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أوال  :مشكلة البحث والحاجة إليه
يتأسس فعل التواصل الحي بين الممثل والمتلقي  ,على وفق اشتغال طاقة الممثةل اائاةية المةو ة
من قدراته الجسدي والصوتي وكينو ته الذاتي المتمثل بقنوات التعبير الحسي  .إن تلك القدرات تتميز ببة
العالمةةات المركبة فةةي قنةةا م ةةترك  ,تعمةةل كمر ةةل فاعةةل لتحقيةةق راية العةةرف التواصةةلي فةةي إيصةةال
الر ال الفةري والجمالي .
وقد ا طوى أئاء الممثل في ت ةيل قدراته اإلر الي على مطين أئاةيين مهمين  ,احدهما أكةد علةى الحرفة
الخارجي للممثل والعناي بتطويرها  ,والمرتبطة بالرعاية للنةواحي اإللقاةية والحركةات واإليمةاءات التةي
تمثلها المدر التقديمية فةي التمثيةل  .وآخةر اهةت بالحرفة الداخلية  ,مةن أفةةار وإحسا ةات وا فعةا ت ,
وتمثلها الر ال الت خيصي  /اإليهامي في التمثيل (. )1
في ضوء ذلك التمةايز  ,ومةن خةالل المراحةل التاريخية التةي مةر بهةا اائاء التمثيلةي منةذ عهةد اإلرريةق ,
مةةرورا بةةالتنتيرات الفةريةة والجماليةة  ,لمخةةرجين مةةن أمثةةال ( تا سالفسةةةي ) الةةذ عنةةي بالمبةةائ
السيةولوجي في اائاء و ( برتولد برخة ) الةذ توصةل إلةى مسةتويات أئاء تعةدئت أ سةاقها فةي العةرف
المسةةرحي  ,عبةةر تريتةةه فةةي المسةةر ,الملحمةةي  ,مةةرورا ب ة (آرتةةو) و (كروتوفسةةةي) و(بيتةةر بةةرو ) و
(باربا) وريره كثيرون ظهر التباين التنتير والتطبيقي في فن اائاء التمثيلي .
وقةةد ظهةةر ذلةةك التبةةاين فةةي اائاء علةةى وفةةق تلةةك ا تجاهةةات الفةري ة والجمالي ة  ,فضةةال عةةن تةةدار اائاء
التمثيلي بالمدارس والمذاهب المسرحي التي تختلف بطبيع الحال في رؤاهةا الفنية والفةرية والجمالية ,
تبعا لتبني المخرجين لذلك ا تجاه أو المذهب المسرحي  ,في ت ةيل رؤاه الفني ومن ا تقديمها في إطار
مط أئاةي متميز .
من أه بنيات عمل الممثل هو اإلحساس واإليمان والصدق وتهيئة الو ةاةل اإلجراةية واائاةية مةن جسةد
وصوت  ,من خالل التمارين العقلي والحسي والذاكر وا تباه والتخيل واإلحساس  ,وعقلنته وصو إلى
بني جدلي قائر على تفسير الدور من قبل الممثل وتجسيد ال خصي بال ةل الفني المؤار بتةوانن ةلوكي
جسد و فسي يضيفان نخما وقو إلى التعبير اائاةي والجمةالي منطلقةا مةن إتيةان أفعالةه العقلية والنفسةي
ب ةل مستقر ومتوانن (. )2
إن الممثل هو التجسيد العيةا ي الملحةوظ  ,لبنية ال خصةي المسةرحي المفترضة فةي شةةلها اائبةي  .ومةن
خالل مهم الممثل اائاةي يت ملء الفجوات ا شاري النصي إلى حةا ت ئرامية ت خيصةي تتمتهةر مةن
خالل اتحائ مستويات اائاء الصوتي والجسدي وقنوات التعبير الحسي  ,على وفق رنةى المخيلة الجمالية
للممثل  ,والتي تنةت أ ا ةا مةن فهة وا ٍ وتصةور جةدلي مةل البنية النصةي  ,ومةن اة تقةديمها بمسةتوى
أئاةي معين .
وبناء على تلك المعطيات الفني والجمالي  ,التي تؤ س لعمل الممثل المسةرحي  ,وأئواتةه اائاةية الفاعلة
في إقام التواصل مل المتلقي  ,فقد ظهرت الحاج لهذه الدرا  ,ومنها تحدئ عنوان البح الحالي .

 - - 1ينتر  :موريس في مان  :تدريب الممثل  ,ترجم ور الدين مصطفى ( القاهر  :الدار المصري للتدليف  ,ئ.ت ) ص 9
 - 2ينتر :اوجستو بوال  :العاب الممثلين ورير الممثلين  ,ترجم الحسين علي يحيى ( القاهر  :مطابل المجلس ااعلى لآلاار ) 1997 ,ص . 60
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ثانيا  :أهمية البحث :
تتجلى أهمي البح  ,في كو ه ئرا علمي تفيةد الممثةل المسةرحي مةن خةالل التعةرم علةى مةو ةات
أئاةه التمثيلي  ,بوصفه فعال إ سا يا  ,وفنيا  ,ير ل إلةى المتلقةي  ,وفةق منتومة حركية واشةاري  ,تحقةق
الهدم التواصلي مل المتلقي .

ثالثا  :هدف البحث :
يهدم البح الى التعرم على العناصر اائاةي الفاعل لدى الممثل المسرحي وئورها في إقام عالقة
تواصلي مل المتلقي .

أوال ً  :بنية األداء التمثيلي
يعتمد اائاء التمثيلي في جوهره على إمةا يات الممثل المائي والروحي  ,ومديات قدرته فةي توظيةف
تلك اإلمةا يات  .ومن خالل تسن الممثل أئاء شخصةي مسةرحي معينة  ,فا ةه يعمةد إلةى توظيةف مخزو ةه
الثقةةافي والمعرفةةي ( اجتماعيةةا – يا ةةيا -اقتصةةائيا  -فنيةةا ) للوصةةول الةةى اكت ةةام محةةدئات ال خصةةي
الدرامي  ,والتواصل معها  ,من اجل تجسيدها على خ ب المسر. ,ان الممثل في تجسةيده لتلةك ال خصةي
الدرامي  ,يتعامل مل أجهزته التةويني المختلف كما هو في الحيةا الواقعية  ,بةل هةو ينتجهةا فنيةا لتقةو
بخدم كل ما هو مسمو ومرةي على خ ب المسر , ,إلظهار الصور السمعي والبصري بةةل مةو اتهةا
التركيبي  .فمن المعروم ان مةن تعريفةات اائاء التمثيلةي  ,هةي الم ةارك  ,أو الهةدم الةى التواصةل مةل
المتلقي عن طريق إر ال فعل  ,أو صور فعل  ,أو حال إ سا ي  ,أو ريرها من الممار ات التي تقتضةي
الم ةةارك الفاعل ة بةةين طةةرفين ( . )1وهةةذه الر ةةال يةةدخل فةةي تركيبهةةا مجموع ة مةةن ال ةةفرات الد لي ة ,
وصةةو الةةى معنةةى يسةةتقبله المتلقةةي  ,مةةل ااخةةذ بعةةين ا عتبةةار موقفةةه الفةةةر والفلسةةفي  ,بةةل مراعةةا
مرجعياته الفني والجمالي " فالعمل الفني ليس ا عةا ا للواقل  ,أ ليس وايقة تاريخية  ,أو اجتماعية ,
وليس تعبيرا عن ذاتي الفنان  ,بل هو و يط بين الفنان والمتلقي  ,وعلى وفق هذا التصةور يتحةرر العمةل
الفني من حتمي أحائي التدويل  ,عبر إقام عالق مجاني بين العمل كد ل والواقل التاريخي وا جتماعي
العا كمدلول "(.)2إن الممثل في العرف المسرحي  ,يتسق مل منتوم مةن ال ةفرات أو العالمةات  ,منهةا
ما يتعلق به ذاتيا  ,ومنها ما يتعلق ببقي عناصر العرف المسرحي التي تؤئ في النهاي إلى إقامة عالقة
تواصلي مل المتلقي  ,حي يجسد الممثل ئوره المسرحي وفقا لمنطلقاته اائاةي التي يتعامل بها فةي فهة
ال خصي المسرحي  .فقد يسةلك الممثةل طريقة ( الةتقم ) أو ( اإلبعةائ ) أو المبالغة فةي اائاء الطبيعةي
اعتقائا منه لتحقيق تواصلي أكثر مصداقي في اائاء التمثيلي .لو ا تعرضنا الطرق التواصةلي فةي اائاء
التمثيلي لدى مجموع من المنترين لفن التمثيل والممثلين والم ةتغلين فةي المسةر , ,لوجةد ا تلةك العالقة
الجدلي التي تتصدر قنوات اائاء التمثيلي .فمثال جد ان ( كو ستان كوكالن  )1909 -1841الذ ارتبط
ا مه بنتري التمثيل رير ا فعالي  ,يدعو الممثل الى تناول ال خصي كو ها معطى ئراميا رير واقعةي
 ,لذا ينبغي عليه أن يتناولها با فعال عاطفي  ,وإ ما يدعو إلى أن يةون اائاء في جةوهره محاكةا ذهنية
لما أ جز في التدريبات (. )3
وكان ( ئينيس ئيدرو ) 1784-1713قد بق ( كوكالن ) عندما حدئ التناقض في فن الممثل  ,حي يرى
أن الممثل كي يؤار فةي جمهةوره عليةه أن يبقةى هةو ئون تةدار بم ةاعر ال خصةي الدرامية ا ةه يمةةن
للممثل أن يحس وأن يتل في الوق فسه مسيطرا تماما على أئاةه  ,وبذلك فان هذا اإلحساس يمةةن ا
أن يةةون خطةرا علةةى تحةة الممثةةل فةي ال خصةةي ويجةب تفائيةه " فاإلحسةةاس المبةالي فيةةه يوجةد الممثةةل
المتو ةةط  ,واإلحسةةاس المتو ةةط يوجةةد ح ةةدا مةةن الممثلةةين ا رئياء(كةةذا) وعةةد اإلحسةةاس يعةةد الممثلةةين
العتا " ( . )4ومن أه المميزات التواصلي في تري ( ئيدرو) في اائاء التمثيلي هي :

 - 1ينتر  :امي صال : ,الممثل والحرباء  ,إصدارات أكائيمي  ,لسل المسر ( 41 ,القاهر  :ئار الحرير للطباع  )2005 ,ص. 33
 - 2مجموع من المؤلفين  :يمياء براغ للمسر , ,ترجم ائمير كوريه ( ئم ق  :ونار الثقاف  )1997 ,ص 16
 - 3ينتر  :فرا ك  .هوايتن  :المدخل الى الفنون المسرحي  ,ترجم كامل يو ف وآخرون ( القاهر  :ئار المعرف  )1970 ,ص . 239
 - 4أوئي أصالن  :فنه المسر, ,ج , 2ترجم امي ا عد احمد ( القاهر  :مةتب ا جلو المصري  )1970 :ص 468
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 -1اعتمائ الممثل في إ تاج ئوره على قدرته في الخلق والذكاء .
