قدة، إخل.. والتوابيت والنار املو 

،  ويشكل املمثل عند القصب صورة جسدية بالستيكية، ولوحة تشكيلية إميائية متأل الفضاء، وتشغله سيميائيا ودالليا، وهو يعد طاقة تعبريية   
ب حركي  وفكرة تشكيلية مهمتها إشغال املكان، فالتمثيل هنا يعين خلق أشكال بالستيكية يف الفضاء، وخطاب املمثل يف مسرح الصورة خطا 

لعال منتج  إنه  الساكنة،  البيولوجية  احلدود  تتجاوز  وإشارات  رموزا  يبين  الصويف،  التألق  إىل  للوصول  التعبريية  اجلسد  طاقات  يفجر  مات  إميائي 
كن  مشهدية، فهو يف بنية العرض كائن بشري يتلخص دوره داخل عمله يف صنع العالمات، وحتويل ذاته إىل عالمات، لكن هذا التحويل ال مي

  أن يكون حتويال اتما، ألن هناك دائما جزءا يظل غري مكتسب املعىن، من هنا تصبح العملية املسرحية عملية حتويل الكائن البشري إىل نسق 
 (.  44سيميائي )القصب، ص

التش    النصي، فضاء  الفضاء   ( لتثبيت وظيفتيه اجلمالية والداللية وهي:  يتحرك بني ثال  فضاءات  الصورة  كيل الصوري، وفضاء  إن مسرح 
وانطالقا من آلية االشتغال على الصورة، فقد اعتمد القصب يف تشكيل الفضاء على اخلطـاب احلركـي اإلميائـي الـذي ال يركن إىل اللغة  التلقي(،  

توي على حركة شخوص  املنطوقـة إال نـادرا، ونراه يتخذ من الطقـوس واألحالم وتداعياهتا أرضية خصبة لالنطالق ، حيث يقدم دالالت " حت
يبث    تبحث عن حقيقة وجودهـا الضائعـة، عبثية مرة، الشخصيـة حتمل املمثل واملمثل حيمل الشخصيـة، تندمج املالمح لتنتج كياان حنتيا متحركا 

ا املادي  بكيـاهنـا  ال  اجملردة  بفكرهتـا  الشخصية  يعرض  املمثل  واملاورائية.  واإلشارية  الرمزية  أبمناطها  ")القصب، ب،  العالمات  ،  2000لنفسي 
 (، وهو  ضع إمكاانته طبقا لضرورات التشكيل يف الفضاء اليت تتخلق من خالل آلية اشتغال املمثل مع املوجودات اليت تؤسس املكان. 70ص

وحت    املؤلف،  قبل  من  املقرتح  الفضاء  شروحات  عن  منفصلة  داللية  بدائل  عن  القصب  عروض  يف  الصورة  فضاء  طروحات  يل  وتبحث 
التجسيد املطابق للنص، ومن هذا املنطلق تبدأ عملية االشتغال اإلبداعي خللق فضاء   االفرتاضات اجلديدة إىل حقل إنشائي صوري بعيد عن 

  ج يف التشكيل الصوري، وهو فضاء جيمع بني عناصر متباينة ومتناقضة ومتباعدة يعتمد إنتاجها على رؤى العامل السراييل الذي يستند عليه املخر 
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اختيار مساحات مطلقة لكي تتحرك عليها الكائنات الوجودية )الشخصيات( وهي تؤدي طقوسها املعذبة، وال مييل هذا الفضاء التشكيلي إىل  
املمثل   فحركة  بالستيكية،  أبعاد  هلا  مكانية  عالقات  خللق  املمثل  حبركة  عرض  رجها  مفردات  على  يعتمد  بل  للعرض  مقننة  جغرافية  حتديد 

 .(2010هي اليت تعطي للحيز الفارغ وجودا دالليا معربا وهي اليت ترسم حدود الصورة )عودة، التشكيلية 

