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  الفضاء املرس� واملاكن املرس�
، وهـي تطلق 3يل املاكن ا1ي یطر.ه النص، )space(، و�ٕالجنلزيیة ) espace(الفضاء املرس� ف�قاب� �لفــر�س�یة لكمة 

ىل ياملاكن ا1 ىلویقوم القارئ ب?شك>� خبیا:، وع8   .اخلش�بة، ویدور ف>ه احلOدث، وتتحــرك ف>ه الشخصیات Fراه 3
فالفضاء املرس� Uٔكرث اaسا3ًا من مفهوم املاكن املرس� ا1ي حيیلنا ٕايل اجلانب املادي، Uٔو العلبة إالیطالیة، Uٔو الفضاء 

  .د يف رقعة eارج>ةاحملnدود سواء Uٔاكن مkغلقًا، Uٔم مkف�jًا، Uٔم اكن ذg الفضاء يف .لبة داeلیة، Uٔم ممت
ومن هنا تعددت التعریفات zلفــضاء املسـر� يف اyراسات املرسح>ة التنظريیة الم�الك هذا املصــطلـح دالالت 3دیدة 3يل 
مس�توي اخلطاب أ�ديب، Uٔو اخلطاب اyاليل، وكذg 3يل مسnتوي اس�ت�ابة املتلقي، ومن هذا الفـهم الشامل ميكن حتدید 

الفـض8اء الnذايت املس�تقل ا1ي ال یتق>د بقوانني الوجود، وهو �متزي عن " �ٔس�س مفردات البحث فهوتعریف ننطلق مkه لت
  ."اء مkظم یدور داeل فضاء املرسحالفضاء يف احلیاة العnادیة، فهو فض

�8لقي 3يل هو الفضاء املنظور ا1ي �شاهده امل : وینقسم الفضاء املرس� ٕايل قسمني داeيل، وخOار�، فالفضاء اyاeيل
 nثناء كUٔ دده املؤلف سلفًاOرايم احلمتي ا1ي حyمام تابة النصخش�بة املرسح، وهو فضاء النص اUٔ وف>ه تدور معلیة ا�متثیل ،

  .3Uٔني امجلهور
  :الفضاء اyرايم يف مرسح>ة Uٔهل الكهف

، ف�ٔسهمت جبانب مع الرصاع الفكري ا1هين يف النصمرسح>ة Uٔهل الكهف اس�ت�دم فهيا احلكمي فضاءات درام>ة ت?kاسب 
مكــو¨ت البناء اyرايم أ�خرى يف ٕا£راز الرصاع ا1هين، وطـــرح فكر احلكمي يف رصاع إالنnسان مع الزمان، وٕا£راز القضیة 

راءة ود لها تت�دد مع لك قـ، وتولید دالالت ال .ددیدةمسهمة يف الوقnت ذاته يف ٕانتاج معان جn) مشاهداً / قارئًا (Uٔمام املتلقي 
، حىت ®كمتل yیة الرؤیة اyرام>ة واخلار� یتطلب من املتلقي اUٔyب والنظـــرة املت�ٔنیة zلنص، وهذا النص بفضاءیه اyاeيل

مؤ±رًا يف ، وا1ي .دده احلكمي سلفًا Uٔثناء كتابته  فقد اكن فضاًء م�غريًا، و و الفضاء املبارش املنظوروالفضاء اyاeيل zلkــص وهـ
، وا1ي حتnدث ف>ه Uٔ.داً· ¶مة eارج الرؤیة البصــریة )غ>ــر املبارش(Úلیة ٕانتاج املعين ـ كام س�نوحض ـ وكذا الفضاء اخلار� 

  .Uٔو املشاهدة راءة، ف>ظل مkتهبًا م�یقظًا طوال زمـن القـ3يل التخیل من ق¹ل املتلقي ، ف>ع8متدرةاملباشـ
لرصاع الفكري، وا1هين ميnثّل ف>ـها الرصاع الزماكين دور البطل فهو حمور العمل اyرايم ¼كnل دراما ا" Uٔهل الكهف"ودراما 

3يل مجیع املس�توÄت داeلیًا وeارج>ًا فاس�ت�دمه احلكمي اس�ت�دام8ا ً مÃالیًا طرح ف>ه رؤیته وفكرة، فعاجل مشلكة الزمن، ويه 
مع الزمن فهو العدو غـریقnیة، وإال�سان يف Uٔهل الكهف يف رصاع مشكa É8ش�به ٕايل .د Èبري مشلكة القدر يف امل�ٓيس االٕ 

