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Synthetics in the performance of the representative of
)the theater group (space for continuous exercise
أ.د .محمد عباس حنتوش

م.م .تمار ميثم جهاد

ملخص البحث
عني البحث بدراسة (التركيبية في أداء ممثل فرقة – فضاء التمرين المستمر – المسرحية)  ،وقد

أحتوى على اربعة فصول  ،تناول الفصل األول (اإلطار المنهجي) والذي عني بمشكلة البحث التي
حددت بالتساؤل اآلتي  :ما التركيبية في أداء ممثل فرقة فضاء التمرين المستمر المسرحية ؟ وجاءت
اهمية البحث والحاجة إليه في أنه يفيد المختصين والعاملين في مجال تطوير أداء الممثل  ،والمختبرات

والورش المسرحية  ،وحقل دراماتورجيا أداء الممثل  ،وفن األداء  ،في معاهد الفنون الجميلة وكلياتها .

وهدف البحث إلى تعرف التركيبية في أداء ممثل فرقة – فضاء التمرين المستمر – المسرحية  .ومن ثم
حدود البحث الزمنية التي تمتد للفترة من ()4002- 4002م  ،والمكانية في (بغداد/العراق)  ،وحد

الموضوع ابدراسة (التركيبية في أداء ممثل فرقة فضاء التمرين المستمر المسرحية)  ،ثم اختتم الفصل
بتحديد المصطلحات وتعريفها .

وتضمن الفصل الثاني (االطار النظري) مبحثان  ،عني المبحث األول بدراسة (التركيبية) من الناحية

االبستمولوجية والفنية  ،أما المبحث الثاني فعني بدراسة (آليات إنتاج األداء في فرقة فضاء التمرين

المستمر)  ،واختتم الفصل بالمؤشرات التي أسفر عنها االطار النظري .

وكرس الفصل الثالث (اإلطار اإلجرائي) إلى تحديد مجتمع البحث وعينة البحث  ،كذلك ضم الفصل

منهج البحث وأداة البحث  ،واختتم الفصل بتحليل عرض مسرحية (أعتذر استاذي لم أقصد) لمخرج

الفرقة (هيثم عبد الرزاق)  ،والتي تم اختيارها بالطريقة القصدية .

أما الفصل الرابع  ،فقد ضم النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات  ،ومن ثم قائمة بالمصادر

والمراجع .

الكلمات االفتتاحية  :التركيبية  ،األداء  ،فضاء التمرين المستمر  ،اعتذر استاذي لم اقصد .

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد الثالثون /مايس 0202

121

 محمد عباس حنتوش التركيبية في أداء ممثل فرقة (فضاء التمرين المستمر) المسرحية.د. تمار ميثم جهاد أ.م.م

Abstract :

Accordingly , this thesis tackles (Synthesization in the performance of a
representative of the group - continuous exercise space - the play), and it
has four chapters , the first chapter dealt with (the systematic
framework),which concerned me with the research problem that was
defined by the following question: What is synthesization in the
performance of the representative of the continuous exercise space team ?
The importance of the research and the need for it came in that it benefits
specialists and workers in the field of developing the performance of the
actor, laboratories and theatrical workshops, the field of dramaturgy of the
actor's performance, and the art of performance in institutions and colleges
of the fine arts. The aim of the research is to identify synthetics in the
performance of a group representative - the continuous exercise space - the
play. And then the time limits of the research that extend for the period
from (2004 - 2016) , and the space in (Baghdad / Iraq), and the subject
limited to a study (synthesization in the performance of the representative
of the theater (continuous exercise space)), then concluded the chapter by
defining the terms and their definition.
The second chapter (theoretical framework) included two topics, the first
topic concerned me with a study (synthesization) from an epistemological
and technical aspect, while the second topic concerned me with a study (the
mechanisms of production performance in the continuous exercise space
group), and the chapter concluded with the indicators that resulted in the
theoretical framework.
The third chapter (procedural framework) was devoted to defining the
research community and the research sample, as well as the chapter
included the research methodology and research tool, and the chapter
concluded with an analysis of the play presentation (I apologize my
professor did not mean) to the director of the group (Haitham Abdel
Razzaq), which was chosen intentionally.
As for the fourth chapter, it included the results, conclusions,
recommendations and proposals, and then a list of sources and references.
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 مشكـلة البحث -:

الفصل األول  :اإلطار املنهجي

تتخذ التركيبية معطيات معرفية نظرية وتقنية تطبيقية تسههم فهي إجهادة بلهورة اإلنتهاج الفنهي بمقتضهيات

الجمههال والمعط ههى الفكههري ؛ لتشه هكل منطلق هاف مفاهيميه هاف يستس هها توظيفههه ف ههي الخطههار المس ههرحي ومرتك ههز
األدائي المتمثهل بهه(أداء الممث هل)  ،إذ بهات األداء فهي العهرض المسهرحي الغربهي يتخهذ فهي األالهر تراكيبهاف
ته ههدف اإلخ ههت ف وكس ههر أف ههق التوق ههع وخلخل ههة القواع ههد الثابت ههة  ،وتس ههعى لتخط ههي الم ههالوف ف ههي ال ههرواق
المس ههرحي  ،وأص ههبل دم ههج المكون ههات المنف ههردة والمتباين ههة ض ههمن تك ههوين الع ههرض الكل ههي وس ههيلة إلظه ههار

التركيبية ومعطياتها في فضاء ذلك العرض  .ويشكل أداء الممثل بوصفه حق ف معرفياف وجمالياف وفنياف رافدفا
أساسياف لتركيبية منظومة العرض المسرحي  ،كونه يتسم بابعهاد متنوعهة علهى مسهتوى التنظيهر والتطبيهق ،
مؤديهاف فههي ذلههك إلههى ظهههور العديههد مههن الههرؤى واخت فههها  ،وش دكههل الجههدل المتكههون إثههر االخههت ف عنصه افر
ديناميكياف في تطوير وتنويع هذ الرؤى إنط قاف من المنهج التقليدي إلى النظريات الجديدة المتعددة  ،هذا
ما منل بان يكون تاسيس العهرض المسهرحي أمها علهى رؤيهة ثابتهة فرديهة أحاديهة وههي رؤيهة المخهرج الفهرد
ومهها ينههتج عههن ذلههك مههن أبعههاد شههكلية وموضههوعية تخه

أداء الممثههل  ،أو رؤيههة متنوعههة متحههاورة متعههددة

جماعية وهي رؤية (الفرقة)  ،مؤديةف تلك الرؤية الجماعية إلى تكوين مساحة من الحرية والبحث المتجهدد
سواء أكان على مستوى اليومي المعاش أو األنثروبولوجيا أو المكون (السيسيو -ثقافي) الهذي يلعهر دو افر
في تشكيل خارطة تحركات الجسد داخل الجماعة التي ينتمي إليها على المستويين اإلجتماعي والفني .

كان لمتغيرات المناخ الثقافي والسياسي واالجتمهاعي دو افر محوريهاف لظههور إتجاههات فنيهة ونقديهة وأدبيهة
محدثهة مثلههت الحقبههة التاريخيههة التههي إنتمهت إليههها السهديما حقبههة مهها بعهد السههتينيات فههي أوربهها وأميركهها والتههي
مثلتها (اتجاهات الما بعد) وايرها المرتهكزة على ضرر المركز ومغادرة النسقي والسائد وتفتيت السرديات

الكبهرى واسههتقطار ثقافهة العههودة إلههى الههامش  ،وهههذا مها تجلّههى فههي عهروض وبيانههات الفهرق المسههرحية فههي
تلك الحقبة  ،مما إستدعى اللجوء إلى طرق وتقانات مغايرة تخ تغيير البنية الفكريهة ومنهها (التركيبيهة)
دونتها المعرفية من صيغ وبنود عملية وتقنية فنية  ،وقد جاءت التركيبية كمساحة في
بكل ما تحمل في م د

العههرض المسههرحي إلنجههاز تههداخل أداءات بعيههدة فههي جوهرههها وشههكلها عههن بعضههها س هواء كانههت (نص هية :
هوياتي ههة) إلنش ههاء ه ههرم معرف ههي مس ههرحي خ ههارج إط ههار الص ههورة
حواري ههة  ،جس ههدية  ،ص ههورية  ،س ههمعية ّ ،
األحاديهة التهي تهراكم وفقهها تههاريل المعرفهة المسههرحية  ،وفيمها يخه أداء الممثهل جههاءت الصهورة األحاديههة
كتعبير عن تراكم المناهج والنظريات التي تخه

األداء بصهور المتقالهدة  ،فهي حهين تقهوم التركيبيهة علهى

البعههد االسههتعاري  ،أي اس ههتدعاء أشههكال وتص ههورات متعههددة للجس ههد والص هوت وألفك ههار متنوعههة وتش ههييدها

تتبنى ال مالوف ضهمن األشهكال المسهرحية المعاصهرة  .ولمها
صورياف ؛ لتجعل األداء منفتحاف على قراءات ّ
كههان المسههرع الع ارقههي قههد مه دهر بم ارحههل متعههددة س هواء كههان منفتح هاف علههى األنمههوذج الغربههي أو معتمههداف علههى
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األشكال المحلية  ،أخذت الفرق المسرحية فيه تتشكل بشكل وافر معتمدةف في طروحاتها على النمطية في
أداء
الحوار وصناعة الفكرة وتكوين الحركة في عقود الث ثينيات وصوالف لمرافئ األلفية الجديدة  ،ما أنهتج ف
متسههماف بالط ارزيههة وقائمهاف علههى التصههور األحههادي للجسههد والصههوت والتخ هيل فههي األداء  ،وعقهر المتحهوالت
الثقافية في القرن الحادي والعشرين المنفتحة على ازدياد الترجمة واإلتصال والتبادل الثقافي  ،ومقتضيات

التحول االقتصادي  ،وتطور مسارات المعرفة المسرحية  ،ظهرت فرق مسرحية تبدنهت فهي خطاباتهها نسهقاف
ّ
تركيبيهاف تجريبي هاف مسههتجيباف للتعدديههة فههي إنشههاء وتكههوين وتههدرير جسههد المههؤدي  ،ومقه دهرةف بالتشههاركيدة بوصههفها

ضرورةف تحاورية وتواصلية  ،لتفرز أشكال أدائية اادرت المكرور والمتعارف عليه السديما مرحلة (مها بعهد
التغييههر) فههي العهراق  ،ومههن هههذ الفههرق فرقههة (فضههاء التمهرين المسههتمر) التههي اتخههذت اسههلوبا ادائيهها مغههاي ار
تحهت قيههادة مؤسسههها المخههرج هيههثم عبههد الههرزاق  ،واسهتناداف علههى مهها تقهدم يصههو الباحثههان مشههكلة بحثهمهها
بالتساؤل اآلتي  :ما التركيبية في أداء ممثل فرقة فضاء التمرين المستمر المسرحية ؟ .

 أهمية البحث واحلاجة إليه -:
تتركز أهمية البحث الحالي في إبانة التركيبية ومميزاتها اإلنشائية التهي تهرتبط بمحهور تفعيهل مكوناتهها

األدائيههة ضههمن خطههار الفههرق المسههرحية القههائم علههى تاسيسههات البروفههة ومهها يعتمرههها مههن تكوينههات أدائيههة
تركيبية افرزتها المرانات المكثفة داخل مجتمع الفرقة  ،فض ف عن تثاقفها مع اآلخر المتجدد .
أما الحاجة إليه  :فتكمن في أنه يفيد المختصين والعاملين في مجال تطوير أداء الممثل ،

والمختبرات والورش المسرحية  ،وحقل دراماتورجيا أداء الممثل  ،وفن األداء  ،في معاهد الفنون الجميلة

وكلياتها .

 هدف البحث -:
يهدف البحث الحالي إلى  :تـعـرف التركيبية في أداء ممثل الفرق المسرحية العراقية المعاصرة .

 حدود البحث -:
 حد الزمان )4002 – 4002( :م . -حد المكان ( :العراق  /بغداد) .

 -حد الموضوع  :دراسة التركيبية في أداء ممثل فرقة (فـضاء التـمرين المستـمر) .

 تـحديد املـصطلحات :

التركيبية ( : )Synthesizationاصـطـالحاً .
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 يعرف (جميل صليبا) التركيبية  " :تاليف الكل من أجزائه  .هي جمع تصور إلى آخر  ،أو إلىعدة تصورات  ،بحيث تكون صورة عقلية واحدة "(. )0

 يعرف (الصلعاي والعوري) التركيبية  " :تقنية تتمثهل في الجمع بين عناصر ومواد متنافرة بحكمطبيعتها من ناحية  ،واقحامها في نفس الفضاء (فضاء الن

أو فضاء اللعر) من ناحية أخرى .