بنائها، " حتضر كتابتان متداخلتان ومتكاملتا    العناصر السينوغرافية يف  البصرية اليت تدخل كافة  ن:  ومن خالل االشتغال على بنائية الصورة 
الشي األجساد، وكتابة  / كتابة  اجلسد  الصغرية والدقيقة، وبذلك  كتابة  فيه جزئياته وتفاصيله  ميتلك  ميتلك جسده...  املمثل  إن  األشياء.   / ء 

يتمكن من أن يفكر فيه ومن خالله، )...( هذا التفكري اجلسدي ليس فعال داخليا، وإمنا هو شيء ميكن أن نراه ونتلمسه عن قرب")القصب،  
ن فعل مركب، لريسم بلغة تشكيلية إنشائية تنظيما خاصا يتعلق برؤية وتفسري  (، فجسد املمثل يف عرض )مكبث( عرب ع131م، ص1999

االجتماعي   الواقع  عن  لنا  ليعرب  املكان  الواسعة  حبركاته  يقطع  )مكبث(  شخصية  جيسد  الذي  نعمة(  )صاحب  فـ  الوجود،  يف  اإلنسان  حركة 
 والنفسي ملكبث بعد أن حتولت عملية القتل عنده إىل ممارسة يومية. 

من القيم  ذلك عددا    حيقق من خاللحيث  ،  البصري للفضاء   ن املمثل يف مسرح الصورة طاقة تعبريية ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة التشكيل إ   
ام  العاطفية والفكرية واجلمالية، ويؤكد )القصب( أن وظيفة املمثل يف مسرحه تكمن يف حتقيق فكرة تشكيلية مهمتها إشغال املكان دون االهتم

احلركي لشخصية مكبث كان  ابملشا أداءه  أثناء  نعمة(  املمثل )صاحب  قدمه  ما  فإن  ذلك  هبا، ويف ضوء  املرتبطة  اخلارجية  العامة واملواقف  عر 
القول أنه قد وظف جسده بصراي وفقا ملـا عاشته الشخصية من   متوافقا مع الطبيعة السلوكية اليت كانت تقوم عليها الشخـصية، لذلك ميكـن 

من اهلسترياي الدموية شكال هاما للتعبري، وهذا الواقع الذي فرضته طبيعة األداء التمثيلـي، ال  تلف عن تلك الوظائف اليت حققها    وقائع اختذت
 أداء )عـواطف نعيم( لشخصية )الليدي مكبث(، اليت يعد سلوكها امتدادا حلالة اجلنون وهسترياي اجلرمية اليت يعيشها مكبث. 

ته اإلخراجية من خالل نقله النص الشكسبريي من زمنه اإلليزابيثي إىل الزمن املعاصر، إذ عرب عن أحدا  معاصرة  لقد أسس القصب رؤي    
ومن املالحظ أن القصب قد عكس بناه الفكرية حول    ليكشف من خالهلا عن أزمة اإلنسان الذي ضاق فعليا بسلطة العامل املادي الرأمسايل، 

ليتش الظاهرايت يف  املوت والدمار يف عرض مكبث  التشكيل  أن  املوضوع، وظهر واضحاً  الذات يف  انعكاس لصورة  كل من خالل ذلك حالة 
عرض مكبث هو الوجه اآلخر للشعر، حيث شكل من التأمل واخليال منطلقأ له مما اسهم يف حتقيق حلظات االستجابة العالية والدهشة من  

ختلقه من عناصر اإلاثرة اليت حترك " الوعي الفين اجلديد ابجتاه ترسيخ فضائية الصورة الشعرية  خالل الصورة اليت تشكل لوانً من ألوان التواصل مبا  
  ال يف شكلها األرسطي بل يف شكلها الظاهرايت العميق، ليتحول املخرج اىل فيلسوف فين ظاهرايت، أو إىل عامل مجال ظاهرايت أكثر من كونه 

ء الشاعر وفضاء الصورة ألهنا املواندا األوىل للعمل االبداعي لتحريك وتصعيد هذه املواندا لريقى  مهندساً حركياً.. إن التشكيل الصوري هو فضا
 م(. 2000هبا إىل فضاء الصورة " )القصب، أ،