 -2ان الممثل ليس مرائفا لل خصي  ,وإ ما هو يؤئ ئورها  ,وهو على عل بد ه هو وال خصي اانان
واحد  .لذلك فالممثل هو القائر على أئاء جميل اائوار وال خصيات بعيدا عن ا فعال والحسا ي .
 -3مطالب الممثل با بتعائ عن طريق اإللقاء التقليدي التي تتميز بالت ةن والصةرا , ,وا فعةال الزاةةد ,
وا تجاه حو اإللقاء الخالي من ا فعال والمبالغ .
 -4التركيز على الجا ب الحركي والصةوتي  ,وإخضةاعهما لقةا ون عةد اإلحسةاس  ,وهةذا مةا يةؤئ الةى
تقدي أئاء فني خيالي إبداعي  ,يمثل ئرجات عالي من التطور الفني .
 -5ان يةةةون الممثةةل قةةو المالحت ة  ,هائةةةا  ,رابةةط الجةةدك  ,وهةةذا مةةا يمةنةةه مةةن محاكةةا كةةل شةةيء ,
وا تعدائ لتمثيل كل اائوار التمثيلي (. )1
في مقابل ذلك فان ( تا سالفسةي  )1938 -1863يسعى الى أن يةون ممثله ذا أحساس عال بال خصةي
المسرحي من خالل " اإليمان بان كل ما يفعله على المنص من ا فعا ت وم اعر يمةن ان يتحقق تيةره
في الحيا " ( . )2لقد أفائ ( تا سالفسةي ) من العلو اإل سا ي المجاور  ,وطوعها في بلور تريته فةي
اائاء التمثيلةةي  ,حي ة أفةةائ مةةن عل ة الةةنفس  ,وعل ة ا جتمةةا  ,والوراا ة  ,والفسةةيولوجي  ,فضةةال عةةن
المرجعيةات المعرفية فةي ترية أصةل اا ةوا لة ( ئارون ) .وعمةةل ( تا سالفسةةي) مةن خةالل مختبةةره
المسرحي  ,على التدكيد على الةدوافل السةيةولوجي فةي تحفيةز الفعةل الةداخلي للممثةل كةي " ينطلةق جةوهر
عمةةةل اائاء التمثيلةةةي مةةةن حركةةة الالشةةةعور الفاعلةةة لتصةةةل الةةةى عمليةةة ال ةةةعور  .ولهةةةذا فةةةان التةنيةةةك
السةةايةولوجي يثيةةر شةةعور الممثةةل وية ةةف عةةن ئواخلةةه العميقةة ليصةةل بالنتيجةة الةةى الحيةةا الداخليةة
الالشعوري الموجوئ في عقل الممثل  ,قد ا تنفرت لتنت محاور إبداعي للتجسةد  ,هةي محةاور اإلحسةاس
3
وال عور وا فعال التي يؤئيها الممثل خارجيا ويؤار بها عاطفيا على المتلقي وصو الى الصةدق " ( )
ان جةةا ,الممثةةل فةةي أئاةةةه الةةدور أو ال خصةةي المسةةرحي يعتمةةد علةةى العالقة التبائلية بةةين الفعةةل المةةائ
للممثةةل المةةةون مةةن أئواتةةه التواصةةلي الصةةوتي والحركية  ,التةةي يبثهةةا للمتلقةةي  .ومةةن فعةةل فسةةي ئاخلةةي
صائر عن إحساس لي  ,وصدق شعور  ,ات عن إيمان حقيقي بما يفعل  ,ات عن تواصةل فعةال مةل
الذات .إن اائاء التمثيل ي الصائق هةو مةا ي ةدئ عليةه ( تا سالفسةةي) ا ا ةه يرتفةل بالممثةل عةن أ ةاليب
اائاء التمثيلي المتةلف  ,أو المصطنل  ,وينصح الممثلين بعد القفز المباشر على تاة اافعال  ,ن ذلك
ةةيقوئ الةةى ةةلو طريةةق العواطةةف الزاةفة  ,حية يقةةول  " :ان التمثيةةل الزاةةةف للعواطةةف أو للنمةةاذج أو
مجرئ ا تخدا الحركات واإلشارات التقليدي هما من ااخطاء ال اةع في حرفتنا  .ولةةن ينبغةي علةية ان
تتجنبوا هذه ااخطاء المجافي للواقةل  ,و تقلةدوا العواطةف والقوالةب بةل يجةب أن تعي ةوا هةذه العواطةف
وتلك القوالب  ,و بد ان ينبل تمثيلة لهةا مةن حيةاتة فيهةا " ( .)4يؤكةد ( تا سالفسةةي ) علةى (التةروم
المعطةةا ) التةةي تمةةنح الممثةةل كةةل التفاصةةيل والمعلومةةات الدقيقةة التةةي يصةةبو اليهةةا بخصةةوص العةةرف
المسةرحي وئوره المسةرحي  ,وذلةك بتعالقهةا مةل ( لةو) السةحري  ,التةي تمةد المخيلة بالحركة والحيوية .
وت ةل ( الةذاكر ا فعالية ) و ( خةط الفعةل المتصةل ) عناصةر مضةاف إلكمةال الصةور التةنينةية التةي
اعتمةةدها ( تا سالفسةةةي) فةةي تةةدريب وإعةةدائ الممثةةل علةةى وفةةق طريقتةةه المعروف ة  .لعةةل القةةدرات الفني ة
للممثل  ,وعناصر التقني النفسي أو الداخلي للطريق هي بمجموعها عناصر محرك للممثةل والةدور  .إ
أن المحر الرةيس والفاعل لمجمل هذه العناصر هةي الةدوافل التةي يطلةق عليهةا " ئوافةل الحيةا النفسةي ,
وهي االا  ,العقةل  ,واإلرائ  ,وال ةعور  ,وتعةد هةذه الةدوافل المحركة الثالاة  ,عناصةر مةو ة لحياتة نا
النفسي التي يعتمد عليها الممثل كو ها قوى ستطيل أن خلق منها كاةنا ب ريا حيةا علةى خ ةب المسةر" ,
( . )5ومن خالل تآلف عناصر هذا الثالوث ( العقل  ,واإلرائ  ,اإلحساس أو ال عور ) وتفاعلهةا الم ةتر
المتنار  ,والمتبائل  ,وبسعي كل عنصر من هذه العناصر الثالا الى ئع العنصر اآلخر  ,واشةتغال هةذه
العناصر على أ اس هذا ا سجا يقوئ بالضرور الى ئع وإ نائ عملي الخلةق وا بةدا لةدى الممثةل ,
 - 1ينتر  :عبوئ المهنا  :أئ اء الممثل بين الذاتي والموضوعي  ,اطروح ئكتوراه رير من ور (جامع بغدائ  :كلي الفنون الجميل  )2000 ,ص . 81 , 80
 - 2تا سالفسةي  :اعدائ الممثل  ,ترجم محمد نكي الع ماو ( القاهر  :مةتب هض مصر ومطبعتها  )1973 ,ص161
 - 3عبوئ المهنا  :أئاء الممثل بين الذاتي والموضوعي  ,مصدر ابق  ,ص 84
 - 4تا سالفسةي  :اعدائ الممثل  ,مصدر ابق  ,ص67
 - 5عبةدالةري عبةةوئ عةوئه  :الحركة وئ تهةا الفةرية والجمالية فةةي العةرف المسةةرحي  ,ر ةال ماجسةةتير ريةر من ةةور (جامعة بغةةدائ  :كلية الفنةةون الجميلة ,
 )1996ص . 115
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الذ يعمل على تحقيق أئاء حي وصائق .ان الممثل وعبر أئاةه الحركي والصوتي  ,المرتةن الى التقم
يب ر الته التواصلي الى المتلقي  ,في يل في الصال  ,شعورا طافحا بالوه  .أ ان ما يعرف أمةامه
هةو حالة مةن حةا ت الت ةابه  ,أو التطةابق مةل الواقةل  ,وت ةاركه فةي تحقيةق هةذا الهةدم مجمةل عناصةةر
العةةةرف المسةةةرحي ااخةةةرى .ان الةةةتقم صةةةيغ مةةةن صةةةيي بنيةةة اائاء التمثيلةةةي التةةةي تةةةرتبط بطريقةةة
( تا سالفسةي) حي يبح الممثل فيه وب ةل جائ عن ا دماج بال خصي  ,وهو مةا يطلةق عليةه  ,وفةق
المةةنه ( السةةيميولوجي ) بةة (اإل ةةاء) أ ةةعي الممثةةل لال تقةةال  ,أو للتحةةول الةةى ال خصةةي الدراميةة
(الوهمي ة ) والتوحةةد معهةةا عبةةر اكتسةةاب هويتهةةا الجديةةد ( . )1مةةن المعةةروم ان هنةةا اتجةةاهين رةيسةةين
يمثالن فن اائاء التمثيلي التواصلي  ,يعتمد احدهما على التغريب واإلبعةائ  ,مةن خةالل ةيائ العقةل علةى