مسعى جاد
وهذا الخلط ليس اعتباطياف كما يمكن أن يتبادر ظاهرياف إلى ذهن المتلقي  ،بل أنده
ف
لتحريك السواكن عبر المبااتة  ،وهو إلى ذلك دعوة للمتلقي ليعيد النظر في ماهية الفن والجمال
واإلبداع وايرها من القيم والمقوالت "(. )2

 -تعرف (راوية عبد المنعم) التركيبية  " :نزعة فنية تذهر إلى تخلي

الفن من المحاكاة والتقليد ،

وتوجيهه في سبيل إبداع موضوعات جديدة  ،والعمل على تركير أشكال متباينة بحيث تتسم

باالبتكار "

()3

.

األداء ( : )Performanceإصطالحاً .
 يعرف (باتريس بافيز) األداء  " :خطار عرض متعدد األشكال والمواضيع "(.)2 -يعرف (أوجينيو باربا) األداء  " :فعل ينشا من جدلية التعبير والحضور "

()5

.

 التعريف اإلجرائي لـ(الرتكيبية يف أداء املمثل) :
مفهوم يدمج متباينات أنساق فعل الممثل ومترابطاته المستندة على مقررات فكرية وأسالير أدائية
واحد ضمن المكهونات المحهيهطة والفاعهلة في جسد العرض المسرحي ؛ ألجل ابتكار

متنافرة عبر ن
أشكال مردكبة أدائياف تتبنى هدم األعراف المشاعة في صيااات أداء الممثل  ،وتعبر عن مقتضيات

المرحلة الفنية والثقافية بشتّى صورها الراهنة .

املبحث األول ( :الرتكيبية  :حفريات معرفية وقراءات فنية)

جاءت ع قة العقل البشري مع الطبيعة منقسمة إلى قسمين (تحليل/تركير)  ،الطبيعة كسؤال قاس

واامض  ،والعقل كإجابة مفتوحة  ،وهذا ما يجعل مفهومي (التحليل/التركير) في وضع جدلي مترابط  ،لذا
تترجرج إمكانية ربط قضية فكرية أو فلسفية شاملة بين عصر وآخر ؛

ما جعل " التركير يرتبط بالنزعة

العقلية  ...إال أدنه قد يسود التركير عص افر باكمله كما كانت الحال في الفلسفة األوربية في القرنين السابع
عشر والثامن عشر "( ، )2فتنامي التركيبية كمفهوم يرتبط طردياف ورسوخ مقوالت العقل واختراعاته  ،ومن هنا
ش دكلت (التركيبية) كغيرها من المفاهيم منطلقاف أساسياف لكم من الفلسفات والمقوالت التي أوجدت لنفسها رقعةف
ليست بالسهلة في خارطة الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر  ،وقد تنامى هذا المفهوم مع مجيئ التيار

العق ني والتجريبي في الفلسفة وبدأ ذلك وعلى وجه الخصو

بعد أن أطلق المفكر الفرنسي (رينيه ديـكـارت
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0250 -0552م) فيلسوف التفكير نظام (الكوجيتو) الخا

به (أنا أفكر  ...إذن أنا موجود)  ،ما وضع

(ديكارت) في مقدمة المفكرين الذين سعوا إلى إقامة النشاط التركيبي للعقل على أساس من الحقيقة  ،ف

م ذ للوصول إلى الحقيقة لديه ّإال بممارسة األفعال التخيلية المنظمة بادراك ذهني مباشر  ،ومن ثم تاليف
تركيباف مجتمع لطباع يراها العقل وبانتقائية تامة( ، )7وبهذا تتدرج المعرفة لديه من تحليل المدركات الذهنية

المترسخة في الذات اإلنسانية إلى بوتقة الفعل التركيبي المتاتي من فعل الشك
للموجودات المباشرة والفطرية
ّ
بما هو موجود من حول اإلنسان .
أما الفيلسوف األلماني (غوتفريد فيلهلم اليبنتز 0702 – 0222م)  ،فيعد من الف سفة التجريبيين  ،وقد

احتلت (التركيبية) لدى (اليبنتز) موضعاف جلياف في مؤلفاته (فـن التركيب  ،المونادا) والتي يرى عبرها د
بان
الكون متالف من ذرات تنسجم وتتناام فيما بينها لتعطي الصورة النهائية لهذا للكون  ،منطلقاف في فلسفته من
أن العالم " يتالف باكمله من كيانات  ،نجد د
د
أن من المناسر  ،بل من الدقيق تماماف  ،أن ندعوها (دقائق) في
حقول القوة  ،ويتم تنظيم وتركير هذ الدقائق في أنساق وأنظمة  ،وتتحدد حدود النظام أو النسق بع قاته

السببية "

()8

 ،فالتركيبية لدى (ليبنتز) وفق ما تقدم تقابل مفهوم (االنسجام) ضمن مساحة دينامية تقود إلى

العديد من الحقائق وفق نظام ونسق تجريبي يرتبط طردياف والمسببات الكونية للظواهر .

يعد الفيلسوف األلماني اآلخر (إيمانويل كانط 0802 – 0742م)  ،من الف سفة الذين كانت لهم رؤية

مغايرة في فضاءات الفكر الحديث  ،ومن المنتمين إلى ما يمكن تسميته بف سفة عصر العقل  ،وتكمن قدرة

العقل الذي يرار به (كانط) أن يكون تركيبياف في قابليته على التركير بين األشياء والمواد لينشئ ويصدر
أحكامه بشكل حقيقي ومتقن  ،لتكون المعرفة الحقيقية لدى هذا الفيلسوف متكونةف من (الحس/الفهم)  ،أي من
اإلدراك الحسي لإلنسان للوجود الخارجي  ،وما يضفيه العقل من عند على التجربة

()5

 ،لذا يمكن تقييم

يقدم
نشاط العقل لدى (كانط) كاداة لها القدرة على التمييز بين قضايا العالم الخارجي وفعله في تركيبها بشكل ّ
الحلول للمشك ت باسلور تدخل فيه الخبرة والتجربة كعامل إسنادي فاعل في الوصول إلى الحقائق  ،وهذا

ما يجعله يطلق على " األحكام التركيبية (إمتدادية)  ،كونها تضيف إلى تصور الموضوع محموالف لم يتصور
فيه ولم يكن من الممكن إستخراجه منه باي تجزئة  ...د
إن األحكام التركيبية تتطلر عم ف ذهنياف ولها دخ ف
()00

 .في حين تبدا التركيبية وفق الفيلسوف األلماني (كارل ماركس )0883-0808

كبي افر بالبحث العلمي "
من األجزاء الصغيرة المكونة لألفكار التي تنتج بدورها الجدل إلى البنية الكلية لفلسفته االجتماعية  ،وتنتقل

التجريبية في الماركسية إلى المعالجة ألجل الكشف عن التراكير بشكل مادي  ،وال يتحول التركير من
التجرير إلى المعالجة ّإال عبر (التوحيد المشترك) كما يسميه (سارتر)  ،فالتوحيد المشترك هو تكافا المردكبات
 ،أي الطبقات كما يسعى لها (ماركس)

()00

.

وفي اللسانيات كحقل معرفي فاعل في الثقافة الحداثية  ،يشير الفيلسوف الفرنسي (فردنان دي سوسير

0503-0857م)  ،الى (التركيبية) كاداة عمل في صناعة وتكوين نظريته  ،وتكمن قيمة التركيبية لديه في
الكشف عن وحدات النسق اللغوي  ،إذ د
أن " مصطلل (مردكر) يعني عند سوسير كل متوالية لغوية من الكلمة
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إلى الجملة  ،تتكون من وحدتين متتاليتين أو أكثر "(،)04

ولقد استطاع (سوسير) أن يقسم الع قات التي

تكون التراكير اللغوية إلى قسمين  :األول وهو األفقي الذي يرتكز على د
أن اللغة عبارة عن جمل وعبارات
وكلمات  ،وهذا يؤدي إلى رشوع بعض الخوا

والمشتركات التي يتنج عنها ترابط سواء في المستويات

النحوية أو الفونيمية  ،والثاني يتجلى في ع قة العناصر اللغوية فيما بينها وما يرشل عن هذ الع قة من

طرق وأسالير في إنشائية أو تركير الجمل والعبارات بطرق مختلفة(. )03

اما المفكر والكاتر الفرنسي (جان بول سارتر 0580-0505م)

فتتمظهر (التركيبية) في فلسفته

كممارسة تطبيقية تنشا وتاسس للكيان البشري  ،فه(سارتر) وقتما جدنس اإلنسان إلى (وجود/ماهية) فهو بذلك
أعاد تركير حضور  ،فيصبل اإلنسان بمقتضى تلك (التركيبية) أن يكون ح افر بوجور  ،ومن هنا كانت
خاصية الحرية اإلنسانية عند تهتصف بادنها واقع عارض  ،بمعنى د
أن اإلنسان ملزم على الحرية ويقتضي
()02

 ،ومن هنا

عليه أن يكون ح افر  ،لتصبل بذلك الحرية اضط اررية  ،كون الوعي خاضع لفعل االختيار
يمكن القول د
بان جوهر الوجود الفردي لدى (سارتر) هو حاصل وناتج تركير الحرية والوعي واخضاعهما

لمبدأ االلتزام في االختيار .

أما المفكر والمنظر األدبي الفلسطيني  -األميركي (إدوارد سعيد 4003-0535م)  ،فقد استقى مصطلل

(الطباق) من فن الموسيقى ليشرع من خ له بوضع مفهوم (المثقف الطباقي)  ،فالطباق " عند (سعيد) يعني

فن التعايش بين الهويات المتنافرة والمختلفة والهجينة  ،إذ يكون التنوع في اللغة والدين والثقافة عام ف تكوينياف
يساعد على التماهي بين الثقافات والقدرة على التفاهم والتشابك  ،لذا فالمنهج الطباقي يشكل ضرورة وجودية
وأخ قية ملحة في التعامل مع االخت ف والتناقضات التي تفرزها الهويات الهجينة والهويات التي تشكلت في

المهجر والمنفى "

()05

 ،لذا تتخذ التركيبية لديه تداخ

ثقافيا متعايشاف ليغدو الوجود اإلنساني متربعاف في

الهوياتي تتفسل كل القيود .
المركز  ،فعبر االنصهار
ّ
ومن الناحية الفنية  :فقد شهد العقدان األخيران من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين متغيرات
جذرية واتسمت األعمال الفنية الحديثة والمعاصرة

بالطابع التركيبي والت قل الفكري في عوالم الشكل

والمضمون  ،وقد ساعد في ذلك أيضاف إنفتاع الثقافات على بعضها  ،لتكون النتاجات الفنية معبرة عن روع
العالم الذي يصبو اإلنفتاع والتواصل ال الحجر واالنغ ق  ،وهنا يؤكد الناقد اإلنكليزي (هربرت ريد) د
بان
الطبيعة األساسية للفهن تتمركز حول " طاقة الفنان على خلق عالم (تركيبي) منسجم مع نفسه  ،فهو ليس
بعالم الرابات والحاجات العملية  ،وليس هو بالتالي عالم األح م والتخيل المزاجي  ،إنما هو مزيج من هذ

المتناقضات "

()02

 ،فالفن نتاج تركيبي حدسي وحسي أو على حد رأي (بيندتو كروتشة) د
بان الفن " هو

تركير قبلي مزدوج  :فهو من جهة تركير من صور حدسية  ،وليس بالتالي مجرد تراكم من الصور  ،وهو

من جهة أخرى تركير ما بين الصورة واإلحساس  .د
إن الفن في هذا الرأي هو حدس انائي أي أدنه حدس

تركيبي "

()07

 ،وهنا يكون الفن تركيباف يحتمل مزج المتناقضات .
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ففي (األدب) كحقل فني  ،تاخذ (التركيبية) بعداف مختلفاف في التعامل مع الفنون االدبية بكل تصنيفاتها  ،إذ
تنقسم لقسمين األول هو (التركير الذاتي) الذي يتعلق ببنية النصو وعمارتها العامة التي تكشف عن

سمى به(التركير الموضوعي) الذي يقوم على تداخل
المرحلة والمذهر التي تنتمي إليهما  ،والثاني ما ي ّ
المحتويات فيما بينها وما يرشل عن ذلك من أفكار أو خطابات تركيبية أو شخصيات مركبة  ،ففي الفنون
األدبية ترتبط (التركيبية) بشكل طردي بالتكوين المعرفي والنفسي للكاتر  ،والذي يكشف عن مرجعياته

وحاضنته التي أسهمت بوجود ككاتر  ،فض ف عن النزوع الثقافي والنقدي في عصر  ،فمادة األدر هي
(اللغة) بالدرجة األولى وهي في جوهرها " تركير مبني على اإلجماع  ،ونسيج تربطه مجموعة هائلة من
اإلتفاقات التاريخية واالجتماعية "

()08

 ،أي آليات تكون هذا النسيج مبنية وفق مبدأ التركير المؤثث

للتراكمات  ،وياتي بالدرجة الثانية وعلى ذات المقدار (الخيال  ،المعرفة) وك هما مطلق  .وهنا تكمن قدرة

التركيبية وفعها في وتحرير الك م من السياق العادي  ،وظهر ذلك جلياف في (الشعهر) القائم على تغيير
الع قات والوظائف بين األشياء والكائنات عبر أدوات كه(االستعارة) التي هي أداة تركيبية خالصة من وجهة
نظر حداثية .

