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 ورات املسرحية للمخرج يف ظل العوملةصخصوصية الت
 أ. د. سعد عبد الكريم

 خالصة البحث

حمتية التجدد، والوصول اىل أ طر جديدة، ومبتكرة، عرب التجريب واملعملية حنو مرسح      

 امتاعًا واقتناعًا وتأ ثريًا يف املتلقني، وهذه الوس يةل مصحوبة بفكر، وقضااي الانسان. أ كرث

ات والاش تغال التصور املرسيح العرايق يف جتربته املرسحية ينطلق من خصوصية واخملرج

يعه ورصد واعاد مواض  وتنوعتاملعريف العميق ابملرسح، وهذه املعرفة جعلته يدنو من قضاايه 

تفكيك وتركيب خطابه املرسيح ومن خالل انفتاحه وتعدد قراءاته وحماوةل تغيري اشاكل التعامل 

 اللية اجلديدة يريد هبا جتليات وتطلعات حنو العاملية.مع منظوماته ادل

رايق يف ورات املرسحية للمخرج العصوالبحث يثري الاس تفهام الآيت: ما يه خصوصيات الت

 ظل العوملة؟

، يف بغداد 5202اىل  5202والهدف تعرف تكل اخلصوصيات ويتحدد البحث زمانيًا من 

التصورات  الاول مفاهميية العوملة والثاين خصائصحرصاًي ويتناول البحث يف ادبياته مبحثني 

معطيات البحث خصوصية املصادر الاساس ية للمخرج العرايق واجرائيًا  املرسحية للمخرج ومن

بوك( وخرج بنتاجئ امهها انطلقت  مرسحية )فيس 5200اش تغل الباحث عىل عينة قصدية عام 

تظاهر( ة اىل قضية عاملية )الاحتجاج وال احمللية مكوضوعة عراقية بوساطة التقانة وانظمة رمقي

بال حواجز، وجاء يف ابرز الاس تنتاجات تغري منط التقدير التقليدي، وارتقاء حركة الشلك 

املريئ والتجوال الصوري وانشاء فضاء العرض املرسيح، وهذا التطور ابجتاه العوملة قد يؤدي 

 .ع اماكنياته التكنولوجية!اىل تقريب املرسح العرايق بني مسارح العامل، رمغ تواض

 الفصل ال ول )االإطار املهنجي(

 -اليه: مشلكة البحث واحلاجة 

 اصبحت العوملة واقعًا راهنًا حبيث ال ميكن نفهيا او جتاهلها، فأ ين حنن مهنا يف املرسح؟

ويف قراءة ذلاكرة املرسح العرايق والاطالع عىل جتارب اخملرجني العراقيني ل كرث من مئة عام، 

جند تصورات مرسحية عديدة واكبت التطورات العاملية والعربية، عىل مس توى التقنيات 

املرسحية والمتثيل والاخراج، واكن اخملرج العرايق يهنل ويس تفيد ويس توعب من التجارب 

غربية والرشقية، ومن خالل ادلراسة والبحث يف املعاهد واللكيات العاملية، وتأ ثره املرسحية ال
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بتكل التطورات واحلراكت اجلديدة يف املرسح العاملي اليت انتجت عرب نشاطها الطويل العديد 

 من التجارب الاخراجية واليت أ ثرت يف مجمل عنارصه.

والت يف النص والفكرة وتؤكد من معاجلات وحت وان تصورات اخملرج العرايق انطلقت

الطروحات الفكرية والفلسفية، وان تباين التجربة اكن لها ادلور املهم يف رفع الاعامل املرسحية 

اىل مس توى متقدم يف املرسح املعارص. ومع تطور شلك العرض املرسيح ف ي بداية القرن 

همامم ابجلانب الا يد اىلالواحد والعرشين وتطور مضامينه، اذ سعت تكل العروض بشلكها اجلد

امجلايل يف التشكيل الصوري للعرض املرسيح، والتصورات اليت تؤكد س ياقات احلداثة وما 

 بعد احلداثة واليت تؤكد عىل املغايرة والتعددية.

 املرسح يرتدد يف لك اجملاالت الفنية والثقافية واذلي يؤثر فيث أ صبحوتعاظم صوت العوملة اذلي 

رق ويضع عوامله ورهاانته، ابعتباره فعاًل حضاراًي يواجه التحدايت ويضعه يف مفرتق ط

ىل عاملس تقبلية. واليوم حراك املرسح العرايق وتفاعهل ومتازج فنونه وتالحقها، ويف الانفتاح 

اكدميية، املرسح العرايق الفاعل والبحوث الا الثقافات والتجارب املرسحية واملهرجاانت وحضور

العراقيني، وعرب ادلراسة اجلامعية وحضور الندوات واملؤمترات املرسحية واحتاكك اخملرجني 

العربية وادلولية، والتجارب املعارصة للمخرج العرايق والرؤى الابداعية واملبتكرات الفنية، 

جعلت املرسح العرايق عىل تواصل مع املرسح العاملي، ويف املقاربة والكشف عن املناجه 

يت اعمتدها احصاب هذه التجارب اخملتلفة، وربط املرسح العرايق والاساليب الاخراجية ال

خصوصًا مكنظومة شامةل )نصوص وعروض ومؤسسات وتلقي ونقد( ابحمليط اخلاريج العام 

اي احمليط اجلديد )العوملة(، جاء تأ كيد اخملرج العرايق عىل ان يبقى املرسح فضاء مفتوح يف لك 

هام  عرص العوملة الثقافية، ذلا يثري هذا البحث الاس تف الاجتاهات والاحمامالت التداولية يف

 الآيت:

 ما يه خصوصية التصورات املرسحية للمخرج العرايق يف ظل العوملة؟

 أ مهية البحث:

ملة ابلتصورات املرسحية العاملية املعارصة للمخرجني يف العامل املعارص ويف ظل العو  البحث هيمت

ملرسح، ومدى املعلوماتية املتطورة والتكنولوجيا وتوظيفها يف االثقافية وانتشار وسائل االتصال و 

مقاربة جتارب اخملرج العرايق للمناجه والاجتاهات الاخراجية لكبار اخملرجني يف العامل، ويسلط 

الضوء عل سامت وخصائص العوملة وجتلياهتا يف العروض املرسحية، ويفيد البحث ادلارسني 

 ختصصات الاخراج والمتثيل والسينوغرافيا.واخملتصني ابلعلوم املرسحية و 
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 تعرف خصوصية التصورات املرسحية للمخرج العرايق يف ظل العوملة. هدف البحث:

 حدود البحث: 

 5202 – 5202زمانيًا: من عام 

 ماكنيًا: بغداد حرصايً 

 موضوعيًا: العروض املرسحية املعارصة مضن احلدود الزمانية ومتثالت العوملة فهيا.

