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 أمنوذجا ( )حناتو الليل   مسرحيةجدلية العالقة بني التكنولوجيا واملمثل يف العرض املسرحي 

 االمير الهاجري م. د وعد عبد

كمية الفنون الجميمة ديالى/جامعة   

  -ممخص البحث :

الضوء عمى جدلية العبلقة بين التكنولوجيا في المسرح ومراحل تطورىا وعبلقتيا يحاول الباحث تسميط 
 بالممثل باعتباره عنصرا أساسيا وفعاال في العرض المسرحي البصري .

والتكنولوجيا التي كانت دائما مسخرة لخدمة ذلك الممثل من اجل االرتقاء بوسائل إيصال دالالتو الفنية , 
تبلحقة واليائمة في الحياة والفن قد غدا استخداميا أمرا المناص منو بالنسبة إلى نراىا بعد التطورات الم

المخرج أو الممثل , ال بل أنيا في بعض العروض قد بدتيي البطل األبرز واألوضح عمى خشبة المسرح , 
ا آللة .توزع آلة بيد مبقية لمممثل النزر اليسير من فسحة إبراز المعنى و مسخرة إياه في أحايين كثيرة إلى

البحث عمى أربع فصول : الفصل األول تضمن اإلطار المنيجي الذي اشتمل عمى مشكمة البحث وأىمية 
الميمة الواردة في العنوان ومن  ممصطمحاتل إجرائي البحث والحاجة إليو, وىدف البحث , وحدوده , وتحديد

جاء أوليا بعنوان) مراحل تطور  ينولمبحث ) اإلطار النظري ( وقدتنابعدىا انتقل الباحث إلى الفصل الثاني
التكنولوجيا في المسرح وعبلقتيا بالممثل ( تناول فييا لباحث توظيف التكنولوجيا في المسرح ابتداء من 

نيايات القرن التاسع عشر, اما المبحث الثاني تحت عنوان  اإلغريق والعصور الوسطى وعصر النيضة والى
أسفر عنيا إلطار  العشرين وعبلقتيا بالممثل ( و منيا ىذا الفصل بذكر أىم ما) التكنولوجيا في مسرح القرن 

 النظري .

وجاء الفصل الثالث ) اإلجراءات ( بدء بمنيجية البحث وطرائقو ثم ذكر أدوات وعينة البحث وتحميل العينة 
ميرجان القاىرة  ي قدمت فيالقصدية التي اختارىا الباحث وىي المسرحية الفرنسية ) نحاتو الميل ( الت

 بي الدورة السابعة عشر والتي يرى الباحث أنيا احتوت عمى عناصر وأىداف البحث المرجوة .التجري

أما الفصل الرابع فقد تناول النتائج واالستنتاجات باإلضافة إلى قائمة المصادر والمراجع والمبلحق والصور 
 ثم ممخص لمحث بالمغة االنكميزية .

Seminar Abstract 

     Researcher attempts  in this simple study  to enlighten on the dialectic  of the 
relation  between the technology  of drama  and its development stages , from 
one side and  how it was with the actors(ess) as the main and active element   of 
visual drama show from other side. The technology was always dictated to serve 
that actor  to promote  the means of conveying its artistic semantic , we see after  
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the successive and giant development  in the life  and art  that it was 
commenced using t as a vital matter could be released from in regards to the 
director  or the actor, but also  in some shows , it is appeared as a the most 
clear hero  on the stage of theatre, giving the actor  the few  of interval  to show 
the meaning  dictating him many time to be a tool  controlled by a machine . 
Thus, this study  followed historical  and analytical descriptive methodology  in 
the research. Its first chapter in its (methodological framework)  following its steps  
to identify the problem of the research, its importance  and the extent of its 
necessity , objectives and the limits of additions  to identify the terminology. After 
then,  the researcher  transferred into second chapter  ( the theoretical 
framework)  as he discussed  two sections  the first was titled ( Stages  of 
development  the technology  of the drama and its relation with the actor). The 
researcher discussed also  the dram commencing from Creek,  the middle, 
renaissance ages till the end of nineteenth century . Second section was titled)  ( 
Technology  of Twenty Century Drama  and its relation with the actor). He 
concluded his research  mentioning  the most important findings of  the 
theoretical frameworks. Third chapter (The methods and Materials)  showing the 
methodology of research and intentional pattern; The French Drama, of the study 
elected by the researcher  which is  titled (  Night Sculptures which was 
presented at  Trial Cairo Festival  the researcher sees  that it is included  the 
aimed objectives of the research.  Fourth chapter  discusses the results and 
conclusions  in addition to enlist references, appendices,  photographs  and the 
abstract  translated into English Language.  

 الفصل األول ) اإلطار المنهجي (

  -: مشكمة البحث

من العاممين في ىذا الميدان تشكل عممية استخدام التكنولوجيا في العرض المسرحي ىاجسا سعى إلية الكثير 
 من اجل الوصول إلى أكمل توجيات العرض المسرحي وضروراتو .

أممتيا عمييم  لقد استخدمت التكنولوجيا في المسرح  تاريخيا مع اليونانيين القدماء نتيجة وجود حاجة وضرورة
. وذلك من اجل تسخيرىا أىمية الفعل المسرحي وديناميكية متطمبات العرض آنذاك من ناحية فكرية وتقنية 
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لمعدات  في خدمة الممثل والقائمين عمى مسئولية العرض في حينيا , ولذا ينقل لنا التاريخ  استخداميم
وفي القرن السادس عشر  .(1)أساسية ثبلث في عروضيم وىي. ) الميكانا , والبرياكتوس , واالكسيكميما  (

تم إيجاد بديل لعنصر اإلضاءة الذي كان يعتمد عمى ضوء الفوانيس والمشاعل وأشعة الشمس ))حين شيد 
 . (2)((1514عام )( المسرح إدخال تقنية اإلضاءة الصناعية من قبل المخرج) بيروتسي

دور الكبير والميم في إن تكون تمك كما كان لتطور العمارة في المسرح اإلليزابيثي في عصر النيضة آنذاك ال
الوسائل كميا مسخرة لخدمة الممثل والعرض المسرحي )) خاصة بعد الثورة الصناعية والتطورات العممية 
اليائمة فيو ,وبعد إن قامت التكنولوجيا الحديثة  بمكننة  الثقافة واختزال المعرفة وقصرىا عمى الحقيقة المادية 

 .(3)المشاىدة  (( 

حاولوا  ييذا القرن لذا نجد إن فنان الكممة القرن العشرين فيو عصر القفزات التكنولوجية بكل ما تعنيوإما 
االستفادة القصوى من تمك التطورات وكان ىميم الدائم خمق صور جمالية تقترب من اإلدىاش واالبتكار , 

نيت قد بدت تييمن بقوة كبيرة عمى خاصة إن وسائل االتصال المرئية والسمعية كالسينما والتمفزيون واالنتر 
اغمب اىتمامات المشاىد الذي بات اقل حماسا لمغادرة مقاعده الوفيرة أمام الشاشات المرئية المتعددة أمامو 

أمام  زاملاال والذىاب إلى صاالت العرض المسرحية , لذا أصبح استخدام التكنولوجيا في المسرح اقرب إلى
خرى, ولكن الممفت لمنظر إن تعاظم تمك األدوار التقنية قد بدا يكون عمى األ تيديد الوسائل السمع مرئية

اإلفراط والتطرف في  في بعض األحيان اقرب إلى اليامشي أمام دوره حساب أىمية الممثل الذي أصبح
 استخدام تمك التكنولوجيا .

