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  الملخص

ول يتطرق األ: ربعة فصولأتضمن البحث 
ويعد ، قترن بالعرض المسرحيالشكل الذي ا إلى

ومن أجل فهم ، الشكل نظامًا متعدد المستويات
ما : وهبسؤال طبيعة الشكل تم صياغة الموضوع 

طبيعة صياغات الشكل الفني في العرض 
الكشف عن يتعلق ب اهدف؟ ويحدد المسرحي

  . مستويات الشكل الفني في العرض المسرحي
فقد تم ، النظري اإلطار، ما الفصل الثانيأ

  : المباحث التالية فيه التطرق إلى
 ،المونتاج في الشكلو والداللة جمال الشكل

  . الشكل الكوالجيو
إلى عرض  نا فيهفقد تطرق، ما الفصل الثالثأ

العينة ضمن  ناوحلل، )رض والكوناأل(مسرحية 
 توظيف حركة تقنياتو، حركة الجسد محاور

  . ومعالجة الشكل الفني
النتائج في ضوء  ناقشان: ل الرابعفصالوفي 

ومن ثم الوصول إلى االستنتاجات ، الهدف
وى من مستويات بناء المونتاج مست أن وأهمها

ر الكوالج في الشكل الفني وظهو، الشكل الفني
  . للعرض المسرحي

، الكوالج، الشكل: الكلمات المفتاحية
  . الحركة، الصورة، المونتاج

Abstract 
This researchtrieds to answer the 

following questinn: "What is the nature of 
the formulations of the artistic format in 
theatrical performance display?" It aims 
at revealing the levels of artistic format in 
theatrical presentations. 

Chapter one introduces the topic 
ofresearch, the question it deals with, and 
its goals.  

Chapter tow presents the theoretical 
framework and handles the following 
articles:  
 The aesthetic of the form 
 Form and Indication 
 Editing within the Form 
 Collage Form 

In Chapter Three, the presentation of 
the play “Earth & Universe” is addressed. 
the sample was analyzed in terms of the 
following axes: body movement, 
employing movement techniques and the 
processing artistic form.  

In Chapter Four, the outcomes were 
discussed in light of the goals. The study 
ends with the following conclusions ، :  
  Editing is a level of Artistic Form 

Construction.  
 The Collage appearance in Artistic 

Form of Theatrical Presentation.  
Keywords: Form. Collage. Montage. 

Image. Movement.  
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  ) طار البحثإ(: الفصل األول

   ثحمشكلة الب
 هيجل وبهذا الصدد قال، يكون الشكل حامًال للصورة ومحموال لها ولمضمونها الباحث عن معناه

)Hegel( : واكتمال الشكل رهين باكتمال المضمون، الشكل مرتبط كل االرتباط بالمضمون''إن") هيجل
  ).128ص، 1978،

 نجرتؤكد سوزان الو، اهيم تشدد على طاقة الشكل على حساب اللغة والرموز اللفظيةوظهرت مف
)Susanne Langer( لحياة اصياغة الخبرة الباطنية أو أن يقوم بتشكيل  ىمن شأن الفنان أن يعمل عل"ن أ

" لفظيةأو من خالل الرموز ال، ذلك من المستحيل تحقيق هذه المهمة عن طريق الفكر اللغويلف ،الداخلية
وفق ما تقدم فإن الفنون تعتمد في تكوينها و. بمعنى أن الشكل له األولوية) 266، 1988. زكريا، إبراهيم(

لكل شكل من " قولهم إنكما ذهب إلى ذلك الباحثون الذين وصموا الفن التشكيلي ب ؛على نظام الشكل
ذاته يفهم الشكل  ىوبالمعن. )40، 1987 .ناثان، نوبلر( "شكال الفنية فرصة ألن يعد منجزا جماليا رفيعااأل

  . في العرض المسرحي
يستفزه ويستنفر ذائقته والفريد والمميز بوصفه يواجه ويخرق ويتغلغل في المتلقي " والشكل بطابعه

بل يكون متجذرا واضحا وغنيا بانثياله وتكسره  ؛فجا فالشكل لن يكون طارئا وال هالميا وال، الجمالية
لغرائبي والعجائبي اوقد يستدعي ، وقد يكون الشكل تحطيما للمألوف والسائد. الَتشكلوتقصيه للتكون و

. منصور، نعمان( "لحظة نورانية تكشف ما كان محجوبا إلىوصوال ؛ لفتح آفاق أوسع وتخيالت أرحب
، تحمل دالالت محضة ةنها قصديأبتوصف و، المسرح مبدأ الحركة وخاصيتهعتمد اوقد . )30، 2015
ما يجعل الحركة نقطة مركزية في التعبير ، وتشي بمعلومات وأفكار وعواطف وأحاسيس البطل، بدقةوتعبر 

وهي تشمل لحظات التصور في مظاهرها ، ورة المسرح في حالة الفعلص" بذلك تكونو، الجمالي المسرحي
، 1975. الكسندر، دين(" وعلى الرغم من أن الحركة توجد في تلك الفقرات من صورة لصورة. دائمة التغيير

  . سمعياو فقد يكون الفعل حركيا مثلما يكون بصريا. )275ص
ينهض فيها في حقيقة حزمة من الصور ؛ الشكلوالسينوغرافيا بتشكيل الشكل الفني للعرض وتسهم 

االشتباك وموز الثري بالر خطاب العرض وبالتالي يوجه، بنيتهفي ظم تتنل هارتبيو الصوربتنسيق أجزاء الشكل 
وحركة  شفراتاليتطلب تفكيك  ومن أجل فهمها ته؛سري جزءا منوتلك تعد ، ل منظومة الشكل ونظامهداخ

  . الدوال
 يبق، أم محلية أجنبية سواء أكانت عروضا، وفي ضوء العروض المسرحية التي شوهدت عبر عقود

ما : النحو اآلتيلموضوع البحث على  وضع سؤال تم، ووفق ما تقدم، الشكل الفني للعرض وتأويله غامضًا
 ؟هي صياغات الشكل الفني للعرض المسرحي

   أهمية البحث
لذا ، تكمن أهمية البحث في تقصيه لدالالت الحركة وتأثيرها مع بنية الشكل الفني في العرض المسرحي

حث يفيد البو. قراءاته المختلفةو فإن البحث يطور الوعي ويرتقي بالذائقة الجمالية بمفهوم حركة الشكل الفني
المخرجين و ي العروضيوالدارسين والباحثين من تقن، طلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة في العراق وخارجه

  . الممثلينو ونقاد المسرح

  أهداف البحث
  . يهدف البحث إلى الكشف عن مستويات الشكل الفني في العرض المسرحي
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  حدود البحث
توظيف الشكل هو  الحد الموضوعيو، العراقفي  ربيلأمدينة  الحد المكانيو، م2013 عام الحد الزماني

  .والحركة فكريَا وجماليًا

  تحديد المصطلحات

  :الشكل

الشكل  بمعنى أن. )103، 1983. إبراهيم، مدكور(" الشكل هو الصورة، منطق الصوريال" في
وتتحول ، ميزةتفقد خاصيتها الم ولكن عندما تندمج الصورة مع صور أخرى، نفسها والصورة لهما المكونات

الشيء كلما بدل شكله تبدلت فيه  ''ف الشكل في المعجم الفلسفي بأنرعقد و. إلى جزء من تكوين الشكل
يتجزأ من  لصورة بوصفها جزءا الل ةرجحياألوبذلك فإن . )707، 1982. جميل، صليبا( "األبعاد المحدودة

فإن  ما في حالة تفرد الصورةأ، صورة أخرىأو تفاعلها مع  ااندماجهالشكل في ارتباطها أو تداخلها أو 
  .آنفا اإلشارة إليها التي تم الحاالت إال في شكال محددا وال تفقده للصورة
وتحقيق االرتباط ؛ التي يتضمنها العمل، تنظيم عناصر الوسيط المادي" نهأب ايضًا عرف الشكلو