وفي أثناء تاطير التواصل المعرفي والتفتيش عن مفهوم (التركيبية) في (الفن التشكيلي)  ،لعهل الفنان
الفرنسي (بول غوغان  )0503-0828مؤسس المذهر الوحوشي دأول من نظدر الصط ع (التركيبية) في
الرسم تحت مسمى (قاعدة التكوين الموحدد " التركيبية ") والتي يذهر فيها إلى " ...ان الشيء المحتفظ بها

هو الخ صة أو المجمل للشيء  ،وهو عبارة عن تخطيط بنائي مسطل أستخدم مع ألوان منشورية "(، )05

وهذا ما يتضل في نتاجه الفني (الوحوشي) المتمثل بلوحة (يعقور يصارع م كاف) وكذلك لوحة (المسيل
االصفر)  ،والتي يتضل عند تلقيها رسم موضوعات يغلر عليها التصميم الزخرفي ليحيل األشكال إلى
سطوع لونية مردكبة .
السيما في
بينما أخذت (التركيبية) آفاقاف أخرى على مستوى التشكيل على يد فناني (الحركة التكعيبة) ّ ،
سماة به(التكعيبية التركيبية) التي ظهرت عام 0504م  .وهذا ما يتضل في أعمال الفنان
مرحلتها الثانية الم ّ

اإلسباني (بابلو بيكاسو 0573-0880م) وابتكار لتقنية (الكوالج) التي ذهبت إلى إستخدام مواد اريبة على
سطل اللوحة مثل (الرمل  ،الخشر  ،الحديد  ،قصاصات الجرائد والمج ت  ،الورق الملون) والعديد من

المواد والخامات  ،وهذ محاولة ساعية لتمثيل الحقيقة بوساطة تركيبية األشياء

()40

 .وعلى نحو مماثل تتضل

(التركيبية) في اشتغاالت (بيكاسو) النحتية والتي ع دول فيها على انتقائية مواد مختلفة ومستهلكة جاهزة الصنع
 ،هنا يعتمد على تركير (المستهلك) واعادة إنتاجه  ،ففي عمله المدون تحت عنوان (طبيعة صامتة)

والمنجز عام 0502م  ،والذي يعد من البدايات التاسيسية له(التكعيبية التركيبية) يصنع (بيكاسو) عم ف تركيبياف
مغاد افر فيه أسلور المادة الواحدة( . )40وفي إطار الحفر عن مفهوم (التركيبية) واشتغاالتها الجمالية في منجز
فناني (الحركة الدادائية)  ،فقد اعتمد منجزهم على التركيبية الغرائبية ففي أحد اللوحات الفنية للفنان الدادائي

الفرنسي (مارسيل دوشامب 0528-0887م)  ،تتضل التركيبية عبر أسلور المحاكاة الساخرة للوحة
(الموناليزا) وذلك عن طريق اضافة شارر ولحية على اللوحة المرسومة بشكلها األصلي  ،فه(التركيبية) في
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هذا العمل تتمظهر بمحاولة الفنان في ضرر النسق الجمالي وتهديم الذائقة الفنية القائمة على التامل

ومعالجة الشكل الواقعي  .أما محاولة التاشير على (التركيبية) عند السرياليين يتضل في مسرحة األشكال

المتخيلة داخل اللوحة  ،فض ف عن استخدامهم طريقة (الكوالج)  ،هذا ما جعل " االبتكار السريالي للتلصيق
(الكوالج) أن يمتد إلى (التركيبية)  ،مهياف لهم سبي ف آخر ل قترار من الحقيقة  ،حام ف معه نغمات من
المواربة والغموض "( ، )44وهذا ما يتمظهر في أعمال الفنان اإلسباني (سلفادور دالي 0585-0502م) وقد
سماة (إاراء القديس انطوني)  ،التي استطاع بوساطتها توليف مفردات تختلف في
ظهر ذلك في لوحته الم ّ
ماهيتها  ،إذ د
أن كل واحدة من تلك المفردات الحاضرة داخل اللوحة لها خصوصيتها ورمزيتها .

أما في الفنون التشكيلة المنتمية له(مرحلة ما بعد الحداثة)  ،فيلحظ د
أن مفهوم (التركيبية) أرتبط بمس دميات

فنية متعددة كه(فن الخردة  ،الفن التجميعي  ،الفن البيئي  ،الفن المفاهيمي  ،الفن الشعبي) التي اعتنقت

(التركيبية) بوصفها مفهوماف أدائياف وتقنياف ومفاهيمياف يعكس ثقافة عصر الحضارات الما بعد صناعية  ،وعلى
تبني نصوصاف تشكيلية ذات
هذا النحو ظهرت تجارر فنية استقطبت تلك الفلسفة المعاصرة لتوثق بوساطتها ّ
طابع ارائبي  ،ففي تجربة للفنان الفرنسي (أرمان فـرنانديز 4005-0548م)  ،فيلحظ في أعماله الفنية التي

توصف به(التراكمات) بوصفها تركيبات قائمة على جمع الشائع والمبتذل من أدوات ونفايات واحياناف يكدسها

سمى (موقف طويل األمد) والمتكون من تراكم
ويحبسها داخل كتهل متراصة  ،وهذا ما تجلّى في عمله الم ّ
( )55سيارة مستهلكة ملتحمة بوساطة ( )0200طن من األسمنت( . )43أما في فن (البور آرت) كاتجا
تشكيلي معاصر وعبر تجربة الفنان االمريكي (روبرت روشنبيرغ 4008-0545م) يتعالى أداء (التركيبية)

"حيث صدنف روشنبير على أدنه فنان المواد الحديثة التي تصنع جماالف من خ ل اإلنشاء ومن ثم التركير
"( ، )42وفي أحد أعماله الشهيرة المسمى (العنزة) قام بتركير مواد مختلفة كه(المطاط  ،الب ستيك  ،الشعر ،
الجلد  ،كرة التنس الملونة) .

أما (السينما)  ،فهي الجنس التركيبي الذي تشترك االبية الفنون في إنتاجه  ،ما يجعلها وليداف متاتي من
تصاهر الفن والعلم بشتى بنودهما  ،ليمنحها ذلك تسمية (الفن السابع)  ،ألدنها " الفن الذي اتسع للفنون
السابقة له واحتواها  ،لخلق (مركر) جديد يزيد من خصائ

هذ الفنون بقدر ما يزيد من خصائصه "(، )45

كما د
أن السينما تثبت وجودها كفن عبر تقانة (المونتاج)  ،والمونتاج أحد صور (التركيبية) ويتجلّى ذلك مث
في أعمال المخرج األميركي (ستانلي كوبريك  ، )0548المعروف بعوالمه التركيبية بين القديم والجديد عن
طريق أف مه (أوديسا الفضاء  ،البرتقالة اآللية)  ،فيرشل التداخل الموضوعي واالمتزاج الزمني في تكويناته
السينمية  ،ففي فيلمه (أوديسا الفضاء) الذي يجسد الصراع بين اإلنسان واآللة  ،تظهر براعة (كوبريك) في

اختياراته الموناتجية .
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املبحث الثاني ( :آليات إنتاج األداء يف فرقة فضاء التمرين املستمر())
فرقة مسرحية عراقية معاصرة تم تاسيسها على يد المخرج والممثل المسرحي والتلفزيوني (هيثم عبد

الرزاق)  ،وعلى الرام من ارتباط الشخ

(المؤسس) بمؤسسة رسمية متمثلة باكاديمية الفنون الجميلة ،

فض ف عن حضور الحيوي في مؤسسة السينما والمسرع العراقية  ،إذ يمكن له بوساطة هذين الفضاءين
انتاج عروض عدة يترجم عبرها أفكار ورؤا ؛ ّإال أنده حال دون ذلك  ،فكان االنف ت من سطوة

المؤسسة هو عنوان انط قته ونقطة شروعه للبحث عن المغاير ومغادرة األشكال التي تفرضها اللوائل
المسرحية الجاهزة  ،ليبلور مع أعضاء فرقته اقتراحاتهم باإلخت ف عبرها  ،بادئين في البحث عن

فضاءات تفسل مجاالف إلنتاج أداء عبر تمارين مختلفة مع الممثل  ،وهذا ما يمنل حرية في التعبير عن
المواضيع المستقاة من رحم الواقع التي قد تدخل في تشابك لدى طرحها عبر المؤسسة  ،لذا فهم يقولون
" د
إن المعرفة األكاديمية قوة لبناء المجتمع  ،كما يمكن لإلبداع والتفكير والجدل أن يحدث دون قيود

خارجية مفروضة من جهة معينة أو سلطة ونفوذ ما  ،معتمدين على الجدل والتفهم واالحترام المتبادل ،

والبحث دائماف عن مصادر التشجيع والقوة والمثابرة  ،ألدننا نريد أن نتطور ونتعلم ونكتسر قدرات إضافية
 ،وألدننا به(فضاء التمرين المستمر) نريد أن نكون مقنعين في الحوار  ،والتعرض لمشاكل الحياة والناس
التكيف والتفاعل واإلندماج مع
باستق لية وحياد تام  ،ونفتل بوساطة أسئلتنا مساحات جديدة للت قي و ّ
مستجدات الحياة ومع التنوع ومقاومة القولبة أو االبتذال "( ، )42إذاف عملية تخليق مسارات جديدة في

األداء وتشكيل منظومة العرض ترتهن بوجود فعلي لمفاهيم (الحرية  ،الجدل  ،التفهم)  ،والتي يربطها

في الغالر التناسر الطردي  ،فالتفهم يمنل األسلور التواصلي في الحوار الذي ترشل عنه عملية األخذ
والعطاء بين أعضاء الفرقة  ،وذلك األسلور مرهون في اتخاذ الطرع الحر اير المقيد والمؤدلج  ،مما

يحتم على فضاء (الحرية/التفهم) أن ياخذ مسار الصحيل في صناعة شكل أدائي جديد هو فعل
(الجدل)  ،فشيوع الجدل وجعله م ذاف للتداول الذي يقوم دون قيد أو شرط مؤسساتي قد م دكن مخرج
( )فرقة فضاء التمرين المستمر  :فرقة مسرحية أسسها الدكتور (هيثم عبد الرزاق) في العاصمة بغداد عام 4003م مع
مجموعة من األكاديميين وهم (إقبال نعيم  ،ميمون الخالدي  ،سنان العزاوي  ،مخلد راسم  ،فرع طه)  ،ومن أبرز
عروضها (اعتذر استاذي  ،الظ ل  ،مرض الشرق ديمقراطي)  ،وشاركت الفرقة في عدة مهرجانات أهمها (القاهرة
الدولي للمسرع للتجريبي  ،قرطاج الدولي  ،أيام عمان المسرحية  ،حمام سوسة  ،الفجيرة اإلماراتي  ،بيروت  ،فوانيس
األردني)  ،وكان أهم مشاريعها هو مشاركتها بورشة (رؤى بغداد – برلين) في ألمانيا  ،ومشروع مسرع للس م بالتعاون
مع منظمة بالما في السويد  ،وورشة إنعكاس الحرر على العروض بالتعاون مع معهد اوته األماني  .مقابلة أجراها
الباحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى كلية الفنون الجميلة – بغداد  ،يوم
الخميس  ، 4007/2/47 :الساعة العاشرة صباحاف .
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الفرقة والعاملين معه من االنفتاع على خلق بيئة جديدة للعرض يستطيعون عبر مناخها طرع كل ما هو
ملتبس ومسكوت عنه  ،فهم قد ال يجدوا تلك المساحة من التحرر في إطار المؤسسة لتقديم هكذا