واالنبيار الدائم بيذه رغم تأخره وتخمفو   حاول)) االستفادة من تقنيات التكنولوجيا والمسرح العربي
. وذلك من خبلل محاوالتو االستفادة من التجارب العالمية عن طريق االحتكاك بيا  (4)التكنولوجيا((

واالستفادة من تقنيات تمك العروض من اجل توظيفيا في خدمة الممثل والمخرج العربي وليس أدل من ذلك  
بيا ميرجان القاىرة التجريبي وتقديمو لكل ما ىو جديد من ناحية استثمار كافة  تمك األىمية التي يحظى

الوسائل التقنية ألحدث التطورات العممية من اجل توظيفيا داخل العروض المسرحية . ولقد قدم في 
عرضا مسرحيا فرنسيا تحت عنوان ) نحاتو الميل (  2005الميرجان المذكور في دورتو السابعة عشر عام 

بشكل واضح لواحد من أىم عناصر  تمدا في اغمب أوقات عرضة عمى الجانب التكنولوجي ومغيبامع
خدمة اآللة) البطل في  ثانويا في العرض المسرحي وىو ) الممثل ( الذي أصبح جانبو الوظيفي

                                                           
 مشروع,  للنشر دارالمعرفة:  القاهرة, )  واخزون ٌوسف كامل:ترجمة,   المسرحٌة الفنون إلى المدخل,    هواٌتنج.  م.  فرانك -3

 . 387 ص( ,  3790,   التجارٌة األهرام مطابع,  والنشر للطباعة فرانلكٌن مؤسسة مع المشترك النشر
 محمد:  ,تحرٌرالمسرحً العرض فً التكنولوجٌا:  كتاب فً مقال((  المسرحً العرض فً التكنولوجٌا فتنة))  الروٌعً, خالد:  ٌنظر -3

                                                                                            .                                                                                                                             10 ص( ,  3009 واإلعالم, الثقافة وزارة منشورات:  عمان)  عمرو جمال
  رقم,   المعرفة عالم سلسلة,   واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس:    الكوٌت, )    لمحدبةا المراٌا,     العزٌزحمودة عبد. د-1

 .  88 ص( ,   3778( ,   313)
(  384) رقم , المعرفة عالم سلسلة,  واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس:  الكوٌت)  ,  المعلومات عصرو العرب,  علً نبٌل. د -4

 .  330 ص( ,   3774,  



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                        8102نيسان 
 

 

104 
 

مثل ىل يمكن إن تكون التكنولوجيا بديبل عن الم)التالي العرض(ومن خبلل ما تقدم يطرح الباحث التساؤل
 في العرض المسرحي ؟ ( .

تكمن  أىمية البحث في محاولة رصد التطورات التكنولوجية عمى خشبة -:أهمية البحث والحاجة إلية
 المسرح وعبلقتيا الجدلية والحسية بالدور الوظيفي لمممثل باعتباره واحدا من أىم عناصر العرض المسرحي

والباحثين في المسرح سواء كانوا ىواة أو أكاديميين في فيم إما الحاجة إلى ىذه الدراسة  فتفيد الدارسين 
 لمممثل  . مدى حساسية العبلقة بين توظيف التكنولوجيا عمى المسرح وعبلقتيا بالدور الوظيفي

الكشف عن العبلقة بين الممثل وتكنولوجيا المسرح . . اثر التكنولوجيا في تغييب دور   -أهداف البحث :
 سرحي .الممثل في العرض الم

 -حدود البحث : 

 , عروض ميرجان القاىرة الدولي لممسرح التجريبي الدورة السابعة عشر 2005\ 9\ 21 -:  الزمانية

 المسرح الصغير . \دار األوبرا  \القاىرة  -:  المكانية

 bouldegom:العرض المسرحي الفرنسي ) نحاتو الميل ( , تقديم فرقة مسرح بولدي جوم ) الموضوعية
'Theatre  , باسكال فورنر( إخراج . 

 جدليةتحديد المصطمحات :

الشيء احكم جدلو . فيو  –جدال : اشتدت خصومتو فيو جدل , ومجدل ومجدال , و  –) جدل  -لغًة :
اجدل , وجادلو ناقشو وخاصمو , وفي التنزيل العزيز ) وجادليم بالتي ىي أحسن ( , و ) الجدل ( طريقة 

 . (1)دالل . (في المناقشة واالست

)) الجدل : ىو طريق الفكر الذي يعرف ذاتو , ويعبر عن موقفة بتأليف حكم مركب   -حًا :اصطال  
 إلى جيات متعارضة تؤثر فيو حركتو جامع بين اإلحكام المتناقضة , والجدل ىو طريقة الفكر الذي يوجو

 الفكر الذي يقرر إن حكمة عمى األشياء التأثيرا متقاببل يفضي في النياية إلى تقدمة . والجدل ىو موقف 
 . (2)ىناك بابا مفتوحا إلعادة النظر فيو دائما ((  يمكن إن يكون نيائيا , وان

ىو فن النقاش من اجل استنباط اإلحكام , وذلك عن طريق عممية البحث في المعنى  -التعريف اإلجرائي : 
 مساحة دائمة لمتغيير والبحث عن األفضل دوما .ودالالتو وتفسير اإلحكام المتناقضة , من اجل خمق 

                                                           
 . 709 ص( ,  , ب ت إسالم دارانتشارات:  طهران)   , اللغة فً المنجد,  معلوف لوٌس. -3
 . 174 ص( ,   3188,   القربى ذوي:  طهران)  , 3 ج,    الفلسفً المعجم.  صلٌبا جمٌل -3
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) في عمم البيان ( : المناسبة بين  –اإلنسان من صناعة وغيرىا , و  تعمق بو ))ما -لغًة : -العالقة:. 2
 .(1) المعنى األصمي والمعنى المراد في المجاز والكناية ((

) العبلقة ( ىي منطق , وأكثر )) نشاط إدراكي , يبحث عن اليوية والغيرية , لوحدتين أو- حًا :اصطال 
 . (2)الصبلت , بين األشياء والرموز والمفاىيم واإلدراكات(( 

ىي عممية التجانس بين الرموز والمعاني المدركة والسير بيا نحو التحميل والتفسير عن -التعريف اإلجرائي : 
 طريق عممية التمازج التي تحدثيا تمك العبلقة سواء كانت في وسط مادي ممموس أو مثالي محسوس 

 في المغة ::التكنولوجيا

فتذكر معاجم المغة  إن كممة ) تكنيك ( )) الترجمة الحرفية  لمكممة من خبلل الرجوع  إلى  األصول البلتينية  
 (3)تعني أسموب أداء المينة أو ) الصنعة ( وتكنولوجيا تعني العمم الذي يدرس تمك الصنائع (( 

) )و(4)))البشرية في صناعة وعمل األشياء هي دراسة األساليب الفنية والتقنيات )التكنولوجيا) - اصطمحًا :
الستخدام نتائج البحث العممي  ))والتكنولوجيا ىي ذلك الجيد المنظم الرامي(5)التكنولوجيا ىي عمم التقنيات  (( 

مجموعة الوسائل التي يستخدميا اإلنسان لبسط سمطتو عمى  في تطوير أساليب أداء العمميات اإلنتاجية .وىي
وع  السبل التي توفر البيئة المحيطة بو لتطويع ما فييا من مواد وطاقة إلشباع  احتياجاتو المتمثمة والتنقل ومجم

بلزمة لومجموعة األدوات والمعارف ا وأدوات لو  حياة رغيدة ومتحضرة أمنة , وىذه الوسائل تشتمل عمى معارف
 (6)لتحقيق انجاز معين تشكل أسس أو قواعد التكنولوجيا (( 

التقنية والعممية التي استخدام التطورات ىي عمم اإليصال إلى األفضل بالتكنولوجيا :  -التعريف اإلجرائي :
تتبلءم مع الوسائل الفنية من نواحييا الوظيفية والحسية وبالتالي يمكن اختزال الجيد البدني وعدم أىدارة وذلك من 
برازه بتمك الوسائل التي تطور عمميات التمقي البصرية والحسية مابين العرض المسرحي ومابين  خبلل تكثيفو وا 

 المتمقي لمعممية الفنية .