  .)337ص،2007.،جيروم ستولينتز ( "المتبادل بينها
حينما نقوم بتحليل عنصر من "ولهذا . مسرح يتحقق عبر صيغ تتداخل مع بعضهان الشكل في الإ

كانت هذه العالقة عالقة أسواء ، ليه باعتباره نصًا على عالقة بعناصر نصية اخرىإن ننظر أالعرض ينبغي 
دخل وعليه فإن الرموز اللفظية ت. )32ص ، تد . ان اوبر، اسفيلد( "مونتاج - كوالج ، استمرار او انقطاع

. )117، 2002، باسم، عسماأل(" يستمد قيمته مما ال يقوله"الفن ؛ بوصف أن طرفًا في بناء الشكل
ن أويفهم من ذلك . الحركة تدخل طرفا آخر ببناء الشكلو، وبالمعنى نفسه فإن الحركة تقول ما يصعب قوله
شياء يلة التي تسلب األساس عمل المخأ"وهذا ، غير متوقعة نشاط الشكل هو في حالة تحول مستمر بصيغ
ن أمن هنا نستطيع . )10-9، 1993، د. سكفوزنيكوفق" (والظواهر استقرارها وامكنتها المشدودة اليها

مما ، ن للشكل منطقا خاصًا به يستمد وجوده وتحوله عبر عملية التداخل البصري والسمعي والحركيأنفهم 
ال ينتج  )stimulus(يضا باعتباره مثيرًا أنما إو، ظليس باعتباره رمزا بالمعنى الدارج للف"يشكل رموزًا 
، تد . ان اوبر، اسفيلد" ()جسدية(و مادية أفعال عاطفية أنما ردود إو، فكرية وحسبو تأثيرات معرفية

يرتبط ارتباطا ، معنى الرمز المسرحي"ن إبل ، وال تفهم منعزلة ن الرموز في الشكل متداخلةإلهذا . )24
وفي ضوء ما . )28، تد . ان اوبر، اسفيلد(" ات المتبادلة بينه وبين غيره من الرموزوثيقًا بشبكة العالق

نما يدركها إو، نعكاس الفنيال يكتفي بالمحاكاة بوساطة هذا المنهج أو ذاك من مناهج اال"الشكل  فإنتقدم 
  . )336، 1993، د. سكفوزنيكوفق(" اس مزاجي شرطيكمن خالل انع
كانت سمعية أسواء شكل يعيد تنظيم الرموز المختلفة ويشكل رموزه متجددة ن اليتبن أ ء ذلك،وفي ضو

ضمن ، جماليًا بصيغة كليةدراكها إنما يتم إو، اآلخر وال تفهم منعزلة بعضها عن البعض، م حركيةأم بصرية أ
  .فكارنا ومرجعياتناأو بوصفها موجهة إلى حواسنا؛ سياق الشكل

  :التعريف اإلجرائي للشكل
ويحفز ، لخلق شكل مدرك، دمج وتداخل وتفاعل اللفظي والتقني والحركي في خطاب العرضهو حصيلة 

  . على إدراك ما ال يدرك
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   )اإلطار النظري(: الفصل الثاني

   شكل العرض المسرحي فلسفة
منهم و، عند الفالسفة اختالف وجهات النظر في فترات متعددة بمفهوم الشكل على الرغم من

وأكد ، هو ما يجعل العمل الفني جميًال -وليس المضمون، حكمًا بأن الشكل" ذي أصدرال )plato(أفالطون
 كانط امانوئيلأما . )15-14، 2001. شاكر، عبد الحميد( "أيضًا أن الجمال مستقل عن الحقيقة والنفع

)Immanuel Kant( تقديم تفسير كاف فيالمذهب التجريبي " الذي جاء اهتمامه بالشكل نتيجة إخفاق؛ 
فإدراك كانط لهذا اإلخفاق ، وإثبات الحكم الجميل هو واحد عند الجميع، ومقنع لليقين الذاتي ألحكام الذوق

وهذا لن يتحقق إال ، بمعنى مشاركة الجميع في الحكم الجمالي ؛جعله يسارع إلى وضع معيار واحد للجميع
مدى اهتمام كانط بالصورة دون  يتضح) الباحث -يقصد المعنى(وبهذا الشكل ، بربط هذا الحكم بالصورة

ومن جهة أخرى فإن إيمان كانط بالنزعة ، هذا من جهة. )92ص، 2011. أفراح لطفي، عبد الله( ''المضمون
باهتمامهم بالشكل في العمل الفني الذين يرون الفن  ؛وغيره )Descates( ي سبقه فيها ديكارتتنية الالعقال

 ''نتاج الحر المنزه عن الغرضأن الفن هو عملية اإل''مال بتصوره إلى ونتيجة ذلك كان رد كانط للج. غاية بال
الفن كله "يرى أن ف )erbert Read( أما هربرت ريد. )90ص، 2ط، 1986. المنعم مجاهد عبد، مجاهد(

، تتكون من اتحاد مجموعة عناصرما إن األشكال غالبا . )55، 1986.ريد ،هربرت ( "ةتطور لعالقات شكلي
وهذا ما يتميز به المسرحيون بخلق ، انبثاق األشكال الفنية التي بإمكانها أن تخاطب المتلقيفتؤدي إلى 

بينما يعيد الشكل ، ألن المسرح يختلف عن منظومة السينما والتلفزيون، أشكال جديدة ينظمها الفنان
 إن: إذ يقول )Aristotle( أرسطوويفهم أحد الباحثين . الحياة بصيغ وتصورات وأفكار إنتاجالمسرحي 

نه يضع هامشًا من إأي ، بل كما ينبغي أن يكون، الشكل لدى أرسطو يراد به الشيء ال كما هو في الطبيعة"
 اوهذ. )18، 2010. باسم، االعسم(" الحرية للفنان في ممارسة الخلق الفني وإضفاء شيء من التجديد

وبالتالي ، يصبح الشكل ذاته هو العمل الفنيبحيث ، المسرح من الناحية الفكرية والجمالية علىالرأي ينطبق 
والشكل بهذا ". عبر عن موضوع مايل، يعطي جماًال كليًا بين مجموعة العناصر التي ينبثق منهما الشكل

" المعنى ليس قالبًا مسبقًا أو وعاًء بل هو أشبه بنسيج العنكبوت الذي يتألف من مواد وينظم هذه المواد
كما هو الحال في شكل المسرح اإلغريقي أو ، والصحيح أنه قالب مسبق. )87، 2014. عادل، مصطفى(

ؤدي إلى تكملة تالعالقة المتينة بين العناصر  فإنوعليه . شكال المسرحيةوغيرها من األ، العلبة اإليطالية
الذي  منظر المسرحيكال، الشكلصياغة ثابتة مشاركة ب أخرىحيث أن هناك عناصر متحركة و، الشكل برمته

مما يضفي روح الفعل على . ضمن أسلوب معين يكون المنظر متحركًابل ، مطلقةفيه صفة الثبات  كونال تقد 
فقد استفاد بيتر بروك . شكلالكتلة متحركة تحمل دالالتها ضمن سياق تنظيم  منظر؛ بوصفهالطبيعة حركة 

)Beter Brook( إذ، في العرض ن الشكلعلى الهدم والبناء وهو يبحث ع؛ في عمله مع الممثل في العرض 
" التجربة مع الصيغ الجديدةو، تهديم الصيغ القديمة، ستخضع جميع المتغيرات لعملية واحدة"

. الذي يبدو شكال آخرشكل وبناء البمعني تتغير مشاركة العناصر في العرض . )150، 1983.بروك،بيتر(
ومن ، من أنتونين ارتو" ت المسرحيةخراجية المعاصرة واالتجاهاوتجلى ذلك باالستفادة من المناهج اإل

، اردش(" ومن الطقوس اإلفريقية والتقاليد الشرقية، ومن المسرح الحي، ومن جروتوفسكي، برتولدبريخت
 ؛وقد تأثر بناء شكل العرض في ضوء عمليات القص واللصق والبحث األنثروبولوجي. )292، 1979، سعد