 املصطلحات:حتديد 

))ُخص خيص: خصًا وخصوصًا : جاء يف معجم املعاين اجلامع: Particularity خصوصية

( 180: 5220ه وخصيص وخصيصاء(( )الاصفهاين، صوخصوصه وخصوصية وختصه وخصي

اي ان اليشء صار خاصًا، وكذكل اعطاه شيئًا كثريًا، وقد جاء خّص بعد غىن احتاج وافتقر 

ْم َخَصاَصٌة{ يف سورة احلرش: } وساءت حاهُل. قال تعاىل َويُْؤِثُروَن عىََل َأنُفِسهِْم َولَْو اَكَن هِبِ

آية  )سورة (. اي ارشاك لك خصوصيات ال دوات الانسانية ادلاخلية واخلارجية 9احلرش، أ

 ووضعها يف ماكن خاص هل عنوان موحد ك ن تقول عىل لون امحر، او تندهش بيشء مجيل.

آابدي: ))خصه ابليشء: فضومعىن اخلصائص لغة كام  هل جاءت ايضاً يف القاموس احمليط للفريوزأ

آابدي، خوقال صاحب لسان العرب:   (.120: 0921صه ابليشء أ فرده به دون غريه((. )أ

واصطالحًا متثل اخلصوصية: املزيات والسامت واملعاين لدلالةل عىل مبادئ ال ش ياء وقوانيهنا 

الثقافية )يف الادب واملرسح والسيامن والصحافة والس ياسة وامناط معينة وسائر املنظومات 

آليات معينة ملنظومات لكية )اجلوهري، د.ت:   (.10والاجمامع( ويه ترادف أ

آليات وسامت حمددة تكشف معاين  والتعريف الاجرايئ للباحث اخلصائص يه: مجموعة أ

 الاش ياء العطاهئا صفة ما.

: تصور )فعل( تصور ليتصور تصورًا، فهو متورص واملفعول Perceptionsالتصورات 

متصور. تصور ان البيت هيزت: ختيل تومه. تصور اليشء: تومهه ختيهل واس تحرض صورته يف 

ذهنه. تصور هل املنظر: صاَر هل يف ذهنه صورة وشالًك. ال يتصور عقل: ال يصدق، امجلع 

 تصورات.

 ه، اراؤه. التصور: اس تحضار صورة يشء حمسوساكنت لك تصوراته خاطئة، مفاهميه، افاكر 

 (.502: 5222يف العقل دون الترصف فيه. )منصور، 

 التصور: تصور اليشء تومهت صورته فتصور يل. فتصور: تشلك.
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ويعرف الباحث التصور بأ نه: نشاط ذهين طبيعي للعقل يفرتض موضوعات وفهم معني وليس 

لوجود الفعيل جلها فتبدو حقيقية قابةل لالنتقال اىل ااابلرضورة ان تكون حقيقية ولكن اخملرج يع

 او مس بقة. ويقرتن بقوانني معينة، وتكون احماملية

: )لغواًي( عومَل: يعومل، عومله، فهو ُمعلوم، واملفعول ُمعومل. )ابن Globalizationالعوملة 

 (.088: 0989منظور، 

كسابه الصبغة الع يشمل العامل لكه املية وتوس يع دائرته ل ان تعريف العوملة يعين تعممي اليشء واإ

ويف اللغة تعين ))مصدرًا جاءت توليدًا من لكمة عامل وتفرتض لها فعاًل هو عومل يعومل عوملة 

منا تس تعمل للتعبري عن مفهوم  بطريقة التوكيد القيايس.. وأ ماصيغة الفعلةل اليت تأ يت مهنا العوملة فاإ

 (.02: 5222صيغة التفعيل(( )شاهني، ال حداث واالإضافة، ويه مماثةل يف هذه ل 

العوملة لغًة ايضًا: مصدر اش تقايق لفعل مس تحدث عومل يعومل عومله. فيقال: ان احلياة تعوملت 

 بعد ان تعومل ال قتصاد وان الس يوةل املالية واملواصالت واملعلومات قد تعوملت.

لعملية احلريف هل اىل تكل ا(. أ ما معىن العوملة: يه مصطلح يشري املعىن 12: 0998)اجلابري، 

اليت يمت فهيا حتويل الظواهر احمللية او الاقلميية اىل ظواهر عاملية. وميكن وصف العوملة ايضًا 

طاربأ هنا: ))معلية يمت من خاللها تعزيز الرتابط بني شعوب العامل يف  ع واحد ليك تتظافر جممت اإ

عية وى الاقتصادية والس ياس ية والاجماممجموع الق هجودمه معًا حنو ال فضل، متثل هذه العملية

 (22: 5220والثقافية والتكنولوجية((. )احلداد، 

 ويرتمج البعض العوملة: ابلكونية، وبعضهم يرتمج العوملة ابلكوكبية، وبعضهم ابلشومةل. )مخراوي،

5201 :www..) 

دود هيدف ح ويعرفها الباحث اجرائيًا )العوملة(: يه تصور مشويل مس بق او احماميل عام بال

 اىل خلق وحدة ومنظومة متاكمةل يف ش ىت اجملاالت وينطلق من احمللية اىل اوسع نطاق شامل.

 الفصل الثاين )أ دبيات البحث(

 املبحث ال ول: مفاهميية العوملة

لت جسهناك اجراءات وخيارات تالزم املساجالت حول مس تقبل الكوكب، مفوضوعة العوملة 

حملافل ادلولية، وتغطي جمددًا فكرة العوملة ذاهتا وقائع ومواقف دخواًل مرموقًا يف كربايت ا

متناقضة، ويه كنظام جديد، يرشعن فلسفة عامة جديدة، ويس تخرج املمتلاكت املشرتكة بني 

 البرشية العلمية والثقافية والفنية.
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 ومفهوم العوملة غري واحض وفيه مغوض، ووقع يف اختالفات الباحثني وتنوعت تفسرياته بني

اجلوانب الاقتصادية والتكنولوجية والاجمامعية والس ياس ية والثقافية، الا ان هناك عالئق بني 

مس توايت متعددة للتحليل: الثقافة، الايديولوجيا، الاقتصاد، الس ياسة، والاجتاه املتنايم 

 كرثأ  اذلي يصبح به العامل نسبيًا كرة اجمامعة بال حدود، ويصبح تداخل بني الامم وجيعل العامل 

اتصااًل، وميكن القول ان العوملة: ))صياغة ايديولوجية حلضارة الغرب من فكر واقتصاد وثقافة 

 (01: 5200وتعمميها((. )النرص، للس يطرة عىل العامل 

دل بيامن مفهوم العاملية، انفتاح عىل العامل، واحتاكك ابلثقافات العاملية مع الاحتفاظ خبصوصية الب

لآخر دون قميية، فالعاملية اثراء للفكر وتبادل للمعرفة والاعرتاف املتبادل ابالفكرية والثفافية وال 

ان الهوية. اما العوملة فهيي الغاء خشصية البدل وذوابهنا يف الآخر، ويه تنفذ من خالل دفق

ة اخلصوصيات، ويه تقوم عىل مبدأ  )الفردي رغبات الافراد وامجلاعات حبيث تقيض عىل

و د املرء يف ان حقيقة وجوده حمصورة يف فرديته. فتقوم ابلغاء لك ما هاملستسِلمة(، وهو اعتقا