  -المغة : :  الممثل

شابيو ( و ) امتثل ( إمرة : إطاعة واحتذاه) تماثل ( الشيئان تشابيما  مثمو و) ماثل الشيء )) امثل  فبلن جعمو
و ) تمثل ( الشيء : تصور مثالة . ويقال تمثل الشيء لو . وفي التنزيل العزيز : ) فأرسمنا إلييا روحنا فتمثل 

 ن يزاول مينة التمثيل عمى المسرح ((ليا بشر سويا ( و ) الممثل ( م
(9). 

                                                           
 . 233 ص( ,  3002, ,  المرتضوي مكتبة:  طهران)  , 3 ج,  الوسٌط المعجم,  وآخرون مصطفى إبراهٌم -3
 . 389 ص( ,   3788,  اللبنانً الكتاب دار:  بٌروت, )  المعاصرة األدبٌة المصطلحات معجم, سعٌدعلوش. د-3
 رقم,   المعرفة عالم سلسلة,    واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس:    الكوٌت)  ,   الحدٌثة التكنولوجٌا,  السالم عبد السٌد محمد -1

 .  84  ص(  ,   3783( ,   80) 
 . 13 ص, مصدرسابق,  الروٌعً خالد,  ٌنظر -4
 .  111 ص, مصدرسابق صلٌبا, جمٌل -8
 .  84  ص,   مصدرسابق,  محمدالسٌدعبدالسالم -2
 .                                                                                                                      811,  834 ص, مصدرسابق,  وآخرون مصطفى إبراهٌم -9
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و ) الممثل ىو صانع . (1))الممثل ىو الوحدة الدينامية لمجموعة كاممة من العبلمات(  -اصطمحًا :
العبلمات الحاضر في العرض المسرحي والممثل عبلمة مركبة تبث مدلوالتيا المشتركة في آن واحد وفي 

 .(2) المحظة (لحظة العرض بوحدة فنية لتشكل معنى 

  -التعريف اإلجرائي :

الممثل : ىو الشخص الذي يقدم عمى خشبة المسرح مجموعة من الحركات ذات الدالالت الحسية والجمالية 
 وذات معاني ورموز معرفية تستفز ذائقة المتمقي وتعمل عمى تطويره .

 الفصل الثاني

 ) اإلطار النظري (

 ) المبحث األول (

 . التكنولوجيا في المسرح وعالقتها بالممثلمراحل تطور 

إن اإلنسان مثمما يقال ) ىو وليد ونتاج بيئتو ومجتمعة ( . والتكنولوجيا أصبحت جزئا ال يمكن إنكاره أو 
الفرار من واقعو المعاش في اغمب وأدق تفاصيل الحياة اليومية . سواء كان من ناحية عممية أو من ناحية 

تمك العموم .ومما الشك فيو إن لكممة  المعرفية والسبل والوسائل الكفيمة باستحصالاالستزادة بالعموم 
التكنولوجيا عند كثير من الناس , رنينا حديثا يجعميم يظنون )) إن العالم لم يعرف التكنولوجيا إال في عصر 

ية في العصر الحديث قريب وأن التكنولوجيا ىي المخترعات الحديثة الراقية التي غيرت معالم الحياة البشر 
اإلنسان . فاإلنسان  التكنولوجيا موجودة منذ بدايات ولكن حقيقة األمر إن.( 3)(( وخاصة في القرن العشرين

استخدم التكنولوجيا كضرورة حياتية وكأداة مساعد لو في عممية التكيف والمعايشة في مجتمعة ,  البدائي قد
منار األولى كميا كانت وسائل تقنية من اجل اختزال الجيد والقفز فحراب الصيد وأواني الطبخ وطريقة إشعالو ل

 نحو األفضل  المعاش من قبمو بالواقع

من اجل تطوير عممية  عدة وسائل تقنية مستخدماوالمسرح استخدم التكنولوجيا لخدمة الممثل منذ بداياتو ,
قديم يذكر لنا الكثير عن)عربة ثيسبس ألفعال والمعاني تجاه الجميور المسرحي, فالمسرح اليوناني ال إيصاال

( وجوالتو وأداؤه التمثيمي وىو يروي األساطير  وأشعار )ىوميروس ( بأسموب تمثيمي حين يرتقي عربتو 
صاعدا عمييا إثناء القيام بأدوارىولكن السؤال ىنا , ىل يمكن اعتبار عربة) ثيسبس ( أول استخدام 

 لمتكنولوجيا من قبل الممثل؟ 

                                                           
 39,ص3773 العربً, الثقافً المركز: بٌروت)  رئٌفكرم,,  ,ترجمةالدراما و المسرح سٌمٌاءإٌالم, كٌر -3
 ومنتدٌات موقع فً(  االنترنٌت)  للمعلومات الدولٌة الشبكة منشورعلى مقال,  التمثٌلً األداء تلقً ومفاهٌم اتجاهات,  عبود كرٌم.د -3

 . دوتكوم المسرح
( ,   3798 ( , 1)  رقم,   المعرفة عالم سلسلة , واآلداب والفنون للثقافة الوطنً المجلس: الكوٌت, ) العلمً التفكٌر,  زكرٌا فواد.د. -1

 . 313 ص, 
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 العربة ظل أسير أصميا وفعميا الوظيفي البحت ؟ خدام تمكأم إن است
إلى بقائيا ضمن أطرىا الوظيفية البحتة . وحتى  الطرح الثاني , إي يعتقد الباحث إن اإلجابة تميل إلى

باإلجابة أنيا لم تؤدي وظيفة  اإلشارة إلى صعود ) ثيسبس ( عمى عربتو وىو يقوم بأداء أدوارة التمثيمية تفند
بعينيا تماما , وكان من الممكن إن يقف) ثيسبس (عمى حجر أو صندوق أو إي شي أخر يوفر لو تقنية 

الغاية الفعمية من صعوده عمى العربة والتي ىي من اجل مشاىدتو من قبل اكبر عدد من الجميور . وان 
ا الذي من أساسي ىو العربة كانت في األساس ضرورة ووسيمة من اجل فعل التجوال الذي كان ىوية صنعت

التكنولوجيا  في خباياىا احتياجاتو التمثيمية وأدواتو الفنية . إذن متى دخمت آجمة كانت ترافقو. حاممة
) يذكر آنذاك ... ولم األول واستخدميا الممثل لممرة األولى عمى خشبة المسرح وكيف كان استخدام اآللة

رح كانت عند اليونان )) االكسكميما , والبرياكتوس ( إن المعدات الثبلث الرئيسية التي دخمت إلى المسىوايتنج
وكانت األولى عبارة عن مصطبة خشبية     ecceclyma , periaktos , mechane, والميكانا , 

منخفضة مركبة عمى عجبلت بحيث يمكن دفعيا خبلل فتحة الباب الرئيسي لتكشف عن المشاىد التي من 
بل تقتل ) اجستوس ( الممك ) أجاممنون ( وبعد لحظات تظير المفترض أنيا حدثت وراء االسكينا , فمث

)اجستوس(إمام الكورس لتبرر عمميا وتحت قدمييا يرقد )أجاممنون(جثة ىامدة , ومن المحتمل إن ىذا 
المشيد قد أمكن  إخراجو بوضع جثة )أجاممنون( فوق االكسكميما ثم دفعيا عمى عجبلت إلبراز الجسد 

 .( 1)ألنظار الجميور((

ومعروف إن المسرح اليوناني كان يبتعد عن أظيار مناظر سفك الدم عمى خشبة المسرح ولذا يرى الباحث 
إلى جانب فعميا الوظيفي حينيا فإنيا وجدت لتعميق األثر النفسي لدى الجميور والممثل  ذىاآللة إن وجوده