الوجدان واإلحساس  ,في عملي تجسيد ال خصي الدرامي  ,واشةترا المتلقةي فةي فعةل ئرامةي مةن خةالل
عرف  ,أو ا تقائ  ,أو التعليق على ال خصي المسةرحي  ,مةن اجةل إاةار التفةيةر والتدمةل  ,وتحفيةز فعةل
التغييةر لووضةا القاةمة فةي المجتمةل .وا تجةاه اآلخةةر يعتمةد الةتقم والمعاي ة  ,منهجةا وأ ةلوبا فةةي
اائاء التمثيلي  ,إلئخال المتفرج في ا دماج العاطفي  ,هةدفا لتحقيةق عنصةر التطهيةر لديةه  .مةل ان هةذا
ا تجاه يبقي ااوضا كما هي عليه  ,وعد العمل على إاار المتفرج  ,الةذ يتمةاهى شةعوريا مةل العمةل
الدرامي المعروف  ,ومن ا تةون م اركته لبي .وبعيدا عن المنه اائاةي الذ يعتمده الممثل ,بتقدي
ال خصي كما هو الحال لدى ( بريخ ) أو تقمصها وا دماج معها  ,كما هو الحال لدى ( تا سالفسةةي)
فان عليه _ أ الممثل _ أن يتمتل بقةدر كبيةر علةى المالحتة  ,ومراقبة النمةاذج الب ةري  ,والقةدر علةى
القراء والتحليل  ,ةتبطان محتةوى ال خصةي الدرامية  ,واكت ةام عالمهةا الةدرامي  ,ليتخةذها منطلقةا
إلقام عالقات تواصلي مل ال خصيات ااخرى في العرف المسرحي .على الممثل ان يتمتل بقدر عالي
على التدويل وتفسير الخطاب الدرامي الةذ يحملةه المؤلةف لنصةه المسةرحي  .علةى ان يةةون التدويةل لةه
مرتةزاته من ئاخل الن  ,حتى لو كا هذه المرتةزات رير واضح على السةطح  .فالةاتةب المسةرحي
يقد أفعال ال خصيات وأقوالها تاركا العديد من الفجوات  /الفرارات التي يتوجب علةى الممثةل ان يموهةا
 .ولغرف التعرم على تفاصيل بني العناصر اائاةي اا ا ي لدى الممثل  ,والمتمثل بالصةوت والجسةد
وقنةةوات التعبيةةر الحسةةي  ,ةةيقو الباحة بدرا ةةتها كةةال علةةى حةد مةةن اجةةل بيةةان حقيقة اشةةتغالها ضةةمن
منتوم العرف التواصلي الةلي .

أ  :الصوت 000
ي ةةةل صةةوت الممثةةل  ,احةةد أه ة العالمةةات السةةمعي المر ةةل الةةى المتلقةةي عبةةر العةةرف المسةةرحي
فضةةال عةةن المو ةةيقى  ,التةةي تسةةه فةةي تدكيةةد الحةةا ت ال ةةعوري  .والمةةؤارات الصةةوتي  ,التةةي تسةةه فةةي
تصوير الجو التداير للعرف  ,كالمطر أو الريا ,أو ريرها  .وقد أول مدارس التمثيل صةوت الممثةل ,
أهمية كبيةةر  ,بوصةةفه احةةد ركيزتةةي اائاء  ,التةةي تةةرتبط بتحويةةل المرمةةون اللفتةةي  ,السةةاكن فةةي الةةن
المسرحي  ,إلى مرمون صوتي مسمو  ,يتمتل بد ت فةري وجمالي عديد كما ينفسح على التعالق مل
الركيز ااخرى  ,وهي جسد الممثل  ,لتةوين الصور المرةي على المسر . ,ولتحديد العالق بين صوت
الممثل والمعنى  ,ستطيل ان عد الصوت  ,بد ه الجا ب المائ لإلشار اللغوي  ,أمةا المعنةى فهةو الجا ةب
المفهةومي لهةا  ,فةةل إشةار لفتية مؤلفة مةن الصةوت والمعنةةى  ,أو الةدال والمةدلول ( . )2ويتصةل هةةذان
المةو ان بصور جوهري  ,فةل منهما يستدعي اآلخر  .وعند تحليل كلم ما  ,من جا بها الصوتي  ,فنحن
حللها الى لسل من الوحدات أو الفو يمات  ,على الرر من ان الفو ي عنصر يساعد على إبةران المعنةى
إ ا ه في ذاته خال من المعنى  .كما ان مدلول الةلم يرتبط بد عالق ئاخلي بسلسل الفو يمات  ,التي
تةون بمثاب ئال الةلم  ,إذ يمةن للمدلول علةى حةد ةواء ان يةةون ممةثال بوا ةط أ فو يمةات أخةرى ,
ومثال ذلك ا ختالفات بين اللغات ( . )3لذا فةان أ كلمة منطوقة هةي عبةار عةن مجموعة مةن الفو يمةات
الصوتي  ,تعطي معنى حال اجتماعهةا  .وبتبةدل المعنةى تتبةدل مواقةل هةذه الفو يمةات  ,علةى وفةق مةا هةو
متفق عليةه ( عرفةا )  .إن كةل لغة تفتةرف تامةا فو ولوجيةا  ,أ مجموعة مةن الت ةةالت الفو ولوجية
 - 1ينتر  :محم د مؤمن  :حو مقارب عالماتي ائاء الممثل المسرحي  ,مجل فضاءات مسرحي  ,العدئ  ( 8 / 7تو س  :المسر ,الوطني  )1986 ,ص . 11
 - 2ينتر  :رومان جاكوبسن  :محاضرات في الصوت والمعنى  ,ترجم حسن اظ ( بيروت  :المركز الثقافي العربي  )1994 ,ص . 31
* -الفو ي  :اصغر وحد صوتي لها وظيف في بناء الةلم  .ينتر  :عبدالعزيز الصةيي  :المصةطلح الصةوتي فةي الدرا ةات العربية ( ئم ةق  :ئار الفةةر )2000 ,
ص. 224
 - 3ينتر  :رومان جاكوبسن  :محاضرات في الصوت والمعنى  ,مصدر ابق  ,ص . 145 ,143
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تؤئ إلى معنى أو ترتبط بمجموع من اافةار  ,بمعنى ان الوحد الصوتي ( الفو يمي ) بذاتها لةيس لهةا
معنى خاص بها  ,ولةن عالقتها بوحدات أخرى  ,تختلف عنهةا  ,يحةدئها النسةق اللغةو  ,هةي التةي تحةدئ
المعنى .يعد الصوت هو الخاصي الطبيعي التي تن د مل اإل سان منذ و ئته  ,حي يبدأ الطفل بالصةرا, ,
وهةي مرحلة أ ا ةي فةي ا فسةةا ,القفة الصةدر علةى الخةارج  ,مةةن خةالل تفاعلةه عةن طريةق ال ةةهيق
والزفيةةر  ,وهةةي عملية بيولوجية  ,فيزياةية  ,أوجةةدها  ,جلة قدرتةةه  ,لديمومة حيةةا الب ةةر  ,فا حبةةاس
الهواء لوق قصير يوئى بحيا اإل سان  .والصوت  ,هةو ةات مةرور الهةواء مةن القفة الصةدر الةى
الخارج  ,ومروره بااوتار الصوتي  ,التي ت ةل شبة ئقيقة تولةد صةوتا لةدى اهتزانهةا فةي حالة مةرور
الهواء خاللها ( . )1فالصوت هو ظاهر طبيعية  ,توجةد لةدى اإل سةان  ,ويسةتخدمها فةي و ةاةل ا تصةال
والتفاه والتوصيل  .وقد تختلف ئرج ا تخدامها من لغة الةى أخةرى  ,علةى وفةق عةدئ الحةروم المؤلفة
لجمل تلك اللغ  ,فقد تةون هنا لغات تحتاج الى كلمات كثير ائاء معنةى صةغير  .فةي حةين تتمتةل اللغة
العربي  ,وهي لغة القةرآن الةةري  ,بةد تها اإليحاةية الةبيةر  ,با ةتخدا كلمةات مختصةر  ,مثةل كلمة
(صه) للزجر وا متنا  ,أو كلم ( مه ) ئ ل للتعجةب و اإلاةار  ,وا ةتفها .يحتةاج الصةوت اإل سةا ي
الى ت ةيل وئراي وتعل  ,ذلك ا ه يدخل في باب اائوات التواصلي التي يراعى فيها ان تةةون علةى وفةق
اشتراطات علمي ئقيق وخاص للممثل المسرحي  .إن بالممثل حاج للصوت ليتميز بطريق اإللقاء ,الةذ
يعرم بفن ت ةيل الصوت الخا  ,أو " هو فن النطق بالةال علةى صةور توضةح ألفاظةه ومعا يةه " (. )2
ان تلك الحاج تنبل من وعي ال خصيات التي على الممثل ان يؤئيها  ,وفقا لعمرهةا و ةماتها الت ةريحي
 ,وئ تها الفةري والنفسي وا جتماعي  ,فلةل شخصي طبق صةوتي معينة وطريقة إلقةاء خاصة بهةا .