 (02: 0928العوملي هو وحده املوجود. )البس يوين،  االإطارجامعي ليبقى 

م. والعوملة تشري اىل فكرة الاعمامدية املتبادةل بني ادلول بطريقة يبدو مس تحيالً معها الفصل بيهن

آخر للعوملة هو اجتاه تصاحلي هيدف لتوحيد الشعوب عىل مس توى العامل من  وهناك مفهوم أ

(. الاقتصاد، املعرفة والتطور العلمي والتكنولوجيا)-اضالع: خالل نظام واحد مكثلث بثالث 

 (80)خادل، د.ت: 

وهناك من يعترب ان العوملة ثورة تكنولوجية واجمامعية تغطي العامل بش بكة من املواصالت 

لف املفاهمي والقمي السلوكية مما جيعلها ذات تأ ثري فعال يف خمت واالتصاالت انتجت امناطًا من

لبعض ا احلياة اخلاصة والعامة ويه امر ال ميكن رده او الاختيار فيه وهو ما أ طلق عليه جوانب

)حمتية العوملة( وان هذه احلمتية للعوملة هتدف اىل خلق وحدة ومنظومة متاكمةل، اما الهوية 

ف سايس عىل التعددية، حيث تدافع عهنا وعن تنوعها، وابلتايل فان هداحمللية فان تركزيها الا

العوملة هو ازاةل لك احلدود، بيامن الهوية احمللية الوطنية دامئة السعي الإثبات لك الاختالفات 

ام بني العامل. وابلتايل فان الهوية الوطنية عندما حتاول ان تنتقل حتافظ عىل نفسها يف الع فامي

عام، واحملافظة عىل احملدودية ال الشمولية، وان العوملة دامئة البحث عن الشمولية عوضًا عن ال

والسعي اىل العام والالحمدودية، وتسعى العوملة يف خصائصها اىل التحوالت الرسيعة ويف جتديد 

 الانتاج، وحتديث وتطوير التكنولوجيا.
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املرتبطة ت من املفهومات املركزية و وظاهرة العوملة املثرية للجدل يف الاوساط الااكدميية، صار 

ابالشاكالت اخلاصة ابلقضااي ادلاخةل يف اطار اجملاالت املعرفية اخملتلفة، وكوهنا مفهومًا حموراًي 

ية والامركة، الكونية والكوكبية الشمول وذكل النتشار مفهومات اخرى بديةل وبنفس املعىن مثل: 

 سمية.دل عىل وجود قلق عىل املعىن واختالف عىل الت الا ان الباحثني مييلون اىل العوملة، مما ي

آدم، ميوالعوملة ))فكرة قد آدم( )أ آلتوم، أ : 0999ة مغلقة بيياب عرصية جديدة(( كام يصفها )أ

(. وان الزنعة للعاملية يه نزعة انسانية ولكن املشلكة عرب التارخي يف ))ان ال قوايء يس تغلون 08

(. ويركز اخلطاب 021: 0999اذلي خيدم مصاحلهم )مسمل، هذه الزنعة لغرض نظاهمم العاملي 

ة ال مناص التبين، بل ))يه حمتي ال مرييك عىل ان العوملة ليست جمرد خيار قابل للرفض او

(. 522: 0992مهنا يف توجه النظام العاملي اجلديد، وال خيار للعامل النايم غريها((. )ولكزن، 

جتاه اترخيي حنو انكامش العامل وزايدة وعي الافراد ويعرف )روبرتسون( العوملة: ))بأ هنا ا

( وهذا التعريف ركز عىل فكرة انكامش 8: 0995واجملمتعات هبذا الانكامش(( )روبرتسون، 

كثرية مهنا: تقارب املسافات والثقافات وترابط اجملمتعات وادلول ورسعة  العامل يتضمن امور

 ا. ودحدد )يس( ثالث معليات توضع يفالتحوالت واملس تجدات وضعف القدرة عىل جماراهت

 الاعتبار عن حتديد مفهوم العوملة ويه:

 انتشار املعلومات حيث تصبح متاحة دلى مجيع الناس. - 0

 تذويب احلدود والفواصل بني ادلول. - 5

 زايدة معدالت التشابه بني امجلاعات واجملمتعات واملؤسسات. - 2

 (08: 0999)يس، 

ع واقصاء والعاملية، ))فالعوملة تشري اىل ارادة الهمينة، وابلتايل اىل مقويفرق )اجلابري( بني العوملة 

اىل املس توى  الطموح والارتقاء ابخلصوصية للخصوصية واحتواء العامل، بيامن العاملية تشري اىل

: 0998العاملي ويه تفتح عىل ما هو عاملي لل خذ والعطاء يف التعارف واحلوار((. )اجلابري، 

222) 

احث ان العوملة اليت هتمنا يف اجلانب الثقايف هو اجلانب ال كرث مغوضًا حيث يشري ويرى الب

اىل ))الانفتاح غري املس بوق للثقافات عىل بعضها البعض، كام حتمل يف طياهتا نوعًا من الغزو 

(. وفامي 22: 0998الثقايف اي قهر الثقافة ال قوى للثقافة الاخرى، ال ضعف مهنا((. )امني، 

( الس ياس ية.و حدايت الثقافية يه ال كرث خطورة بني ابيق التحدايت )الاقتصادية خيص الت

 حيث اهنا تتعلق ابلقمي والاخالق والهوية وادلين وحماوةل فرض مناذج مغايرة.



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

20 

 

والتحدي الثقايف يعين انتقال اهمامم وعي الانسان من اجملال احمليل اىل اجملال العاملي، حيث 

ل امل ووحدته البرشية، وتربز بوضوح الهوية واملواطنة العاملية وحتل حميزداد الوعي بعاملية الع

ني اللكي التوتر ب أ برزهاالوالءات والانمامءات الوطنية. الا ان العوملة تفرض حتدايت اخرى 

واخلصوصية بني عاملية الثقافة واحلفاظ عىل الهوية والتوسع الهائل يف املعارف والقدرة عىل 

هو اتساع الفجوة من الناحية التكنولوجية بيننا وبني ادلول املتقدمة. اما  استيعاهبا، والامه

ابلنس بة اىل الهوية الثقافية فهيي ))مجيع السامت املمزية لالمة اكللغة وادلين والتارخي والعادات 

والتقاليد والقمي وامناط العالقات الاجمامعية وطرائق التفكري وغريها مما دحفظ لالمة خشصيهتا 

 جددة عرب عصور التارخي، وميزيها من غريها من ال مم((.املت

 (598: 5220احلداد، )

القدرة  يف املرسح واحملافظة عىل الهوية وال صاةل الثقافية، من خاللولتتفعيل الهوية الثقافية 

عىل التعامل الاجيايب مع حقيقة التعددية الفكرية والثقافية والعرقية، وتربية الفرد يف ضوء 

التعددية تمني روح التسامح ورفض التعصب وقبول الآخر واحرتام الاختالف مع الاخرين، 

وكيفية التعامل مع الاختالف، كام تعين التحول من الاهمامم ابلشأ ن اخلاص اىل الاهمامم ابلشأ ن 

احمليل اىل اخلطاب العاملي، وهذا يتطلب من املرسحيني تمنية همارات  العام، ومن اخلطاب

ل والتفامه مع الآخرين ذوي الثقافات واخللفيات اخملتلفة واعادة النظر ابالجتاهات االتصا

والاساليب واملناجه املرسحية حبيث تمت دراسة وتربية الكوادر املرسحية يف اطار متوازن بني 

يف  ثقافة اجملمتع العرايق والانفتاح عىل الثقافات ال خرى مبا يضفي عىل خشصياهتم طابع العاملية

لتفكري والمتيزي بني عنارص الثقافة الوافدة، ودراسة القضااي واملشالكت العاملية املعارصة. ا

وتعرف الثقافات واحلضارات يف خمتلف مناطق العامل، واكساب املرسحيني همارات التعامل مع 

 التقنيات احلديثة يف جمال املرسح.