 \مسجاه في حين إن ) القاتل  كون اإلثارة ستكون مضاعفة وىو ينظر إلى جثة الممك وىي تمر إمامة أيضا
وتحميل ) سيكولوجي ( من بدأ ) إمرار الذنب إمام المذنب  إشارة وكأنيا نفسو الممثل ( يبرر أفعالة في الوقت

 خمق لحظة تأثير نفسي ىائل سواء كان من اجل إثارة الممثل أو من اجل استثارة الجميور . يؤدي إلى ( ما

اآللة الثانية ىي ) البرياكتوس (, إما عن شكميا وكيفية استخداميا , فيذا موضع تخمين كثير ))ولكن يبدو 
أنيا كانت أشبو بموشور ذي ثبلث أوجو . وكانت ترسم عمييا المناظر المختمفة باستخدام مجموعة من ىذه 

مام مقدمة االسكينا . ربما كان باإلمكان تنفيذ مايمكن إن يسمى بتغيير المنظر وذلك  اآلالت من األعمدة وا 
اآللة الثالثة فيي )  إما,لك يشاىد الجميور إشكاال جديدة لممناظر وبذبتحريك وجو واحد من األوجو الثبلثة  

نزاليــــم(( ويبدو(الميكانا   .  (1)  أنيا كانت أشبو برافعة كانــت تستخدم لرفع اآللية وا 

المذكورة وىي)) الجزم بان )  الثبلث انتباىنا إلى نقطتين تخص موضوع اآلالتغير إن ) شمدون تشيني ( يثير 
استنتاجو بان المفترض إن  الميكانا ( ىي أول آلة استخدمت في المسرح حسب  المصادر المتوفرة , والثانية ىي

 .( 2)تكون أول آلة في تاريخ المسرح حسب الحاجة الفعمية لعروض  الماسي آنذاك ىي االكسكميما ((

                                                           
 .    387 مصدرسابق,ص,    هواٌتنج.  م.  فرانك -3
 .   313نفسه,ص السابقالمصدر ,هواٌتنج.  م.  فرانك -3
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كما البد لنا من اإلشارة  إلى تقنية استخدام الممثمين اإلغريق ) الكوثورنوس , األحذية العالية ( و ) 
االونكوس , األقنعة المرتفعة ( بعد إن اىتدوا إلى ضرورة الصوت الجيوري , واإللقاء المفخم , والحركة 

 . ( 1) ممون بيا األسموبية لمتبلؤم مع المسارح الضخمة المكشوفة التي كانوا يع

يكشفمنا األستاذ ) غنام غنام ( في دراسة  تحميمية حديثة لمعمارية  وبتناولنا لتقنيات الصوت الحديث حوليا  
الساحة والركح محددان بدقة ونقطة  المسرح الروماني عن تقنيات عديدة ومدىشة )) فمركز الصوت في

الساحة النصف الدائرية والركح ليو توظيف إضفاء الصدى عمى الصوت من خبلل خندق الصغير في 
لتكنولوجيا ذألك العصر بامتياز , وأيضا نقاط االتصال بين منظمي الحفل عبر كوى دائرية منقوشة في 

تبادل الخطاب باليمس إثناء االحتفال وىي براعة تضاىي استعمال أجيزة  جدار الساحة تمكن المشرفين من
ونبلحظ إن كل ىذه التقنيات ىي محاولة من اجل ا  .(2) بالقياس (( لكوذالتخاطب أالسمكي في عصرنا , 

 االرتقاء بالجوانب األدائية لمممثل إمام الجميور .

 بعد انحسار المسرح لقرون عديدة نتيجة ظيور الكنيسة المسيحية وسقوط اإلمبراطورية الرومانية وبعد عودةو 
المخرج بيروتسي ادة من الجانب التقني حين  استبدل المسرح في القرون الوسطى نجد إن المسرح حاول اإلف

حتى القرن السادس عشر ىي مصدر اإلضاءة الوحيد بعد استخدام النار في  كانتإضاءة أشعة الشمس التي 
 .(1)1514بإضاءة صناعية عام  القديمة العصور

والعمارة خصوصا وذلك إبان ثم تأتي نقطة التحول المركزية في عممية تطوير الفن المسرحي عموما وفن 
بينيا من ناحية التطوير  األوربية في اشد تنافس في ما العصر اإلليزابيثي في انكمترا حيث كانت النيضة

لك نتيجة عدة ظروف) أىميا االستقرار السياسي واالقتصادي في تمك الفترة من ناحية وذوالعمارة ورعاية الفن 
مستمرة في الببلط في اغمب أيام وفصول السنة ,و المسرح  العمران والتطوير . حيث كانت الحفبلت

أنو كان مؤسسة ذات صفة دائمة , تقيم  اإلليزابيثي وان كان لم يبمغ درجة االنتظام في حفبلت عصره ,إلى
وليا يرجع الفضل األكبر في نقل العمارة من ,(4)حفبلتيا في مبان مخصصة , وبواسطة ممثمين محترفين (

أماكن عرض مسرحي حقيقي ومسارح ثابتة , وىي أيضا كانت المحرك  دة والمتفرقة إلىأماكنيا المتعد
 الرئيسي لتطوير وبناء مسارح أخرى في دول أوربية مجاورة .

لقد ظير المسرح اإلليزابيثي في ىذه الفترة كحقيقة واقعة حيث تم بناء دور العرض الميمة, كما فعل )جيمس 
ى مكانا لمتفرج والمشاىدة عمى غرار حدائق الدببة أطمق عميو اسم عندما بن 1576برباج( في حدود 

)المسرح( وبنى منافسون لو مسرحا أخر وفي نفس العام ىو )ستار( إي النجمة وفي األعوام التالية بني 
                                                           

 المصرٌةا المؤسسة:  القاهرة,  )   األول الجزء,  خشبة رٌنً د ترجمة,   أالفسنة ثالثة فً المسرح تارٌخ,   شلدونتشٌنً,  ٌنظر -3

                                 .                                                                                                                            71, 73,  ص,  ص(  ت,  ب,  والنشر والطباعة والترجمة للتألٌف لعامة
 توظٌف:  كتاب فً منشور مقال((   المرئٌة والصورة الخٌال بٌن المسرحً العرض فً التكنولوجٌا) , ) كتاب فً مقال,  غنام غنام -3

   93 ص( ,  3009,  الثقافة وزارة:  عمان, )  عمرو جمال محمد:  وتحرٌر مراجعة,  المسرحً العرض فً التكنولوجٌا
                                                                                                                         .                                                                                                                             10 ص,  مصدرسابق,  الروٌعً خالد:  ٌنظر -1
 للتألٌف العامة المصرٌة المؤسسة:  القاهرة, )  سعدالخادم مراجعة,  فرٌد مجدي,  ترجمة,   ومناظرها أزٌاؤها الدراما,  الفر سجٌم -4

 . 81 ص( ,  3721,  والنشر والطباعة والترجمة



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                        8102نيسان 
 

 

107 
 

ويمكن تمخيص معمارية ىذا المسرح بأنو, مسرح مفتوح  1587مسرح )روز( أو الوردة البيضاء, وكان ذلك عام 
يعتمد عمى ضوء النيار والتمثيل فيو يدور عمى منصة عالية يحيط بيا النظارة من ثبلث جيات والمسرح السقف 

 .( 3) خالي من المناظر والستائر

إن المسرح في العصر اإلليزابيثي قد انتقل من المرحمة الفطرية والمرتجمة واليامشية لممثميو إلى مرحمة االحتراف 
ىو جمالي من ناحية العمارة  مؤسسات الدولة وتشجيعيا من حيث تسخير كل ما والتطوير المستمر وتحت رعاية