طروحات  ،أو قد يكون طرحها بشكل رمزي وطابع تجريدي توظف فيه الفرقة الزمكان بما يخدم

عروضها  ،فهي " ال ترتكز على بناء متخيل للمكان والزمان والحدث  ،وانما تقدم حدثاف من الحياة وتقوم
على استثمار األمكنة واألزمنة بوظيفتها ووضعها في الواقع مع تغيير طبيعتها األصلية  ،لتوظف بشكل

()47
اير مالوف  ،فتستخدم عناصر من الواقع بحيث يتطابق األداء والفعل الحياتي "  ،إ دن تقديم حدثاف
من الحياة الخاصة للفرد داخل بيئة ممسرحة كان القصد منه كشف المستور عما يحدث في الواقع من

خروقات عبر أداء عفوي تتكفل في انتاجه اللحظة اآلنية لمجريات الحدث  ،وهنا يرى مؤسس فرقة

(فضاء التمرين المستمر) في أدنهم " بحاجة في الدرجة األساس إلى استبدال ثقافة بثقافة أخرى  ،أي

استبدال ثقافة الناس كقطيع إلى ثقافة الناس كافراد  ،أي إ دن أهمية الفرد ال تكمن في ع قته بعرق أو
قومية أو طائفة  ،بل تكمن بقدرته على انتاج نفسه في اطار المسؤولية العامة "

()48

 ،من تلك الرؤية

يجر أن ينطلق الممثل في إعداد دور وحضور عبر مقدرته في استغ له لطاقة جسد وتح ّكمه بآلية
سريانها في الفضاء البصري بصيغ مغايرة  ،كذلك قابليته على االستفادة من المعلومات والموروث
الشفاهي والسمعي والبصري ومجموعة التقاليد واألعراف وتطويعها من أجل انتاج فن محلي له

خصوصيته الشكلية والموضوعية  ،وهنا تكمن قدرة المؤدي على استقدام وتشكيل تلك المحموالت القابعة

تعتد وعبر ما تقدم بمسالة هامة تتجلّى في ضرورة سرد
في إطار جسد  .فالرؤية الجمعية ألفراد الفرقة ّ
جسد الممثل للحكاية عبر الرسم المرئي في الفضاء  ،وهذا ال يتوقف على الموضوع سواء بشقيه الواقعي
أو المجرد  ،بل يرتبط بفن تركير الجسد داخل نوافذ الفضاء المسرحي  ،بوصف الجسد يحمل بين
جنباته قدرة استثنائية تتمثل في إمكانيته على الجمع بين فنون الزمان والمكان والحركة  ،ويستطيع عبر

توظيف مهارته الحركية في الزمان والمكان فك مغاليق القوة المرئية  ،د
ألن الفن السينوارافي يبدأ بفهم

امكانيات الفضاء التمثيلي الفار

()45

 ،ذلك ما نحا بعملية صناعة الفضاء والمنظور البصري في فرقة

(فضاء التمرين المستمر) بان ترتكن إلى (الممثل) وطاقته الجسدية المغذية للفضاء بالدرجة األساس ،

فيشرع مسؤول الفرقة بطرع الثيمة العامة المراد تشكيلها صورياف على الممثلين  ،ثم يقوم بعد ذلك ممثلو
بالعرض الواحد كل حسر مرجعياته المعرفية وخبرته الفنية وذهنيته التي
الفرقة بإنتاج األداء الخا
تركر األفعال والصور في إطار الخطوط والمساحات  ،فالممثل في هذ الفرقة هو من يكون فضاء

مركزي

الخا به بحسر الفكرة المناطة له  ،فهو يجهز أدواته ويبني نصه وحركته الجسدية وفقاف لن
أال وهو حياة المجتمع وتغيراته في الراهن  ،وذلك ما حدا بالفرقة إلى إع ن مرتكز محوري في تاثيثها
للفضاء مفاد د
أن " الممثل مؤلف ومؤدي سينوارافي  ،كونه يتعامل مع مجموعة من المساحات

واألطوال أوالف  ،ومساحة الضوء ثانياف  ،ومساحة الع قة بين الممثل واآلخر ثالثاف  ،ومساحة الصمت
رابعاف  ،ومساحة االرتجال خامساف  ،ومساحة اللغة المنطوقة سادساف  ،وجغرافية خشبة المسرع سابعاف  ،نوع
مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد الثالثون /مايس 0202

111

م.م .تمار ميثم جهاد أ.د .محمد عباس حنتوش التركيبية في أداء ممثل فرقة (فضاء التمرين المستمر) المسرحية

التعامل مع ملمس األدوات وطريقة نقلها ثامناف  ،ولهذا الممثل عندما يعمل على خشبة المسرع يتعامل
مع هذ المساحات بحذاقة  ،ففي هذ المساحات تتجسد كل االنفعاالت واألفكار والمفاهيم  ،فالفرقة
()30

 ،د
إن

تشتغل في األساس على هذ المساحات لرسم صورة المضامين والرسالة التي ترار في بثها "
ما تقدم يشير إلى حالة من الشعور بالمسؤولية لدى الممثل وتشجيع الروع الجماعية في العمل والتي

ونصه وتعبيراته قائمة على تكنيك
تؤشر إلى إذابة هوية الفرد في هوية الجماعة  ،فحركة الممثل
ّ
االرتجال الذي ياخذ وضعاف ديناميكياف قائماف على تفريغ الطاقة بين األطوال والمساحات بطريقة ال تستهلك
الجسد  ،والتعامل مع فكر الضوء وتلمس أدائه والتجادل معه  ،وحقن جغرافيا الخشبة بالصمت المثير

والطارع لكم من االستفهامات  ،وهذا ال يتحقق ّإال بالتركيز والقدرة على تحسس إيماءات وردود أفعال
اآلخر (البصري/الجسدي)  .لذا فاالرتجال والتحاور في عمل هذ الفرقة يساعد الممثل على التعبير
الصادق وتحقيق الفورية في التركيز على ما يفعله في العرض ال طريقته بتنفيذ هذا الفعل  ،ليحقق ذلك

حالة من تخفيف وطاة الكبت الذي يقف عائقاف أمام قدرات الممثل التعبيرية  ،والعمل على توجيه الطاقة
للخارج للتواصل بدالف من توجيهها إلى الداخل  ،لينتج هذا االرتجال لغة مشتركة بين الممثلين سواء
كانت (كتابية/ملفوظة) أم (حركية/صامتة)

()30

 ،وبالرام من تمسك الفرقة بالنصو

المسرحية المنتجة

محلياف والمع د ة أحياناف ّ ،إال أدنهم يلجئون إلى بلورة ما يدور في أذهانهم  ،أي أنهم يجتزئون الفكرة من
األصلي ثم يقومون بالعمل عليها عن طريق فرضية التمرين المستمر  ،مذيبين بها كل المواد
الن

الواقعية الراهنة  ،فالمادة الواقعية المستخدمة من قبلهم تجسد عبر إلقاء حركي ينحت فيه الجسد

واألنساق البصرية الفعل في الف ار بنسق مرئي  ،فالحوار في مدونتهم السمعمرئية في بعض األحيان ال

يمثل جوهر العرض  ،وانما يكسر العرض وجود وجماليته من خ ل تجاذر المادة التي يسردها الجسد

والمقومات المساعدة  ،مفرزةف صمت داللي يوازي الصوت (البشري/الموسيقي)  ،وذلك يتم " بالتمرين
والفرضية الوهمية التي تهيئ وتناقش نواق الواقع  ،وفي الوقت نفسه تعد تدريباف وتخزيناف للمهارات على
التعامل والتصادم مع الواقع ومعوقاته  ،فالفرضيات التدريبية الوهمية هي عبارة عن بيئات منشطة لطاقة

وأجهزة المؤدي وعنصر جوهري لتحسس تقنيات األداء في الواقع  ،والبيئتان – الوهمية  ،الواقعية -ال

تنتجان ّإال بالتصادم المباشر مع األشياء والمواد المحسوسة والملموسة  ...لذا على المؤدي أال ينقطع
الذي انتج تلك األجهزة واألدوات حتى يستطيع تنظيم الطاقة
عن فضاء المشهد االجتماعي الخا

()34
األدائية (العقلية والنفسية والعضلية والعصبية) التي تسهم في تشكيل معمار أدائه الصوري " ،إذاف
طرائق تنظيم الطاقة والدافعية الذاتية ومخزوناتها المتدفّقة داخل الجسد هي المسؤولة عن تنشيط

العناصر الخاملة داخل فضائه  ،وبذلك تصبل وسيلة حيدة فعالة في تاثيث الفضاء بشكله البصري
المحقق للمنظور الث ثي األبعاد على جسد الجغرافية المسرحية  .ليتحدد بعد ذلك شكل الع قة بين

ممثل فرقة (فضاء التمرين المستمر) ومفردات العرض السمعبصرية  ،فيعد الممثل طاقة تشبع بتردداتها

الفضاء وتتجاذر مع األنساق البصرية فيه لتسهم في تشكيل مشهدية العرض  ،ويتم ذلك عبر تعامله
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الدقيق والمتيقظ مع مفردات (اإلضاءة  ،الديكور  ،االكسسوار  ،الموسيقى  ،الزي)  ،فهو في تعامله مع
أي مفردة يخلق لوحة تشكيلية يكون فيها جسد هو الجزء المستحوذ على خطار تلك اللوحة  ،ومن

خ ل ذلك المنطلق تؤمن الفرقة بوعيها الجمعي د
بان " الممثل المؤلف هو من يصنع ذاته وحضور عبر

سحر الصمت وارساليات الن
فضاء العرض المسرحي "

()33

الموسيقي  ،وعبر المنظومة الضوئية التي يتعامل معها الممثل في

 ،كل ذلك يصنع بوساطة التمرين  ،بوصفه عامل تحفيز على اكتشاف

الذات واستحضار األدوات الخاصة بالممثل بعد تعرفّه على حيثيات الدور األولى  ،فض ف عن المناقشة
والتحاور والجدل الذي يقيمه مع المؤدين اآلخرين  ،فالتمرين في هذ الفرقة يكون بمثابة " مناخ يمنل
الثقة واالقتناع ال الغطرسة والخنوع  ...وهو الذي سيوفر تلك الحرية التي ستقود ب شك إلى خلق مناخ

صحي وصحيل  ،يزيل مناطق التوتر الجسدية والنفسية "( ، )32لذا تكشف هذ الحرية وهذا المناخ عن

أداء اير نمطي يحمل بين جنباته فرضيات تمرين متتالية خالقة ألشكال صورية يسودها االنسجام إثر
أداء يكون فيه الجسد هو
فعل التركير الحدثي واألدائي المتقن لمحموالت الجسد المحلية والمكتسبة  ،ف
القضية التي ينطق عبر تعبيراتها المرتجلة ومجازاتها اللغوية مشاكل إنسان العصر الراهن ؛ لتقوم ثنائية

(التمرين/العرض) بشكلها النهائي في فرقة (فضاء التمرين المستمر) على فرضية من " التجربة
والمعايشة والمشاركة الجادة لكل المشاركين داخل هذ الورشة الحية  ،فطابع عمل الفريق سمة أساسية ،

إضافةف إلى خبرات ذاتية ويوميات الحياة وارتجاالتها مركزة على اشكاليات إنسان (ما بعد الحرر) ،
والبحث في البيئة المتناقضة للمجتمع  ،وابراز عناصر التعبير فيه عن طريق بحثها في  :اللغة  -المهن
 الشخصيات  -الصراعات  -المكان  ،وعكس الظروف التابعة لذلك المحيط االجتماعي كتعبير عنثقافة شعبية وفلسفة حياتية "

()35

 ،ومن خ ل ما تقدم يلحظ سعي الفرقة في عروضها إلى المحافظة

على مرونة االتصال بين الفن والحياة التي تتمكن بوساطته من جعل المتلقي يخرج بهوية جديدة تنتمي

لزمن ما بعد العرض  ،فض ف عن توظيفهم لمختلف األشياء والمواد المحلية في صناعة عرض يعتمد
على التنويع الحدثي والتلوين األدائي  ،ليخرج األداء لديهم من سطوة األجندات الثابتة  ،ذاهباف لمحطات
قادرة على تخليق شكل مسرحي محلي خا

بتوجهاتهم .

(املؤشرات اليت أسفر عنها اإلطار النظري)
 -0تقوم التركيبية كمفهوم على الحوارية وجمع المتعدد (المنسجم/المتنافر) في ن
وفضاء مرناف إلجراء عديد من االختبارات العلمية والفنية .
نقطة ت قي ثقافية
ف
 -4تستدرج التركيبية تقانة (الهدم/البناء) لتحفيز الدافع األدائي .