 املبحث الثاين: خصائص التصورات املرسحية للمخرج

تنطلق من خصوصية تصورات وفرضيات جاملية وفكرية، دحاول الباحث  االت اخملرجان اش تغ

 اجيازها مبا يأ يت:

خصوصية البيئية: ويه نظام متاكمل يتأ لف من مجموعة العوامل والعنارص الطبيعية  -0

والاجمامعية والاقتصادية واحلضارية اليت حتيط ابالنسان ودحيا هبا، واخملرج املرسيح يتفاعل 

البيئة ويه اجملال اذلي حتدث فيه الااثرة والتفاعل للك وحدة حية، ويه لك ما دحيط من مع 

طبيعة وجممتعات برشية، وللبيئة تأ ثري جاميل عىل اخملرج وتكشف نظم التواصل املرسيح بني 
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اسًا العرض واملتلقي وختلق الفعل التشاريك، وهبذا تشلك البيئة مبفهوهما الطبيعي او اجلغرايف اس

  الماميز الشع ي للفنون: ))ولالختالفات اليت حت م البيئات وجتعلها تتفاوت من الرشق اىليف

آاثر يف حياة الانسان وعالقات افراده  الغرب ومن جلنوب اىل الشامل، وما خلفه هذا لكه من أ

 (22: 0982والاختالفات يف مفاهميه وعقائده واذواقه من شعب ومن اقلمي لآخر(( )برتلميي، 

خصوصية البيئة دلى اخملرج تعرب عن العالقة والفهم اخلاص لالنمامء اىل الطبيعة املأ لوفة وان 

دليه ))وتطبعه ببعض مظاهرها الهادئة او الثائرة او الباردة او ادلافئة وميكن ان نعدها مضمواًن 

 (85وجوهرًا للفن، ومصدرًا من مصادر التذوق امجلايل((. )خادل، د.ت: 

ين الاذواق اخملرج من انحية اذلوق والتصور وتتبا يث املاكن تؤثر يف طبيعةكذكل البيئة من ح 

يف تصورها او انشاهئا يف اماكن ينسجم تنظميها مع بيئهتا وهذا ))ينعكس عىل الفنون اليت 

 صبحأ  متايزت من شعب اىل شعب ومن جنس اىل جنس تبعًا لهذا الماميز، وللسبب نفسه 

آس يا وافريقيا واوراب(( )البس يوين،   (95: 0928مبقدوران المتيزي بني فنون أ

ليت اواجهتد خمرجو املرسح املعارص يف تطوير مفهوم البيئة من خالل حبهثم ادلامئ عىل الطرائق 

فعال يمت عىل وفقها تأ سيس فضاء بييئ مرسيح يرتقي ابملتلقي ليكون عنرصاً فعاالً يف التعامل ال

العرض املرسيح املعارص. مفثاًل )ادولف ابيا( اجهتد عىل ))انشاء فضاءات مرسحية مع بنية 

تنبع من اجلسد احلي )جسد املمثل( وان الفضاء احلي هو انتصار ل شاكل اجلسد عىل اشاكل 

 (80: 5222املادة(( )هيويت، 

بعاد، الا وحدة جاملية تضم لك من املمثل واملنظر املرسيح الثاليثوغاية ايبيا هو احداث 

 بدل املناظر املرسحية املرسومة عىل الس تائر.

آرتو( يف انشاء بيئة مرسحية جديدة يتوحد فهيا ومن خاللها العرض املرسيح  واجهتد )انتوانن أ

واملتلقي يف فعالية جاملية طقس ية: ))س نلغي املرسح والصاةل ونستبدلها مباكن واحد بال حواجز 

آرتمن اي نوع يصبح مرسح الاحداث ذات و، ه ونعيد االتصال املبارش بني املتفرج والعرض(( )أ

0922 :82.) 

ومعل )بيرت بروك( عىل تأ سيس بيئة مرسحية من خالل فعالية الانسان يف الفضاء، ويعتقد 

ان البيئة تؤسس جراء احساس املمثل واملتلقي ابلفضاء املرسيح، ويرى ان املرسح عبارة 

آخذ اية  أ س تطيععن فضاء خاِل )) علهيا خش بة مرسح ما ان  وأ طلقمساحة فارغة جرداء ان أ

خيطو واحد عرب هذه املساحة الفارغة واحدمه ينظر اليه، هذا ما احتاجه لتكوين حركة مرسحية 

 (02: 0998متجسدة(. )بروك، 
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آس يا وامرياك واوراب(  ومعل )بروك( مع فريق من املمثلني مه خليط من ثقافات متعددة )افريقيا وأ

 يطالهبم دامئًا ابالحتفاظ خبصوصيهتم الثقافية.واكن 

 واجهتد كذكل )ريتشارد ششرن( اذ ان البيئة املرسحية تتسع وتتضخم وتنظم لك الفعاليات

تصال يف الوقت ا الاجمامعية وامجلالية واليت تزتامن مع مسرية الفعل املرسيح ويه رساةل وقناة

 داولية. وذلكل عد )ششرن( العرض املرسيحالت ذاته قامئة عىل الفعالية الطقس ية ورموزها

طقس جامعي قامئ عىل اساس املشاركة الفعاةل للمتلقي و))من املمكن للمشاركني وبشلك غري 

 (258 د.ت: زنمتوقع خلق اماكنيات ماكنية جديدة((. )أ ي

وكذكل معل )ماكس رايهنارت( عىل ان املرسح ميكن ان ))يكون الارضية للك الفنون ووضع 

اكر حركة ادلراما امجلالية اليت ارادت ان جتمع فنون املاكن والاضاءة واملوس يقى بعض اف

(. ويف 00: 5222والتصممي واللكمة املنطوقة والمتثيل الناطق والصامت والرقص(( )سبتان، 

املرسح العرايق معل اخملرج )صالح القصب( عىل انشائية الصورة وبناء رؤية العرض وعىل 

تشكيل لوحدة العرض كام يف مرسحية )عزةل يف الكرس تال( و)مكبث( ال  انشائية املعامر

ادلرامية  الفرضياتقبل اخلطاب الصوري كقوه جاملية وفك ارسه من و))التأ كيد عىل حرية 

 (020: 5205وحركة التأ ويل والتشفري(( )عبد الكرمي، 

التفكيك والتشظي: ويه تفكيك املعىن اىل قراءات مزدوجة، ويه تقنية اش تغالية  خصوصية-5