  . يوية واستجابة اليقاع العصروجعلها أكثر ح، الذي أسهم بتدعيم بنية الشكل

  جمال الشكل: المبحث االول
مما ، الحقاحفر األشكال في مرجعيات المتلقي واستعادتها  ين وظيفته هبأو، يتميز المسرح بجمال شكله

قد يكون سببا لنجاح  جذر الشكل بما يملكه من فكرتوأحيانًا ي. نفعاالتيسهم بزيادة زخم األحاسيس واال
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واستقرارها في ، على اللمسة السحرية الجمالية اآلسرة في التعبير الفني للشكل ويحافظ ،العرض المسرحي
بوصف المتلقي أنه يعيد إنتاج العرض مجددا ، وتشكل امتدادا لمرجعياته الجمالية والفكرية، ذاكرة المتلقي

للشكل شحنات  أن وهذا يعني. والتي ترسخ في ذاكرة المتلقي، عبر الصور المتعددة التي يتضمنها الشكل
 الذي يتطلب ستطيقيعلى إدراك الموقف اإلوتنعكس ، جمالية تصوغ قيما لها وقع في التعبير الفني والفكري

-56: 2007. ستولينتز، جيروم(" عن الغرض ألي موضوع على اإلطالق امنزه امتعاطف وتأمال اانتباه"
ن المهارة في اشتغال أ ؛شك فيه ومما ال. ويثبت أن الفن يؤكد على الذوق قبل أن يؤثر على العقل. )57

وهذا واحد من أهم مقاصد ، ثر واضح بخلق المتعة الجماليةألها ، الشكل لمنظومة خطاب العرض المسرحي
 للمتلقي الذي يستجيب ةاإلنساني بالقيمويرتقي ، الجمالي الشعورالعرض المسرحي الذي ينبغي أن ينمي 

  . وينجذب للشكل الفني
ألنها تفتقر لخاصية ، بغض النظر عن إمكانية مستواها الجمالي للمادة ،كال من مواد مختلفةوتتكون األش

، 2007. ستولينتز، جيروم(" لكانت المادة الحسية ضئيلة األهمية ،ولوال الشكل" الجمال مقارنة بالشكل
أشكال المادة  هناك حافزًا يدفع" نإو، وتظهر خواص المادة وقيمتها عندما تتحول إلى شكل فني. )354

وإن كل ما في هذا . وبذلك يتحقق الشكل، أي يدفعها للتحول إلى شكل، للذوبان في الشكل إلى أقصى مدى
زادت درجة الكمال التي  ؛نغماس في المادةوكلما تغلب الشكل وقل اال، العالم هو مزيج من الشكل والمادة

تتحول ، تمر بمجموعة عمليات، رض المسرحيوعليه فإن مكونات الع. )171، د ت. ارنست، فيشر(" يبلغها
البعض اآلخر حتى مع وهذه التحوالت تجيء بتعاقب بعضهما ، من خاللها إلى شكل بصورة حركية جمالية

وأحيانا التضاد بين العناصر في كتل مستقلة يؤدي إلى خلق شكل جمالي ، تصل إلى شكل العرض الفني
  . أي يسهم بتكوين وحدة شكلية، بعينه

بفعل  -من الصور  تخذيو، فإن جمال الشكل المسرحي يعتمد على المرئي والمتحرك، ضوئهوفي 
، لتي يؤلف منها الشكلا يشبع العين بتشكيالته بذلكو، أساسا لبنيته -تجاورها وتفاعلها مع العناصر األخر

قصده ما هو و- المقصوده تنتظم بتوازن حركتها بدقة وانسجام بين العناصر المشاركة في تشكيل والتي
 unity in( الوحدة في التنوع" الذي سماه ب أهم أنواع التركيب الشكلي إلىعندما تطرق  )جيروم(

variety( أو الوحدة العضوية" )فإن القصد هنا هو تشكيل وحدة ، )341 ص،2007.،جيروم ستولينتز
إطار وحدة شكلية  بحيث يستنطق منها جملة صورية جمالية في، في فضاء العرض كافة تتضمن العناصر
لكان ، الشكل يوجه إدراكنا وينظمه" ولو لم يكن، وتنظيم إحساس المتلقي من جهة أخرى، شمولية من جهة
غير أن قيمة التذوق ترجع إلى ما تكتسبه العناصر األخرى من حيوية وإثارة حين ينظمها ، التذوق مستحيًال

ن ما يلفت إإذ ، أنه يزيد من جاذبيتها ويؤكدها بل، فالشكل ال يجعل هذه العناصر مفهومة فحسب، الشكل
، 2007. ستولينتز، جيروم" (النظر إليه وهو منفرد يستحوذ على اهتمامنا حين يوضع مع العناصر األخرى

سهل يو، شكل قيمة جمالية كلية للعمل الفنييالتنسيق والتوافق في األشكال المتعاقبة  فإنوعليه . )354
  . ند المتلقيعملية اإلدراك الجمالي ع

يعطي قيمة جمالية ويصبح ، ن بناء الشكل عن طريق اتحاد مجموعة عناصريتبين أ، مما سبق ذكره
إضافة إلى هذا هناك حاالت نادرة ومتميزة ترتقي على ، ستطيقي لدى المتلقياإل نفعالحافزًا في خلق اال

فالممثل يسهم بتعزيز ، رض األخرىبمساعدة عناصر الع، هو الممثل الذي يظهر أكثر حيوية، كافة العناصر
فالممثل له طاقة كامنة ، شكل الممثل يولد الشكل الفني، بكلمة أخرى ؛أدائهو الصور األخرى من خالل عمله

وذلك ، وقدرة التحرك بتشكيل الشكل مرة وتحريك الشكل نفسه مرة أخرى، في رسم الشكل ونحته وتصويره
، بقصد مساهمة تشكيل الشكل الفني هسيقية أو أي شيء أخر يوظفدمى أو آلة موللباستخدامه لألدوات أو 

: أو بكيفية استخدامه لألدوات مثل المعززة للشكل الفني عبر شفرات الجسدفيصبح الممثل ساردًا للصور 
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ويسهم بصياغة الوحدة ، بالبعض اآلخر اوبالتالي يسهم في عملية تداخل بين الصور بعضه، قطعة قماش
المتلقي إدراكه جماليًا على الفضاء ويبني . الجمالية وتشكيل عالقة مع فضاء العرض العضوية واللحظة

إال أنهما ، العرض داخل فضاء المسرح هو الذي يخلق الفضاء المسرحي" وعليه فإن، بوصفه متحركًا
وفي كل عرض فإن الممثلين هم الذين يحددون مساحتهم الخاصة من خالل الكلمة ، ن عن بعضهمامنفصال

، ميردوند(" وبمساعدة األدوات المسرحية والمشهد واإلضاءة والمؤثرات السمعية، الحركة واإلشارةو
وإنما العرض ، وال العرض عن الفضاء، والصحيح ال ينفصل الفضاء عن العرض. )14، 1996. جيمس

لألشكال أو  ويشارك بجميع لحظات العرض بكونه إطارًا، والفضاء يحيط بجميع العناصر، يتكون من الفضاء
يحدد حجم الشكل وعمقه وتحريك البقع  -بمساعدة العناصر  -وفي الوقت نفسه ، يصبح الشكل الفني بعينه

الفضاء بوصفه أوسع من الشكل حجمًا ف وعليه، اللونية بقصد تشكيل لحظات جمالية مدركة لدى المتلقي
لوجيا تذهب إلى البقعة الصغيرة داخل فضاء ن عملية اإلدراك سيكوفإ ؛وبالتالي، برز بداخله الصورتوتركيبًا 

، بمعنى أن تركيز الذات ال يكون إال على الشكل، )الباحث، الفضاء(ظهر الشكل اختفت األرضية " فإذا، واسع
. قاسم حسين، صالح(" بيد أنها تختفي إدراكيًا في مجال إدراكي، صحيح أن األرضية ذات وجود موضوعي