ينبغي على الممثل ان يل ّون صوته  ,وأئاءه من خالل كمي الهواء الذ يطلقةه مةن الصةدر  ,وكةذلك ئرجة
ارتفةةا أو ا خفةةاف الطبقة الصةةوتي  .والهةةدم الةةذ يةةرو الممثةةل الوصةةول اليةةه عبةةر صةةوته  ,هةةو قةةل
المعا ي والد ت  ,الدرامي  ,الى المتفرج  ,وهذا يت من خالل مستويين :
المستوى األول  :الطريق التةي يقطةل بهةا الممثةل الةةال  ,تبعةا لفتةرات الصةم المختلفة ااطةوال حية
يةون لهذا تداير مه  ,فضال عن التوكيد على بعض المقاطل الصوتي  ,و وعي النغم التةي يتحةدث بهةا ,
وتختلف من موضل الى أخر .
المستوى الثاني  :المعا ي المبطن التةي تختفةي خلةف السةطور  ,حية إن الممثةل يعبةر عةن معةان ليسة
بالضرور مطابق لمعا ي الةلمات المجرئ التةي ينطقهةا  ,وهةو يقصةد أن ينقةل الةى ةامعيه المعةا ي التةي
يريدها هو  ,وهذا يت إ با تخدا طريق في اإللقاء  ,يختارها بعناي  ,بحي توحي بالمعا ي للمتلقةي ,
وتجعله يفه تماما المعنى المقصوئ (. )3
ان علةةى الممثةةل ان يراعةةي طريق ة اإللقةةاء الصةةحيح إليصةةال المعةةا ي الدرامي ة الةةى المتفةةرج  .واخطةةر
العيوب التواصلي لدى الممثل هي الت ن والتوتر العضلي  ,الذ يعيق خروج الصوت ب ةله الطبيعي .
وقةةد كةةان ( تا سالفسةةةي ) يةةولي هةةذا اامةةر أهمي ة كبيةةر  ,حي ة يؤكةةد فةةي تمارينةةه  ,علةةى ا ةةترخاء
العضةةلي  ,وفه ة الةلمةةات المةةرائ إلقاؤهةةا ( . )4هةةذا يتةةدتى إ مةةن خةةالل التمةةرين المتواصةةل لوجهةةز
الصوتي  ,والتدريب على ا تخدا ال هيق والزفيةر  ,أ الةتحة فةي عملية تصةريف الهةواء مةن الصةدر,
ا ّ في حا ت تةوفر عواةةق ت ةريحي أو مرضةي .تتطلةب بنية اائاء الصةوتي لةدى الممثةل أن يعبةر عةن
معا ي الةلمات  ,والجمل الدرامي  ,من خالل تحميلها م اعر وأحا يس تنةت مةن تفسةيره وفهمةه للمعةا ي
الدرامي المقصوئ  ,فالصوت الجام يعد و يل اتصال فاعل  .ان لمةا ية العةرف المسةرحي  ,أهمية
كبير في اإللقاء لةدى الممثةل  ,حية تتضةح ئرجة ارتفةا الصةوت أو ا خفاضةه  ,بغية إيصةاله الةى عةدئ
الجمهةور الةذ ي ةغل ذلةك المةةةان  .فضةال عةن ا فعةال ال خصةي الدرامية فسةها  ,فةال ينبغةي ان يصةةر,
الممثل إليصةال صةوته الةى آخةر القاعة  ,فةي حةين ان الحالة ال ةعوري لل خصةي تقتضةي الهمةس  ,أو
ا خفات في الصوت  .هنا تةمن أهمي الوصايا العديد  ,التةي يوجههةا ( تا سالفسةةي) للممثةل بالتةدريب
والمةةران المتواصةةل  ,مةةن اجةةل تطويةةل صةةوته لتلةةك الحةةا ت اائاةي ة  .ينبغةةي إتبةةا الحال ة ال ةةعوري
 - 1ينتر  :بسا بركه  :عل ااصوات ال عا ( بيروت  :مركز اإل ماء القومي  ,ئ .ت ) ص . 32 ,31
 - 2عبدالوارث عسر  :فن ا لقاء  ,ط  ( 3القاهر  :الهيئ المصري العام للةتاب  )1985 ,ص . 5
 - 3ينتر  :عبدالمنع فتحي خطاو  :ا لقاء في الدراما  ,اطروح ئكتوراه رير من ور ( جامع بغدائ :كلي الفنون الجميل  )1993 ,ص . 66
 - 4ينتر  :تا سالفسةي  :اعدائ الممثل  ,مصدر ابق  ,ص . 133
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لل خصي بالهمس  ,و ان يةون همسا مسموعا  ,أ ان تةون طبق الصةوت واطئة  ,ولةةن مسةتوى ئفةل
الهواء الى الخارج قويا  ,عندها يةون التعبير عن حال الهمس ال عوري ولةن بصوت مسمو .
يةمن هدم الممثل  ,في تحقيق عنصر التواصةل الوجةدا ي والفةةر مةل المتلقةي  ,وهةذا لةن يحةدث مةا لة
يتحقق ا سةجا فةي مةو ةات العةرف كافة  ,ةواء مةا يتعلةق بالتقنيةات  ,أو بالممثةل فسةه والتةامةل فةي
أئوات الممثل شرط لتحقيق تلك الم ارك  ,و يمةن لوئاء الحركةي ريةر المتسةق مةل اائاء الصةوتي ان
يخلق ذلك التداير  .فالصوت المعبر المتقن لن يةون تدايره افذا الى وجدان المتلقي  ,ما ل يقترن باإليماء
 ,أو الحرك المعبر والمنتم  .ان للنطةق طةراو فةي فة الملقةي وحةالو فةي أذن السةامل  ,ومنهمةا يتولةد
المعنى الةذ تقصةده الةلمةات والجمةل  .ولةةن أحيا ةا قةد تصةل الر ةال الصةوتي الةى المتلقةي بسةبب مةا
يحمل صوت الممثل من عيوب  ,تؤار ب ةل مباشر في طقه للحةروم والةلمةات  .تلةك العيةوب قةد تةةون
بسةةبب ت ةةريحي يتعلةةق بمخةةارج النطةةق وأجهزتةةه الصةةوتي  ,وهةةذه الحالة تسةةتدعي المعالجة الطبي ة  ,أو
الت ريحي  ,وربما النفسي في ظروم معين  .وقد تةون العيوب بسبب الممثل وعد إئراكه لمعنى الةلمة
ومن ا طريق تصريف الزفير  ,والسيطر على ال هيق  ,وإخراج الحروم من مضا ها الصةحيح  .هنةا
يحةةدث الخلةةل  ,ويعةةد عيبةةا يسةةتلز ت خيصةةه ومةةن اةة عالجةةه .إن بعةةض تلةةك العيةةوب يمةةةن عالجهةةا
وإصالحها  ,ا ان تةون عيوبا ت ةريحي مستعصةي  ,تةؤار ب ةةل مباشةر فةي طةق الحةروم  .وعيةوب
النطق يضام لها أيضا عيوب الصوت اإل سا ي ذاته  ,في أحوال كثير منها :
 -1الصوت الحلقي ذو الغرغرة  :وهو يدل على ان الصوت صائر عن الحلةق أو مةن الحنجةر أو الرقبة
أو البلعو  .وين د أيضا عن التصلب أو ا رتفا في مؤخر اللسان من الداخل فيخرج الصوت مغرررا
 ,تغلب عليه بر ( الغين المنقوط ) ن ارتفا مؤخر اللسان يقربه من مخرج هذا الحرم .
 -2الصوت المكتوم  :وهو الصوت الهامس  ,أو الخافة  .و ةببه ابتعةائ ااوتةار الصةوتي عةن بعضةها .
وعالجه محاولة تضةييق الحنجةر بةاخراج حةروم المةد وا ةتعمال منطقة الةرأس  ,وهةي منطقة ا طبةاق
الحنجر .
 -3الصوت المعدني أو النحاسي  :ويسميه المو يقيون ( ااقر ) و ببه عةس المةتو  ,أ شد اقتراب
ااوتار الصوتي من بعضها  .وهذا الصوت يمةن ان يةون مطربا وأئاؤه التمثيلي يء ورير معبر .
 -4الصوت األنفي أو األنخن  :وهو ضةغط اللسةان الةى الةداخل  ,أو ا ةماشةه الةى الةداخل  ,بحية يصةبح
عاةقةةا أمةةا خةةروج الصةةوت كلةةه مةةن الف ة  ,فيتسةةرب بعضةةه الةةى اا ةةف  .وتمةةرين الزفيةةر البطةةيء  ,مةةن
تمرينات التنفس التي تساعد على العالج  ,مل مالحت عد تسرب الهواء ( الزفير ) الى اا ف .
 -5الصوت المن دفع  :وهةو صةوت ينسةاب منةدفعا مةن مقدمة الحنجةر  ,ومةن أعالهةا  ,فيفقةد بةذلك لو ةه
وتةييفه الذ تعطيه عائ ااوتار الصوتي في ئاخل الحنجر  .كما تعطي أوتةار اآللة المو ةيقي أ غامهةا ,
ولةةذلك يخةةرج بةةال لةةون ويةةةون ممةةال اقةةيال علةةى اإل ةةما  ,و ةةببه تصةةلب أعصةةاب الرقبة والحنجةةر ,
وخصوصا عند ا تعمال منطق الرأس .