للمخرج اذلي يقرأ  اجلزء مدراكً يف ضوء عالقته ابللك، او قراءة ميزتج فهيا اجلديد واخملتلف من 

آخر. ويشرتك اخملرج مكنتج للعمل، واملتلقي مكس هتكل اذلي دحاول اعادة مجع عنارص  جانب أ

شظي اذلي تتبع الصالت بني معلييت الت ثال ذلكل معل اخملرج )الان اكبرو( العرض، ويف م 

والتجميع يف الفن التشكييل وعروض مرسح الواقعة اليت يقدهما ويف جمال العروض البيئية قدم 

اتبع فهيا التشظي وفوضوية حادة ونرث املمثلني والاحداث  0922مرسحية )خدمة ذاتية( عام 

لزمان والعرض عىل ))وفق مخس واربعني حداًث تسع مهنا يف )بوسطن( اكلشظااي يف املاكن وا

وعرشة يف )نيويورك( وست وعرشون يف )لوس اجنلوس( ويتحقق لك حدث من الاحداث 

يف انفصام اتم عن غريه يف حني النسق اللكي للتشظي عرب ثالث والايت خمتلفة ويف اربع 

(. كذكل معلت )الزيابيث لومكنت( يف 25: 0999شهور ودحصل تداخل زمين بيهنا(( )اكي، 

( عىل تقدمي اجزء من عنارص متناثرة ال تكمتل، او تلتحم، وامنا تقدم يف 9 -0مرسحية )طريق 

صورة شظااي واحداث مقطوعة، وبداايت جديدة فالعرض يشري اىل عنارص درامية فكرة 
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مل وتش تيت حدة العوخشصيات وحوار لكنه رسعان ما يفكك هذه العنارص ويشظهيا مما يلغي و 

 املراكز والنواة.

معل )ريتشارد فورمان( عىل مجموعة  0922ويف مرسحية )اش باع رغبات امجلاهري( عام 

تداعيات او نوعًا من اللعب عىل فكرة التداعي مع نغامت ظاهرة يه صور ذهنية قد ال تكون 

رسحية بعد مل دامئًا صور برصية مث يرن جرس وموس يقى وتسجيل بصوت اخملرج سوف تبدأ  ا

 مخس دقائق.

ذ ال وأ برزجتميع املتناقضات:  خاصية-2  من اش تغل عليه اخملرج الامرييك )روبرت ويلسون( اإ

درامية تربط بني الاحداث ))تصبح الافعال نشاطات تعرض يف فراغ ال دحمل اي  ةين توجد ب 

عىن عىل ملعالقة مع يشء لكي مرتابط، بل يعرض لك عنرص عىل حده، وعىل املشاهد اظفاء ا

 (.022: 5225ما يراه وتقدير هل هو عشوايئ ام نظام هل شلك ام ال(( )جالكني، 

وتوظيف الصورة هممة اعمتدها )ويلسون( بدل املفهوم ادلرايم ومعل املمثل ليس فعل 

آن واحد ويلقي احلوار  الشخصية بل مجموعة من الافعال املزتامنة يقوم هبا مجيع الشخصيات يف أ

، وتؤسس الفكرة املشهدية حىت هتدميها، وتبدأ  فكرة جديدة. ويف مرسحية بطريقة سطحية

 العرض عىل وفق مبدأ  شلكي هممين ال يأ خذ )حياة س يغموند فرويد( دمج )ويلسون( عنارص

روض الافاكر جملموعة من الصور والاحداث ))يف ع يف احلس بان النسق الهارموين عند تطبيقه

)كونيل،  الاشاكل الفنية(( وللسامت امجلالية اليت متزيمرسح ويلسون هناك رفض للنسق 

5222: 522.) 

د )الرحب حمل( و)احلارسان( وقدم قامس محم ويف املرسح العرايق قدم اخملرج شفيق املهدي )لعبة

ا مناخ هذه املرسحيات فهي (اجااث كرس يت)واحلب( وكذكل حمسن العزاوي قدم )املصيدة( عن 

، والنص ناعية يف العامل حفملت يف طياهتا متناقضات اجملمتع الرأ ساميلاوريب منت بعد الثورة الص 

 دحمل رسدًا واحدااًث وينتقل اىل اماكن خمتلفة.

مجع الاساليب: وهو الاسلوب اذلي اختذه )بيرت بروك( فقد مجع اساليب اخراجية  خاصية-1

مع مناظر طبيعية ( و)ماراصاد( ادخل امللحمية والاغاين us –خمتلفة، ففي مرسحيات )حنن 

 ور رمزية ومنلوجات ال خطاب مبارش.ومشاهد كوميدية مع ص

آرتو( ومجع  ومع الرصخات املفزعة والتشجنات اجلسدية، وهنا مجع بني اسلويب )برخيت وأ

)بروك( بني ثقافات عديدة وظهرت يف عروضه موس يقى تعزف ابلآالت الهندية والياابنية 

عرض  اخملرجة )الزيابيث لومكنت( عىل مجع بني اسلوبني يفوالايرانية والرتكية. وكذكل معلت 
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هيايم والاسلوب المتثييل 9-0مرسحية )مجموعة ووسرت( )طريق  ( بني الاسلوبني التقدميي الالاإ

الاهيايم. بني برخيت وس تانسالفسيك. ويف املرسح العرايق اعمتد اخملرج )عوين كرويم( يف 

ريب ربخيت ويقول عن ذكل اخملرج: ))اان امزج بني التجليو غاليلية( و)كوريوالن( لمرسحية )غا

والااكدميية بني نص منفتح وطريقة اخراجية تفجر يف النص مس توايت معل، وايضًا قدم 

)ترنمية الكريس الهزاز( ويه عبارة عن مرسحة الافاكر اليت قدمت يف الواقع من خالل تركيهبا 

 (22: ص5200املنظم والواعي( )النصري، 

يح من ايق وتوظيفها يف العرض املرسر املصادر الاساس ية للمخرج يف املرسح الع خصوصية-2

خالل تطور النشاط املرسيح يف العراق واتساعه، واس تفاد الفنانون العراقيون من انفتاهحم 

عىل الثقافات الاجنبية ووظفوا وكيفوا وطوروا الثقافة املرسحية مبا يناسب الانسان واجملمتع 

 . وميكن اجياز هذه املصادر كام يأ يت:العرايق

 (21 -22: 5202اجنبية وترمجة املرسحيات الاجنبية )عبد الكرمي:  مصادر-2-0

 اترخيية واعمامد املرسح العرايق عىل حوادث اترخيية وخشصيات هممة. مصادر-2-5

ملحمة  -ناخللق والتكوي –ها حضارية من احلضارات العراقية القدمية وامهها مالمح  مصادر-2-2

ف الطوفان، لكاكمش، كي -لكاكمش ومرسحيات قدمت اس تلهمت تكل احلضارات )راثء اور

 تفرس اخللود عند لكاكمش(.