2010 ،94( .  
ويسهم بتدعيم وترسيخ ، النهاية حتىمن البداية  هيشترك في تكملة الشكل الفني وينظمإن إيقاع العرض 
لكل شكل و. )354، 1975. الكسندر، دين(" بالنظام ال الفوضى" ألن اإليقاع يتسم، القيم الجمالية للشكل

ولما كان ، ةبشرية متحركة أم لحظات ساكن سواء أكانت أشكاال ؛إيقاع ينظمه ويقربه إلي الموقف الجمالي
للشكل هذه الخصوصية فإن اإليقاع يدخل في كل تفصيالته ودوافعه ويحدد سرعته المتناغمة والمتباينة من 

فتصبح المسافة ، وللسبب ذاته فإن اإليقاع هو الروح الخفية لشكل العرض المسرحي، البناء إلى التفكيك
من هنا . لقول بالشكل الذي ال روح فيهأو يمكن ا، الجمالية بين المؤدي والمتلقي محكومة بالتناقض

داخلة يستوجب دراسة األسس اإليقاعية التي تحكم انسيابية فعل التقديم الحركي بالتنظيم الدقيق للعناصر ال
نسجام والتنوع والوحدة التي باتت تشكل الحافز األساس في بناء منظومة شكلية تتسم باال في صلب الفعل

وعلية فإن وحدة ، كل الفني مرتبطة بإيقاع المشهد ومن ثم المسرحية برمتهامما يجعل سمات الش، والتماثل
أي نتحسس النفور للفعل ضمن مدلوالت الخطاب ، أن تصبح حسية ينبغي ؛اإليقاع الشكلي غير المرتبة

من تثبيت ا واإليقاع الشكلي في النهاية إيقاع بصري سمعي يشكل جزء، والشكل صورة الكلمة، البصري
  . العرضي خطاب الصورة ف

  الشكل والداللة: المبحث الثاني
 فإن تسلط الشكل يؤدي، رتقي إلى منظومة حيوية فعالة في خدمة اإلنسانتبوصف الفن ظاهرة اجتماعية 

لب و، الخالصةتقتصر فائدتها على المتعة الجمالية  وأحيانا، مختلفة كلياالحياة بصيغ جديدة  إنتاج إعادة إلى
عندما ال ، القيم التشكيلية واللونية للتصوير يمكن أن تستغل على أكمل وجه" أنإلى شير نيين تلشكالاكار أف

فهل هذا يعني أن . )201ص، 2007. ستولينتز، جيروم( "يكون العمل مضطرًا إلى اهتمام بمشابهة الواقع
ين توجد هذه أف، فإذا كان الشكل محموًال بالداللة. ؟الشكل يدل على شيء أن أم ؟الفن مجرد من المعنى

ا عوصار موض ؛كما أن موضوع الشكل والداللة في الفن والعرض المسرحي ؟في داخله أم خارجه ؟الداللة
 - بصفته أحد رواد الفلسفة الشكلية -)Clive Bell(بل  كاليفو، لجدل والنقاش عند الفالسفة والفنانينل

يقول  ؟نيًا وبدونها يكون أي شيء أخرما هي الخاصية الجوهرية التي بها يكون الشيء عمًال ف '': يقول
ويعني به في الفنون البصرية تلك ، )Significant Form( إنها الشكل الدال" بجسارة وحسم )كاليف(

بل، ( "ستاطيقيًاإالتي من شأنها أن تثير في المشاهد انفعاًال ، التجمعات والتضافرات من الخطوط واأللوان
وهنالك العديد . يقونيةة وحية على الدالالت الشكلية منها الرمزية واألوهناك أمثلة كثير. )25، 2013.كاليف

، وتفسيرها اوقد ال يوجد تشابه لألشكال في دالالته، تشكل المظهر وتبلور معانيهومن الدالالت تصوغ 
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 يوال تستعص، وإن األشكال االيقونية سرعان ما يتم التعرف عليها، فالداللة هي عالقة بين الدال والمدلول
ولكن حين يتم تحوير الشكل االيقوني إلى شكل . والسبب يرجع إلي معرفة المتلقي للشكل سابقًا، على الفهم

يقونية أ الذي يستخدم أشكاال) WilsonRobert( ويلسون روبرت مثلما تالحظ في أعمال -آخر جديد 
نحو التركيز على األبعاد يتجه "فإن ويلسون في أعماله  -ولكن بشكل مغاير تمامُا كما يوجد في الحياة

وكانت مسرحية نظرة . نتازيا والتابوهات الحية المتحركةاوخلق عالم من الخيال والف، المكانية والصور المرئية
وإنما أيضًا بسبب تنوع صورها وافتقارها ألي منطق ، ليس السبب غرابتها حسب، األصم مسرحية غير عادية

ولو افترضنا وجود ارتباط من أي نوع بين . ها في لوحات متتاليةيربط بين هذه الصور الغريبة التي تطرح
وإنما هو مستمد ، ألنه ليس مستمدًا من ثقافة مشتركة، فهو ارتباط ال يستطيع أحد أن يفهمه؛ هذه الصور

إن األشكال . )272-271، 1998. كولين، كونسل( ''من الشاشات الداخلية أو العالم الداخلي الخاص
  . مغايرة للمألوف إذ يعطيه دالالت أخرى جديدة، س في كل أعماله بشكل غريبااليقونية تنعك

  . المونتاج في الشكل: المبحث الثالث
خاصية هذه األجزاء تظهر و، إن تركيبة أي منظر من مناظر الطبيعة مكون من مجموعة أجزاء متداخلة

لن " فإننا، كل العام أو المنظر الرئيسألن األجزاء تذوب بطريقة مونتاجية داخل الش. في حال تفكيك المنظر
، لوسون(" وإنما كل شيء مرتبط بشيء أخر أمامه وإلى جانبه وتحته وفوقه، نرى في الطبيعة أي شئ منعزل

  . )445ص ، 2003. جون هوارد
سواء أكانت في ، على الرغم من عدم ذكره كمصطلح، إن تقنية المونتاج رافقت المسرح منذ بداياته

بحيث يستطيع المؤلف أن يدمج بين ، فإن بدء عملية المونتاج في المسرح تبدأ مع النص، رضالنص أم الع
، لخلق حياة في نصه ومنحه الحيوية والتالعب في شفرات النص ؛الشخصيات واألحداث بشكل مونتاجي

في  المونتاج يدخل"ن فإوعليه . فضًال عن ربط مجموعة عوالم داخل العالم المتخيل الذي يشكله النص
الشخصيات أو ما يتم اإلشارة إليه في اإلرشادات التي يوردها  صلب النص المسرحي سواء ما تنطق به

مؤسس ، نفعالعاج بالحركة وااليء ألن المونتاج يرسم صورة لعالم مل، المؤلف بين هاللين داخل متن النص
مونتاج يدخل طرفًا في التعبير عن لهذا فإن ال. أشد وتيرة وأعمق تأثيرًا، على الفاعلية النشطة بما يجعله

ويتضح ذلك في طبيعة تركيب األحداث والحوار واألفكار والشحنات . رؤية المؤلف للكون والعالم والحياة
. منصور، نعمان(" نفعالية وتبادل المواقف واإلرادات المتنازعة واألفكار الصميمة أو المتغيرة أو المقترحةاال

ية للنص المسرحي بإمكانها أن تعطي قوة الكتشاف العالم الذي يدور فيه والصيغة المونتاج. )23، 2014
وهذا يؤكد ارتباط . قوله يةفالمونتاج مرتبط ال بما يقوله المؤلف في النص المسرحي وإنما بكيف"النص 

فالعالقة المتفاعلة بماذا وكيف تشكل ، وإنما بالشكل الفني للنص المسرحي، حسبفالمونتاج ال بالمضمون 
  . )24ص ، 2014. منصور، نعمان( ''جر الزاوية لمنظور المؤلف ح

 تشكيل ونيعيد بوصفهم، والتقني المخرج والممثلعلى وفق منظور المونتاج في العرض يدخل  وعليه 
بالتالي يحافظ المخرج على مسافة ، وظفةعادة صياغة النص وتركيب التقنيات المإبدءا من ، العالم المتخيل

