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يصري املخرج مبثابة صانع العرض ومؤلفه إذ إن كل املكونات الظاهرة وغري الظاهرة للعرض 
املسرحي تتبلور يف ذهن املخرج من خالل عملية التقدمي والتأخري، فهو الذي خيتار مدى تفاعل 

يقاع الذي يريده، واملؤثرات املناسبة لذلك، حىت يثري يف املشاهد/املتلقي األحداث وفق منطقه ووفق اإل
يؤكد على أن: " املخرج هو  "Adolphe Appiaأكرب قدر من املتعة ،إذ أن املخرج األملاين" أدولف أبيا  

تقل " فنان مس "Edward Gordon Craigمبثابة املفسر لعمل املؤلف بينما اعتربه "إدوارد كوردون كريج "
 .(1)له رؤيته اخلاصة للعمل األديب "

 التشكيل الحركيبناء  - 3 

 :الخطــوط:  1.3

وهي األثر الذي تكونه األداة على سطح مستو أو  -يقصد باخلطوط جمموع النقاط املتعاقبة 
غري مستو، أو على حجم، أو يف أي فضاء من فضاءات اللعب املسرحي ، مبعىن أن للخطوط دوراُ 

)الرؤية اإلخراجية أو   الربط بني املوضوع )النص املنطوق(  واحملتوى املطلوب الوصول إليهفاعاًل يف 
الفكرة اإلخراجية ( يف الصورة السمعية املرئية ،وهلذا فإن جناح أي صورة )مسرحية( يرتبط ارتباطا وثيقا 

ع مراعاة طبيعة املوضوع عن احملتوى الذي يريده املخرج م املعربةباستخدام اخلطوط األساسية اليت تكون 
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، أي مكان لعب املمثلني وفضاء قاعة  (01)أنظر الشكل رقم  ،فللخطوط قدرة على تشكيل الفضاء املسرحي
 العرض . 

إن آلية امليزنسني يف العرض املسرحي تشتغل على ثالثة قوائم ، أوهلا اإلنسان )املمثل( وثانيها 
ثراًء ال ميكن  تفرزاملوضوع( وعليه فإن اخلطوط بتـنوعها املكان )الفضاء املسرحي ( وثالثها الصورة )

االستغناء عنه يف إنشاء وصناعة العرض املسرحي، إذ عندما يدخل امليزنسني يف تشكيل هيئة الشخصية 
املسرحية من خالل بعدها الفيزيولوجي )اجلسمي( يكون للخطو، )احلركة على منصة املسرح( دور 

للشخصية أثناء لعبها على الركح، وحركتها باجتاهات خمتلفة ومتنوعة، إضافة اإلحياء باحلقيقة الداخلية 
إىل ذلك تكشف اخلطوط وتشرح للمتلقي األجسام املوجودة على الركح من ديكورات و أشياء يستعني 
هبا املخرج إلبراز الصورة املسرحية. وكذا جل الشخصيات إذا ما استخدمها لتصوير حركات تشكيلية 

انطباعا واضحا من خالل تشكيل  املتلقي لتمنح( يف الفضاء املسرحي بواسطة أجسامها، )بالستيكية
 "La forme"احلركة لوصف الشكل

كما أن األداء املسرحي يتطلب من املمثل الدخول يف عوامل اخلطوط ، فحركته على الركح خبط 
 يه الفضاء بأبعاده الثالثة )طول منحين حمسوبة إخراجا ، جلعل زاوية نظر املشاهد مكتملة باجتاه ما حيتو 

عرض ، عمق ( فاخلطوط تقود عني املشاهد إىل مركز االنتباه يف ما يريده املخرج أو الرؤية اإلخراجية يف 
إكسسوارات وحىت املؤثرات الصوتية  –مالبس  -ديكورات –نسج عالقته باملوجودات )شخصيات أخرى 

مقتضيات العرض، تساهم يف إدراك الشكل الذي تكمن  ( فهذه العالقة )الداخلية( مع األحداث، حسب
فيه الفكرة ، فأي حركة مرتبطة ارتباطا وثيقا باخلطوط )الومهية(، اليت تقودنا إىل فهم طبيعة املوضوع والنقطة 

 .(2)ض املرشدة للعني داخل العر 

                                                 
أوسكار رميز، الفكرة اإلخراجية والتشكيل احلركي، تر: ندمي معال حممد، منشورات وزارة الثقافة، املعهد العايل للفنون الدرامية،  :  ينظر 2

 .16، ص 1987دمشق، سوريا،  
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( لمسقط أفقي لمنصة مسرح يوضح أهم الخطوط الوهمية التي تقسم بها منصة المسارح 01شكل رقم )
 (3)االحترافية 