  .، وقد متثلت ه8ذه الفكـــرة فــي الفضاءات اyرام>ة zلنص ٕايل Uٔوهام و3دم، وحيوËوحيولها ، وهو �سخـر من Uٔ.المهاÊzود
لكهف 3اشوا ق¹ل ، ف�ٔهل ا ذات فضاء رحب zلتغیري يف املكnان  والزمان ، واzلباس ، وأ�.الم"  Uٔهل الكهف" مرسح>ة 

، وی�8مثّل الفضاء اyرايم ورة ؛ لیواÔوا واقعًا Óدیداً ، وخرجوا ٕايل احلیاة هبذه الصـ�ٔلÑس�هتم، وماتوا مث بعثوا بنیف وثلÎئة 3ام
nوالسلطة ، وفضاء احلیاة"الكهف"هيا املتناقضني فضاء املوت والفقدان والظالم يف بفضاء" طرسوس" دینةالعام يف م nبواحل 
  .وتدور Uٔ.داث املرسح>ة يف Uٔربعة فصول دون Uٔن یقOّسمها الاكتب ٕايل مkاظر ومشاهد ،"القرص"ي والنور فــ

، شلكة القدر يف امل�ٓيس إالغریق>ةویعاجل احلكمي من eالل هذا الفضاء مشلكة الزمن، ويه مشلكة شn¹هية ٕاىل .د Èبري مب 
  .فإال�سnان هناك يف رصاع مع قدرة املك�وب

 nرام>ة ملرسحyالل قراءة الفضاءات اe هل الكهف(یة منUٔ ( كام طــرحت احلكمي ومرس.ه ا1هين التجریديطرحت رؤیة ،
Uٔرفق الاكتب مرسحOیته  كام، زمن من ÓUٔل البقاء واحلیاة واحلبفضاءات النص رصا3ا فكرÄ متثّل يف رصاع إال�سان ضnد ال

  .يف مع� اyرايمرش8ادات اس�تخnد¶ا بوعي شدید Uٔ£رزت مدى متكkّه ، ويه عبارة إ موÔة ٕاىل املتلقي ٕ�رشادات
ىل فضاءات درام>ة لقد اش�متلت مرسح>ة Uٔهل  ، والرصاع احلمتي بني التناقض التام عكست) ، وeارج>ةداeلیة(الكهف 3
nمعن النظر يف قراءة فضاءات النص جبانب اما3امل8ني خمتلفني م�ناقضني متUٔ لمتلقي ٕاذاz ه من ٕارشادات ، وميكنnما حــوت
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 Èوال�س Èوال�س

 1الشلك 

الشكل 

الوزن أثقل 

ة رؤیة مرسح>ة Uٔن �سهم يف eلق عوامل درام>ة عâدیدة aسـهم ـ áشلك Uٔو ب�ٓخر ـ يف ٕانتاج>ة معان ودالالت تعّمق يف ا�هنای
، وحسن توظیفه يف طـــرح قــض>8ته يف رؤیة احلكمي zلفضاء اyرايم ٕانّ . ل وتضیف ٕا�هيا Uٔبعادا Óدیدة، بnوفكره الاكتب

 ٔU رايمهمرسح>ةyل الكهف بلغ ذروة النضج ا.  
I. بناء ال?شك>ل احلريك  

  : اخلطــوط .1

ىل جحم، Uٔو يف  -یقصد �خلطوط مجموع النقاط املتعاق¹ة  ىل سطح مس�تو Uٔو ìري مس�تو، Uٔو 3 ويه أ�±ر ا1ي ®كونه أ�داة 3
واحملتوى )  النص املنطوق(مبعىن Uٔن zلخطوط دورُا فا3ًال يف الربط بني املوضوع  Uٔي فضاء من فضاءات اzلعب املرس� ،

يف الصورة السمعیة املرئیة ،ولهذا فٕان جناح Uٔي صورة ) الرؤیة إالخراج>ة Uٔو الفكرة إالخراج>ة (  املطلوب الوصول ٕالیه
بة عن احملتوى ا1ي �ریده اóرج مع مرا3اة �رتبط ارتباطا وثیقا �س�ت�دام اخلطوط أ�ساس�یة اليت ®كون املعر ) مرسح>ة(