وفي الوقت نفسه تبدأ عملية األجزاء كأنه يقدم لوحة متحركة مرتبطة ، ونص العرضبين نص المؤلف 
، بحيث يكون لكل محور في العرض صيغة مونتاجية، ثم ينتهي مونتاجيا مونتاجية لينتهي ويبدأ من جديد

 Ariane(كما عند أريان موشكين ، وبهذا المعنى فإن عمليات المونتاج مستمرة ال تتوقف حتى يوم العرض
Mnouchkine( بوضع انتباهات المتفرج سوية " وبهذا فإن المخرج يقوم. العرض الكلي)من خالل ) يؤلفها

" واستخدامات اإلكسسوار نارةواإل واألصوات اوالموسيق والعالقات توليفه بين أفعال الممثلين وكلمات النص
أن يرتقي في عمله ويكسر  ؛للمخرج ن أحد المهام الرئيسةإإضافة إلى هذا . )217، 2005. وآخرون، باربا(

جديدة يقصدها المخرج لتنمية الفكر  األن المونتاج يشكل صيغ، القواعد الثابتة في تخطيط تأدية األفعال
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وتذهب إلى أبعد من ، )إلى مستوى أعلى(تعلو " وعليه فإن األفعال في المسرح، وخرق الذائقة الجمالية
فعندما ، وما يأتي منها، والعالقات التي توضح فيها، تدخل فيه هي حالة الظرف الذي - معناها التوضيحي

، 2005. نيكوال سافاريزيو إيوجينيو، باربا(" تصبح درامية، مع شيء آخر، في عالقة ما) األفعال(توضع 
  . وهذا ما يدور حوله عمل المخرج. )216ص 

  الشكل الكوالجي : المبحث الرابع
الكوالج في المسرح هو تقطيع و، ومرتبط بفن الرسم، قص واللصقنه فن الأب )collage(يفهم الكوالج 

سواء أكانت من الناحية الشكلية الجمالية أم الداللية ، الحدث أو األحداث بقصد التعمق في صلب الموضوع
ومن ضمنه الكوالج الشكلي الذي يعتبر من أهم أنواع العملية المرئية والسمعية التي تنظم كل ، الفكرية

تصبح هذه األشكال عبارة عن مزيج غير متجانس أو غير و. داخليًا يالموجودة في الفضاء المسرحاألشكال 
التي تكون العالقة بينهما ، خصوصًا عندما تظهر مجموعة أشكال لها مستوياتها المختلفة، منظم خارجيًا

ابط في ذهنية المتلقي من جهة وعالقة حسية تعمق التر، دالليًا فكريًا من جهةو وتتطلب ترابطًا مرئيًا جماليًا
  . أخرى

أسلوب " إلىأعماله في  فقد لجأ بروك. ن الكبار استخدام الكوالج في أعمالهموالمخرجلقد تقصد 
اعتمادا على أسلوب اللصق  ؛القص أو التجزئة أو التقطيع بين اللوحات والمشاهد الدرامية والربط بينها

ة من خصائص يالكوالج هو خاص" وبعد هذه المرحلة صار. )7ص، 2009. جميل، حمداوي(" والكوالج
بدءًا ، الكوالج ليس بشيء جديد في المسرح وعليه فإن. )22، 2016. الرا، حتى( "مسرح ما بعد الحداثة

فإن عنصر الكوالج باعتماده على األشكال السمعية ، كوالج السمعي والمرئيالمن الكوالج النصي إلى 
كون منها تتنسيق العناصر المو ل مرحلة اإلبداع المسرحي درجة راقية من ترتيبومن خاللهما وص، والمرئية
قد تصاحب الترتيبات البصرية ، نصوصه الدرامية بأنها عالمات سمعية" وقد وصف روبرت ويلسون، العرض

 )الكوالج(إلى خلق ذاته الوقت  وهو حين يضع المسرحية على الورق فإنه يعمد في، أو تبقى مستقلة عنها
، على هذا النحو ال تبقى المشاهد معزولة، ستوديوبأن يلصق كل صفحة من صفحات الكتابة على جدار اال

وقد يلخص العنصر الكوالجي الكثير من . )182، د ت. جيمز روس، ايفإنز( "ولكن يمكن رؤيتها ككل واحد
حدث مسرحي تكميلي  كانت مستمدة منأ سواء، األحداث من خالل عرض وقائع سمعية أو مرئية أو حركية

 الكوالجأما . األمكنة واألحداثو ل األزمنةاتزاخبإمكانه و، أم من خالل إيجاد لغة جديدة في العرض المسرحي
الشكل الكوالجي الذي  من خالل، عدم االستقرار وإثارة قلق المتلقيإلى هدف في، في مسرح ما بعد الحداثة

ويشكل أسا ، ما يقلق الفنان عن شيء ليعبر، غير مألوف وخلق عالم آخر، جاء عبر فرضية إزاحة المألوف
يراد من خاللها استجالب الجديد ، يشكل مشاكسة بارعة نهأإال ، في بحثه الجمالي على الرغم من غموضه

حالة ًالاستمرارار الصور؛كرت يقصد منفي بعض الحاالت فوعليه . للمعنى والمعمق لألفكار الحامل، المغاير
سيًال من العناصر "(Richard Foreman)  وبهذا الصدد يقدم ريتشارد فورمان، للمتلقي واستفزازًا القلق

لكن ، التي تشير بصورة متكررة إلى وجود مسرحية أو عدد من المسرحيات أو إلى قصة أو عدد من القصص
 ،بل تتدفق في الصورة شظايا، رة ال تلتحم وال تكتملشهذه المسرحيات أو القصص تظل جزئيات منت

فالعرض يشير في البداية إلى عناصر الدراما من ، وبدايات جديدة وتحوالت في المنطق، وأحداث مبتورة
تركيب بعضها فوق و لكنه سرعان ما يشرع صراحة في خلط هذه العناصر، شخصيات وقصة ورمز وحوار

وعليه فإن . )74، 1999. نك، كاي(" البعض في كوالج متنافر مما يتسبب في انتفاء أي إحساس بالوحدة
بحيث يلفت ، يجعل الشكل الكوالجي أكثر حيوية وأكثر إثارة ؛استخدام أشكال متناقضة في العرض المسرحي

صور بالطير الشكل أبقصد تفيما بينها؛ وقد تكون متضادة ، متنوعة في الشكل الفنينتباه إلى مستويات اال
  . التأويلو قي بعملية الربطبانفتاح عقل المتل تسهمالتي تغذي الشكل الفني و جديدةال
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من حيث إمكانية الوصول إلى اللغة الشكلية المليئة ؛ والكوالج السمعي ال يقل عن الكوالج البصري
وصرف ، يوظف في أعماله سياسة يمكن وصفها بأنها سياسة إلهاء منظم" فإن فورمان، بالحركة والدالالت

ولهذا ، استمرارهاو م األحداث أو أي إدراك لترابطهايمكن أن تنتظ، نتباه بعيدًا عن أي منظورمتعمد لال
المتناقضة في تزامن حتى يدمر اإلحساس بوجود أي ) أو البؤر(كثيرًا ما يلجأ إلى تقديم عدد من المحاور 

نتباه بل يشكل أيضًا كوالجًا من مراكز اال، فهو ال يكتفي بمجرد تقديم أحداث متناقضة، مركز للعرض
وهكذا ال يتردد فورمان في ، ط بعضها بالبعض في إطار بنية واحدة أو نسق واحدرتبيالمتصارعة التي 

وعليه . )83، 1999. نك، كاي( "المهيمن في العرض موسيقاإضافة صوت الصفارات العادية إلى اإليقاع ال
  .واستجالب المعنى، الشكل الفني وتنويعاته ن الشكل الكوالجي يرتبط برباط وثيق بحركةفإ