واحد ؛ بوصفها

 -3يشغل التجرير في التركيبية موقعاف مركزياف يتم من خ له قياس القيم النفعية والمعنوية لألشياء بعد
تعرضها للشك  ،وتكون النتائج فيه مستندةف إلى مدركات حسية إثر نقل المعرفة من وضعها
(التاملي) إلى (المختبري) الذي يعيد صيااة األشياء ببعضها .
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 -2يستند المتن التركيبي للغة على جملة قواعد نحوية ولهدجات (فصيحة/عامية) وفونيمات صوتية

وعبارات حاملة لدالالت تظهر خصوصية تكوينها المحلية والعالمية من خ ل االتفاق المعرفي
والتثاقف ساعيةف لتحقيق التوازن النفعي والجمالي بين المنطوقات .

 -5تقوم التركيبية في أداء الممثل على تشغيل األشكال المتنافرة كوسيلة للثورة واإلطاحة بالنقاء األدائي
القائم على الجمال المطلق الذي يحققه المنهج الواحد .

 -2تستقطر التركيبية في تشكيل خطابها تقنيات من الفنون المجاورة كه(المونتاج  ،اإلعداد  ،الكوالج)

لخلق أحداث ومواقف عديدة تصبو تشظي أداء الممثل في بؤر مختلفة قابلة لتاوي ت مرجدئة إثر
تشتت المعنى .

 -7ترشل التركيبية (الصدمة  ،االستفزاز  ،التشاركية) من خ ل فعل أداء الممثل مع المتلقي كبديل
تقني عن فعل التطهير ؛ لتفريغ خطار العرض من سرار اإليهام .

 -8تستنهض التركيبية في صناعتها لصور أداء الممثل الرقصات والحركات واإليماءات األجتماعية
والمظاهر الشعبية األخرى  ،محاولةف منها ههندسة (نه
السابقة .

أدائي) مستقل عن المناهج والنظريات

 -5يتجادل (الضوء) كمؤدي بصري ديناميكي مع تكوينات (الظل) إلظهار صور الداللة البونية على
جسد الخشبة بين المؤدين ودوائر الع قات األخرى .

 -00يحضر (الزي  ،الماكياج  ،اإلكسسوار  ،الديكور) كدال بصري ذو طاقة إشارية يفصل عن اقتفائه
لتراكمات اإلرث المحلي  ،وتمثيله آلثار اإليديولوجيات المتعاقبة .

جرد (الموسيقى/المؤثرات الصوتية) كع مة سمعية صورية من وظيفة دعم الموقف العاطفي ؛
 -00تت د
لتشكل بحضورها رديفاف مجابهاف للحوار وسانداف أدائياف لفلسفة العرض الكلية .

 -04تهلتجا الفرق المسرحية العراقية المعاصرة في صناعة أداء الممثل إلى التركيبية كاسلور عمل يسهم

بتفتيت فكرة (المخرج األوحد  ،الممثل البطل  ،األمانة النصية) في تاسيس مقومات العرض

المسرحي .

 -03تعزم الفرق المسرحية العراقية المعاصرة على تصعيد إرهاصات الحرور واألزمات السياسية
واالقتصادية والدينية كمستثار موضوعي لذهن وتفكير المؤدي في منظومة العرض التكوينية

 -02تتخذ صناعة أداء الممثل في الفرق المسرحية العراقية المعاصرة مسا افر تحديثياف مغاي افر يحاول التناام
مع التركيبية العالمية عبر أسالير وصور ( الصمت  ،التكرار (الحركي/الحواري)  ،المايم
(الصوتي/الجسدي)  ،فنون األكروباتك  ،االرتجال) .

الفصل الثالث  :إجراءات البحث
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 -0مجتمع البحث  :حدد الباحثان مجتمع بحثهما والمكون من عروض فرقة (فضاء التمرين المستمر)
 ،والتي بلغت ( )00عروض مسرحية  ،وضمن حدود البحث الزمكانية  ،وكما مبين في الجدول

اآلتي :

الجدول رقم ( ، )1يبين مجتمع البحث
ت

اسم العرض

المؤلف/المعد

المخرج

سنة العرض

-1

أعتذر استاذي لم اقصد

عواطف نعيم

هيثم عبد الرزاق

4002

-2

هي التي تأتي

هيثم عبد الرزاق

مشترك

4005

-3

بانتظار المطر

مثال اازي

هيثم عبد الرزاق

4002

-4

الموت والعذراء

ارييل دوفمان

هيثم عبد الرزاق

4007

-5

هاملت بال هاملت

خزعل الماجدي

هيثم عبد الرزاق

4008

-6

الظالل

هيثم عبد الرزاق

هيثم عبد الرزاق

4005

-7

مرض الشرق ديمقراطي

ميللر/هيثم عبد الرزاق

هيثم عبد الرزاق

4000

-8

موت المكان

هيثم عبد الرزاق

هيثم عبد الرزاق

4004

-9

موت مواطن عنيد

هيثم عبد الرزاق

هيثم عبد ارزاق

4003

11

ثالثية االوريستا

اسخيلوس/هيثم عبد الرزاق

هيثم عبد الرزاق

4002

 -4عينة البحث  :قام الباحثان باختيار عينة البحث  ،وكما مبين في الجدول رقم ( ، )4من مجموع
العروض التي شكلت مجتمع البحث  ،وقد تم انتقاء العينة بشكل قصدي بوصفها (أنموذج) يتجانس

مع باقي العروض  ،فض ف عن المسواات اآلتية :
 -0حصلت على جوائز عربية وعالمية ومنها جائزة أفضل عرض جماعي في مهرجان القاهرة

الدولي للمسرع التجريبي  ،وجائزة افضل عرض مسرحي في مهرجان مسرع الهواة في تونس ،

فض ف عن مشاركته في مشروع بغداد-برلين الذي تبنته الفرقة عام  ، 4007فض ف عن عرضها
على خشبة مسرع الرور في ألمانيا عام 4008م .

 -4إنها األفضل في تمثيل مجتمع البحث بعد ما تسنى مشاهدة عدداف من عروض الفرقة واللقاء
بمخرجها والتحاور معه فيما يتعلق بموضوع البحث الحالي .
 -3توفر المصادر السمعبصرية التي أتاحت تمعن أكثر خ ل مرحلة تحليل العينة .
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الجدول رقم ( ، )2يبين عينة البحث
ت

اسم العرض

المؤلف/المعد

المخرج

سنة العرض

-1

أعتذر استاذي لم اقصد

عواطف نعيم

هيثم عبد الرزاق

4002

 -3أداة البحث  :اعتمد الباحثان على المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري كاداة لتحليل عينة
البحث .

 -2منهج البحث  :اتخذ الباحثان (المنهج الوصفي) طريقاف علمياف  ،لم ئمته وطبيعة موضوع البحث .
 -5تحليل العينة :

اسم العرض  :أعتذر أستاذي مل أقصد(. (

تأليف  :عواطف نعيم .

إخراج  :هيثم عبد الرزاق(. )1

سنة العرض 2114 :م .

متثيل ( :عزيز خيون  ،اقبال نعيم  ،سنان العزاوي  ،فرح طه  ،خملد راسم ،
أزل حييى  ،حسن خيون  ،فاضل عباس) .
إنتاج  :فرقة فضاء التمرين املستمر .
) )قدم العرض ألول مرة في العراق على خشبة المسرع الوطني عام 0558م  .وفي عام 4002م تم إعادة إنتاجه بشكل

مختلف على كافة المستويات الفنية واألدائية  ،فهقل العرض من ( )50ممث ف إلى ( )8ممثلين وبتقنيات مواكبة لروع العصر
 ،وعرض بصيغته الجديدة في بغداد على خشبة المسرع الوطني  ،ثم شاركت به الفرقة بمهرجان مسرع الهواة في تونس

وحصل على جائزة افضل عرض مسرحي  ،وعرض في العام ذاته بدولة مصر في مهرجان القاهرة الدولي للمسرع التجريبي

وحصلت فيه الفرقة على جائزة أفضل عرض مسرحي جماعي  ،وقدم أيضفا بمهرجان مسرع الفوانيس المقام في األردن عام
4005م  ،وعرض عام 4002م في مهرجان أيام عمان المسرحية  -األردن  ،وشارك العرض بمشروع بغداد -برلين الذي
تبنته الفرقة  ،وفي عام 4008م قدم على خشبة مسرع الرور بالمانيا .

( )1هـيثم عـبد الـرزاق  :مخرج وممثل مسرحي وتلفزيوني عراقي وأستاذ مساعد دكتور في كلية الفنون الجميلة  -جامعة بغداد

 ،ولد في كركوك عام 0553م  ،دخل كلية الفنون الجميلة قسم المسرع – فرع التمثيل  ،وحصل على شهادة البكالوريوس عام

0577م  ،ثم على شهادة الماجستير عام 0557م  ،وبعدها حصل على شهادة الدكتو ار عام 4003م  ،وعمل كمدرس في
معهد الفنون الجميلة عام 0582م  ،ثم أصبل رئيس قسم الفنون المسرحية في المعهد ذاته عام 0585م ولغاية 0553م  ،وقد

حصل على جوائز ابداعية على مستوى العراق والبلدان العربية منها الجائزة التقديرية من الجامعة االمريكية في لبنان  ،وجائزة
االبداع للدولة العراقية لث ثة مرات متتالية لجهود المتميزة في المسرع العراقي والتلفزيون  .كذلك حصوله على شهادات

إبداعية من بلدان فرنسا وألمانيا  .مقابلة أجراها الباحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى

كلية الفنون الجميلة – بغداد  ،مصدر سابق .
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تحليل العـرض المسرحي :
تبدأ نقطة شروع العرض المسرحي من انبعاث النظام الضوئي من سقف المسرع ببطء وفي

صورة تدلل على أنده أشبه بجسد ضوئي هندسي يتحدث ع ب ر تكويناته عن حاالت (الكبت ،
المضايقة  ،التحجيم) التي ت مارس على الذات العراقية  ،فالشكل البصري الذي يطرحه فكر

(الضوء) المرافق له(سكون الفضاء) ولزمن يتجاوز له( ) 20ثانية  ،يشهر حالة من القلق واالبهام ،

إذ يتم توزيع الضوء في هذا المشهد باسلور مشتت وعلى شكل (مربعات  ،مستطي ت) متباينة
على جسد الخشبة المسرحية ؛ وتتنافس تلك األشكال البصرية مع الخطوط والمساحات الظ ل ية

البينية  ،ليعلن العرض عن طريق هذا التوزيع المشتت عن تفكك وانشطار (الذات/المجموع) في

مجتمع وفدت إليه عديد من المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في مرحلة ما بعد التغيير

 .فض ف عن تباري فكر الضوء الم ه ن د س مع تكوينات الظل باسلور يعكس تركيبية اللوحة البصرية
االسته لية في تصدير المعنى  ،ففي المشهد ذاته وبعد شغل الصمت الذي يعتريه الغموض يبدأ

الممثلون بالدخول واالنضمام تحت بقعة الضوء التي تقع في أسفل وسط الخشبة  ،ويتق دد م من
العمق مؤدي شخصية األستاذ الذي كان يرقر ذلك الدخول ليقف معهم في منتصف البقعة ،

لي توالى بعدها مؤدو شخصيات (الطلبة) باالصطفاف إلى جانبه  ،لكن الجميع ياتون من مواقع

ي ت ص درها (الظل)  ،فمقولة الظل تؤك د حالة تغيير الفكر والوعي  ،ووجود األستاذ في هذا المشهد

إال محاولة النتشال تلك األجساد من واقعها المظلم  ،وهنا يتجسد سعي األداء في مقولة
ما هو ّ
االختيار التي يشدو ع ب ر بواعثها األستاذ تحرير تلك الذوات واعادة تركيبها لترميم واقعهم المرتبك ،
بعدها يتق دد م األستاذ والطلبة من العمق إلى المقدمة وفي حالة يكون فيها شكل األداء مرتك افز على
حالة التكرار القصدي الم ن ظدم في تكوين معطى الحدث المعروض وعلى المستوى الحركي  ،إذ
يكشف هذا التكرار ع ب ر وقع األقدام والسير المستقيم والحركة ا لمتصلبة البطيئة عن فعل اإلقصاء
ترد ي الحياة لديهم  ،فالجميع ينوي االنفكاك من هذا
والفوضى التي تعانيها تلك الشخصيات وسط ّ
الواقع والشروع نحو أهدافهم (برفع أيديهم لألعلى) والتقدم بسرعة من منتصف المسرع إلى مقدمته
 ،لكن اإلضاءة كمؤدي بصري ديناميكي تشهر في تعاملها مع الفضاء عن وجود عائق (سياسي أو