 

 

 

 

  Les masses: الكتــل: 2.3

أي مادة تدخل يف الرتكيب تعين الكتلة يف املسرح " األشياء" املكونة هليئة الفرد أو األفراد أو 
ون العرض املسرحي الذي له حدود تكوينية معينة ، تتفاعل وتتوازن مع العناصر األ  ِ  خرى اليت تَك

فالكتلة إذن هي الكمية اليت حتولت إىل نوعية بفعل إضافة من قبل عناصر أخرى داخل العرض 
 ، ذلك ألن املمثل هو كتلة فعالة املسرحي، يوظفها املخرج كاملمثل واحلركة واللون والضوء .....اخل

                                                 
 . 411ص  2002، مصر، اإلسكندرية: شكري عبد الوهاب، اإلخراج املسرحي، منشورات ملتقى الفكر، الطبعة األوىل،  ينظر 3

 كواليس كواليس

01الشكل رقم    

 صالة العرض
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ومؤثرة حينما يضيف إىل الفضاء قوة ونشاطاً، وهو مركز قوة خالقة ومتطورة لذا يصري املمثل مبثابة كتلة 
حتوز على جذب نظر ملا يتمتع به من وزن ،كإثارة مزاج املتلقي واملشهد يف آن واحد من خالل تشكيل 

 تتعدد أنواع الكتل و هلا عدة أمناط أمهها : املعىن الداليل للكتلة على املسرح  و 
 كتلة ثابتة )جامدة(-1
 كتلة متحركة )آلية(-2

كة املمثل من واالثنان يف حركة مستمرة بواسطة امليزانيس الذي مينحهما داللة حركية، عدا حر 
املوجودة ، وما إن يتحرك املمثل حىت تبدأ هذه الكتل يف االشتغال، تبعا للعالقة خالل الفعل املسرحي

  signesداخل الفضاء املسرحي وتبعا لطبيعة املشهد ، فتتحول هذه الكتل من أشياء إىل "عالمات 
فعطيل  (4)الواقعية"  هلا دالالت معينة فتكسب بذلك خصائص نوعية وصفات ال متتلكها يف احلياة 

" رودريغو " و " ياغو" حىت تفقد   مثال هو كتلة ساكنة ولكن ما إن تبدأ االهتامات والشتائم لكل من
هذه الكتلة سكوهنا لقسوة الفضيحة، وتتحرك بذلك بدافع فعل الغرية على " ديدمونة" ويصري" 

بذلك كتلة ثائرة ،وميكن أخذ مثال آخر متمثل يف السلم اخلشيب، فهو كتلة مكونة من  (5)عطيل"
ا يف املكان / الفضاء املسرحي فهو كتلة عمودين بطول  واحد تربطهما ألواح أفقية، وعندما حيتل حيز 

ساكنة لكن حينما يستعمله املمثل يف استخدامات متعددة يتحول من سلم للصعود واهلبوط إىل قضبان 
 سجن أو جسر يربط بني مستويني أو نوافذ يف شكل أفقي .

 سابقتها تبعا إن استخدام كل كتلة ساكنة من طرف املمثل تعطي داللة اشتغال ختتلف عن
 حلتمية املشهد واملوقف الدرامي.

ملمثل من مكان إىل آخر تتحرك الكتل يف مراحل أخرى نسبيا بناًء على تغري اإلنارة، فانتقال ا
الظالم يعطيان يعطي داللة حركة الكتلة، ألن الضوء و  " Lumière de poursuite مبرافقة الضوء "

 مزيتها ووزهنا اجلمايل.للكتلة لونا، وحيركان إحساسا، فألوان الكتل هلا 
 ةكيد من النحافاألجسام أكثر تأ ةكما أن لألحجام الكتل عالقة يف تأكيد الفعل، فضخام

 ويلعب امليزنسني دوره يف تشكيل احلركة واألجسام.

                                                 
4  Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, TI, Edition Sociales, Paris, (Seconde Edit), 1982, P 199. 
 .223. ص  2007ينظر، وليم شكسبري، مسرحية عطيل، السلسلة األدبية أنيس، تقدمي أبو العيد دودو، موفم للنشر، اجلزائر 5
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ح وطريقة يف الوزن تبعا ملكان وضعهم على الرك -احلشود –ختتلف جمموعات الناس  
قل وزناً من جمموعة جتتمع مثلني يف منطقة خلفية من املنصة فهم أاصطفافهم، فحينما يتواجد جمموع امل

 .( 01)ينظر الشكل رقم يف مقدمة املنصة 
الصغرية توحي بالرتدد كذلك حتتوي الكتلة على خصائص عاطفية معينة للمناظر، فمثال الكتل 

 وعدم الفعالية والكتل الكبرية توحي بالصالبة والقوة والعزمية.
 