   إجراءات البحث: الثالفصل الث
، )جالل الدين الرومي(مأخوذة من قصائد  ، وهييرانيةاال األرض والكون مسرحية: مجتمع البحث وعينته

فاتمه ، نديتربتمونا س، رزانيتروكسانا ف: الممثلونو، زهرا صبري: ةالمخرجو، ييه زا بيهودتر: السيناريوو
، 2013أربيل : العرض مكانو، وترجمها خالد مامو، فارسيةهي اللغة العرض و  ،سيريتك نتباب، عباسي

  . دقيقة 38: 44: وقت العرضو

  . C. Dقرص، المشاهدة: أداة البحث

  . الوصفيو يالتحليليتبع المنهج  البحث :طريقة البحث

  :تحليل العينة 
بحيث يكون لكل مشهد حكاية ، والبالغ عددها ثمانية، يتكون نص العرض من مجموعة مشاهد منفصلة

 .4 ،المطرب الطاعن بالسن .3 ،البقرة البخيلة .2، حكاية الشمس القمر .1: وعلى النحو التالي، صة بهخا
  . موسى والراعي .8، رمي موسى في البحر .7، موت الببغاء .6، رقصة الطاووس .5 ،المرأة الورعة

أما العرض ، سرحاالعتماد على صوت رجالي يقرأ القصائد الشعرية بصوت رخيم مؤثر من خارج الم وتم
متعددة من خالل قطعة كبيرة من  ظر متحركةوصيغ لمنا وكان هناك تكوينات متعددة، الحوار فقد خال من

مما ساعد على ، خذت الممثالت بتحريكها باتجاهات مختلفةأو أرضية خشبة المسرح فرشت األبيضالقماش 
، بأيدهن هننيحرك والدمى التي الثالث وحدث تداخل بين الممثالت، إنشاء تكوينات مختلفة بحسب المشاهد

وبين قطعة القماش ، الببغاء، البقرة، الراعي، الطاووس: وبالتالي صارت مزواجة بالصور المتعددة بين الدمى
  . الممثالت جزءا تكميليا ألزياءو، لتكوين الطاووس اامتداد وتكون، بحر، جبال، صحراء إلىالتي تتحول 

  : توظيف حركة الجسد
د اجسأبحيث تم توظيف ، حركة أجساد الدمىو ناء نص العرض على حركة أجساد الممثالتاعتمد ب

: اركن بحركتين متوازيتينكن يشفقد ، لدمىالمحركة ل أياديهنوكان الثقل على حركة ، الممثالت بشكل جزئي
م الحاالت وفي معظ، حركة أجسادهنف: أما الثانية، يدياألاالشتغال على تحريك الدمى عن طريق : ىاألول

بقصد  ؛لتطوير وتعميق ارتباط حركة الممثالت ومزجها مع حركات الدمى ندهاجسأعلى أجزاء االشتغال 
وعن طريق حركة األيادي المرسوم عليها . )1(كما في صورة ، تشكيل لحظات جمالية وفكرية للعرض

يادي تتجسد حركة الشمس حركة صعود والنزول باأل، نسانالزمن الفيزيقي لإل لىالشمس والقمر للداللة ع
وباإلضافة إلى ما ، فزادت النقاط من خالل المرآة، بمجموعة نقاط اةمغط، ومرآة تعكس فيها األرضية، والقمر
عكست فانإذ يتكلم الناي عن همومه ، يلقي شعرا صوت رخيم لرجلالخلفية  فقد صاحب العرض في، تقدم

  . هحركة أجساد الممثالت الثالث على اإلنسان وهموم
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، قصد اإلنسان وحياته إذ، وقلب للمعنى في الوقت نفسه، يلشعراإن حركة الممثالت كانت تكملة المعنى 
 وهذه الداللة سرعان ما، ال يعرف التوقف الزمن بلورت داللة ان، حركة اليدين الشمس والقمر وباستمرارية

 جريان تحدث في، المتنوعة والمتباعدة نةواألمكالمختلفة  فاألزمنة، بالمشاهد الالحقة دون أس السببية تجلت
الممثالت الثالثة في  شاركتإذ ) 2(بالزمن كما في صورة  بقوة محكومة، وكائنات حية، طيور وبشر، الزمن

مزج حركة تم وفي الوقت نفسه ، بمثابة شخصيات حية متحركة وكانتا، الراعي واألغنام: دميتي تحريك
غني بالدالالت والرموز التي الحركي السرد للحركية منضبطة ومنسقة دة مع الدميتين؛ بما يشكل وح الممثالت

  . حدث العرض هاتضمن
شاركن بحركة مرنة ي نحركة الممثالت وه: المستوى األول، ظهر أن للحركة مستويين مختلفينوي

أما ، تتحول إلى حركة آلية وبالتالي تشكيل حركة خاصة إذ، اللدمى وتحريكه نعند استخدامه أجسادهنب
في  اعندئذ تصبح جزءًا حيوي، حركة الدمى التي كانت بطبيعتها آلية تحركها الممثالت: فهو المستوى الثاني

حركة  تشكلتبمساهمة العناصر األخرى و، مونتاجياالمستويين متداخلين  كان كالبالتالي ، الحركة العامة
  . شكل العرض

  : توظيف حركة التقنيات
الدمى وكيفية اشتغالها في بناء ببدءا ، عدت كجزء أساس في العرضو، وظفت التقنيات واألدوات

إن . أخرىإلى يرها من شخصية إلى شخصية يإلى التالعب بالدمى بشكل تقني بقصد تحويلها وتغ، األحداث
وإن . )3(كما في صورة ، أدت إلى بناء سرد بصري؛ الشعريةبالقراءة ام صوت الراوي هسإتقنية الدمى و

أدى إلى ، وتحريك الممثلة لها ومصاحبة الصوت الذي يؤدي شعرًا، مصنوعة من قماش توظيف شخصيات
وعن طريق استخدام تقنية الدمى لدى الممثلة ونمط اإليقاعات المستخدمة في ) موسى(تشكيل صورة النبي 

بحيث جعل الصورة تستنطق قصته وتعبر عن حاالته النفسية ، الشخصية هعكست أبعاد هذ ؛تحريكها
  . جتماعيةواال

أكد ، عرضالشكل الفني لل إال أن، رضيةاأل غطت التي كان فضاء المسرح خاليًا ما عدا قطعة القماش
بمجرد تحريك ، ومتغيرة بسرعة ومختلفةصياغة مناظر متنوعة  من خاللها ف قطعة القماش ليتميوظتلى ع

التي ، )4(كما في صورة  واتاألد من وبعض قطع وأحيانا مع الدمى، الممثالت أجساد قطعة القماش مع
. أزياء الممثالت وأجسادهنو، قناع الطاووسو، اإلضاءةو، االموسيق: هيتتكون من مجموعة عناصر تقنية 

، نسيج العرضحيث تصبح جزءًا مساهما ضمن  اتالتقني ةولكل عنصر حركته الخاصة ضمن شبكة حرك
منظر فقد أسهم بتكوين ، رقص بجناحيهلذي االطاووس  أما مشهد، وحدة صورية مألوفة تؤدي إلى تكوينو

  . متحرك بحيوية فائقة
جاءت ضرورة حتمتها صيغة بنية نص العرض ، ن عملية البناء والهدم السريعة في نظام شكل العرضإ

التي تشير إلى المكان بتوظيف تقنية قطعة ) 5(كما في صورة ، المكان أو الزمان إلى اإلشارة تتمو، بحكاياته
واستخدام راحة اليد للممثلة المرسومة ، لماء من جهةعلى اخدام تقنية اللون األزرق داللة واست، قماش

حركتهما المعبرة و دواتفضًال عن تشكيل تكوين جمالي بمزج التقنيات واأل، عليها الشمس لتحديد الزمان
  . عن حالة بخل البقر الذي كان موازيًا لكلمات الراوي الصوتية

ببناء الشكل الفني  يقترن، فعالؤسس يحركة التقنيات لمرتبطا ب، جماليةة قيمالمنظر  أضحى لقد
  . وصياغته