اقتصادي أو اجتماعي أو تعليمي) يقف للحي لولة دون تحقيق ما يصبو إليه أولئك المؤدين  ،فكلما
اتجهوا صور المتلقين لتوجيه رسالتهم ينسحر الضوء من رقعة تواجدهم  ،ويتكرر فعل التقدم

ليكشف عن صراع أداء األجساد والسينوارافيا البصرية المتمثلة به(الضوء) لتقعيد المعنى وبث

الداللة التي تقول د
إال عن طريق مقاومتها للتفرقة والتشتت
بان تلك األجساد ال يمكن لها أ ن تتوحد ّ
الذي تمكن من اختراق خارطتهم االجتماعية .
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يبدأ المشهد الثاني بدخول مؤدي شخصية األستاذ إلى الصف حام ف معه (حقيبة) ذي حجم
متوسط وعمود حديدي  ،ثم يدخل بعد الط ر إلى الصف حاملين معهم كتر وكراسي يؤثثوا بها

الصف ويجلسوا عليها باشكال مختلفة  .وقبل أ ن يبدأ األستاذ بالشرع يقوم الطلبة باط ق أصوات
مختلفة تدل على عدم االلتزام واالكتراث بوجود استاذهم  ،وهنا تظهر ع ب ر األداء المحاكاة الساخرة

تجا األستاذ  ،فاألصوات جاءت تعبي ارف عن مزاحهم وعراكهم وقهقهتهم وعدم المباالة بالعلم  ،إذ
ت ع ب ر تلك السخرية في األداء عن عوالم تلك الطلبة التي تصيبها الفوضى والتي تعيشها تلك
الشخصيات في حياتهم  ،لينتهي المشهد بتعبير أدائي صوتي يجسد المؤدون وصوالف للحظة سقوط
صاروخ ومن ثم يبدؤوا به(السعال (الكحة)  ،البكاء  ،أ صوات اريبة) كرد فعل على تلك الحالة ،
وي ظه ر هذا المشهد تركيبية األداء الصوتي الذي يتبنى مفردات ومظاهر منطوقة متباينة تقف

كحاجز مجابه للحوار  ،وهي في الوقت ذاته جاءت تمثي ف لحالة اإلقصاء والكبل التي تعانيها تلك
الذوات  .يخرج بعد ذلك الطلبة من الصف ليتحول المكان إلى عالمين منفصلين ع ب ر اإلضاءة
وهما :

 -1عالم المعرفة والمتمثل بالمدرسة وما تمنحه تلك المنظومة من (ع لم  ،تربية  ،قيم
أخالقية  ، )...مع بقاء كراسي الطلبة على حالها .

 -2العالم اال ستهالكي والمتمثل بالسوق وما يوجد فيه من (الباعة المتجولين  ،المتسولين
 ،العمال  ،عادات ومظاهر يومية . )...

فقد ردك ز العرض بوساطة الضوء كمؤدي بصري ديناميكي إلى إبقاء العال مين في الخشبة لتبيان

حالة صراع المؤدي بين عمله األول كاستاذ  ،وعمله الثاني في السوق كبائع (شاي)  ،ل يبدأ بعدها

األستاذ بتاثيث سينوارافيا فضاء الثاني (عالم االسته ك) ع ب ر اشارات اجتماعية يحملها هو

كه (إبريق الشاي  ،كرسي  ،األ قداع  ،م عق  ،قطعة قماش للتنظيف  ،قطعة قماش يلبسها تحت
حزامه  ،عمود يضعه كمظلة واقية من الشمس) وهنا جاء ال تاثيث لتاكيد هوية األستاذ  ،ف ع ب ر

تبديل (الزي) يظهر الطابع التركيبي لمؤدي شخصية األستاذ وهو ينتقل بين وضعين اجتماعيين في

تحول
آن واحد  ،ثم يتغير أداء الصوتي بعد أ ن أثث فضاؤ وبيئته وفق الشخصية االخرى ؛ أي د

المؤدي وأداء من كيان إلى آخر  ،وبهذا تتجادل قيم األداء التركيبي بين ارسالياتها الصوتية

والحركية التي تختبئ وتعود بحسر تحول الدور من أستاذ إلى بائع شاي  ،وكما في الحوار اآلتي

:

(( األستاذ  :شااااااي (صمت)  ،شاااااااااااااي شااااااااااااي (صمت)
خوش شهاي (صمت)
يكلي ارض اهلل واسعة (يجلس)
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تكدر تعرف مساحة الضيق إللي أ كعد بيها هنا ؟ حتى تعرف شلون ارض اهلل واسعة !!!

(صمت)

تايه واركان بشبر إصغير  ،شلون متريد تلزمه يزبك ه من ايدك . )) .
يؤشر هذا الحوار على حجم األلم الذي يقاسيه ذلك المؤدي  ،وا دن لجوء المؤدي إلى اللغة

الشعبية هو ألجل تقويض الجر السردي واستبدال السرد الطويل بإشارات شعبية تعمل على ازالة
حواجز اللغة وأدبيتها  ،مما أتاحت تلك التنويعة الشعبية عب ر األداء طابع أدائي يتواصل فيه

المؤدي وباسترخاء واضل مع الحدث والمتلقي  .ليستذكر بعدها المؤدي صراعه في مكان العمل

والبحث عن ف ار يضع أ قدامه فيه ليبيع منتجه  ،ثم يذكر شخصية (حامد) الطالر الذكي الذي
لطالما رفع العلم  ،وهو ينتقل بين بقعة ضوئية وأخرى  ،وهنا عمل العرض على استخدام المشهدية

 ،أي بمعنى استقدام تقنية الهدم والبناء لتحفيز الداف ع األدائي للمؤدي وفق انتقاالته النفسية وكذلك

الفضاء  ،إذ ذهر األداء بدور كفعل منتج لقيم جمالي ة ونفعية إلى التركيبية إثر مونتاجه لجملة

حاالت تحتكم إلى فكرة مفادها د
بان السرعة في ايصال الفكرة ع ب ر أداء متسارع ومنتقل من حالة

إلى أ خرى أهم من البن اء الذي يوفّر المنهج الواحد طيلة العرض  ،فاالختزال واللعر الذي تتخذ
التركيبية عن طريق االستعارات والرابات وال وعي هو حالة صحية لعرض أحداث عدة تسندها
موحيات االرتجال في مشهدية واحدة .

في المشهد الثالث يبدأ وقت العمل في السوق  ،وما يبين ذلك هو جو العرض الذي تتداخل في

فضاء مؤثرات (ضجيج الناس  ،أصوات السيارات  ،م نب ه السيارة)  ،لتدخل أولى الشخصيات

المجسدة إلى مكان العمل  ،فيظهر مؤدي شخصية المغترر مرتدياف زياف ونظارة شمسية معاصرين
وقصة شعر حديثة  ،حام ف معه أداوته الجديدة لبيع الشاي (ا ّ ية شاي  ،شاي لبتون  ،كرسي
عصري  ،خيمة لشخ واحد) وهنا تبدأ حاالت الشد والتوتر بين (المغترر) و(األستاذ) بعد إزاحة

المغترر لألستاذ من مكانه وتحويله لمكان آخر برمي أدواته  ،مطالباف إيا بحجة أو ا ثبات أو دليل
على د
أن هذا المكان مكانه  .فالصراع في هذا المشهد ليس فقط بين ال شخو بل بين األدوات

المستخدمة لكل منهما  ،إذ يلحظ ع ب ر هذين المشهدين د
بان الجسد في هذا العرض هو مؤدي
سينوارافي  ،أي كل مؤدي يقوم بإنشاء فضاء الخا

ع ب ر استقدامه لقطع الديكور واللوازم

المسرحية الخاصة بالدور  ،وهذا ما يجعل المؤدي أشبه بالرسام التشكيلي الذي يصيغ ف ار لوحته

باأللوان وفق كتل ومساحات معينة  ،ليكون األداء مكتسباف صفة التركيبية ع ب ر األنساق الذاتية
الخاصة بالمؤدي  ،وكذلك ع قته مع المؤدي اآلخر  ،وقد ترشل في هذا المشهد شك ف من األداء
يمكن تسميته به(األداء اليومي)  ،أي المتخل

من صيغ اإلنفعا ل العاطفي والترانيم النفسية الحادة

 ،ويتنافس ذلك األداء مع مساحات الصمت التي تشغل الفضاء ع ب ر تحاور الشخصيتين  .أما ما
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إال عملية نضال ألجل إثبات هويته والعودة إلى مكانه من
يؤشر أداء (المغترر/الم روج) فما هو ّ
جهة  ،ومن جهة أخرى هو قد أتى إللغاء تقاليد وأدوات البيع القديمة واستبدالها  ،لينبئ العرض

بمعطيات العولمة والتطورات الحاصلة في الب د بعد مرحلة التغيير  ،فالذي جاء على لسان

المغترر هو أند ه يبيع اله( ) teaبينما األستاذ يبيع اله(الشاي)  ،ليدخل (األصل/الوافد) في حالة
تنافس وصراع ألجل تصدير الثقافة االسته كية الجديدة  ،وقد طفل في أداء المؤدييّن عب ر هذا
المشهد صور الص دام والتهكم والسخرية عب ر اللغة وعبر حركات راقصة وعبارات (إنكليزية) م غنّاة
وافدة يلفظها المغترر والتي بدأت تتواجد في الساحة العراقية الحالية ع ب ر استعراض المنتوج الغربي

 ،كل هذا يتداخل واللغة الشعبية التي تستولي على العرض  ،ما جعل األداء يكتسر سمة التركيبية
إثر مونتاج عديد من اللغات واألفعال والحركات التي تطيل باألنموذج األدائي األفقي  ،لتؤسس

لفعل فني جمالي مغاير .

الكل في هذا العرض يبحث عن مكان  .تدخل في هذا المشهد مؤدية شخصية (بائعة الهوى) ،

والتي تبحث عن مكان تبيع فيه الكلمات لسائقي العربات في سبيل كسر قوتها اليومي  ،والذي

يعلن عن دخولها هو مؤثر صوتي لسيارة وصراخ أنثى ترمى حقيبتها خارج السيارة  ،إذ تقف تحت

بقة ضوئية في أعلى المنتصف وتب دأ بالحديث  ،أما على جانبي المسرع يوجد مؤدي شخصية

األستاذ في وسط اليسار ومؤدي شخصية الغرير يحتل أسفل يمين الخشبة  .فالجملة البونية التي

خلقها زي المؤدية واالضاءة تثبت مدى تباعد تلك الشخصيات عن بعضها  ،وبالرام من اقترابها

إال أندها ت بقى محتفظة بمكانها حيث تفرز تلك المسافة التباعد (الفكري ،
للسؤال أو توطيد الحدث ّ
الطبقي  ،الثقافي) بينهم  .ل تدخل بائعة الهوى في حالة شد وجذر أدائي مع المغترر  ،وقد وظف
المؤدي هنا اللغة المهموسة والحركات اإليروتيكية إلقناع بائعة الهوى  ،إلى أ ن يتمكن من ممارسة

الجنس معها في خيمته الصغيرة  ،ليعلن األداء في هذ الحالة عن القسوة التي ي تعرض لها الجسد

النسوي من قبل ذكورة مقيتة ممتلئ جسدها بالشهوة العارمة  ،لتعبر تلك المرأة ع ب ر صوتها

وحركات جسدها المتصلبة عن القسوة من خ ل التاوهات ثم الصراخ ضاربةف المغترر ليسقط ارضاف
.
يعم الشارع المتواجدة فيه الشخصيات المؤدية حالة من الخوف والهلع عقر رمي إط قات النار

وصافرات اإلنذار ليدخل العرض بمشهد الرابع واألخير  ،إذ تتسلل في هذا المشهد مؤدية شخصية

األم بائعة (الشاي والكعك) وا بنها األصم والمخبول إلى الخشبة لتبح ث عن مستقر لها في هذا

الشارع لسد جوعها وابنها الذي ال يفقه في الحياة شيئاف  ،جالسةف إلى جوار بائعة الهوى  ،في تلك
اللحظات يتعرض المغترر لهذ المرأة ويبدأ بضرر ابنها وبقسوة مدعياف باند ها تجاوزت المكان الذي
يروم المشي من خ له للوصول إلى مكانه  .يعم في هذا المشهد اللغة الشعبية وهي تصف حالة
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ا بنها المخبول  ،ليعرض جسد المرأة كمؤدية مرجعياته وذاكرته  ،فهي تضرر بيدها على وجهها
وقدميها مكررةف عبارة :

(( المرأة  :رحت اشتري طحين حتى اخبزلهم
حته ياكلون خبز حار وشاي
وراع الطحين ويه الشاي ويه الماي ويه الدرر . )) .
ففي جملة ( راح الطحين ويه الشاي ويه الماي ويه الدرب) تظهر حالة التكرار اللغوي

والحركي لألم فهي تردد هذ العبارة ألكثر من ( )7مرات ممتزجة بفعل حركي يشير إلى استدعائها

للمظاهر الشعبية القابعة في جسدها ع ب ر فعل (اللطم) المتكرر  ،إذ تعلن هذ الحالة عن ذاكرة

الجسد الممتلئة بالحرور والفقر  ،وأداءها هذياني يفصل عن الوجود اإلنساني المازوم الذي يعتريه
التيه في تلك الرقعة من العالم  .لينتهي هذا الحدث بطلر مؤدي شخصية (الغرير) من المرأة با ن

تعيد ما سردته من وقائع  ،ليؤك د بعد ذلك ع ب ر بكائه وضربه على جسد د
بان األلم والحزن حالة
م زمة للذات العراقية على مر األزمان وال يمكن أ ن تعلن نهايتها في يوم ما .