ىل aشك>ل الفضاء املرس�    . ، Uٔي ماكن لعب املمثلني وفضاء قا3ة العرض  )Uٔ01نظر الشلك رمق (طبیعة املوضوع ،فللخطوط قدرة 3
ىل ثالثة قوامئ ، Uٔولها إال�سان  ) الفضاء املرس� (و·Fهيا املاكن ) املمثل(ٕان Úلیة املزي�سني يف العرض املرس� aش�تغل 3

و3لیه فٕان اخلطوط ب�nنوعها تفرز ±راًء ال ميكن ùس�تغناء عنه يف ٕا�شاء وصنا3ة العرض املرس�، ) املوضوع(و·�هثا الصورة 
�كون zلخطو، ) اجلسمي(ٕاذ عندما یدeل املزي�سني يف aشك>ل هیئة الشخصیة املرسح>ة من eالل بعدها الفزيیولو� 

ىل مkصة املرس ( ىل الر¼ح، وحركهتا �جتاهات خمتلفة وم�نو3ة، ) حاحلركة 3 دور إالحياء �حلق>قة اyاeلیة zلشخصیة Uٔثناء لعهبا 3
ىل الر¼ح من د�كورات و Uٔش�یاء �س�تعني هبا اóرج  ٕاضافة ٕاىل ذg ®كشف اخلطوط وaرشح zلمتلقي أ�جسام املوجودة 3

  .ٕال£راز الصورة املرسح>ة
  
  

  
  
  

  
  
   Les masses:الك�8ل .2

Èیب ا1ي Ë .دود ®كوی�>ة املكونة لهیئة الفرد Uٔو أ�فراد Uٔو Uٔي مادة تدeل يف الرت " أ�ش�یاء" تعين الك�É يف املرسح 
فالك�É ٕاذن يه المكیة اليت حتولت ٕاىل نوعیة بفعل  ٔ�خرى اليت ®َكون العرض املرس�، تتفا3ل وتتوازن مع العنارص امعینة

، ذg ٔ�ن املمثل اخل.....واحلركة واzلون والضوء  ٕاضافة من ق¹ل عنارص Uٔخرى داeل العرض املرس�، یوظفها اóرج اكملمثل
تÉ فعا: ومؤ±رة ح>� یضیف ٕاىل الفضاء قوة و�شاطًا، وهو مركز قوة eالقة وم�طورة 1ا یصري املمثل مبثابة كتÉ حتوز هو ك 

ىل  3 Éلك�z اليلyشك>ل املعىن اa اللe ٓن وا.د منU ذب نظر ملا �متتع به من وزن ،ٕاك·رة مزاج املتلقي واملشهد يفÓ ىل 3
  : 3دة Uٔمناط Uٔمهها واع الك�ل و لهااملرسح  وتتعدد Uٔن

  )Óامدة(كتÉ ·بتة  -

  )Úلیة(كتÉ م�حركة  -

واالثنان يف حركة مس�مترة بواسطة املزيان�س ا1ي مينحهام دال: حرÈیة، 
3دا حركة املمثل من eالل الفعل املرس�، وما ٕان یتحرك املمثل حىت تبدUٔ هذه 

 الوزن Uٔثقل من هذه اجلهة
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التشكيالت الحركية التي تعتمد شكل المثلث في 
 مراحل تطور فعل المسرحي

، ف�تحول هذه الك�ل من Uٔش�یاء ٕاىل وتبعا لطبیعة املشهد ضاء املرس�الك�ل يف ùش�تغال، تبعا zلعالقة املوجودة داeل الف
فعطیل مÃال هو ، "لها دالالت معینة ف�كسب بذg خصائص نوعیة وصفات ال متتلكها يف احلیاة  الواقعیة  3signesالمات"

حىت تفقد هذه الك�É سكوهنا لقسوة الفضیjة،  "Äغو"و" رودریغو" كتÉ ساكنة ولكن ما ٕان تبدUٔ االهتامات والش�تامئ للك من
ىل وتت وميكن eUٔذ مÃال Uٓخر ممتثل يف السمل  ،بذg كتÉ ·�رة" عطیل" ویصري" دیدمونة"حرك بذg بدافع فعل الغرية 3

فهو  الفضاء املرس�/ق>ة، وعندما حيتل .زيا يف املاكناخلش�يب، فهو كتÉ مكونة من معود�ن بطول  وا.د ®ربطهام Uٔلواح Uٔف 
كتÉ ساكنة لكن ح>� �س�تعم� املمثل يف اس�ت�دامات م�عددة یتحول من سمل zلصعود والهبوط ٕاىل قضبان جسن Uٔو جرس 

ٕان اس�ت�دام لك كتÉ ساكنة من طرف املمثل تعطي دال: اش�تغال ختتلف ٕاذ  .ني مس�تویني Uٔو نوافذ يف شلك Uٔفقي�ربط ب
yرايمعن سابقهتا تبعا حلمتیة املشهد واملوقف ا.  