 مصادر دينية واخالقية. -1 -2

 ية وشعبية(.ب مصادر صوفية وشعرية وقصصية )واد – 2-2

 ةمصادر )ش به مرسحية( ومن صورها الشوارع والاسواق وخيال الظل طقوس ديني -2-2

 واحتفاالت.

مصادر الامثال والاحايج والالغاز كام يف مرسحيات )حالق بغداد( و)اكن اي ما  -2 -2

 اكن( و)حال ادلنيا( و)الف امنية( و)الف حمل(.

 املرسح مبخرجية امجلهور وبني –املصادر الاجمامعية اليت تؤكد الصةل امحلميية بني الشعب  -8 -2

شاكر( ليوسف العاين و)الرشيعة( ليوسف العاين ايضًا مثل مرسحيات )اان امك اي  هوكتاب

و)الغريب( لنور ادلين فارس و)احلصار( لعادل اكظم واقرتب الكتاب اىل املدارس الفنية 

ح احلديثة اكلواقعية والرمزية والتعبريية. واحلياة اليومية للفرد العرايق حقالً خصباً دحصد منه املرس 

 حصادًا وفريًا.
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 يعطي فضاء واسع لالبداع املرسيح واثراء تعدد املصادر للمرسح العرايقان هذا التنوع و 

 للحركة املرسحية عىل صعيد التأ ليف والاخراج والمتثيل والسينوغرافيا.

 معطيات ادبيات البحث

من خالل اس تعراض املبحثني السابقني توصل الباحث اىل بعض املعطيات واملؤرشات وعىل 

 النحو الآيت:

املرسحية اجلديدة للمخرج تتطلب الرسعة يف التبدل بفعل الاختالط ان التصورات  - 0

فنية، وتطور ال  للمظاهر الثقافية والتحوالت والتكنولوجيا وتأ ثريها عىل التحوالت

 وسائل االتصال والاعالم املعارصة.

هممة اخملرج يه انتاج مرسيح يشلك تفكري معريف منظم وقصدي يف ضوء معلية  - 5

الواقع اخلاريج، وتركيهبا مضن عالقات منسقة ظاهراًي لكهنا ال  حتليل واعي ملعطيات

 ختلو من التنافر والتشظي يف مضاميهنا.

حتقيق الفعل التأ وييل وجتربة املتلقي ومعل اخملرج مع مجموعة نظم اش تغالية مس متدة من  - 2

طروحات )الفكر العوملي( ويقدم يف ضوءها البنية اجلديدة للعمل املرسيح لتس متر يف 

 وء التجريب مع املتلقي.ض

 الغاء الاسلوبية والاجتاه حنو تعدد الاساليب ومزج الاجتاهات واملزاوجة بيهنا. - 1

تقدمي العمل املرسيح بصورة مغايرة لالصل وتأ سيس حدث حارض واس تعادة احداث  - 2

 املايض.

اس تخدام تقنيات وبىن جماورة ونظم دجمها يف العرض املرسيح اس تخدام السيامن  - 2

 واحلاسوب ليحمل العرض دالالت جديدة تشلك املعاين. وادلااتشو

شاركة ، اذلي مينح املتلقي وظيفة ورغبة ابمل يس يادة الصورة وتقنيات الاهبار البرص  - 2

يف لك اشاكل الاعامل الثقافية العالية التقنية واحلركية، ويه اعامل ال تركز عىل املعىن 

  شعورية.بقدر تركزيها عىل ما ختلقه الصور املرئية من حاةل

ايق تعمتد عىل خصوصية املصادر الاساس ية العراقية حسب نوع ر تصورات اخملرج الع - 8

 املصدر واخملرج ميزج اخليال ابلواقع واملايض ابحلارض.
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 الفصل الثالث )اجراءات البحث(

واملقدمة عىل مسارح  5202اىل عام  5202يضم العروض املرسحية من عام  جممتع البحث:

وفضاءات )بغداد( من قبل املؤسسات الفنية الرمسية )دائرة السيامن واملرسح ولكية ومعهد 

 الفنون امجليةل(.

 اداة البحث:

 معطيات ادبيات البحث النظري

 .CDىل اقراص مدجمة مشاهدات لعروض مرسحية بشلك مبارش من قبل الباحث اضافة ا

اختار الباحث عينة قصدية وذكل متثل مساحة جملمتع البحث يف التنوع  عينة البحث:

والانتقاالت وتعطي فكرة عن تصورات اخملرج يف ظل العوملة، مرسحية )فيس بوك( اعداد 

 واخراج: عامد محمد.

 اعمتد الباحث املهنج الوصفي التحلييل دلراسة حبثه. مهنج البحث:

 مرسحية )فيس بوك(

 اعداد واخراج: عامد محمد

 متثيل: محمد هامش

 ادليكور والاعالن: د. بالمس محمد

 22/2/5200املرسح الوطين: بغداد 

 حاكية املرسحية:

معاانة يومية ورصاع مس متر بني اذلات واخلارج فهو مسلوب الارادة دحاول ان  يف حياة شاب

تلقي د السلطة، ومن خالل الاسرتجاع جيعل امل دحتج، ينتفض، يعرب عن ذكل )ابلتظاهر( ض

ر شعور الشخصية ويه تعيش هذا الرصاع. ومن خالل تصويره يف صفحة )الفيس عيتأ ثر ويش

 بوك( واكن الغرض هو املطالبة ابالصالح وحتسني الوضع الانساين اجمامعيًا واقتصاداًي.

 تصورات اخملرج:

توظيف واس تخدام التقنيات ونظم احلاسوب وادلااتشو ليحمل  حاول اخملرج )عامد محمد( -0

العرض دالالت جديدة، ونظم اش تغالية مس متدة من طروحات )العوملة( وتأ سيس عالمة كبرية 

ويه الشاشة )صفحة الفيس بوك( واش تغال الرمقيات يف هذه الشاشة واليت يظهر فهيا 

( وحاول ة )احلرية، احلب، ادلميقراطيةالشخصية الوحيدة )محمد هامش( اذلي يكتب عرب الصفح

اخملرج اضافة عنارص غري موجودة افرتاضية ذات ثالثة ابعاد ووزع اكمريات فديو لتصوير الصاةل 
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واملمثل وبهثا داخل العرض اضافة اىل صور حركية لبعض املقاطع الواثئقية عن اس تالب 

 الانسان وقهره والاحداث اليومية.

ر البرصي. اكن التصور الامه للمخرج وهذا ما نلمسه يف العرض س يادة الصورة والاهبا -5

واحلضور الواحض للخداع البرصي من بداية العرض. وعرض صور فلمية السجن )ابو غريب( 

تعمل اخملرج للسجناء العراقيني واس  يف شامل بغداد ومعلية التعذيب من قبل القوات الامريكية 

ع رمقي ليحيهل اوةل تقريب الواقع املادي عىل املرسح اىل واقالصور وحم التقنيات الرمقية يف تركيبة

 اىل الظاهرة ويصورها.