 -6الصوت األجش  :ومعناه الصوت الذ فيه خ و  .وإذا لة تةةن الخ ةو أمةرا طبيعيةا فةي الخلقة ,
فا ها تحدث اما من اجهائ الصوت أو من اصاب بالبرئ  ,في الحنجر فسها .
 -7الصوت المرتعش  :ومن أ بابه :
أ -التنفس بطريق خاطئ .
ب -إجهائ الصوت بحمله على طبقات تالةمه .
ج -وء ا تعمال المناطق الصوتي والتنقل بينها .
ئ -الضعف العصبي .
ه  -ال يخوخ .
و -الخوم .
 -8الصوت الخافت  :وهو صوت منطفئ الر ين إطالقا  .وكل إ سان يستطيل ان يستعمله عند الهمس لمن
يحداةةه  ,خ ةةي ةةما الحةةدي مةةن احةةد ريةةره  .وأ ةةبابه قةةد تةةةون عضةةوي  ,أو مةةن حةةائث وقةةل لووتةةار
الصوتي  ,أو مرف يصيب الرقب (. )1
 - 1ينتر  :فرحان بلبل  :اصول اإللقاء واإللقاء المسرحي ( القاهر  :مةتب مدبولي  ) 1996 ,ص . 25 ,24
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ان ارلةةب الممثلةةين يسةةتطيعون السةةيطر علةةى و ةةاةله اللغوية والصةةوتي  ,ولةةةنه يمتلةةةون الموهبة ,
فيصبح اإللقاء ركيةا ورير عميق  ,يؤار في السامعين  ,ولو ب ةةل واضةح معلةو  .فالصةوت ين ةد مةن
تغيةةرات عديةةد فةةي شةةد الصةةوت  ,مةةن حي ة الةةزمن وطبق ة الصةةوت  ,بد مةةاط معين ة  ,لتةةةون فةةي هاي ة
المطةام أ مةةاط الطبقة العديةةد التةي يسةةتطيل الممثةةل توظيفهةا.ان صةةوت الممثةل بوصةةفه و ةيل مهمة مةةن
و ةةاةل التواصةةل مةةل الممثلةةين علةةى خ ةةب المسةةر , ,يمةةر بعةةد مراحةةل  ,لينطلةةق فةةي هاية المطةةام الةةى
التواصل مل المتلقي  .وان أي معوقات ت ريحي  ,أو فني  ,كما تة تفصةيل  ,ةتؤئ الةى تعطيةل فاعليتةه
التواصلي  ,وتت بلور هذه المراحل على وفق ا تخدا اإل سان لها  ,مما يلقي من تدايرات على الصةوت
من عد عناصر مرت بط بها  ,منها ( الرةتين ,الحنجر  ,والوترين الصوتيين ) وكلها عناصةر تةؤار علةى
وء الةال  .وان أ خلل في أي واحد منها يؤئ الى ترئ اإللقاء فيها " فالفن هةو القةدر أو التةنيةك
اا ةلوبي أو المهةار الفنية  ,الةةذ يسةتطيل بةه الملقةةي مةن ان يوصةل أفةةةاره وأحا يسةه وعواطفةه حسةةب
الموقف  ,أو المواقةف المتغيةر الةى اآلخةرين  ,ب ةةل ةلي مةن حية النطةق واائاء الصةوتي  ,و بةد ان
يةون ذلك جميال وممتعا ومثيرا " (. )1

ب  :الجســد
تناولة الدرا ةةات النقدية الحديثة  ,مفهةةو الجسةةد وأولتةةه اهتمامةةا كبيةةرا  ,بوصةةفه معطةةى اقافيةا
متعةةدئ المعةةا ي وا حةةا ت  ,وقةةابال لتعدئي ة التةةدويالت ا بسةةتمولوجي  .وعلةةى وفةةق ذلةةك تعةةدئت الةةرؤى
واافةار في تفسير مدلو ته التعبيري واإليحاةي .لقد كان تعامل اإل سان مةل الطبيعة  ,ةببا جوهريةا فةي
اكت افه طاقته الجسةدي  ,التةي مةن خاللهةا ا ةتطا التةيّةف مةل الطبيعة  ,بةالهروب أو اللجةوء الةى أمةاكن
اتخذها مدوى له  ,تقيه البرئ أو الحر  ,وربما ا ختباء عن الحيوا ةات المفتر ة  .اة تطةور وعةي اإل سةان
المعرفي لجسده  ,مةن خةالل ا ةتخدامه فةي تةوفير متطلباتةه البيولوجية فةي جمةل المةدكو ت  ,وفةي عملية
الدفا عن النفس  ,فضال عن ممار الطقوس البداةي التةي تحولة الةى طقةوس قبلية كا ة " مصةمم
لتمثيل الطوط  ,أو جمعه على حو ئرامي بتمثيل إيماءاته وصيحاته  ,و قص لحا ت فعل صيده وقتله
 .ويبدو ان الوظيف ااصلي لهذه الفعاليةات كا ة تةدريبات علةى ةلو الحيةوان  ,الةذ كةان مةن الواجةب
ئرا عائاته وتصرفاته قبل التمةن من صيده " (. )2ومن هنا أصبح الجسد هو الصور التةي تحةدئ هوية
اإل سان  ,وتحدئ عالقته بالةون والموجوئات من حوله ومةن اة امتلةك خصوصةيته وأهميتةه  ,التةي ئفعة
اإل سان لمحاول الحفاظ عليه من التدايرات الطبيعي والةو ي  ,بل البح عن أ باب الخلوئ التةي با تفاةهةا
يفقد الجسد قيمته  ,ويدخل صيرور الموت والفناء .ان فةر الخلوئ ئفع ( جلجامش) الى رئ فعةل فلسةفي
مضائ لماهي ئيناميةي الةةون التةي أوجةدها  ,ةبحا ه وتعةالى  ,فةي فنةاء المخلوقةات  ,وذلةك مةن خةالل
موت صةديقه ( ا ةيةدو) مةا ئفعةه إلةى رحلتةه للبحة عةن الخلةوئ  ,وهةي فةةر لة يحصةل عليهةا  ,ا هةا
تخضل لرربات اإل سان الذاتي في الحفاظ على جسده من الفناء  ,بل هي من قدرات الخالق جل قدرته .
وبتعالي الفه المعرفي لإل سان  ,أصبح التسلي بفناء الجسد امرأ طبيعيا  ,ولةنه اخضل ذلةك التسةلي الةى
إضفاء متاهر احترا وتقديس  ,من خالل إجراء مرا الدفن للمي  .وهي ممار ة تولةدت لةدى شةعوب
كثير  ,بعد أن شرعها  ,ةبحا ه وتعةالى فةي القةران الةةري حية قةال جلة قدرتةه  " :بسة  ,الةرحمن
الرحي واتل عليه بد ابني آئ بالحق إذ قربا قربا ا فتقبل من احدهما ول يتقبل من اآلخر قال اقتلنك قةال
إ ما يتقبةل  ,مةن المتقةين ( )27لةئن بسةط إلةي يةد لتقتلنةي مةا أ ةا ببا ةط يةد اقتلةك إ ةي أخةام  ,رب
العالمين ( )28إ ي أريد أن تبوأ بإامي وإامك فتةون من أصحاب النار وذلك جزاء التالمين ( )29فطوعة لةه
فسه قتل أخيه فقتله فدصبح من الخا رين ( )30فبع  ,ررابا يبح في اارف ليريه كيف يوار ةوء
3
ةوء أخةي فدصةبح مةن النةائمين() ( " )31
أخيه قال يا ويلتي أعجةزت أن أكةون مثةل هةذا الغةراب فةدوار

وع ة ّدت مةةن حقةةوق اآلله ة علةةى الب ةةر  ,فةةي ان يةرمةةوا الجسةةد بدفنةةه بعةةد المةةوت ( )  .ان قيم ة الجسةةد
تنحصر في بعدها الديني أو الميتافيزيقي  ,وإ ما تتجلى في وظاةفه اائاةي وتفرعاتها الد لية  ,التةي تعبةر
عنها مجموع أعضاةه المةو له  ,كالوجه والعينين واليدين والرأس  ,فضال عن بقي العناصر ااخرى .
 - 1امي عبدالحميد  ,بدر حسون فريد  :طرق تدريس اإللقاء ( بغدائ  :ئار النهض  )1980 ,ص .10
 - 2جورج تومسون  :ا خيلوس وااينا  ,ترجم صالح جوائ ( بغدائ  :ونار الثقاف واإلعال  )1975 ,ص . 21
 - 3القرآن الةري  :ور الماةد  ,آي 31-27
 - و غفل اإلشار الى ان بعض ال عوب تعمد الى حرق جث المي  ,على وفق أعرافها وتقاليدها وشعاةرها الديني وا عتقائي .