) بعد إن كانت قبل ىذا التاريخ عبارة عن فرق تمثيل والمبلبس واإلكسسوارات في خدمة تمك العروض وجمالياتيا 
قاعات الكميات أو  أو أتيح ليا ذلك, في أقبية الفنادق أو الوكاالت أو قصور األغنياء جوالة تقدم عروضيا أينما

 .(2)الساحات العامة صيفا في الريف أو قاعات البمديات (

, فقد كان  في المجال العمراني لطراز وبناء خشبة المسرحولقد تطورت خشبة المسرح في عيد عودة الممكية 
بعظيم مصطبة بارزة في فناء مكشوف , يجمس النظارة عمى جوانبو الثبلث , بل ويجمس ) خشبة المسرح قبميا

 ناحية ونيمن يواجو النظارة أصبح بحيث المسرح ضع ىو في تغير فقد الجديد العيد فوق المسرح نفسو, أما
بالمصابيح ,  يضيئونو اخذوا ىنا مسقوفا , ومن الجديد المسرح اليوم , وأصبح نشاىده مما قريبة ىيئة عمى واحدة
 . (3)مكشوف (  فناء في قبميا العروض كل كانت إن ليبل , بعد التمثيل يقع أن من يمنع كما ىنا يعد ولم

إن مسرح ) عيد عودة الممكية ( قد قام بتجديد وتطوير خشبة المسرح والتي أضيف عمى مصطبتيا القديمة 
امتدادا مابين ) خشبة المسرح ومابين الجميور سمي ) لسان خشبة المسرح ( والذي كان يشكل نوعا من 

والمتفرجين , وكان الممثمون يدخمون إلى المسان ويمثمون فوقو حتى في الوقت  االتصال الوثيق ما بين الممثل
 .( 4) الذي تكون فيو الستائر مسدلة (

أنيا في وقتيا تعد نقمة نوعية ,  إلى ىذه إلييا ببساطة في أيامنا ىذه التقنية الجديدة ورغم إننا قد ننظر والشك إن
ية من المكان جموس الجميور قد خمق بعدا نفسيا جديدا في طريقة وخاصة إن اقتراب الممثل بواسطة ىذه التقن

واستمر التطوير لمعمارية المسرح في األداء وكذلك في عممية اإللقاء وكيفية نطق الكممات  واإلحساس بيا , 
التي  القرن الثامن والتاسع عشر  وبما يوائم متطمبات أداء تمك العروض وحركة الممثمين  رغم بعض اإلشارات .

 تتكرر عن ميل بعض العروض إلى تقديم نتاجاتيا في أماكنيا المتنقمة أو في بعض األمكنة المفتوحة .

إما بالنسبة إلى أجيزة اإلضاءة ومراحل تطورىا والتي شابيا التجريب في اغمب األحيان فإنيا بقيت في محل 
يان , وذلك إذا ما عرفنا إن  تاريخ المسرح التجربة وتطويرىا رغم عدم االطمئنان لتمك التجارب في اغمب األح

التي كانت تستخدم المشاعل ومصابيح الزيت وحتى تمك العروض التي  كان مميئا بحوادث وحرائق تمك المسارح
في مسرح  1817وقد استخدمت اإلضاءة بالغاز عام ,كانت معتمدة عمى ضوء الشمس في عروضيا 

                                                           
 جرٌدة موقع( ,  االنترنٌت)  للمعلومات الدولٌة الشبكة على منشور مقال, انكلترا فً الدراما وتطور اإللٌزابٌثً المسرح, الحٌدر حٌدر -3

 . االتحاد
 . نفسه السابق المصدر,  حٌدرالحٌدر -3
 . 372 ص(  ,  ت.  ب,  والنشر للطباعة العربً دارالفكر:  القاهرة, )  وأصولها وتارٌخها نشأتها المسرحٌة,  الدسوقً عمر -1
 – للطباعةوالنشربٌروت فرنكلٌن نشرمؤسسة:  بٌروت, )  حطاب صدقً:  ترجمة, المسرحٌة فن,  مٌلٌتوجٌرالداٌسبنتلً.  فردب -4

 . 342 ص( ,  3722,  نٌوٌورك
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London's Drury Lane  اإلضاءة المنحنية )القوسية( وبنياية القرن استخدمت األضواء ,واستخدمت بعد ذلك
الممثمين أن ينسحبوا إلى ما وراء خشبة المسرح من أجل التحكم  الكيربائية عمى خشبة المسرح. وكان عمى

 . (1) بالتأثيرات الضوئية

أوبرا ) عمما إن االستخدام األول اآلمن في أجيزة اإلضاءة ىو ما استخدم في نياية القرن التاسع عشر فـــي 
ليفتح الباب عمى مصراعيو  .( 2)وبعد عام فقط من اكتشاف إديسون لمصباحو المتوىج (  1880باريس عام 

أداء الممثمين فيما بعد , إضافة إلى  إمام استخدامات اإلضاءة الصناعية وتأثيراتيا الجمالية والحسية عمى
استخدام كل الوسائل الفنية المعتمدة عمى الطاقة الكيربائية ومكتشفات التقنيات الحديثة والتي سخرىا 
المخرجون لتطويع وتطوير أداء الممثل , خاصة مع بداية ظيور وتبمور مفيوم المخرج في نياية القرن 

وما تبله من تجارب إخراجية اعتمدت عمى تطوير  1874غن عام التاسع عشر عمى يد الدوق ساكس ماينن
 العرض المسرحي بواسطة التكنولوجيا واستخداماتيا المتعددة  .

 ) المبحث الثاني (
 التكنولوجيا في مسرح القرن العشرين وعالقتها بالممثل .

ىذه الكممة من معنى , فمقد  تعنيوالمسرح في القرن العشرين ىو مسرح استخدام التقنيات التكنولوجية بكل ما 
وأصبح وجود  األزرار االلكترونية واآلالت ىي المتحكم الرئيسي بالعرض المسرحي البصري والسمعي أصبحت

في كل عرض  التقنيات المساعدة والمساىمة في إثراء تمك العروض أمرا يكاد إن يكون مسمما بو ومفروغا منو
صصات الفنية في العرض المسرحي , وفيم كل فرد لموجبات عممة مسرحي . ومن البدييي إن تبمور التخ

ومحدداتو قد ساىم أيضا في تشكيل الحافز لكل فرد في تطوير عممو والمضي بو قدما في جوانب التطوير وكل 
 حسب اختصاصو.

لقرن آال والممثل الذي أصبح مع بدايات توجيات ىذا القرن مسمم لنياط قدرتو بيد سيد العرض الجديد في ىذا ا
حدوده  بيديو بشكل فعمي وأصبحت ليست وىو المخرج فأنو يعمم إن محجمات دورة وخطوط حركتو كميا أصبحت

نشأ الصراع خفي  الخاصة والعامة في اغمبيا  تتبع أسموب المخرج وتوجياتو, ومن خبلل تمك التوجيات الجديدة
التي بدت توازي في  إظياره , ومابين وسائلما بين الممثل المسرحي كوجود متسيد ودائم عمى مر التاريخ 

 أىميتيا ودورىا ما يوازيو الممثل من أىمية واحتياج .

إن عناصر اإلغراء التقنية التي بدأت تموح إمام مخرجي ىذا القرن العاصف بكم تطوراتو اليائمة وتقافزىا المستمر 
أفكارىم بواسطة  مجمل خبللو في سبيل إظيارمن  ىو جديد بدت سمما يحمقون ومغرياتو التي تموح ليم بكل ما

 تمك التقنيات .