يف عرض مكبث وظف القصب فضاء قسم الفنون املسرحية ، الذي جاء فضاًء واحدا ومفتوحا وذي مستوايت متعددة، تسمح بتحقيق حالة     
ل الوظيفي فيما بني األحدا  اليت تقوم هبا الشخصيات بني شتات األشياء املبعثرة، وشكل املكان ليبدو فضاءا بصراي طقوسيا شعائراي  التداخ

اغ  حلميا غري حمدد يف دالالته، فهو جزء من " فضاء مطلق ال حتده حدود، أو تقف يف بعث جغرافيته أي مسات للتقليدية اهلندسية، فعملية إفر 
توظيفه    املكان يف  إليه  للوصول  الصورة  مسرح  يهدف  ما  هو  طقسية  حلمية  رمزية  بلغة  مساحات  وتوظيف  التقليدية،  ومكوانته  عالقاته  من 
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للمتفرج، ويتعلق هذا االقرتاح اب اقرتاحا يقدم  بل أصبح  البديهية،  املعطيات  ينتمي إىل عامل  يعد  املعاصر مل  املسرحي  املكان  ملفهوم  للمكان.إن 
لمكان، ونقد فكرة العرض يف حد ذاهتا، فاملكان املعاصر جعل لكي يتخلى املتفرج عن نظرته إىل العامل من خالل النظم املوروثة اليت  اجلمايل ل

(، ويعد اختيار القصب هلذا الفضاء إعالان حقيقيا عن كونية اجلرمية اليت ال ميكن بيان  46ـ  45م، ص2003تلقاها، ولقنت له ") القصب،  
حدود مكانية مغلقة، وهذا الفضاء املفتوح الواسع أجرب املتلقي على اعتماد االمتدادات البصرية للكشف عن تلك الصور اليت    ضخامتها ضمن 

 حتفل ابلقسوة والدموية ، واليت أتخذ امتداداهتا فـي الفضاء ومستوايته املكانية املتعددة. 

ة قد استدعت من القصب مغادرة املكان التقليدي املتمثل مبسرح العلبة االيطايل  إن الفرضيات اجلمالية يف تشكيل الفضاء يف مسرح الصور        
ففي عرض  دور فاعل يف رسم حدود لغة العرض الصورية وإعطاء الفضاء معناه اجلامع الشامل،  ، مما أثر يف خلق  حنو فضاءات وأمكنة جديدة 

الذي    ، اليت ضاقت فعليا بسلطة العامل املادي الرأمسايل   ، يع أن تتجول فيها الروحاحلرية اليت تستطللتعبري عن  الفضاء الواسع املفتوح  مكبث اختار  
يف تفسري  استحوذ على قيم اإلنسان ومقدراته من خالل قنابل الليزر الذكية اليت حتقق أبشع أنواع القتل والدمـار، وإزاء هذه املنطلقات الكونية  

تنوعا يف   لزاما أن يكون هناك  بنـاء األحـدا  واملواقـف  وظيفة اإلنسان كان  فـي  الواقعيـة والفانتازيـا  فالشخصيات تتحرك بني  التمثيلي،  األداء 
املمثل  املسرحيـة ، ليتنـوع التمثيـل بذلـك بيـن التقمص والتشخيص. وقد اقتضت املساحة الواسعة اليت اختارها القصب كمكان للتمثيل، أن يقدم  

الواسعة ال سيما تلك اليت يقوم هبا املمثل الذي ميثل شخصية مكبث، واحلركات اخلاصة مبجموعة  جهدا متثيليا مضافا فرضته طبيعة احلر  كات 
االطفائيني . فالقصب يؤسس رؤيته اإلخراجية انطالقا من املكان، الذي حيظى يف مسرحه بوظيفة جوهرية، حيث يؤكد أنه " يف مسرح الصورة  

 (. 132م، ص1999ا، إنه النداء األول الذي ترسله الصورة عرب عواملها األثريية") القصب، يستيقظ املكان أوال، ألنه اجلوهر املقدس هل

يف بلورة الشكل املسرحي، واختزال كافة املتناقضات ومجيع العناصر ذات العالقات املتباينة وخلق فضاءات مكثفة شاملة  ذلك    وقد أسهم     
املتعددالدالالت الداللية  بفضاءاته  الصورة  اعتمد  ، فمسرح  وتنتج تكويناهتا ورموزها، وقد  املسرحية،  الصورة  فيه  تثمر  يهيئ حقال خصبا   " ة، 