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لقد أصةبح الجسةد ي ةغل حيةزا فةي الوجةوئ  ,فهةو أئا التواصةل مةل اآلخةر  ,حية ا نةا عةيش عبةر جسةد ا
و عبر عن وجوئ ا من خالله  ,و تواصل من خالله أيضا .فةل القي وكل أشةال الحب  ,والةراهي والحقةد
 ,والمحب ة والنبةةل وا حطةةاط  ,يبرنهةةا الجسةةد  .فالجسةةد الةةذ عةةيش بةةه محةةةو بقةةا ون يضةةبط ةةلوكه
وحركته بمجتمل ينفذ فيه القا ون ,بثقاف يتجسةد مةن خاللهةا .فالصةوفي فةي ممار ةاته الطقسةي يهةدم الةى
بلوغ الن و والوجد وا تحائ والفناء بذات  , ,فهو هنا إ ما يعبر عن اقاف ووعي وإحال الى لو يميزه
عن ريره مةن أقرا ةه بنةي الب ةر (. )1إ نةا أمةا تجةل جديةد للجسةد فةي ةلوكنا اليةومي  ,وفةي عالقاتنةا مةل
اآلخرين  .فنحن جعل الجسد يتةل حين ستعمله كعال للتعبيةر عةن حقةاةق خارجة عنةه  ,وتتفجةر ئ تةه
با ةةطار مفاهيمةةه الد لي ة  ,وت ةةةله فةةي اناةيةةات متوالي ة  ,تثيةةر أ ةةئل كو ي ة  ,مةةن خةةالل طةةر ,اا ةةئل
الفلسةةفي كثناةي ة جسةةد المةةرأ  /جسةةد الرجةةل  .الجسةةد اابةةيض  /الجسةةد اا ةةوئ  .الجسةةد المةةديني  /الجسةةد
البدو  .الجسد ال ناع  /الجسةد الخ ةن  .الجسةد الثابة  /الجسةد المتحةر الجسةد الحةي  /الجسةد المية .
يفرن الجسد لغته الخاص به  ,ويتو ل في تلك اللغ من خالل تعدئ عناصةره ورناهةا الةد لي  .فهنةا لغة
العيون  ,ولغ اليدين  ,ولغ الساقين  ,وما يتبعها من تعدئي الحركات واإلشارات واإليماءات  ,بما لها من
القدر على التحول بناةيا في اائاء التمثيلي التواصلي على خ ب المسر. )2( ,ا نا قترب أكثةر مةن ائراج
محور الجسد في سي العال  ,فهو المرتةةز لةةل الممار ةات التواصةلي ا جتماعية  .فاإل سةان يعةي ذاتةه
عبر الجسد  ,الذ يةون عامةل تفةرئ فةي المةةان والزمةان .وهةو اااةر الملمةوس أكثةر مةن ريةره لل ةخ
الفاعةل  ,وهةةو يةت ةةف جسةةده فةي ذات الوقة الةةذ يةت ةةف بةه فسةةه  ,ومةةن اة تتحةدئ عالقة ذلةةك الجسةةد
بالمحيط ا جتماعي  ,فالجسد بناء رمز  ,وهو مصدر عدئ يحصى مةن التصةورات التةي تعطيةه عةدئا
كبيرا من المعا ي (. )3وقد اتخذ الجسد مةا متميز لةدى المسةرحيين  ,الةذين عةدوه بنية جمالية يمةةن ان
ينفةةتح علةةى تصةةورات عديةةد  ,ويعطةةي ئ ت ترتفةةل بمسةةتوى الةةد ت الدرامي ة الةةى أقصةةى حا تهةةا
اإلبداعي  .يدر الجسد بصفته عالم بصري وو يل اتصالي  ,تر ل الى المتلقةي عبةر شةفرات ئ لية ,
تخضةةل فةةي تلقيهةةا لثقاف ة المتلقةةي  ,وخبرتةةه المةتسةةب مةةن الواقةةل  .فهيئ ة الممثةةل  ,وخاص ة فةةي المسةةر,
اإليماةي الصام  ,كمتهر مائ خارجي  ,متمثل بجسده هي شةل قاة بحد ذاته يرتبط بد لة شخصةيته
 ,وبتعالقها مل عالمات العرف ااخرى  ,فإ ها تة ّون لنةا ئ لة اجتماعية أو فةرية  ,تتحةدئ بةين اإلشةةال
العالمي ااخرى .

ثانيا ً  :األداء التمثيلي التواصلي في مناهج وأساليب المخرجين المسرحيين
تعدئت طرق اائاء التمثيلي على مر الفترات الزمني  ,وفقا لتعةدئ اا ةاليب والمنةاه اإلخراجية ,
التي أفرنت بدورها أ ماطا متعدئ من اائاء التمثيلي  ,قد تلتقي أو تختلف في حيثيات التعامل مل الممثةل
 ,وطريق تدريبه اجل الوصول الى الصور النهاةي في العرف المسرحي  .ان تلك التعدئي فةي التعامةل
مةةل الممثةةل أئت إلةةى" تلةةك ا نئواجية المركبة  ,انئواجية ااصةةل والصةةور  ,أو اا ةةا – اآلخةةر  .التةةي
تسةةتدعي لسةةل مةةن المفارقةةات التةةي يثيرهةةا إبداعةةه لةةدوره تجسةةيدا ل خصةةي مةةا  ,علةةى منةةوال الممثةةل –
ال خصي  .الممثل – المتلقي  .ال خصي – المتلقي  .الن – العرف  .الةلم – الفعةل  .الةنفس – الجسةد
" (. )4
يرى الباح ضرور التعرم على مناه وأ ةاليب بعةض المخةرجين المسةرحيين الةذين تعةاملوا مةل بنية
اائاء التمثيلي على وفق آليات أارت في مسير المسر ,العالمي  ,وا عةس تجلياتها التواصلي فةي اائاء
التمثيلي .
وقد تناول الباح  ,اانين من هؤ ء المخرجين  ,ا ه شةلوا مساح وا ع التداير في الميدان ألتنتيةر ,
فضال عن الميدان التطبيقي  ,وع ّده ممثلين اجيال أخرى من المخرجين .

 - 1ينتر  :طارق أبو الحسن  :الرق الصوفي  ,مجل طور ( القاهر  :مؤ س ااحرار  ) 1999 ,ص . 54
 - 2ينتر  :اكرا ااشقر  :الرق لغ الجسد ( بيروت  :ئار الفرات  ) 2003 ,ص. 46 ,45
 - 3ينتر  :ئيفيد لوبروتون  :ا ثروبولو جيا الجسد والحداا  ,ترجم محمد عرب ( بيروت  :المؤ س الجامعي للدرا ات والن ر ) 1993 ,
ص . 12 , 11
 - 4صالح عد  :اا ا – اآلخر  ,لسل عال المعرف  ,العدئ  (274الةوي  :المجلس الوطني للثقاف والفنون واآلئاب  )2001,ص 36
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 -1فسيفولد مايرنخولد ( ) 1940 -1874
في مذكراته يقول ( مايرخولد )  " :لة حقدت على تا سالفسةي عندما كنة أتةدرب علةى البةارون
تون با , ,حي كان تا سالفسةي  ,يطلب مني اعائ الم هد عد مةرات  .كنة احتةد ريتةا  .حينهةا لة
أكةةن افه ة ان تا سالفسةةةي  ,علةةى حةةق  .أعةةدت الم ةةهد ع ةةر مةةرات ئون ان أوفةةق " (. )1ل ة تةةةن تلةةك
الحائا تيج لضعف قدراته اائاةية  ,وإ مةا لعةد قناعتةه باا ةلوب الةواقعي الةذ كةان ( تا سالفسةةي)
ينتهجةةه فةةي اائاء التمثيلةةي  .وقةةد كةةان ( مايرخولةةد ) يطمةةح الةةى " المسةةر ,الةةذ يهيةةئ للمتفةةرج المنةةا,
المنا ب  ,طالق قدراته التخيلي  ,وهو أيضا مسر ,اا لوب – الصيار  -مسةر ,المحاكةا واعةائ
اكت ام الواقل  ,ئاخليا كان أو خارجيا " ( . )2وقد عرم أ لوبه بة ( المسةر ,ال ةرطي ) ومبةدأ ا ةلب "
وهو مفهو يرتبط عند مايرخولد بفةر ال رطي وبالتعمي وبالرمز  .ان ؤ لب عصرا ما أو ظاهر مةا ,
يعني ان برن بجميل الو اةل التعبيري التركيب الداخلي لذلك العصر أو تلةك التةاهر  ,وتصةوير ةماتها
الداخلي المميز " (. )3في هذا المسر ,الذ ئعا اليه ( مايرخولد ) قد أولى الممثل اهتماما كبيرا  ,وعده
العنصةةر الةةرةيس فةةي العمةةل المسةةرحي  ,ووجةةه جة ّل اهتمامةةه فةةي إعةةدائه وتدريبةةه  ,للوصةةول الةةى قةةدرات
تةنيةي أئاةي تمةنه من التواصةل مةل ال خصةي المسةرحي بةفةاء عالية  .لةذلك اوجةد طريقة جديةد فةي
تدريب الممثل أطلق عليها ( البيوميةا يةا ) وهو ( عل حرك الجس )  .وقد ا تنبط ذلك المفهو من خالل
متابعته للممثلين  ,وم اهدته التعب الذ ي عر به الممثل في أاناء أئاةه اائوار المسرحي التي تحتاج إلةى
حرك كبير  ,ما يعطل لديه فعل اائاء التمثيلي اإلبةداعي .ومةن خةالل ( البيوميةا يةةا ) يةتمةن الممثةل ان
ينت الزمن المطلوب لتصريف طاقته الجسدي بصور صةحيح ومعبةر " ةوم يتواجةد فةي الممثةل اذن
المةةنت والمةةنت  ,أ الفنةةان والمةةائ  .وتصةةبح معائلتةةه كةةااتي ( ن= أ  +أ َ ) حية ان ( ن ) ترمةةز الةةى
الممثل  .و( أ ) المنت الذ تصدر عنه أوامر تنفيذ الخط  .و( أ َ) الى جس الممثةل المنفةذ اوامةر المةنت
(أ)  .لةةذلك ةةوم يح تةةاج الممثةةل الةةى تطويةةل مائتةةه ( جسةةمه ) بالقةةدر الةةذ تسةةتجيب فيةةه بسةةرع خاطف ة
لووامر الصائر اليها من الممثل والمخرج "(. )4إن تقسي الةزمن الةالن لبةذل المجهةوئ الجسةد مةن قبةل
الممثل  ,يسةاعده علةى تنتةي اإليقةا الحركةي  ,علةى وفةق فتةرات متسةاوي فةي اائاء  ,ممةا يولةد ابةدا
أشةةةال بال ةةتيةي فةةي المةةةان  ,تنطلةةق مةةن الخةةارج الةةى الةةداخل  ,وهةةي محاولة اجراةية لةةرفض الةةتقم
الس ةيةولوجي  ,الةةذ اهتم ة بةةه طريق ة ( تا سالفسةةةي) فةةي تقم ة الحال ة ال ةةعوري لل خصةةي  ,وأئاء
الحال ة الحركي ة لهةةا  ,علةةى وفةةق ا فعةةا ت الداخلي ة  ,وهةةي طريق ة يرفضةةها ( مايرخولةةد ) فةةي منهجةةه
(البيوميةا يةي) ان " السيةولوجيا عاجز عن الوصول الى معالج محدئ فةي عةدئ مةن المسةاةل  ,وبنةاء
المسر ,على أ اس يةولوجي هو بمثاب بنةاء منةزل علةى الرمةل " (. )5ان علةى الممثةل ان يجةد الوضةل
الصحيح لحالته الفيزياةي  ,أ ميةا يز الجسد اإل سا ي  ,الذ يسةتطيل الةتحة بةه  ,ومةن اة خلةق حةوار
جاذبي ة تواصةةلي وا ةةتثار للمتفةةرجين  .ولةةةي يةةت التعةةرم علةةى بني ة اائاء التمثيلةةي علةةى وفةةق مةةنه
(مايرخولد) بد من العوئ الى ا لوب تعامله مل أئوات الممثل الرةيسي  ,المتمثل بالصوت والجسد .