 – 1862لذا نرى إن ىناك العديد من المخرجين قد لجأ إلى تمك االستخدامات التقنية فالسويسري  أدولف أبيا )
( اشتير في مجال تطوير تقنيات اإلضاءة وعممية البحث والتجريب من خبلليا ,حيث قام بتصميم وخمق 1922

                                                           
 . والنشر للثقافة األسد دار موقع( ,  االنترنٌت)  للمعلومات الشبكةالدولٌة على منشور مقال, المسرح تارٌخ,  م.  ب,  ٌنظر -3
 . 184 ص,  مصدرسابق,    هواٌتنج.  م.  فرانك,   ٌنظر.  -3
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حيث كان يرى) األمر يتعمق بالتقنية  التقنية في المسرح قدر أمكانو الديكورات الثبلثية اإلبعاد وحاول تطويع
 .( 1) (والوسائط الفنية التي نستخدميا بالمسرح وكيفية استخدامنا ليا 

باإلضاءة فقد غير ) أبيا (  الفضاءات المسطحة المتعادلة الناتجة عن استخدام اإلضاءة األرضية وعوضيا 
باإليقاع البصري والجسدي  المتموجة ذات الظبلل الشاعرية غير المركزة أو اإلضاءة العامة. كما اىتم

 ىو العروض بحيث أصبح الضوء والممثل أبط  الوظيفي لمممثل والمتناغم مع كل مكونات العمل المسرحي
أصبح مسرح أبيا يذكر حين يذكر الضوء عمى المسرح ومن نافمة القول أنو لوال تمك التقنية التي وفرتيا لو 
المنجزات الحديثة لما كان لمسرحة تمك الحظوة واالحترام التي يحفل بيا أالن حين ذكر أسمة في التجربة 

 .( 2)المسرحية  

احد أىم األسماء التي خمقت ثورة في المسرح من ناحية (فقد كان بحق 1966_  1893إما) أورين بسكاتور( ) 
أمكن استخدامو من تقنيات ومكتشفات عممية وتوظيفيا  االستخدام التقني عمى خشبة المسرح وتوظيف كل ما

داخل اإلطار المسرحي سواء كان من ناحية فكرية أو تقنية خصوصا في استخدامو لتقنيات السينما في عروضو 
مع في مسرحو بين الفيمم السينمائي والممثل الحي , واستخدم شاشات بيضاء لعكس صور المسرحية) فمقد ج

و نبلحظ ىنا استمرارا .(3) سينمائية أخذت من أرشيف الحروب ودمارىا من اجل إدانتيا عمى خشبة المسرح (
أىميتو مع باقي عناصر باعتباره بدا يرضخ تدريجيا لمشاركة إمام باقي العناصر التقنية  لتراجع دور الممثل

 العرض األخرى وليس كما كان في سابق تاريخو سيد العرض األوحد وقائدة .

تكون بيذا األثر لوال استخدامو الكثير من  كان يمكن ليا إن الممحمي ما كما إن لعروض بريخت في مسرحو
ب عمييا ليعمقيا عمى الستائر, أالفتات والشعارات المكتو   فقد استخدم بريخت في مسرحو الممحمي وسائل التقنية

كما نراه استخدم السينما بتحويل ستارة) الفوندو ( إلى شاشة سينما يعرض عمييا أثناء تمثيل المسرحية بعض 
 .( 4) مشاىد توىم بأنيا واقعية صورت عمى الطبيعة كتسجيل قسوة وىمجية الحكم النازي

إن دورة في بعض األحيان قد اخذ فعبل متماىيا مع ورغم أن الممثل في مسرحة يعتبر من أىم العناصر غير 
متطمبات تمك العروض وتقنياتيا وخاصة فيما يتعمق بالتحول اإليديولوجي لمشخصية ألمؤداه في لحظات استخدام 
شاشات السينما وضرورة تطويع كل تمك اإلمكانيات الجسدية والحسية بشكل متوازي بنوع من األلفة مع الوافد 

 رض المسرحي أي التكنولوجيا ومتطمباتيا .الجديد في الع
كما إن لمسرح الفرنسي انطوانين ارتو الدور الكبير في ربط المكتشفات التقنية الحديثة واستثمارىا بأفضل السبل  

,) وذلك من خبلل استخدامو شاشات السينما المتعددة أيضا وتغييره لمعمارية مقاعد الجموس بالنسبة لممتفرجين 
 .( 5) (خمق مسرح مرئي بوسائل التقنيات البصرية م دوما ويتوق إلىحيث كان يحم

                                                           
 المجلس مطابع:  القاهرة, )  الرباط حسٌن أمٌن. د,  ترجمة,  هوٌت برنارد,  تحرٌروإعداد,  شًء هومعٌاركل اإلنسان,  أدولفأبٌا-3

 . 382 ص(  3008,  لآلثار األعلى
 موقع( ,  االنترنٌت)  للمعلومات الدولٌة الشبكة على منشور مقال,  الفنٌة واتجاهاته المسرحً اإلخراج,  حمٌداوي جمٌل. د,  ٌنظر.  -3

 . المسرحٌة الفوانٌس
 . 380 ص(  ,  3779بغداد, مطبعة جامعة  بغداد , , العشرٌن القرن ٌنفً المسرحً ابتكارات,  الحمٌد عبد سامً. د -1
 87,ص سابق مصدر,  حمٌداوي جمٌل. د,  ٌنظر -4
 موقع( ,  االنترنٌت) للمعلومات الدولٌة الشبكة منشورعلى مقال,  البصري المـسرح فً لجسد ا ذاكرة حول بٌان,   السودانً فاضل -8

 المدى جرٌدة
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جزئيين منفصمين كل  وننتقل إلى ) مسرح الموت ( عند ) كانتور ( حيث استخدم اآللة مع الممثل باعتبارىما
في  المرتكز عمى رمزية المعنى وكثافة الفعل حيث خمق ) كانتور ( بعدا جديدا عمى حدة يربط بينيما ذلك الخيط

آلة معينة , ) آلة العذاب في مسرحية )  ) كانتور ( ادخل في كل عروضو مابين عبلقة الممثل باآللة,إن مسرحو
الراىبة والمجنون ( , مصيدة الفئران لمسرحية ) الوسيم وزري المبلبس (, السرير الميد في مسرحية ) مات 

وىو ينشأ من التراكب بين اآللة والممثل بعدا دراميا جديدا ومغايرا  ولذا فان اآللة مع  الفصل الثاني ( ..الخ
 .( 1)ممثل أيضا.  \الممثل  

إما المخرج البولندي ) ليشيك مينوجيك ( ومسرحة الببلستيكي الذي غدا األبعد عن الممثل حين تحول فيو) 
ىو ))الضوء والظبلم والدمى ومتناقضات األلوان أصبح البطل فيو  ىو الممثل ( إلى واحد من اضعف حمقات
القبح ,  \الظل , الجمال  \الموت , األبيض  \الظبلم , الحياة  \فيو مسرح عالم األضداد , الضوء 

ن ضرورة وجود الممثل لدية ترتبط عبلقتيا بالحصيمة البصرية المتكونة من جميع الضئالو. و  \الضخامة  ا 
والممثل عنده عبارة عن جزء من الموحة  ذات الفرد بالمحيط المتشكل من حولوالعناصر التشكيمية وعبلقة ال
 .( 2)المسرحية المتغيرة دوما (( 

لقد كان لممتغيرات المتسارعة لممكتشفات التكنولوجية في القرن العشرين أثرىا الفعال في الكثير من التجارب 
ىو جديد ومغاير من اجل  تمقف المخرجين لكل مامجال لحصرىا وعدىا . ونحن إذ نرى  اإلخراجية التي ال

استثماره داخل العرض المسرحي من ناحية التطور التكنولوجي في ميدان المسرح )) وخاصة في مجال آليات 
والتجييزات الصوتية والضوئية وغير ذلك من األدوات السينوغرافية المتعددة والتي تجعل باإلمكان  المنصة

األمكنة, والتعبير عن األماكن الخيالية واألحبلم والرؤى الميتافيزيقية لئلنسان التحميق خارج األزمنة و 
 . ( 3)المعاصر ((

العروض المسرحية وبخاصة التجريبية منيا أصبحت تنحوا في القرن العشرين في اغمب عروضيا الحديثة  إن
لوجيا واستخداميا المفرط في بدا متطرفا إما  في تمقف تمك التكنو  إلى استخدام التكنولوجيا بل إن بعضيا

المسرح ,أو في النفور المطمق منيا محاوال العودة إلى أصول المسرح وبدايات نشأتو وأصول تشكل وىذه 
االختبلفات تفتح أبوابا من األسئمة ال نعتقد إن الوصول إلى أجوبتيا النيائية سوف يكون باألمر المتدارك 

 (4)بسيولة أو باألمر اليين .
 -عنة اإلطار النظري :ما أسفر 

. التكنولوجيا ) احتياج ظرفي(توجبو مسببات العرض من ناحية وظيفية وتنفصل عن الدوافع النفسية  1
 والفكرية لمممثل كما في بدايات عروض ) ثيسبس ( .