تقدمي العمل املرسيح بصورة مغايرة لالصل وتأ سيس حدث حارض واس تعادة احداث  -2

النص من قبل اخملرج )عامد محمد( جلأ  اىل مصادر اعداده لروايتني  ويف اعداد هذا -املايض

ة هام: )عبد الرمحن منيف( يف روايته )رشق املتوسط( و)غائب طعمهممتني واكتبني كبريين 

آالم الس يد معروف(. ففي الرواية الاوىل تتصدر الحئة قانون )حقوق  فرمان( يف روايته )أ

الانسان( ادلولية واليت مل جتد لها ماكاًن هذه احلقوق مجيعها يف احداث الرواية عرب معاانة 

الثانية نشهد مدى الاحساس ابالحباط والقهر الرويح  وتعذيب وقتل بطلها، ويف الرواية

مجليع.. ا والاس تالب الفكري اذلي يعاين منه بطلها الشارد واملنعزل عام حوهل واملطارد من قبل

عىل وفق املصدرين اكن املعد واخملرج، قد مسك خطه ادلرايم ومسعاه الفكري الا ان العرض 

اع عن ني( سوى اعمامده عىل جوهرهيام الفكري وفيه ادلف)الروايتمل يفد كثريًا من هذه املصادر 

 حقوق الانسان خاصة رواية )رشق املتوسط(.

اخملرج يه انتاج مرسيح يشلك تفكري معريف منظم وقصدي يف ضوء معلية حتليل  هممة-1

لو من التنافر لكهنا ال خت واعي ملعطيات الواقع اخلاريج، وتركيهبا مضن عالقات منسقة ظاهرايً 

والتشظي مع املتلقي. فقد معل اخملرج عىل نرش خوذ بيضاء عىل خش بة املرسح مع كريس 

رب هذا السكون ع ل فعلها التحرييضبارة ونقاء الشخصية ون همتحرك، واللون الابيض يعين ط 

عيلها اخراجيًا تف  اذلي ال متزقه الاصوات، وعرب هذا التوظيف لشاشة )الفيس بوك( اذلي مت

رى رجل اخ ة الافرتاضية من داخلها، حيث يظهر املمثل بشخصيةابستنطاق الشخصي

س يايس، حماوراً ومعرتضاً عىل احتجاجات البطل ويتلفظ عليه ابلفاظ غري الئقة وابللهجة احمللية 

ية واثئقية والإجياد عالقة ما بني الشخص  ودحقره. فشاشة احلاسوب وظفها اخملرج الغراض

 شخصيات الافرتاضية اليت تظهر عىل الشاشة ))فالعرضالواقعية املوجودة عىل املرسح وال 
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املرسيح  هاملرسيح اكن جيمع بني ما هو مادي واقعي اىل جانب ما هو رمقي تقين لصناعة خطاب

 .: د.ص(5200بني عاملني افرتايض وواقعي((. )حبيب، 

التصورات املرسحية اجلديدة للمخرج تتطلب الرسعة يف التبدل بفعل الاختالط  ان-2

لمظاهر الثقافية والتحوالت والتكنولوجيا وتأ ثريها عىل التحوالت الفنية، وتطور وسائل ل

االتصال والاعالم املعارصة. وان اخملرج )عامد محمد( قد تعاكس مع أ فق التوقع الرسدي النه اكن 

بوحه  يعًا يفوداليل )أ برق لنا رس ابزاء عاملًا رمقيًا متشعبًا ومتعالقًا عرب كوالج مرسيح خمترص 

واهزتازه الكبري واملنبعث من زمن فقدت الايديولوجيات العتيقة حضورها وشاخت يف عرص 

اكن نتاج التقدم التقاين املتسارع، عرص تبدل الهوايت الثقافية التواصل واملثاقفة اذلي 

 ، د.ص(.5200واملعرفية(( )حبيب، 

حطم  ات واملزاوجة بيهنا فقدالاسلوبية والاجتاه حنو تعدد الاساليب ومزج الاجتاه الغاء-2

اخملرج قواعد الوحدات الثالث والبناء ادلرايم مثلام تتحطم فيه الازمنة والامكنة وتظهر 

خشصيات افرتاضية وسط عوامل افرتاضية واقرتب اخملرج من معل )ريشارد فورمان( يف مرسحه 

يف مجموعة من  الفلسفي )الهس تريي الانطولويج( حني معد فيه اىل مرسحة معليات التفكري

الصور عالية التعقيد واليت حتل حمل احلوار، وتكون عىل عالقة متداخةل مع اللكامت بصفة 

 دامئة.

اخملرج العرايق تعمتد عىل خصوصية املصادر الاساس ية العراقية حسب انواع  تصورات-2

ميزج اخليال ابلواقع واملايض ابحلارض، وهنا اعمتد اخملرج املصادر الاجمامعية  املصدر واخملرج

ومشالك الانسان واليت تؤكد الصةل امحلميية بني امجلهور )الشعب( واملرسح واحلياة اليومية 

للفرد. ويف هناية العرض حتركت الاش ياء وامللحقات مع حترك الفضاء بأ مجعه حني نزلت مجموعة 

عسكرية والهراوات من فوق اخلش بة من الاعىل وهذه اشارة اىل السلطة الغري من اخلوذ ال 

راضية عىل الاحتجاجات، مع ارتفاع ش بكة خيطية وخوذ اخرى، شلكت حاجزاً ما بني بطل 

اخملرج جزءاً من العرض حني وضع )الكيبورت( جبانب امجلهور، ويظهر املرسحية وامجلهور جعهل 

رون التحرير ويظهر بطل املرسحية مع اخملرج ومه يتظاهيف ساحة  فمل عن مظاهرات يوم امجلعة

ودحتجون ويطالبون حبقوق الانسان، وهذا تداخل وتقارب ما بني المتثييل واليويم وبعيد عن 

 املبارشة والشعارية وبطريقة خدعة مرسحية مجيةل ومعربة.
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 الفصل الرابع

 عرض النتاجئ ومناقش هتا:

 يأ يت:فامي  متثلت نتاجئ البحث

اكن هناك حتديث للصورة املرسحية من خالل استامثر مواقع التواصل الاجمامعي  - 0

)فيس بوك( كتقنيات معارصة ومن نتاجئ العوملة وش باكت االتصال العاملية، تتفق مع 

 (.2املؤرش رمق )

انطلقت احمللية )مكوضوعة عراقية( بوساطة التقنيات احلديثة وانظمة رمقية اىل قضية  - 5

القمع والاضطهاد.  حتجاج، التظاهر( بال حواجز وحدود وحطمت اسوارعاملية )الا

 (.2تتفق مع مؤرش رمق )

جتاوزت مرسحية )فيس بوك( الرمز واملسكوت عنه واحلجب عىل الانفتاح عىل  - 2

 الس ياسة والثقافة واملواهجة والرأ ي الآخر.