  :التkـوع  .3

ىل التنوع قدر إالماكن يف لك حلظة من جي ىل اóرج Uٔن یبذل Ôده zلحصول 3 ب 3
حىت ال یظهر  حلظات العرض ، ف>كون رمسه zلخطوط �س�تغرق Uٔكرب 3دد من مkاطق ا�متثیل،

التكرار يف ال?شك>الت احلرÈیة، وال Uٔن ®كون هذه ال?شك>الت جمرد زخرفة شلكیة يف رمس 
 ، بل 3لیه و�س�مترار اس�تعامل املثلث)املثلث 02انظر الشلك رمق (احلراكت بذریعة eلق تنویعات 

ىل املتعةب�ٔشاكل خم    ميت� و.دة م�ضمنة zلتنوع جيعل، حىتتلفة وم�نو3ة zلحصول 3
  .هبا املشاهد�ن عنارص aشاركه العرض اجيابیا وتتفا3ل معه

    )U)Types de mouvementsٔنواع احلركة يف املرسح  .1

ىل الر¼ح Uٔو يف الفضاء املرس� لو دققkا يف مجمل احلراكت ، فل�س هناك ٕاال 3
      . verticale  movementو حركة Uٔفق>ة  mouvement Horizontal  نو3ان من احلركة ،حركة رUٔس�یة

  ٔU.  خول واخلروجyحركة ا Mouvement d’entrer et de sortie  

 Éن یبقى املمثل ملدة طویUٔ نه ال ميكنUٔ و فائدة درام>ة ، كامUٔ صة املرسح دون هدفkي خشصیة ٕاىل مUٔ لeراما ال تدyيف ا
ىل الر¼ح، ىل الفائدة املرغوب فهيا 3 ìري Uٔن احلا: اليت یدeل مهنا Uٔو ینرصف، لها ت�ٔثري Èبري ٕاذ  بعد Uٔن حيصل مkه اóرج 3

ىل اóرج Uٔن یدرس بعنایة Èیف>ة اyخول واخلروج Uٔثناء التدریبات ويف رؤیته إالخراج>ة    .جيب 3
  Les passagesالعبور   .ب 

ملنصة ٕاىل بوسع الشخص Uٔن یعرب من ميني او العبور بÑساطة، هو حترك خشص من ماكن ٕاىل ماكن Uٓخر فوق الر¼ح ، 
 ٓ U ن یعرب اجتاه خشصUٔ هkو من املنطقة اخللف>ة ٕاىل املنطقة أ�مام>ة وميكUٔ ،و العكسUٔ و ٕاىل املك�ب�سارهاUٔ و ٕاىل النافذةUٔ خر ،
 .و�كون العبور 3ادة Uٔكرث من خطوة یقوم هبا املمثل، كام ميكن الق>ام �لعبور ٕ�.دى الطریق�ني

   Passage directe:العبور املبارش  - 

، ®كون ف>ه نقطة )01ینظر الشلك رمق ( یمت هذا العبور يف خط مس�تقمي م¹ارشة اجتاه خشص Uٓخر
ٕاال (، كام ال جيب Uٔن یصاح¹ه اح�اكك أ�قدام وال تعدیل يف وضع اجلسم الوصول مقصودة

 gن �كون يف تواصل  )ٕاذا تطلبت الرؤیة إالخراج>ة ذUٔ ىل الشخص العا£ر كام جيب 3
ىل قد   رته يف Óلب ùن?¹اه دون م¹الغة برصي دامئ مع املشاهد�ن وUٔن حيافظ 3

 le passage en courbe: العبور املقوس - 

 1 الشلك

 ب

 ٔU 

 ج
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 ٔU 

 ٔU 
 ج ب

 3الشلك 

 4الشلك 

 2الشلك 

 ٔU  ب

  

Uٔو  )02ینظر الشلك رمق ( هذا العبور ٕاما يف مkحىن مفردیمت 
ٕاىل نقطة سواء اكنت خشصا Uٔو ش�0ا، ) 03ینظر الشلك رمق ( مزدوج