في مجمل أحداث العرض المسرحية لم تحضر الموسيقى كحضور ديناميكي يوازي فعل

االضاءة أو الزي أو االكسسوارات  ،فكانت اإل يحاءات النغمية م نت جة أدائياف من خ ل أصوات
المؤدين كه (الصفير  ،الصراخ  ،الهمهمات  ،اله هل  ،اللطم  ،طقطقة وقع االقدام)  ،ما يؤك د

اعتماد العرض على المنظومة الجسدية الخاصة بالمؤدين  ،فالجسد هو مؤدي سينوارافي يرفد

الفضاء المسرحي وبما يحتاجه الحدث ع ب ر جسد وصوته وأدواته في كافة المشاهد  .ما يعزز

التركيبية في األداء ع ب ر تداخل األصوات المتباينة الداللة التي تنتجها أجساد المؤدين  ،خالقة
بفعلها أشكال أدائية ذات تراسيم مغادرة للخطابية المتداولة .

يعلن الشارع عن دخول شخصية اريبة األطوار إليه  ،شخصية تعاني من تهميش واقصاءات في

واقعها الذي يرفض الفن الوافد  ،فهو مغني رار وراق

شعر اريبة ويرتدي حذاء ملون  ،مردداف عبارة :

صة
اكروباتيكي  ،ياتي بزي ارير وق د

(( المغني  :حجية  ،أجمل شي بالدنيا تغضين عينج عن مساوئها وتركصين
أجمل شي بالد نيا إدكين الكاع بكل ثقلج  ،بكل اضبج  ،وتركصين . )) .
يلقي هذ العبارة على جميع الحاضرين على الخشبة  ،ويقوم بعدها بغناء مقطع من اااني

الرار األمريكي مؤدياف بجسد حركات اكروباتيكية تكسر منظومة األداء التي يسودها العرض ،
خالقاف بجسد أشكاالف ال تذهر إلى معنى واضل ؛ ولكن يمكن حصرها باندها أداءات مركبة اير
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خاضعة للمنطق  ،أي مجرد نزاع بين أشكال متباينة  .ويرافق الحدث األدائي هذا حالة التشتيت

البؤري  ،فالمدرس ينظف بادواته  ،واألم تحكي وتضحك مع ابنها  ،وبائعة الهوى تجلس وجهاف
لوجه مع الغرير تتوسطهم حالة الشهوة والك م الناعم  .هذا التشظي في األداء يخلق حالة قرائية
مفتوحة المعنى  ،أي يمكن قراءتها باند ها دليل ذوبان الهوية بين عدة مسميات وأشكال وافدة .
وتستمر هذ الحالة من التشظي إلى فترة زمنية تبلغ ( )2دقائق .

تعود حالة فوضى األجساد بعد سماع الغارات الجوية واألستاذ يمنع حالة التدني في سلوك

مغني الرار تجا بائعة الهوى  ،ليشهر األداء مرةف أخرى عن الداللة البونية ع بر االضاءة  ،فعلى
يمين المسرع توجد (المرأة  ،بائعة الهوى  ،مغني الرار) تحت بقعة ضوء معلنين اجتماع قمة آللية
بيعهم المنتوج أثناء مجيء الشاحنات وبقيادة المغترر  ،وباسالير اارائية من خ ل جسد بائعة

الهوى  ،وعلى يسار المسرع يوجد األستاذ تحت بقعة ال ضوء وهو يغطي رأسه ووجهه به(قطعة

قماش) حتى ال يستمع لك مهم الساذج وأ سلور مزاحهم الفج  .مسافة بونية تملؤها الظلمة بين

المنطقتين د
ألن المغترر هو المتحكم  ،حالة من الصمت تمأل المكان لينطق األستاذ بعدها

( متخليهم تحت أمرتك  ..إفتهمت) لتشتد حاالت الجدل والحوار بينهم حول البيع ع ب ر تركير أدائي

م تشظي على الخشبة  ،ل يدخل بعدها المغترر إلى خيمته لوهلة  ،معلناف وباداء كوميدي د
بان
حولوا األرض إلى بقعة د م  ،فالمغترر يخرج مرتدياف حزام ناسف
القادمين إلينا من الخارج هم من ّ
يخيف به من معه في الشارع ومهددهم أيضاف  ،كل هذا يثبته األداء ع ب ر حوار للمغترر قائ ف فيه :
( آني شخصيتي ضعيفة)  ،كاشفاف عن رثاثة العقول التي تقوم بهذا الفعل ع ب ر أداء يتصدر فيه
اليومي وباسلور تلقائي محقق لحالة من التواصل بين المؤدين فيما بينهم وبين المؤدين والمتلقين ،

إال رصيد الجسد وذاكرته  .وينتهي العرض باعتذار الجميع
فما يحدث في الساحة العراقية ما هو ّ
من األستاذ  ،ليبدأ الدرس الجديد حام ف لصور من القيم يتسيدها المحبة ونبذ الصراع .
الشك يقود الفكر إلى اعادة صيااة األشياء ببعضها من خ ل التجرير  ،وع ب ر مرجعيات

الفرقة يلحظ د
إن مساحة االرتجال الممنوحة للمؤدي في فضاء (البروفة /العرض) هي من جعلت

المشاهد تتمتع بتركير أدائي مختلف األبعاد  ،وبما د
أن الجسد هو م ؤدي سينوارافي فهذا يخلق

حالة من اللعر في تكوين المعنى الكلي القائم على استدعاء األح م ويوميات المدينة وصور

مواقع التواصل االجتماعي  ،والتي ساهمت في خلق حساسية أدائية مغايرة ذهبت خارج اطار
العرف األدائي المتعارف عليه .

الفصل الرابع
أوالً  :النتائج .
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المكونات األدائية وفق
 -0ظهرت تركيبية أداء الممثل في عينة البحث كمفهوم قائم على تحاورية
ّ
تعدد نصي تماهت فيه ضمن معطى وح د ت قحها الفني والثقافي بفعل استعمال (الغناء  ،اللغو
 ،األصوات الشعبية  ،اللغات واللهجات المتعددة  ،األهازيج  ،التراتيل  ،األصوات الغامضة ،

الصمت  ،السكون  ،التشكيل الجسدي )  ،ما ساعد في تكوين مساحة تاويلية  -جمالية متعددة

.

 -4تمظهر التجرير في تركيبية أداء الممثل عبر وجود معالجات أدائية مغايرة تخطدت نسقها
التقليدي نحو مديات فك االشتراطات الجسدية والصوتية السالفة  ،وتعضيد الصيااة الجماعية

وتقصي تاثيرات فنية تقع تحت تناقضية جماليات القبل لمنظومة
للعرض في تخوم الفرقة ،
ّ
األداء والسينوارافيا  ،فض ف عن أسلور تداخل النصو واعادة صيااتها في عينة البحث .
 -3ك درست تركيبية أداء الممثل أسالير ( التشتيت البؤري) الصانعة لمشهدية بصرية تمكنت من
كشف ممكنات اعادة صيااة األداءات المتنوعة  ،فض ف عما وفدرته من مساحة في طرع
الموضوعات والمواقف المتعددة التي أرادت العينة معالجتها.

 -2فعل عبر األداء التركير اللغوي واللهجوي (الفصيل  ،العامي)  ،مع تغلير اللهجة العامية
لتحقيق االسترخاء والتواصل الحر بين (المؤدي/المؤدين) ( ،المؤدي/المتلقي) .
 -5تم دكنت تركيبية أداء الممثل من عرضها لمفرزات اليومي المعاش عبر تطويع (صور المدينة ،
مفردات الصناعة العولمية  ،شبكات التواصل االجتماعي) لصيااة النسق التركيبي المتداخل

للجسد .

 -2أفصحت تركيبية أداء الممثل عن حرية التعاطي المرن واعادة صيااة الع قات بين مختلف

المناهج والنظريات األدائية  ،حيث جاء أداء الممثل مركباف بين الوثيقة والدراما ومواقف االجساد
الحقيقية .
 -7حقدقت التركيبية عبر وسائل (الصدمة  ،التشاركية  ،االستفزاز) فع ف أدائياف تخطدت بوساطته

بنية التطهير التقليدية  ،ما جعل عينة البحث تتناور بين اإليهام الجزئي وال إيهام الذي أدخل

المتلقي في منظومته التركيبية كتكوين متداخل وفاعل ذهنياف في كتابة خطار العرض .
أداء تعبيرياف ذا بعد واقعي يومي  ،أصبل المؤدي فيه وثيقة
 -8استندت التركيبية إلى لصناعة ف
للتعبير عن واقعه الشخصي ومجساته االجتماعية في ذات اللحظة  ،فالمؤدي هو كتلة مردكبة
في العرض تؤول وجودها .

 -5استعملت التركيبية تقنية (الهدم/البناء) في انشاء الن

األدائي للعرض للتنقل بين األسالير

واستخدام االرتجال المتعدد القابل للتحديث في التعاطي مع الدور الواحد .
 -00أشهرت تركيبية أداء الممثل نوعاف من التكرار المنظدم ؛ لتاكيد المواقف وتعزيز حضورها
التركيبي بوصفه الزمة ايقاعية جمالية ومعطى فكري حافزي  ،كما في عينة البحث .
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 -00ساهمت (االضاءة) كمؤدي بصري في تاكيد التركير الشكلي لألداء وتقديمه كحالة سينوارافية
متعاضدة  ،ما وفدر أشكال أدائية ولمسات سينوارافية تخطت المالوف .
 -04عبدرت الدالالت المركبة له(الزي  ،اإلشارات االجتماعية  ،اإلكسسوار) في عينة البحث عن
اآلخريدة وصراع الهويات .

 -03أسهم أداء (الموسيقى  ،المؤثر الصوتي) في رفد الفعل التشاركي للعطاء السمعي التركيبي ،

متخطياف النسق التقليدي لمديات التحفيز الذهني ومنل الجسد طاقة سواء في الحركات الثابتة أو
التعبيرية .

ثانياً  :االستنتاجات .
 -0أشهرت فرقة فضاء التمرين المستمر عن خصوصية نسبية في تركيبية أداء الممثل عبر تفعيلها
(األداء الساكن والسينوارافي  ،محموالت انثروبولوجية  ،اللهجة العامية  ،مسرحة يوميات

األجساد  ،المظاهر الشعبية المختلفة) .

 -4الر على فرقة فضاء التمرين المستمر الطابع التجريدي لمنظومة العرض  ،فض ف عن
انخفاض حضور الديكور والوسائطيات الرقمية الحديثة  ،ما ع دزز تركيبية األداء المتعدد
لألجساد على تركيبية شغل األنساق البصرية .

 -3ميل فرقة فضاء التمرين المستمر نحو تركيبية األداء المتداخل والبؤري بغية تحفيز مستدالت
وبث التاثير الذهني والنفسي كقوة فاعلة للتغيير عبر الجدل الفكري  -الجمالي
المعنى المتنوع ّ
الهادف لمعالجة مشك ت آنية معيشة .

 -2انخفاض منسوبية استعمال الن

العالمي والعربي في عروض الفرق المسرحية العراقية

المعاصرة بسبر شيوع (تركيبية النصو

المؤلف/المخرج) .