أ -الصوت :
يعد الصوت من وجه تر ( مايرخولد ) أئا مهم بيد الممثل  ,فضال عن جسده  ,ةتةمال تواصةلي
يحمةةل
اائاء التمثيلةةي  .فةةال يةفةةي ان يمتلةةك الممثةةل صةةوتا جمةةيال  ,يعبةةر عةةن معنةةى الةلمةةات  ,أ
ال حن العاطفي والحسي التي تحملها الةلمات  .ومن اجل ذلك يدعو الممثةل إلةى أن يةةون أئاؤه الصةوتي
منسجما مل الدفق ال ةعور لل خصةي المسةرحي التةي يؤئيهةا  ,مةن اجةل تواصةل فعةال معهةا  ,ومةن اة
إقام ة عالق ة تواصةةل مةةل الممثةةل اآلخةةر  ,وصةةو الةةى تحقيةةق تواصةةل جمةةالي مةةل المتلقةةي  ,علةةى وفةةق
6
اآلتي( ):
 - 1فسيفولد مايرخولد  :في الفن المسرحي  ,الةتاب الثا ي  ,ترجم شريف شاكر ( بيروت  ,ئار الفارابي  ) 1979 ,ص . 191
 - 2عد ارئك  :المخرج في المسر ,المعاصر  ,عال المعرف  ,العدئ  (19الةوي  :المجلس الوطني للثقاف والفنون واآلئاب  )1979 ,ص 229
 - 3فسيفولد مايرخولد  :في الفن المسرحي  ,الةتاب ااول  ,مصدر ابق  ,ص . 36
 - 4فسيفولد مايرخولد  :في الفن المسرحي  ,الةتاب الثا ي  ,مصدر ابق  ,ص . 30
 - 5فسيفولد مايرخولد  :المصدر السابق  ,ص . 32
 - 6فسيفولد مايرخولد  :في الفن المسرحي  ,الةتاب ااول  ,مصدر ابق  ,ص . 75 ,74
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 " -1ضرور طق الةلمات طقا بارئا  ,متحررا كليا مةن ا هتةزانات  ,والح ةرجات الباكية  ,واختفةاء
التوتر والنغم الةئيب اختفاء تاما .
 -2يجب ان يةون للصوت ركيز ئاةمةا  ,بينمةا تسةقط الةلمةات  ,ةقوط قطةرات فةي بئةر عميةق  ,فتسةمل
وقو القطرات  ,ئون ارتجاج الصوت في الفراغ  .ويجةب أ يةةون الصةوت ممطوطةا  ,وان تحتةو
الةلمات على هايات عواء خاف  ,كما جد هذا عند قار أشعار الديةائتي ( ا حطاط ) .
 -3ا رتعاك الصوفي اقو من حيوي المسر ,القدي  ,فهذا ااخير مطلةق العنةان وفةا ظاهريةا ( التلةويح
باايد  ,والضرب على الصةدر واإلرئام)  .والخفقةان الةداخلي لالرتعةاك الصةوفي يةنعةس فةي ااعةين
وال فاه والصوت  ,وفي شةل الةلم الملفوظ  .كل هذا ليس إ ةين ظاهر تصةاحب المعا ةا البركا ية
 ,كل شيء بال توتر وبسهول .
ينفصل عن المضمون .
 -4كما ان المعا ا الروحي وتراجيديتها وايقتا ا رتباط بمعا ا ال ةل الذ
 -5مجال للةةال السةريل مطلقةا  ,الةذ هةو ممةةن فةي المسةرحيات الدرامية ذات الطةابل الحةوار  ,أو
الزاخةةر بجمةةل تنتهةةي بنقةةاط كثيةةر  .ان السةةةين الملحمية تعنةةي ريةةاب المعا ةةا التراجيدية  ,والمعا ةةا
التراجيدي تةون جليل ئاةما .
 -6اإلحساس التراجيد مل ا بتسام على الوجه "
بد أن يعبر صوت الممثل بصدق  ,عن ارتعاك الرو ,الساكن في ااعماق  ,تلك التي تتسق نمنيةا مةل
اإليقةةا المو ةةيقي للحيةةا  ,فالبةةد للممثةةل ان يةةةون علةةى ئرج ة مةةن اإلحسةةاس التةةوافقي العةةالي فةةي اائاء
الصوتي  ,أ ان يحس جرس الةلم المو يقي ونمنها المتسق مةل ايقاعية ئقةات القلةب اإل سةا ي  .وعلةى
وفق تلك التوافقي عليه ان يؤئ الحوار المسرحي  ,كمةا هةي النغمة المو ةيقي  .كمةا ا ةه علةى الممثةل ان
يتمتل بموهب مو يقي  .ففي فتر نمني قصير  ,تتعاقب على خ ةب المسةر ,الصةغير أحةداث عةد  ,مةا
يلز وجوئ قا ون نما ي ومةا ي  ,يفرف عليه التنا ق مل الزمن  ,واإلمةا ي على التوافق مةل مجريةات
العرف المسرحي ئون النتر الى السةاع  .و يتةوافر ذلةك إ مةن خةالل حةس الممثةل اإليقةاعي  ,الةذ
يعتمد مقيا ا نمنيا خاصا  ,يعطي إمةا ي حس ا تجاه في ما يتعلق بالةيفية التةي يجةب ان يتصةرم بهةا
الممثل على أ اس الزمن .