 فميكن اس�تعامل هذا العبور تفادÄ لقطع أ�·ث Uٔو ممثلني Uٓخر�ن
، Uٔو ميكن اس�تعامË من ق¹ل واقفني يف طریق الشخص العا£ر

ٕاىل موضع مل �س�تطع العبور  اóرج ٕالحضار ممثل بطریقة طبیعیة
 . ٕالیه م¹ارشة 

 :احلركة املتوازیة واملتعاÈسة  -

احلركة املتوازیة تقع ح>� �سري املمثلون بعرض املنصة، و3ادة 

ح>ث  ما ®كون ذات مدلول فاكيه يف املرسح>ات الواقعیة،

ميكن تضخمي طاقهتا الكوم>دیة  Uٔو ®كون يف املرسح امللحمي 

  )Uٔ04نظر الشلك رمق ( حتدد سري خشصیة الراوي

Uٔما احلركة املضادة فه2ي بعكس احلركة املتوازیة، ت?شلك 
ٕاما وا.د حنو ا�ٓخر Uٔو  مثلني �سريان يف اجتاهني م�ضاد�نمب 

ویعمتد 3لهيا  ،ن عن بعضهام وبنفس الرس3ة تقریبام�با3دا
 احلزن من ùنتصار ٕاىل اóرجون لتÑ>ان التعارض Uٔو االتفاق، ففي أ�ول یمت عن طریق التبا3د والثاين �لتقارب، من الفرح ٕاىل

  .الهزمية
 :التوازنتعامل اóرج مع  .2

ىل ىل نوع ال?شك>ل احلريك ا1ي یقرت.ه اóرج بواسطة تنظميه zلك�ل 3  Uٔساس طبیعیة أ�ش�یاء يف املرسح، یعمتد التوازن 3
ىل  اليت یضعها داeل الفضاء املرس� من Uٔلوان، وUٔضواء، وحىت Uٔجسام املمثلني، فkظام املوازنة لهذه الك�ل وأ�لوان 3
السطوح Uٔمر رضوري حلل الكÃري من معضالت العرض املرس� ٔ�نه �سا3د يف معلیة Óذب ان?¹اه املتلقي .ني تÑىن 3القة 

وaس�تلطفها العني ، فالتنویع يف أ�جحام خيلق شعورا yى املتلقي جيع� یعرف قمية الفراغ واملسافة واملسا.ة توازن یق¹لها العقل 
  .رة املرسح>ة داeل الفضاء املرس�والعمق والتبا3د بني لك العنارص املكونة zلصو 

ىل خش�بة املرسح تمت من eالل ال?ساوي يف  توزیع ال?شك>الت اليت aشغل وت�ٔس�سا ملا تقدم فٕان معلیة eلق التوازن 3
ٕا.داث aساوي يف الصورة املرسح>ة من ح>ث توزیع احلراكت املرسح>ة " الفضاء املرس�، فه2ي توازن نفسها بنفسها Uٔي 

  ."لوان والظالل وأ�جحام وأ�نواروالشخصیات وا�ٔ 
هو ٕا7.ة فرصة ) مزي�سني(ٕان الهدف من Uٔي aشك>ل حريك 

أ�شاكل، من د�كورات وUٔنوار وحىت التحرك حبریة اكمÉ مضن 
، سواء ر اóرج توظیفها والتعامل معهاالشخصیات وكذا أ�بعاد اليت قر 

اكنت ت� أ�شاكل م�ضمنة للك احلراكت اليت تتطلهبا املزي�سني يف 
ىل الت�س�یق بني عنرص إالیقاع  وعنرص التوازن، تنظميها، Uٔو ùع:د 3

gبعد من ذUٔ ن حيبذ وٕاذا ذهبنا ٕاىلUٔ فل�س من الرضوري ،
بل �رغبون لك الرغبة يف ق¹ول ما یعرف �مس التوازن الفين وهذا  ٕاطالقا،) التوازن الطبیعي(املشاهدون التوازن فوق الر¼ح 

ازنة خشص مؤكد Uٔمام خشص ، هو توازن ت�Èٔیدي Uٔي مو وازن امجلال الفين ، ٕاىل .د Èبريالنوع �س�تعم� الكÃري من اóرÓني ، وت
 .) 02و 01ینظر اóطط رمق (، Uٔو مجمو3ة  من أ�ش�اص مؤكد Uٓخر
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 اجلهة املقابÉ وا.د مناملمثلني مبمثل  ةو3مجمتوازن 