المحلية والعالمية  ،التاليف الجماعي  ،االرتجال ،

 -5استنزاف أداء ممثل الفرق المسرحية العراقية المعاصرة للجسد بفعل المبالغة في طرحه للمعاناة
واأللم عبر مجموعة انحناءات والتواءات جسدية وتصعيد التكرار المنظدم  ،والتي أتت بمجملها
معبرة عن رتابة وتناسل الحدث اليومي الممتلئ ساماف .

 -2تغلير (األداء التعبيري) على الدرامي والتقديمي في فرقة فضاء التمرين المستمر جاء نتيجة
الضغط االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي يمر به أفراد الفرقة .

 -7سمل نظام عمل فرقة فضاء التمرين المستمر بفك االشتراطات الصارمة في التعامل مع
األجساد  ،ما منل جسد المؤدي حرية كافية في التعبير عن هويته .

ثالثاً  :التوصيات .
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 -0وجور دعم الدولة ومؤسساتها األكاديمية للفرق المسرحية المستقلة وذلك ألجل دوام استم اررية
نشاطها المسرحي  ،وتوفير مساحة ل نفتاع على (اآلخر) والتواصل معه  ،والذي بدور سيطور

من قابليتها ويفرز أداءات جديدة معاصرة .

 -4إرسال مؤدين الفرق المسرحية في بعثات إنثروبولوجية محلية ودولية  ،لإلفادة منها في تطوير
األداء عبر التجربة الحقيقية لجسد المؤدي مع تلك المناخات .

رابعاً  :المقترحات .
 -0إشكالية الصمت األدائي في عروض الفرق العالمية المعاصرة .

(المصادر والمراجع)
) )1جميل صليبا  ،المعجم الفلسفي  ،ج( ، 1بيروت  ،دار الكتاب اللبناني  ، )1891 :ص. 168-169
) )2التيجاني الصلعاوي  ،رمضان العُوري  ،معجم اللغة المسرحية ( ،الرياض  ،منشورات مركز الملك
عبد بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية  ، )1112 :ص. 68-69
) ) راوية عبد المنعم  ،الحس الجمالي وتاريخ الفن  :دراسة في القيم الجمالية والفنية ( ،بيروت  ،دار
النهضة العربية للطباعة والنشر  ، )1889 :ص. 251
) )4باتريس بافيز  ،معجم المسرح  ،تر  :ميشال ف  .خطار ( ،بيروت  ،منشورات المنظمة العربية
للترجمة  ، )1115 :ص. 295
) ) أوجينيو باربا وآخرون  ،طاقة الممثل  :مقاالت في أنثروبولوجيا المسرح  ،تر  :سهيل الجمل ،
(القاهرة  ،إصدارات أكاديمية الفنون  ، )1888 :ص. 9
) )6كامل محمد محمد عويضة  ،لدفيج فتجنشتين  :فيلسوف اللغة الحديثة ( ،بيروت  ،دار الكتب العلمية :
 ، )1882ص. 111 ، 88
) ) ينظر  :نجيب بلدي  ،نوابغ الفكر الغربي  :ديكارت  ،ط( ، 1القاهرة  ،دار المعارف ، )1892 :
ص. 92
) ) جون سيرل  ،العقل واللغة والمجتمع  :الفلسفة في العالم الواقعي  ،تر  :سعيد الغانمي ( ،الجزائر ،
منشورات االختالف  ، )1116 :ص. 66
) ) ينظر  :محمود زيدان  ،كانط وفلسفته النظرية  ،ط( ، 2القاهرة  ،دار المعارف  ، )1828 :ص-52
. 56
) )10صالح السيد بيومي  ،أعالم الفكر الحديث ( ،القاهرة  ،دار المعارف  ، )1115 :ص. 98 ، 92
) )11ينظر  :جان بول سارتر  ،الماركسية والوجودية  ،تر  :جورج طرابيشي ( ،بيروت  ،دار اليقظة
العربية للتأليف والترجمة والنشر  ، )1861 :ص. 18
) ) 12ماري آن بافو  ،جورج إليا سرفاتي  ،النظريات اللسانية الكبرى  :من النحو المقارن إلى الذرائعية ،
تر  :محمد الراضي ( ،بيروت  ،منشورات المنظمة العربية للترجمة  ، )1111 :ص. 121
)  )1ينظر:ألسندرو دورانتي،األنثروبولوجيا األلسنية ،تر :فرانك درويش(،بيروت،منشورات المنظمة
العربية للترجمة،)1112:ص. 116
( )14ينظر  :جان بول سارتر  ،األدب الملتزم  ،تر  :جورج طرابيشي ،ط( ،1بيروت ،منشورات دار
اآلداب  ،)1862 :ص. 11-12
)  )1تيسير أبو عودة  ،المثقف الطباقي  :إدوارد سعيد وغواية المنفى  ،موقع مدونات الجزيرة . 1116 ،
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()16هربرت ريد  ،الفـن والمجتمع  ،تر  :فارس متري ظاهر ( ،بيروت  ،دار القلم  ، )1895 :ص. 11
)  ) 1إ  .م  .بوشنسكي  ،الفلسفات المعاصرة في أوربا  ،تر  :عزت قرني ( ،الكويت  ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب  ، )1881 :ص. 112
)  ) 1جاكوب كورك  ،اللغة في األدب الحديث  :الحداثة والتجريب  ،تر  :ليون يوسف وعزيز عمانوئيل
( ،بغداد  ،دار المأمون للترجمة والنشر  ، )1898 :ص15
)  )1إيناس حسني  ،جسر الصورة ( ،القاهرة  ،المجلس األعلى للثقافة  ، )1116 :ص. 18
) )20ينظر  :سارة نيوماير  ،قصة الفن الحديث  ،تر  :رمسيس يونان(،القاهرة  ،مكتبة االنجلو المصرية
 ،)1861 :ص.111-128
( )21ينظر  :سمير رحمة  ،بيكاسو وتوظيف القص واللصق في النحت التكعيبي التركيبي  ،مجلة (جامعة
دمشق للعلوم الهندسية) مج ( ، )21ع ( ، )1دمشق  ،منشورات جامعة دمشق  ، 1111 ،ص. 111
) ) 22أالن باونيس  ،الفن األوربي الحديث  ،تر  :فخري خليل ( ،بيروت  ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر  ، )1881 :ص. 181
)  (2ينظر  :محمود امهز  ،التيارات الفنية المعاصرة  ،مصدر سابق  ،ص. 121
) ) 24فاروق سلوم  ،عنزة روبرت روشنبيرغ  :فن خارج الشروط  ،مقال منشور في (موقع الزقورة للفن
العربي) . http://www.arabsart.com/inp/view.asp?ID=41 ، 1119 ،
)  ) 2محمد كامل القليوبي  ،السينما والفن التشكيلي  :تأثيرات متبادلة  ،مجلة (الفن المعاصر)  ،ع ()9-2
 ،القاهرة  ،إصدارات أكاديمية الفنون  ، 1119 ،ص. 61
( )ورشة فضاء التمرين المستمر  :فرقة مسرحية أسسها الدكتور (هيثم عبد الرزاق) في العاصمة بغداد
عام  1112م مع مجموعة من األكاديميين وهم (إقبال نعيم  ،ميمون الخالدي  ،سنان العزاوي  ،مخلد
راسم  ،فرح طه)  ،ومن أبرز عروضها (اعتذر استاذي  ،الظالل  ،مرض الشرق ديمقراطي) ،
وشاركت الفرقة في عدة مهرجانات أهمها (القاهرة الدولي للمسرح للتجريبي  ،قرطاج الدولي  ،أيام
عمان المسرحية  ،حمام سوسة  ،الفجيرة اإلماراتي  ،بيروت  ،فوانيس األردني)  ،وكان أهم مشاريعها
هو مشاركتها بورشة (رؤى بغداد – برلين) في ألمانيا  ،ومشروع مسرح للسالم بالتعاون مع منظمة
بالما في السويد  ،وورشة إنعكاس الحرب على العروض بالتعاون مع معهد غوته األماني  .مقابلة
أجراها الباحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى كلية الفنون
الجميلة – بغداد  ،يوم الخميس  ، 1112/1/12 :الساعة العاشرة صباحا ً .
( )26هيثم عبد الرزاق  ،بيان (ورشة فضاء التمرين المستمر)  ،مكتوب على آلة الطابعة  ،بغداد 1112 ،
.
(  ) 2ماري إلياس  ،حنان قصاب  ،المعجم المسرحي  :مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ،
ط( ، 1بيروت  ،مكتبة لبنان ناشرون  ، )1116 :ص. 512
(  ) 2مقابلة أجراها الباحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى
المسرح الوطني – بغداد  ،يوم األثنين  ، 1112/5/2 :الساعة الخامسة والنصف عصراً .
)  )2ينظر  :هيثم عبد الرزاق  ،األداء السينوغرافي اتجاها ً لصناعة المنظور البصري للممثل في الفراغ
 ،مجلة (نابو)  ،ع ( ، )1جامعة بابل  ،كلية الفنون الجميلة  ، 1119 ،ص. 18-19
( ) 0مقابلة أجراها الباحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى كلية
الفنون الجميلة – بغداد  ،مصدر سابق .
( ) 1ينظر  :روبرت كوهن  ،مقدمة في التأثير الطاغي لفن التمثيل  ،تر  :سامي صالح ( ،القاهرة ،
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي  ، )1112 :ص. 15-11
) ) 2هيثم عبد الرزاق  ،فرضية التمرين وإشكالية البيئة المعمارية لتدريس مادة فن الممثل (ورشة فضاء
التمرين المستمر نموذجاً)  ،مجلة (األكاديمي)  ،ع ( ، )12جامعة بغداد  ،كلية الفنون الجميلة 1112 ،
 ،ص. 111 ، 111
( ) مقابلة أجراها ال باحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى
المسرح الوطني – بغداد  ،مصدر سابق .
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( ) 4جون ل  .جروفيك تيدسكو  ،التمثيل من خالل التمارين  :توليفة من المداخل الكالسيكية والمعاصرة
 ،تر  :سامي صالح ( ،القاهرة  ،مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي  ، )1111 :ص. 29 ، 16
( ) إقبال نعيم  ،الجروتسك في العروض المسرحية ( ،الشارقة  ،منشورات دائرة الثقافة واإلعالم :
 ، )1115ص. 161-158
) )قُ ِّد َم العرض ألول مرة في العراق على خشبة المسرح الوطني عام 1889م  .وفي عام 1111م تم
إعادة إنتاجه بشكل مختلف على كافة المستويات الفنية واألدائية  ،فـقلص العرض من ( )51ممثالً إلى
( ) 9ممثلين وبتقنيات مواكبة لروح العصر  ،وعرض بصيغته الجديدة في بغداد على خشبة المسرح
الوطني  ،ثم شاركت به الفرقة بمهرجان مسرح الهواة في تونس وحصل على جائزة افضل عرض
مسرحي  ،وعرض في العام ذاته بدولة مصر في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وحصلت
فيه الفرقة على جائزة أفضل عرض مسرحي جماعي  ،وقدم أيضا ً بمهرجان مسرح الفوانيس المقام
في األردن عام 1115م  ،وعرض عام 1116م في مهرجان أيام عمان المسرحية  -األردن  ،وشارك
العرض بمشروع بغداد -برلين الذي تبنته الفرقة  ،وفي عام 1119م قدم على خشبة مسرح الرور
بألمانيا .
( ) 6هـيثم عـبد الـرزاق  :مخرج وممثل مسرحي وتلفزيوني عراقي وأستاذ مساعد دكتور في كلية
الفنون الجميلة  -جامعة بغداد  ،ولد في كركوك عام 1852م  ،دخل كلية الفنون الجميلة قسم المسرح –
فرع التمثيل  ،وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1822م  ،ثم على شهادة الماجستير عام 1882م ،
وبعدها حصل على شهادة الدكتوراه عام 1112م  ،وعمل كمدرس في معهد الفنون الجميلة عام
1891م  ،ثم أصبح رئيس قسم الفنون المسرحية في المعهد ذاته عام 1898م ولغاية 1882م  ،وقد
حصل على جوائز ابداعية على مستوى العراق والبلدان العربية منها الجائزة التقديرية من الجامعة
االمريكية في لبنان  ،وجائزة االبداع للدولة العراقية لثالثة مرات متتالية لجهوده المتميزة في المسرح
العراقي والتلفزيون  .كذلك حصوله على شهادات إبداعية من بلدان فرنسا وألمانيا  .مقابلة أجراها
الباحث مع مؤسس فرقة فضاء التمرين المستمر (هيثم عبد الرزاق)  ،في مبنى كلية الفنون الجميلة –
بغداد  ،مصدر سابق .
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