                                                           
(  3774,  لآلثار األعلى المجلس مطابع:  القاهرة, )  الفتاح عبد هناء. د وترجمة تقدٌم,  كانتور عند الموت مسرح,  ٌانكووسوفٌتش -3

 . 28 ص, 
 ترجمة,  ومسرحة مونجٌك لٌشٌك كتاب منشورفً مقال((  التشكٌلً السرد مسرح تجرٌبٌة, ))  كتاب فً مقال,  فتارانٌنكنو زبٌجنً.  -3

 . 38 ص( ,  3000,  لآلثار األعلى المجلس مطابع:  القاهرة,)  الفتاح بد هناءع. د وتقدٌم
 ترجمة,  ومسرحة مونجٌك لٌشٌك كتاب منشورفً مقال((  التشكٌلً السرد مسرح تجرٌبٌة, ))  كتاب فً مقال, فتارانٌنكنو زبٌجنً -1

 . 38 ص( ,  3000,  لآلثار األعلى المجلس مطابع:  القاهرة,)  الفتاح عبد هناء. د وتقدٌم
 االنترنٌت) للمعلومات الدولٌة الشبكة منشورعلى مقال,  التكنولوجٌا ضد المسرحً اإلخراج فً التجرٌبٌة االتجاهات,  العارف أسامة -4

  . المستقبل صحٌفة موقع فً( 
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كونيا عنصرا تحفيزيا ذو دوافع نفسية  األفكار . التكنولوجيا ) حل درامي (لكثير من معضبلت إيصال 2
 ية لمممثل تساىم في تنمية دورة وكما في المسرحيات اإلغريقية .وفكر 

. التكنولوجيا ) ىاجس جمالي ( سعى الكثيرين إلى رفد المسرح بكل جديد منو خاصة بعد اختراع الكيرباء  3
ومصابيح الضوء في نيايات القرن التاسع عشر , مع تزامن ظيور دور المخرج كقائد لمعرض وتراجع الدور 

 ي لمممثل .القياد

.التكنولوجيا ) فعل درامي ( وأحد إبطال العرض المسرحي ومنافس لمممثل في بدايات القرن العشرين كما 4
 في عروض أبيا بسكاتور وبرخت وارتو .

. التكنولوجيا ) البطل األوحد ( وبداية استشعار الممثل بالخطر من التطرف في االستخدام التكنولوجي 5
 دوره المسرحي وكما في عروض ليشيك  مونجيك . باعتباره ىاجسا لزوال

 الفصل الثالث

 ) إجراءات البحث (

 . منهج البحث وطرائقه : 1

اعتمد الباحث المنيج التاريخي والمنيج الوصفي في بناء اإلطار النظري , واستخدم الطريقة الوصفية التحميمية 
 في تحميل العينة المختارة .

 أدوات البحث :.  2

 المجبلت , الصحف , الشبكة الدولية لممعمومات االلكترونية ) االنترنيت ( , المبلحظة . أ. الكتب ,

 ب . المشاىدة العيانية لمعرض المختار كعينة تحميل .

 .عينة البحث : 3

تم اختيار عينة البحث لمسرحية ) نحاتو الميل ( وبشكل قصدي , كونيا تحمل في داخميا عناصر التحميل التي 
 ىدف البحث ومقاصده . تتبلءم مع

 : . تحميل العينة 4
من اجل الوصول إلى تحقيق النتائج التي ترتبط بأىداف البحث سيقوم الباحث بتحميل عينة البحث عمى وفق : 
جدلية العبلقة بين التكنولوجيا والممثل كونيا ) احتياج ظرفي ( , ) حل درامي ( , ) ىاجس جمالي ( , ) فعل 

 ألوحد (  .درامي ( , ) البطل ا
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 مسرحية ) نحاتو الميل (                                                              

خراج  :  باسكال فورنر  إعداد وا 

 فرقة بولدي جوم الفرنسية

 القاهرة , دار األوبرا , قاعة المسرح الصغير 

  ( 11مهرجان القاهرة التجريبي الدورة ) 

المسرحي لمسرحية نحاتو الميل عمى عناصر مغايرة لما تعودت العين عمى مشاىدتو في تتشكل بنية العرض 
اغمب العروض المسرحية التقميدية . حيث تتشكل اغمب صراعات األفكار من خبلل إيجاد المفارقة والتغريب 

ار في الشكل البصري وخمق التناقض عبر العنصر الحسي المسموع من قبل المشاىد . وذلك عبر استثم
 موسع لجوانب تكنولوجية مشتركة ومحسوبة بدقة متناىية في كل زوايا ومفردات العرض.

أربع نساء يحممن مصابيح ضوئية ذات بؤر ضوئية خاصة  يرى من بداية العرض سوى أشباح إن المتمقي ال
يقى وأصوات ثم تختفي تمك النساء بالكامل ليصبح البطل ىنا ىو حركة الضوء وتشكيبلتو وما يرافقو من موس

صر العرض المسرحي بشرية من قبل الممثبلت أنفسين ومن خبلل الضوء والصوت تتشكل كل عنا
 .وتحوالتو

تبتدئ المسرحية بعتمة كاممة تطبق عمى صدور مشاىدييا ثم تنساب موسيقى عذبة تتدفق بالحياة والحيوية , 
م يتضح تدريجيا وبشكل خافت نصف رأس يتحول إيقاعيا تدريجيا إلى,أحاسيس توحي بالقمق واالضطراب , ث

 باإليحاء بحركات اقرب إلى رجل مسمط عمية ضوء لون احمر , وبمبلمح مريبة جدا , يبدأ بااللتفات ويبدأ
إن عضبلت وجيو تؤدي فعبل أشبو بعممية اإلنجاب ترافقيا من عمق  فعل الوالدة ولكن بطريقة مرمزة , إذ
 األخرى... تتوالد األنوار المسرح أصوات تكثف الفكرة وتؤكدىا 

يصبح المسرح تدريجيا يحتوي عمى أربع ممثبلت ال تظير وجوىيم ولكن فقط يمكن إحصائين من خبلل 
 حركة المصابيح .

أردنا تشبيييا بأبسط صورىا فيي أشبو بالمصابيح اليدوية وىي تكون بشكل دائري بسيط تتغير  والتي إن
 تيا واتجاه مصدر الضوء فييا وقد اعتمد المخرج عمى لونيين األزرقدالالتيا بمجرد تغيير نوعية حرك

 واألحمر مع مراعاتو الحسية لخصوصية كل لون وأبعاده من نواحيو النفسية والفكرية .