انية  القصب يف إنشاءاته املكانية على عفوية تشكيل املكان يف األحالم وتداعيها احلر الذي ينبثق عن العقل الباطن، لكن تلك اإلنشاءات املك
يفة حتاول استدراج املتلقي إىل منطقة شغلها وتعميم آلياهتا عليه لينتظم معها يف عامل واحد هو  تتحول بفعل األداء التمثيلي إىل حقول داللية كث 
(، وبذلك جند تصرفا ال حمدود يف البعد الفيزايئي للمكان وحتويله إىل أشكال  287م، ص2015عامل األحالم واخليال واألسطورة " )اخلزرجي،  
 ريق إعادة تشكيله يف الفضاء. متعددة وخمتلفة، غري متجانسة وغريبة، عن ط 

  إن تشكيل الفضاء يف مكبث يقوم على تعدد األمكنة، ونتيجة حلالة االنقسام املتكررة للمكان يف عرض مكبث، يفقد املكان مركزه واستقراره   
حبد ذاته جهدا مضاعفا من  وحدوده وعالماته املطمئنة، ليسهم بذلك يف تصوير مشاهد خمتلفة يف أماكن خمتلفة يف وقت واحد، مما يستدعي  

النظم الرايضية اليت تسّهل عملية   التخلي عن  املتلقي وذلك إلدراك املستوى الرتكييب لألحدا ، فاملكان يف عروض القصب يقوم على "  قبل 
س والوحدة، إذ يعمد إىل  إدراك املكان وهجر ما هو مألوف من آليات تشكيل املكان مبا يف ذلك قيم التوازن والتوزيع املساحي واللوين والتجان

حالة   إىل  لينتهي  واالضطراب  الفوضى  حالة  إىل  السكون  حالة  من  يبدأ   )....( لديه  فاملكان  ابلكامل،  هجرها  أو  الفنية  القيم  هذه  خلخلة 
التمارين أو العروض"  مستقرة، مث يعود إىل التغيري واالضطراب على التوايل، وذلك جزء من فعل )اهلدم والبناء( الذي يعتمده املخرج سواء يف  

(، وقد سعى القصب من خالل حالة االنقسام املتكررة يف املكان إىل تقدف مشاهد خمتلفة يف أماكن خمتلفة يف وقت واحد،  280)اخلزرجي، ص
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ا  املرئية  التناقضات  من  على شيء  أحتوى  اختياره  مت  الذي  املطلق  املكان  وهذا  األحدا ،  عن جسامة  التعبري  مستوى  إىل  وضعت  ترقى  ليت 
م  املشاهد أمام حرية من التساؤالت، حيث أصبح جزءا من تلك املكوانت املرئية للمساحة، فجاء املكان ورغم وحدته الفنية املعقدة مفعم بعد

تداداهتا يف  التجانس، والتضاد والتشظي، وذلك بسبب فقدانه ملركزه واستقراره وحدوده اليت تتجاوز حدود جمال الرؤاي اخلاصة ابملتلقي لتأخذ ام
 خميلته، مفسحة اجملال من خالل عمليات التحول الداليل إىل تكوين قراءات متعددة من قبل املتلقي للعرض.

 

 سفر البحث عن جمموعة من النتائج امهها: أ الدراسة : نتا:ج 

حة من التأمل والتأويل، السيما يف  ـ يؤسس مسرح الصورة عند )شبيل والقصب( للمعىن املاهوي املسترت يف العرض، مما يفسح للمتلقي مسا1
للنص،   مغايرة  وقراءات جديدة  فرضيات  املخرج  يؤسس  وقد  املنطوقة،  اللغة  على  وتشكيالت  من مههمات وصرخات  املرئية  اللغة  هيمنة  ظل 

ني االستجابة احلسية التأملية  فالنظرية االخراجية يف مسرح الصورة تقوم على ااثرة اللحظة احلامسة ما بني املعمار اجلليل يف تشكيل العرض، وب
 للمتلقي، حيث تشكل هذه االستجابة الوعي العميق ملوقف االنسان من الوجود. 