 
 
 
 
 

 

 

   la variété: : التنـوع  3.3

يذهب الناس إىل املسرح طلبا للمتعة أو التسلية أو التثقيف أو الوعظ، أو ليتعلموا لكنهم ال 
 يذهبون إليه طلبا للمضايقة أو امللل. 

وتنطبق هذه القاعدة على صورة املسرح ، فيجب على املخرج أن يبذل جهده للحصول على 
التنوع قدر اإلمكان يف كل حلظة من حلظات العرض ، فيكون رمسه للخطوط يستغرق أكرب عدد من 
مناطق التمثيل، حىت ال يظهر التكرار يف التشكيالت احلركية، وال أن تكون هذه التشكيالت جمرد 

، بل عليه وباستمرار استعمال املثلث ( 02)انظر الشكل رقم كلية يف رسم احلركات بذريعة خلق تنويعات زخرفة ش
بأشكال خمتلفة ومتنوعة للحصول على املتعة ، حىت ميتلك وحدة متضمنة للتنوع جيعل هبا  (*)املثلث

املشاهدين عناصر تشاركه العرض اجيابيا وتتفاعل معه، ويتوقف ذلك على موهبة املخرج يف مجع عناصر 
                                                 

املثلث هو رسم تشكيلي جلميع التشكيالت احلركية و قد يتنوع بتغري زوياه من األعلى إىل األسفل من اليمني إىل اليسار أو تغري يف طول * 
 -التشكيل احلركي –أوسكار رميز  ينظرأضلعه و كذا يف مستوياته 

01الشكل رقم   

 الوزن أثقل من هذه الناحية
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وجودة ، إضافة إىل قدرته التخيلية يف إضفاء تنويعات على الكتل امل"unifié" وحدة متجانسةعمله يف 
 على الركح النابعة من مقتضيات الفعل الدرامي .

إن العني حتب التنوع، ومتل التكرار والتجانس املستمر، لذا جيب على املخرج مراعاة حتقيق 
فالفكرة اإلخراجية تفرض وحدة يف  6التنوع يف أوضاع اجلسم مثال أو حىت اإلمياءات ، أو اإلشارات

فامليزنسني )التشكيل احلركي( مدعو للتعبري أيضا عن األسلوب  اجلنس )النوع( واألسلوب ، وهكذا
وجنس العرض املسرحي ، فإذا كان العرض يوحي بعامل فين جديد، فإنه وقياسا على ذلك، كشف 
جلنس جديد، ألن يف كل عرض مسرحي )حىت ولو كان لنفس املسرحية( امتزاج وتنوع إلشارات 

 ة وعضوية موحدة.أسلوبية خمتلفة تتحول إىل وحدة متناغم
بعد االنتهاء من كل عمليات التحوير والتقدمي والتأخري اليت جيريها املخرج يف تشكيالته احلركية  

وتكون قابلة للتبليغ إىل اآلخرين ألن عظمة األعمال كما يقول هيدجر " تقاس بقدرة الفنان على 
، (7)يف سبيله إىل التفتح واالنكشاف " االختفاء وراء عمله، وكأمنا هو جمرد مرحلة عابرة جيتازها العمل

( واآلخر احليوي Statiqueمبعىن أن هناك أنواع متعددة للتنوع نذكر منها اجلامد )استاتيكي 
األول تتميز به الديكورات واألشياء اجلامدة اليت تقف نصب أعيننا  ( dynamique)الديناميكي

، هذا يعين أن املمثل هو وحدة حيوية جملموعة  فوق الركح والثاين تتميز به األجسام احلية كاإلنسان
كاملة داخل العرض املسرحي ، فهو الذي يشكل طابع التنويع على الركح من خالل احلركة حىت وإذا 

 كان ذلك يف حدود املنطقة الواحدة.

                                                 
 .347ص -2002اإلسكندرية مصر  –ط األوىل  –قى الفكر شكري عبد الوهاب ، اإلخراج املسرحي ، دراسة يف إبداع الصورة املرئية، ملت 6

7: Martin Heidegger, La fin de la philosophie et la tâche de la pensée, Questions III et IV, Gallimard,  Voir.
Paris 1990, P56. 
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من التشكيالت الحركية التي تعتمد شكل المثلث  حاالتال بعض

في وضعيات الممثلين، يجعل المخرج كل ممثل يأخذ رأس 

 المثلث في مراحل متعددة من تطور فعل المسرحي