تتحول األضواء بحركتيا , أشبو برقصات دينية تتصاعد مع حركة اإلضاءة وىبوطيا المنسجم مع اإليقاع 
 دأ بالخفوت تدريجيا.الصوتي والذي يب
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 اإلغواء والمحاصرة

( االقتراب من الرجل ) لقطة حقيقية من العرض  

المسرح مشكل بالكامل من الظبلم المطبق مع الموسيقى وصوت 
الممثبلت , إضافة إلى حركة المصابيح ودالالتيا . تبدى الحكاية أو 
لعبة العرض . في محاولة االستحواذ األنثوي الجمعي عمى الرجل 
الوحيد حيث نبلحظ الترقب والتوجس والذي يتحول إلى تودد وتقرب 

الزرقاء ) النساء ( تجاه المصباح األحمر  تدريجي من قبل المصابيح
 اإلغواء. لك عبر حركة االقتراب البطيء والمصاحبة بكل أصوات( وذالوحيد ) الرجل 

ثم  تبدى عممية االستيبلء والصراع عمى الرجل الوحيد في معركة جنسية يتبلشى ضوء الرجل من خبللو  
األخر ليبقى  البقاء لؤلقوى فنرى كل ضوء يبدأ بالتيام معمنا لحظتيا بدا الصراع بين النساء أنفسين من اجل

 صوت وحيد في نياية المعركة والذي من خبللو ينجب الضوء 

أخرى جديدة وبحجم اصغر, لتبدى من بعدىا العديد من المشاىد التي تجسد صراع اإلنسان مع  أضواء
اإلنسان مع الحروب وعدم قدرتو عمى مجابيتيا . مشاىد حب , مشاىد مسير جنود في األخر و صراع 

 ) مسير الجنود ( المعسكرات .

 

 

 

 
 

مشاىد تمبس أرواح في بطون أناس مغفمين , مشاىد صعود عمى شرفة حبيب كاذب , مشاىد سقوط األذرع  
كل ىذه المشاىد األخر المرتفع . والمفاصل وسط صراخ الحروب , مشاىد رفض لمتغييب اإلنسان القزم إمام

وعبر فيم عالي وسمس وجو لممثل . بل إن التواصل يمر عبر الضوء  تجري دون إن يرى المشاىد إي
لخطوط الحركة المشكمة بواسطة العنصر البصري الذي يسير متماىيا مع أصوات الممثبلت , ولتستمر 

أشبو  المشاىد تباعا لنرى في نياية العرض الوجو الشاحب األحمر ونرى الضياء الزرقاء تأتي من خمفو
ديد ولنرى تبلشي وانحناء الرأس واختفاء لتختفي في وسط ظيره لتعاود اشتعاال وغرسا من ج بطعنات الثأر

أثرة بينما تصدح الموسيقى محممة بالحياة وسط تحول األضواء الزرقاء بموحة أشبو بالنجوم المعمقة وسط 
 سواد سماء المسرح .

 ) نجوم معمقة في السماء (
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بشكل ) احتياج ظرفي ( عبلقة   أفرزت في ىذا العرض إن عبلقتيا بالممثل لم تكن إن التكنولوجيا قد   
أحيانيا  في اغمب استخدمت التكنولوجيا, لك بغاياتيا ووسائميا المستخدمة مطمق بل أنيا ابتعدت عن ذ

لمخط اإلخراجي الذي انتيجو المخرج في ىذا العرض مستعينة بمنظومة الممثل ) حل درامي (   باعتبارىا
 المبتغاة الوصول إلييا .الحركية والصوتية في الوصول إلى تشكل الصور 

يمكن ) هاجس جمالي ( إن الخط الواضح في ىذا العرض ىو إن التكنولوجيا قد استخدمت فيو باعتبارىا  
الوصول إلى غايات وأفكار درامية جديدة تخمق من عنصر اإلدىاش التكنولوجي وبفعل البناء التشكيمي 

حركيا مع المنظومة الحسية والصوتية لمممثل فيخمق لنا ألغرائبي  المشكل بصريا من أجيزة الضوء والمتزامنة 
أحساس  تمقي جديد يمزج بين ) انسنة اآللة ( أو ) اإلنسان اآللة ( مولدا لغة خطاب جمالي غريبة في 

ولكنيا مستساغة بحكم توق اإلنسان الدائم إلى معرفة المزيد وبالتالي تكون أشبو بعممية  المحظيظاىرىا 
 جديد بين اإلنسان واآللة وبشكل مباشر إمام اإلنسان المتمقي .كشف وتعارف لغوي 

واضح وبشكل متناسق  مع   ) فعل درامي (ولقد كان بناء واستخدام الوسائل التكنولوجية في ىذا العرض ذو 
باقي عناصر ىذا العرض , حيث إن التشكيبلت الصورية المتعددة عبر الضوء ومستوياتو ىي من خمقت 

الدرامي عمى طول وقت العرض , ومستعينا في اغمب أحيانو بالحس الصوتي اإلنساني وما الحس والبناء 
 يسكبو من شعور ولذا كانت األفعال بينيما متمازجة دراميا بشكل متناسق طيمة دقائق العرض .

ن ورغم كل المحاوالت المتصارعة مابي ) البطل األوحد (لم تستطع التكنولوجيا إن تكون في ىذا العرض ىي
إن عنصر الحركة ىو جيد أنساني , وعنصر الصوت ىو أيضا صوت أنساني ,  الممثل , إلى \التكنولوجيا 

وان مدى تقبل المتمقي ظل يدور في منطقة ) المشابية ( اإلنسانية لكل لحظات العرض وأن أخذت شكبل 
 وتفاصيمو .  تكنولوجيا في مجمل دقائق العرض

 الفصل الرابع

 ) النتائج واالستنتاجات ( 

 -نتائج البحث :

 من خبلل تحميل عينة البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية :

. اعتمدت مسرحية نحاتو الميل عمى منظومة بصرية تقنية من ناحية استخدام أجيزة الضوء مغايرة لما ىو  1
بقاء منظومتو الحسية بكامل متوقع مشاىدتو في العروض المسرحية عبر أسموبية تغييب لمممثل جس ديا وا 

 تفاعبلتيا عمى خشبة المسرح .

 \الصمت _  الضوء  \. االعتماد عمى خمق التناقض الجمالي عبر منظومات العرض المتعددة الصوت  2
 األنثى . \الرجل  –الظبلم 
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عددة ) . خمق منظومات رؤيا متعددة عبر الفضاء المظمم وتقنية انحراف أجيزة الضوء باتجاىات مت 2
يسار (بحيث أصبح المشاىد ودون إن يحس يرى العرض من أكثر من مسقط  \يمين  –اعمي  \أسفل 

 رؤيا وىو جالس بمكانو .
. إن ) الياجس الجمالي ( كان ىو الدافع األبرز في استخدام التكنولوجيا وتوجيات عرض مسرحية )  3

 .ياج الظرفي (نحاتو الميل ( بينما كان اضعف أسباب استخدامو ىو ) االحت
مازال يحمل األىمية الكبيرة والتي تجعل من أمر االستغناء عنة كميا امرأ غير ممكن في  . إن الممثل 4

ميما كانت  المسرح الن الجميور الذي يأتي ىو من اجل المشاركة التفاعمية والحسية المباشرة مع الممثل
 تقنيات ذلك العرض ووسائل إبياره .

التفاعل المباشر  تطورت في المسرح , تبقى فاقدة لمحميمية والتواصمية التي يخمقيا . إن التكنولوجيا ميما 5
 .مابين الممثل والجميور

 االستنتاجات : 
 وبالتالي المشاىد مع حميمي وتواصل تفاعل أداة باعتباره الممثل عن يستغني إن يمكن ال المسرح.1

 المسرح يفقد وبالتالي المسرحية لمعممية المقاربة الفنون احد إلى العرض تحويل يعني الممثل غياب
 خصوصيتو . 

 الممثل مابين المحظي التفاعل يخمقيا التي التواصل مشاعر من خالية تبقى تطورت ميما التكنولوجيا.2
 وروحيا . نفسيا معو ويتواصل الممثل مع يتشارك لكي المسرح إلى يأتي الذي والجميور

 قائمة المصادر والمراجع .
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