لغة مسرحية خالصة تفجر معانيها احلقيقية الباطنية  اخراجية عاملية، فأسس    تجاربب تشكيل الفضاء يف مسرح الصورة  أتثر املخرج العريب يف  ـ  2
ات البصرية، وتسعى تلك اللغة اىل التعبري عن فيض من الصور والدالالت املتناقضة واملعربة عن حقيقة العامل  لتكشف الغموض يف دائرة العالق

 . والكون وذلك من خالل احللم ومنطق الالواعي

نصوص  ـ يتجه املخرج يف عروض مسرح الصورة اىل اختيار نصوص ذات بنية هندسية متتلك روح ازمنة متقدمة وتتصف بشمولية االفكار ك3
شكسبري أو تشيخوف، كوهنا تسمح بنقل صورة املأساة من اطارها الفردي اىل الكوين، حيث ينطلق املخرج يف أتسيس فرضياته اإلخراجية من  
،  التشكيل املكاين، فنجده مييل اىل اختيار الفضاءات البديلة الواسعة كالساحات والكراجات، وذلك كي يتمكن من بناء تشكيالته الظاهراتية 

قد جينح املخرج يف عروض مسرح الصورة اىل جعل املكان متحركاً وفقاً للصورة املسرحية الكلية، وقد سلك )القصب( هذا املسلك يف عرض و 
 )مكبث( حينما قام بتحريك الشكل واألرضية معاً مستنداً بذلك اىل اراء كل من هيدجر وابشالر. 

الصورة  4 فضاءات مسرح  تعرب  )شبيل والقصب(  ـ  التقليدي    عنعند  السياق  البصري خارج  التكوين  عناصر  فيها  تعمل  رؤية حلميه شاعرية 
 واملنطقي وصوال اىل سحر الصورة وطقوسيتها، وتكون تلك الفضاءات جامعة شاملة حتوي كل الرتكيبات والعناصر البصرية يف العرض. 

ية التشكيل يف الفضاء وتستحوذ على مدركاتنا، وميكن وصف تشكيل  ـ ينقلنا مسرح الصورة إىل حالة من التسامي يف الفن، كوهنا تدهشنا مجال5
ن  الفضاء أبنه تشكيل حيوي ومتجدد كونه يعتمد على قانون اهلدم والبناء وهو تشكيل مركب نتيجة ألطواره العديدة اليت تنطوي على العديد م

من فلسفة التحول والتوليد الداليل آلية    اتتخذ مفرداهت حيث  حد،  العناصر املعقدة الالمتجانسة اليت تسهم يف تكوين تشكيالت متعددة يف آن وا
 لشبيل. )كرنفال( ، كما يف مسرحية )مكبث( للقصب، ومسرحية لالشتغال يف العرض املسرحي 

كما يف عروض القصب، ففي مسرحية أحزان    ـ يعتمد تشكيل الفضاء يف عروض مسرح الصورة فلسفة قائمة على أتويالت طقسية حلمية6
ج السريك نشاهد رؤوسا وأرجال، وأايدي تعزف مسفونية القدر، ويف مسرحية قصة اخلليقة البابلية نشاهد ممثال يفرتش األرض، وآخر يتكور  مهر 
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ليعلن جبسده عن حلظة اخللق األوىل، ويف امللك لري نشاهد توابيت تتحرك على عجالت حتمل شخوصا ميتة حاملة تنطق حبقيقة التناقض بني  
واحل القبور، ويف مكبث  املوت  فيه شواهد  الذي غرست  الرملي  الفضاء  ذلك  نشاهد  الثال   الشقيقات  السلطة، والتشرد، والضياع، ويف  ياة، 

نشاهد قنابل الليزر وبراميل البرتول واملقصلة اليت يتم هبا تقطيع أحذية العسكر، وبذلك فقد أسس خطاب التحوالت لغة فضاء شاملة وظفت  
 لية حىت امتلكت اخلشبة بوصفها مساحة للتشكيل. فيه العناصر التشكي 
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