در ااكدت مرسحية )فيس بوك( عىل خصوصية التصور املرسيح للمخرج وفق املص - 1

الغنية والاساس ية واملتعددة ميكن استامثرها يف التأ كيد عىل الهوية الثقافية العراقية يف 

 (.8عرص الغاء الهوايت واخلصوصية تتفق هذه النتيجة مع املؤرش رمق )

اعطى العرض املرسيح )فيس بوك( دالالت جديدة ونظم اش تغالية مس متدة من مواكبة  - 2

 (.2مق )ه التقنية. وتتفق هذه النتيجة مع املؤرش راخملرج للعرص ومتطلباته وتطورات

يس تطيع اخملرج العرايق حتقيق املغايرة لالصل )النص( وفق قراءة جديدة حارضة وميكن  - 2

 (.2اس تعادة املايض، وتتفق هذه النتيجة مع املؤرش رمق )

هناك مزج بني الاساليب الاخراجية بني الواقعية التعبريية والرمزية يف عرض )فيس  - 2

 (.1وك( وهذا يتفق مع املؤرش رمق )ب

 الاس تنتاجات:

زامحت لغة الصورة لغة احلوار يف املرسحية عينة البحث واكن ذكل مظهرًا واثرًا من  - 0

 ااثر التفاعل الثقايف، ابعتبار الصورة لغة عاملية مناس بة لثقافة العوملة.

 فضاءه يف هناك تصورات ووعي اش تغايل للمخرج )عامد محمد( عىل ابراز اخلصوصية - 5

 املشهدي وفق نظم اش تغاهل وبقصدية.

مام ا تؤرش تصورات اخملرج نقطة حتول هممة يف اترخي املرسح العرايق ووضعت اخملرج - 2

ه كبرية وسط التحوالت اليت شهدهتا ال لفية الثالثة وعرب اخلطاب املرسيح وتأ ثري  أ س ئةل
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اسة ومؤثرة وثاميت حسعىل قطاعات واسعة من اجملمتع وقدرته عىل التعبري عن ظواهر 

 ترتبط حبياة الانسان العرايق الراهنة.

أ غىن اخملرج )عامد محمد( التشكيل احلريك وطاقة املمثل لالرجتال واثراء الفضاء  - 1

 بديناميكية اش تغال عالية.

حقق اخملرج )عامد محمد( اضافة نوعية يف تشكيل متغريات جاملية النشائية املاكن  - 2

 ة جديدة لالخراج املرسيح.وفضاءه واضافة رؤية جاملي

تغري منط التقدمي التقليدي، وارتقاء حركة الشلك املريئ والتجوال الصوري وانشاء  - 2

 فضاء مفرتض عرب انشائية وظفت احلزي من اقىص الميني اىل اقىص اليسار.

ااتشو( ريات، تكنولوجيا رمقية، دموظف اخملرج لك التكنولوجيا واملهارات )حاسوب، اك - 2

املرسيح وفق جتارب خمرجني عامليني الا اهنا اكنت متواضعة قياسًا  لصاحل العرض

 ابلتكنولوجيات الهائةل يف ادلول املتقدمة.

 قامئة املصادر واملراجع

آية  - 0 آن الكرمي. سورة احلرش. أ  .9القرأ

آدم، عبد الرؤوف محمد. العوملة. دراسة حتليلية نقدية، ط - 5 لندن:  0التوم، عبد هللا عامثن وأ

 .0999 دار الوراق،

 .5222. بيورت: دار صادر، 00 -2ابن منظور، لسان العرب. جمدل  - 2

، بريوت: دراسات الوحدة 5اجلابري، محمد عابد، العوملة والهوية، العرب والعوملة، ط - 1

 .0998العربية، 

آن، حتقيق: ندمي مرعي، بريوت: دار الفكر، غالاصفهاين، را - 2 ب. معجم مفردات الفاظ القرأ

 .5220للطباعة،  دار عامل

 ق، د.ت.والاصفهاين، راغب. قاموس الالفاظ العامة واخلاصة. بريوت: دار الرش  - 2

آخرون. الطابع القويم لفنوننا املعارصة. القاهرة: الهيئة املرصية العامة  - 2 البس يوين، محمد وأ

 .0928للكتابن 

. عدن: جامعة عدن 8، العدد 1احلداد، حسن حامد. الانمامء ووسائل االتصال. جمدل  - 8

 .5220وم الاجمامعية والانسانية، للعل

آرتو، انتوانن. املرسح وقرينه، تر: سايم اسعد، القاهرة: دار الهنضة العربية،  - 9  .0922أ

النصري، ايسني. اس ئةل احلداثة يف املرسح، الشارقة: الامارات العربية املتحدة، الهيئة  - 02

 .5200، 0العربية للمرسح، ط



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

15 

 

بع سايم فكري، القاهرة: وزارة الثقافة. مطاايزن، كريس توفر. املرسح الطليعي. تر:  - 00

 اجمللس الاعىل للآاثر. د.ت.

برتلميي، جان. حبث يف عمل امجلال. تر: نور عبد العزيز، القاهرة: دار الهنضة، مرص،  - 05

0922. 

، البحرين: الاايم للنرش، 0بروك، بيرت، ليس هناك أ رسار. تر: غريب عوض. ط - 02

0998. 

اب يف الفن. دراسة يف الفكر امجلايل املعارص. قار خادل، عبد الكرمي هالل، الاغرت  - 01

 يونس: جامعة قاريونس، قسم التفسري لكية الآداب، د.ت.

هيويت، ابرانرد. من مؤلفات ادولت أ بيا، تر: امني حسني، القاهرة: همرجان القاهرة  - 02

 .5222التجري ي املرسيح، 

قاهرة ، القاهرة: همرجان الستيان، ج. ل. من أ عالم اخملرجني املرسحيني، تر: محمد اكمل - 02

 .5222التجري ي املرسيح، 

عبد الكرمي ، سعد. مدارات مرسحية يف الاخراج وادلراما، بغداد: مكتب الفتح  - 02

 .5202للطباعة النرش، 

عبد الكرمي، سعد. قراءات معارصة يف اش تغاالت اخملرج. بغداد: مكتب الفتح  - 08

 .5205للطباعة والنرش، 

 القاهرة: -. عالمات الاداء املرسيح، تر: د. امني حسني. الرابطكونسل، كونيل - 09

 .5222، 02همرجان القاهرة ادلويل للمرسح التجري ي، ادلورة، 

. القاهرة: الهيئة 5اكي، نك. ما بعد احلداثة والفنون الادائية. تر: د. هناد صليحه، ط - 52

 .0999املرصية للكتاب، 

ح احلديث، تر: محمد اجلندي، القاهرة: مارتن، جالكني. الصوت البرشي يف املرس  - 50

 .5225، 01همرجان القاهرة التجري ي ادلورة 

 .5200لكية الفنون امجليةل، اببل. أ بريل،  5. املرسح الرمقي، انبو، العددحبيب، محمد  - 55

23 - Robertson, Ronald, "Globalization". London, Sage Company, 

1999. 

24 - Wilkins, P. "New mayths for the south Globalization and the 

Conflict between Private power and Freedom, Third World 

Quarterly, Vol. II, No.2. 1996, pp.227-238. 