يث صارت األزياء جزءًا مشاركًا وفعاًال في تشكيل ح، بيضاأل ت باللونزياء وكانتم توظيف لون األ
واأللوان  ،اللون األبيض ألزياء الممثالتتمازج  عبروذلك ، أزياء الممثالت أم أزياء الدمى سواء، المنظر

  .تكوينا واحدا معانا ليكومى المستخدمة في أزياء الد
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الممثالت عدا  أزياء تالتي شارك) 6(كما في صورة ، لقد صاغ الشكل قوة التعبير عن المسكوت عنه
 ةالبحر وحرك: مثل هي تشكيل المناظر المتحركة أنيطت باألزياء إضافيةيفة هناك وظ، وظيفته التقليدية

  . المراعيو، الصحراء الشاسعةو، بال والسهولالجو، األمواج
من هنا تتراكم الصور مع بدء حركة هذه ، لبحرعلى اداللة الاللون األزرق عزز أما تقنية اإلضاءة فقد 

  . ياوجمال يادالل، واألحداث ولملمتها بتكثيف الصورالعناصر التي ساهمت 
إلى أزياء طرازيه تاريخية حسب ظهور إضافة إلى هذا فقد لجأت المخرجة في تصميم أزياء الدمى 

المرتبط بالشخصيات كالعصا  دواتوقد عمقت المخرجة توظيف األ، الشخصيات في حقب زمنية مختلفة
  . وتنويعها جماليا إثراء الصورو والقبعة بقصد تحديد أعمار الشخصيات

طريقة أدائه كانت و، شددت المخرجة على استخدام الصوت المسجل بديًال عن الحوار في فضاء العرض
كخلفية  افضال عن استخدام الموسيق، لمجموعة أبيات شعرية األن النص في األصل كان تناص، بلغة شعرية

السمعي والبصري وذلك بتنظيم  وتعميق للجو وحفاظا على اإليقاع، والشخصياتللمشاهد واألحداث 
ال عن تنسيق وتنظيم بين العناصر فض، أياديهنوحركة الدمى التي تحركها  توتنسيق بين حركة الممثال

  . وبالتالي خرق حواس المتلقين، األخرى بقصد التعبير عن دواخل الشخصيات
، شخصياتالإنسانية مثل آهات  اسواء أكانت أصوات، المؤثرات الصوتية توظيفلقد سعت المخرجة إلى  

ء مجموعة صور لزيادة قوة بقصد لملمة وبناء الحدث المسرحي وبنا، أم ثغاء الحيوان أو هديل الطيور
  .وإثرائهالشكل الفني 

بدءًا من السرد الحواري المندمج مع ، كان سمعيًا أم بصريًاأ وبطبيعة الحال كان لتقنية المونتاج سواء
تشكيل  إلىإلى أن وصل ، حيث تشكل سلسلة من أحداث تكون منهما نص العرض، مجموعة الحكايات

وبالتالي تنظيم وضعية أبطال الحكايات . ة الجمالية واألبعاد الحركيةبراز القيمإهدف إلى يمرئي  مونتاج
: مونتاج بين الشخصيات بمستويين األولال ظهرفقد . )12، 11، 10، 9، 8، 7(كما في الصور ، واألحداث

، شخصية أخرى إلىالشخصيات المخفية التي تتحول من شخصية : والثاني، الشخصيات المغايرة الظاهرية
واألمكنة واألزمنة وبمساهمة ما رسم على راحة اليد وحركتها ، في الحجم والشكل ااختالفهمن  على الرغم

  . الدائرية
تقصد إخفاء مالمح الممثالت ليصبحن جزءًا من المنظر إذ ، ليكون حًال إخراجيا لقد وظف الماكياج

 .ث وتقوي موقف األبطالاألحدا وتساند، دواتمن األ اوتذوب داخل نص التقني بحيث تصبح جزء، المتحرك
صبح جزءًا فعاًال تومع هذا استخدمت مالمح وإيماءات وإشارات الممثالت للتعبير عن أحاسيس الشخصيات ل

الممثلة  لعبالتي ت) 9، 7(خصوصًا في بعض الحاالت كما في صورة ، ومشاركًا حقيقيًا في حدث العرض
وهنا تعبر مالمح ، بقذف الطفل في البحر أم الفتحتار ، دور األم وتتالعب بأحاسيسها حول الطفلفيها 

حفاظا  دابالسو امؤطر ابيض قناعاللون األ ويبقى، جلياالداخلي  اإلحساسظهر يالممثلة عن هذه الحاالت ف
  . على تنازع األفكار في بنية الشكل الفني للعرض

 : معالجة شكل العرض
لشكل السمعي يلقيه الممثل الرابع الذي فا. بصريالسمعي وال: تكونت حكايات نص العرض من الشكلين

تعتمد على  تألن بنية العرض كان، عن طريق سرده ألحداث المشاهد، كان مشاركًا بالصوت المسجل
فضًال عن إيضاح ، سهم بخلق الصور للمشهدأوإن حوار األبيات الشعرية ، مجموعة حكايات وقصص

كما في  لين قد تداخال معا ليصوغا الشكل الفنين الشكإبكلمة أخرى . يصاحبه الشكل البصريو، تفاصيله
  ويحدد ، تسرد الحكاية إذ، )3(صورة 

  



 نجم

272 
 

قطعة قماش باللون األزرق داللة و ين من الممثالتتواثن، فيها المكان بوضع حوض عن طريق قطعة القماش
إلى تشكيل لقد أدت هذه العناصر . ليلعلى الوأيضا حدد الزمان فيها بصورة قمر داللة ، على حوض الماء

التي تشكل  )، 16، 15، 14، 13(كما في صورة ، تكوين متحرك مكون من حزمة حركات سمعية وبصرية
ن أساسيات إجراء التغيرات كانت جزءًا فعاًال لحركة العناصر إذ إ، أجزاء الصور وتكوينات المشهد تتابعية

  .جواءاألتشكيل لوالمؤثرات  االموسيق، اإلضاءة، األزياء، الدمى، الممثالت: ، كافة
فقد ، بين صوت الراوي والحركة إلبراز الشكل وتجلى، إلخراجيةالخطة القد وظف الكوالج ضمن 

، ومن خالل تتابع المشاهد التي كانت مستقلة عن بعضها، تدرجت الدالالت السمعية مع الدالالت البصرية
في مكوناتها الحركية والشكلية التي  فضًال عن اختالف، األبطال والحدث والحكاية ومغايرة تمامًا من حيث

لزماني بين الماضي وزمن اوقدمت الممثالت الكوالج ، خر ضمن استخدامات المشهدآتتغير من حين إلى 
حيث يوحي الحوار إلى وجود ببغاء  ،)18، 17(كما في صورة ، نوصوره نوحركاته ننية بصوتهاللحظة اآل

وفي ، فتقد متعة الحريةاهذا العصر الذي  جة ببحث إنسانفتربطها المخر، الحرية في السابق تدور حول
 ،حركة الممثالت والدمىبين ) 20، 19(لألمكنة كما في صورة  ةكوالجيصورا شكلت المخرجة  الوقت نفسه

الجبال  إلىإذ تتحول قطعة قماش مرة ، وتحدد أماكن مغايرة واختالف األزمنة في الوقت نفسه، دواتواأل
فإن وعليه . لتعطي الداللة المنشودة عن تغير في فصول السنة بتقنيات مستخدمةفضال ، خرى صحراءأو

فقد استقطبت ، تغير بشكل كوالجي آخر بفضل الحركات المصممة ضمن متطلبات المشهديالكوالج الشكلي 
 العرض خصوصًا في تشكيل تكوينات باالستناد على حركة الممثالت المخرجة أشكاال كوالجية في صور أبطال

التي ترقص فيها مجموعة شخصيات مختلفة الحجم والحركة ) 16، 15(كما في صورة  دمىللن تحريكهو
   .خرآمام تغير الشكل الكوالجي بشكل وكلما تقدم الحدث إلى األ، فضًال عن االحتفاظ باإليقاع

التي خلقت شكل البحر بقطعة ) 7(دمجت المخرجة بين شخصيات العرض وقطعة قماش كما في صورة 
 اوالموسيقت دمى التي تحركها الممثالالها المتكونة من اتفي هذا التكوين المتحرك شخصي تسهمأو، قماش

، البحر وإعطاء الداللة فيتحرك ت وأصبح الشكل يتحرك أفقيا وعموديا بقصد إبراز الشخصية التي، واإلضاءة
  . تتميز بالمتعة جمالية قيمةوبالتالي خلق 

  ناقشتها النتائج وم: الفصل الرابع

  : نتائج البحث
  : ظهر عدد من النتائج وسيجري مناقشتها وهي

حركي من خالل عمليات بناء و بصريو سمعي: ظهرت مستويات متعددة في صياغة الشكل الفني. 1
 . لمستويات من الشكل الفني

تضاد ببن لاحجم وبالالتكرار  من خالل، تسمت بالتنوع والغرائبيةاكوالجية  اتضمن الشكل الفني صيغ. 2
فاألجسام ، ين رأس البقرة والممثلةجليا ب شكل صورة ذات طابع كوالجي واتضحت، الممثالت والدمى

وحركة  من جهة فقد كان التكرار صيغة من صيغ الربط بين حركة الدمى، التكرار بحركة الممثالتو تشكلت
ثالت الحيوية تتحول إلى حركة وبهذا تصبح حركة المم. د الصورة الفنيةيلتجس، من جهة ثانية الممثالت

فضًال عن تداخل حركة ، حيويةتتسم بال وفي الوقت نفسه تتحول حركات الدمى اآللية إلى حركة، آلية
ففي مشهد الشمس والقمر تتكرر حركة األيدي في أغلب ، ندوات مع أجساد الممثالت وحركاتهاأل

 على الرغم من، بليغًا لمدلوالت الزمان والمكان فالتكرار كان جزءًا، التحول الزمني إلىالمشاهد التي تشير 
 . حداثتنوع األ

ويسهم به  ؛النمط المنتظم الذي يجرى التعامل معه أثناء التمرين ؛هناك نمطان من االرتجال: االرتجال. 3
ويكون ، وتشذيبه حتى يتم االستقرار عليه رتجلالممثل والتقني والمخرج ويشتغلون عليه وينظم ما ي
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، الذي ينبثق أثناء العرض نتيجة لظرف طارئ غير متوقع نيثاما النمط الأ،  يتجزأ من العرضالا جزء
ويخرج به الممثل ، يجري استيعابه واالستحواذ والسيطرة على الموقف من خالل ما يرتجل الممثلف

، تجال مرئيًااالر ففي العينة كان. فظهر االرتجال في نتيجة من نتائج بناء الحدث المسرحي، والتقني فقط
فضًال عن توظيف أجسادهن للوصول إلى ، نالقماش وأزياءه األدوات وقطع نحيث أن الممثالت وظف

إلى حركات ارتجالية بقصد الكشف عن  نوفي هذه األثناء تطرق، الحاالت المشتركة بين الممثالت والدمى
 . كانت بشرية أم حيوانية بطريقة ارتجالية منتظمةأ شكل الشخصيات سواء

وتوفر ، لتكوينات متعددة تشكل مناظر سريعة البناء والهدمقطعة قماش  تم توظيف: حركالمنظرالمت. 4
وهي تمثل ، وتظهر الدمى. السهول، البحر، الصحراء، الجبال: فظهرت مناظر متعددة، فضاء تخيليا ثرا

من ليتبين ، شكل قطعة القماش وقد انعكس ذلك من خالل، وسط اتساع شاسع للصحراء اصغير ياراع
   .صغيرًا كونهخاللها سعة فضاء المكان على الرغم من 

ال ضوف، ا من جهة أخرىيوزمان، الفاصلة مكانيا من جهة بالمسافات، وظفت البقع اللونية لإليحاء: اإلضاءة. 5
ترسيخ مفهوم البعد ولعرض لفإنها وظفت جماليا لتعمق اإلحساس بجو اإليقاع العام ، عن ذلك

كما في مشهد  -المدرك حسيا  ي للشخصيات التي تقرن بتفكيرها وولوجها عوالم خارجالميتافيزيق
 . فكريةو وبهذا تصبح اإلضاءة جزءًا فعاًال لتشكيل لحظات داللية وجمالية -)موسى(

جزءًا  موسيقابحيث صارت ال، المسجلة المشاهد والشخصيات موسيقارافقت ال: والمؤثرات موسيقاال. 6
كما في مشهد  -عن صراع الشخصيات  موسيقاوقد عبرت ال، لعرضلد السمعي والبصري داعمًا من السر

 آلهاتالتي رافقتها ا، فضًال عن تنويعه بين األمكنة واألزمنة -الكشف عن دواخلهو الراعي وسط الصحراء
 ازءج الذي عدالترديد الصوتي للراعي وتأكد ذلك عبر موسيقاوقد تناغمت مع الالشخصيات التي تطلقها 

 . من مؤثرات حية داخل العرض
فالكوالج السمعي كان عبر الصوت . السمعي والبصري الكوالجي بشقيه تأكد الشكل: الشكل الكوالجي. 7

كما ظهر كوالجا عام لمجموعة . ويؤثر بما يحدث فعليا، الذي يردد الشعر خلف كواليس الخشبة
فيما يتم تأديته من  –بصريا  شكل العرض وبذلك تداخل الكوالج في، بعضهاعن الحكايات المختلفة 

من جهة وتزامن ، لونا وحجما تتشكل والتكوينات المتنوعة التي، وحركة القماش، حركات الممثالت
سهم أإن الشكل الكوالجي لشكل العرض . أخرى، شخصيات العرض المكونة من الممثالت والدمى من جهة

سواءكان في الماضي أو الوقت ، تبرز فجأة وتتغير بسرعةالتي  واالزمنة األمكنة جة بينيفعليا بخلق وش
 . الراهن

األول ظهر المونتاج السمعي بسرد حواري ربط في ف، ظهر المونتاج بمستويين سمعي وبصري: المونتاج. 8
سواء كان بين المشاهد أم  موسيقافضًال عن المونتاج في ال، مشاهد بالحكايات المختلفةالمجموعة 

نتباه فإن التحول في األلحان والربط بينهما كانت مونتاجًا موسيقيًا يجذب اال، واحدال بداخل المشهد
أما المونتاج البصري فقد كان عملية منظمة بين المشاهد والشخصيات . رصن المواقف واألحداثيل

ن وفي الوقت نفسه ظهر المونتاج بي، أو تداخل المونتاج بين الشخصيات بأسرها، سواءالبشرية أم الدمى
 . المتزامنة، المتداخلة، السريعة نتقاالتعبر اال. الشخصيات وعناصر العرض كافة

  : الستنتاجاتا

  : ظهر عدد من االستنتاجات وهي
 المختلفة الشخصيات والحاالت: ويؤدي إلى ربط، المونتاج مستوى من مستويات الشكل الفنيكان . 1

 . المتنوعة والمشاهد
 . ي للعرض المسرحيظهر الكوالج في الشكل الفن. 2
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 . شكل العرض من خالل الممثل صياغةللحركة مستويات مختلفة ب. 3
 . بتدعيم بنية الشكل الفني سهمت التقنيات كافةأ. 4
 . أسهم التكرار بتجلياته المتنوعة بترصين الشكل الفني وتدعيمه. 5
 . لشكل وهدمهاتصرف ببناء الللعرض حرية  المخرجة اتاح خيال. 6
 . األدوات باعتبارها جزءًا من شكل العرض وحيويته توظيف. 7
 صار احد مستويات الشكل في العرض المسرحيالمتحرك  المنظر المسرحي ظهر-. 8

  : التوصيات
 . تهتم بتطوير آلية جسد الممثل (workshop)افتتاح ورشات العمل وورك شوب. 1
 . تقنيات العرضلتطوير آليات اشتغال افتتاح دورات . 2
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