ب  -الجسد :
كا ة اعتراضةةات ( مايرخولةةد ) علةةى المسةةر ,الطبيعةةي  ,فةةي ا ةةه يلةةز الممثلةةين بةةالتقم وا ةةدماج ,
لتجسةةيد ال خصةةي المسةةرحي  ,وهةةذا مةةا يقةةوئ الةةى ا تحضةةار الحةةا ت الجةةاهز  ,والةالةةةش التقليدية فةةي
اائاء  ,ويبعةةد عةةن اإلحسةةاس الجمةةالي فةةي اائاء التمثيلةةي  .واقتةةر ( ,مايرخولةةد ) بةةد مةةن ذلةةك مةةنه
(البيوميةا يةةةا) والحركة البال ةةتيةي فةةي اائاء  ,حي ة تعةةد ( البال ةةتيةا ) و ةةيل تواصةةلي تعنةةي القةةدر
النحتي بجسد الممثل  ,والتي من خاللها يستطيل التعبير عن مضمون العمل الدرامي  .اما ( البيوميةا يةا )
فهي مجموع من التمارين لتدريب الممثل على أ اس تجريبةي  ,توصةل الممثةل الةى الرشةاق فةي اائاء ,
والدقة واللياقة البد ية  ,التةةي تمةنةةه مةةن القيةةا باالعةةاب البهلوا ية والةةرق  ,فةةي تنةةار إيقةةاعي متةةوانن
لجميل عناصر الجسد حي " إن حركات اايةد  ,وأوضةا الجسة  ,والنتةرات  ,والصةم  ,هةي التةي
تحةةدئ حقيقة عالقةةات النةةاس المتبائلة  ,فالةلمةةات تقةةول كةةل شةةيء  ,وهةةذا يعنةةي ان بنةةا حاجة إلةةى ر ة
الحركات على خ ةب المسةر , ,حتةى فةاجئ المتفةرج فةي وضةل المراقةب ذ البصةير الحةائ " (. )1ان
المسر ,ال رقي  ,يسعى الى تحطي اإلشةال التقليدي في تركيب الديةور وملحقاته على المسةر , ,وإقامة
بداةل ت ةيلي في الفضاء المسرحي  ,من خالل الت ةةيالت الحركية والبال ةتيةي لجسةد الممثةل  ,بوصةفه
عالم مهيمن على جميل مفرئات العرف المسرحي .ويةدعو ( مايرخولةد ) ممثلةه الةى الةتمةن مةن طاقتةه
الجسدي  ,لالقتراب في أئاةه التمثيلةي مةن الةرق اإليقةاعي  ,الةذ يعنةي الةتحة فةي الحةا ت الجسةدي ,
بدق ومهار تعطي لةل حرك مهما كا صغير ئ ل إيحاةية معبةر  .ان ذلةك التوافةق الحركةي بةد ان
تتخلله فواصل صم  ,ذلك " إن فاصل الصم مغر للغاي فهو يعطي إمةا ي اائاء  ,وخاص اذا كةان
الممثل يتمتل بدئاء إيماةي  ,ولةن إحساس الممثل بالحدوئ والمقائير  ,يقةول لةه ئاةمةا هةذا ناةةد  ,أو يمةةن
أئاء ذلك بصور أخرى  .اما اذا كا حيوي الممثل ضعيف  ,فا ةه ةوم يبةذل نمنةا طةويال علةى الفةةر
 - 1فسيفول د مايرخولد  :في الفن المسرحي  ,الةتاب ااول  ,المصدر السابق فسه  ,ص . 77
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والتدمةةل كيمةةا ينتقةةل مةةن أئاء الةةى آخةةر  .ان فاصةةل الصةةم فةةي هةةذه الحال ة يصةةبح ريةةر محتمةةل " (. )1
واائاء اإليماةي الذ يقصده ( مايرخولد ) ليس هو أئاء الوجه فقط  ,بل هو أئاء اليدين  ,ووضعي الجسة
 ,وا سةةجا ذلةةك كلةةه علةةى خ ةةب المسةةر. ,إن علةةى الممثةةل أن يةةدرس بصةةور علمي ة  ,قةةواه الحركي ة ,
وميةا يز العضالت في جسده لةي يستطيل أن يميز بدق القو الناتج عن الحرك ومقدارها  ,وقو الثقل
الذ يحمله  ,ومةن اة رئ الفعةل المنا ةب المطلةوب لةذلك  .كمةا يمةنةه مةن خةالل ذلةك  ,ان يتعةرم علةى
قوا ين الجاذبي  ,والسرع وا يقا المنا ب لةل جزيئة حركية علةى الخ ةب  .إن معرفة ذلةك مةن شةد ه
تذليل الةثير من الصعوبات التةي تعتةرف طريقةه فةي اائاء .ويجةب علةى الممثةل أيضةا ان يتمتةل بموهبة
مو يقي لةي يستطيل المواءم بةين القةوا ين الزمنية  ,والمةا ية المحةدوئ لعالقاتةه علةى خ ةب المسةر. ,
فمعرف الزمن المو يقي  ,يحةدئ بطبيعتةه معرفة ا يقةا الةدرامي العةا للفصةول الدرامية  ,وعالقتهةا مةل
بعضةةها  ,مةةن اجةةل تةةةوين وحةةد إيقاعية متما ةةة مةن الفصةةل ااول  ,حتةةى الفصةةل ااخيةةر .ان الممثةةل ,
فضال عما تقد من صفات  ,عليه تن يط مخيلته وإيقاظ خياله بالتدريب المسةتمر  .ويوصةي ( مايرخولةد )
بطرق عديد لتدريب خيال الممثل ومنها :
ير الناس العتماء .
 1ئرا
 2الرحالت.
 3ئرا مؤلفات الفن .
2
 -4ئرا اائب القو تةوينيا "( ) .

 -2برتولد بريخت

( ) 1956- 1898

يقف ( برتولد بريخ ) على رأس قاةم المسرحيين الذين تميزوا بإضافاته ا بداعي  ,على الصعيدين
العملي  ,والتنتير الفةر والجمالي  .وقد جاءت أهميته  ,على ما جاء به من تنتيةرات عرفة بالمسةر,
الملحمي الذ يوصف بد ه " تعبير شعبي ملحمي  ,أبطاله الب ر اا وياء  ,ا عتيائيون الذين يعا ون ممةا
ه فيه  .فيحنون الى عةال ريةر عةالمه الةذ فيةه اكتةوت جلةوئه ووجةوئه بد ةره  ,حتةى ا ةتحالوا الةى
قطيل يقائ للمجزر وهو يدر  .وهذا المسر ,الجديد الذ يتنفس فيه اابطال بالمعنى المعروم للةلمة
 ,مسر ,هو العال  ,ا ه يناهض اار طي ووحداتها الثالث  ,ويناهض شةسبير وأبطالةه الةذين يمسةةون
بتالبيب الم اهد بقو وعنف " ( . )3واقل الحال ان ( بريخ ) ل يقةد تريتةه تلةك مةن اجةل مخالفة آراء
(أر طو) كغاي بحد ذاتها فقط ولةةن تريتةه كا ة " ابعة مةن ضةرورات فةرية واجتماعية هةي وليةد
التغيرات السيا ي وا جتماعي التي يعي ها إ سان العصر " ( . )4ان الفنان شاهد عصةره ومتواصةل مةل
أحدااه  ,فا ه بالضرور بد ان يةون مؤارا ومتدارا بدجواء ذلك العصر  ,وبالتالي فان محصلته الفةرية
والجمالي وم تعزن لنا تعامله مل ذلك العصر  .من خالل هذا التصور بنةى ( بريخة ) أفةةاره الفلسةفي
منطلقا من التسلي التي يوفرها المسر ,للمجتمل  ,حي يقول  " :وجوهر القضي في ا نا يجب ان نسى
و حن بح عن تسلياتنا التي تنطو على تلك المتع المباشر التي يمةةن ان يمنحنةا إياهةا المسةر , ,مةن
خالل تصويره للحيا ا جتماعي للناس  .يجب ان نسى ا نا أطفال عصر العل  .فالعل يحدئ ب ةل جديد
تماما حياتنا ا جتماعي  ,وبالتالي حياتنا بصةور عامة  ,ب ةةل يختلةف عنةه فةي أ وقة مضةى " (. )5
ل يةن ذلك ال ةل المختلف  ,ينبو عن المنطق الجمالي للفن  ,وإ ما كان ابعا من قراءات رصين اعمال
اةد  ,و مي بالمسر,
وآاار ااولين وخاص تري المعل ااول ( أر طو) في المسر , ,والتي كا
الدرامي اار طي .وقد أوضح ( بريخ ) منذ البداي ا ه ليس ضد ( اار طي ) في المسر , ,ولةنه (
أر ةةطي ) وامةة فةةرق بةةين التعبيةةرين  ,حيةة ان ( أر ةةطو ) هةةو أول مةةن حلةةل اإلشةةةال المسةةرحي ,
التراجيةةديا والةوميةةديا  .وتةةدار ( بريخة ) بةةذلك لةةه جا بةةان  ,ةةلبي وايجةةابي  ,فالسةةلبي يتمثةةل فةةي رفضةةه
للمسر ,اار طي  ,وا يجابي هو في إيجائ البديل ( . )6إذن فا ختالم  ,ابل مةن الموقةف اإليةديولوجي
 - 1فسيفولد مايرخولد  :في الفن المسرحي  ,الةتاب الثا ي  ,مصدر ابق  ,ص . 49
 - 2فسيفولد مايرخولد ,:المصدر السابق  ,ص . 251
 - 3يو ف عبدالمسيح اروت  :معال الدراما ( بيروت  :المةتب العصري  ,ئ.ت ) ص . 63
 - 4رو الد جرا  :بريخ  :ترجم سي مجلي ( القاهر  :الهيئ المصري العام للةتاب  )1972 ,ص. 3
 - 5برتولد بريخ  :تري المسر ,الملحمي  ,ترجم جميل صيف التةريتي ( بيروت  :عال المعرف  ,ئ.ت ) ص . 220
 - 6ينتر  :منى أب و نه  :ا رتراب في المسر ,المعاصر  ,مجل عال الفةر  ,المجلد العاشر  ,العدئ ااول ( الةوي  :ونار اإلعال  )1979 ,ص . 152
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 ,الذ ينبل من فلسف الةاتب المتفاعل مل العصر لذلك طر ( ,بريخ ) مفهو التغريةب  ,الةذ يعنةي "
تحويل ال يء الذ يجب ان يدر والذ يجب ان يلتف اليه  ,من شيء اعتيائ ومعروم ومطرو ,أما
أعيننا  ,الى شيء خاص يلف ا تباه ومفاجئ  .ويصبح ال يء البديهي في حدوئ معين رامضا  .رير ان
هذا يحدث بهذه الصور من اجل ان يةون مفهومةا أكثةر  .ومةن اجةل ان يصةبح المةدلوم مةدركا يجةب ان
يبرن  ,يجةب ان نبةذ التصةور ال ةاةل الةذ يةزع ان هةذا ال ةيء يحتةاج الةى إيضةا . ,ومهمةا كةان هةذا
ال يء اعتيائيا وشاةعا ومتواضعا فا ه يتس اآلن بطابل فريد " ( . )1أكد ( برتولد بريخ ) على التناول
الذهني للدور المسرحي  ,وان يستغرق الممثل في ال خصةي التةي يجسةدها  ,فةال تقمة وجةدا ي  ,بةل
السعي الى تقديمها بطريق السرئ  ,حتى تتةون فاصل أئاةي بين الممثل وال خصي التي يؤئيها  .وفي تلك
المساف اائاةي  ,يةون عمل العقل حاضرا واء من جا ب الممثل بوقوفه بصور ا تقائي لل خصي  ,أو
ما اصطلح عليه بتقديمها برواي ال خ الثال .في مسةر ( ,بريخة ) ةرى أن ممثلةه يقةد  ,يحةاكي
ال خصةي – يتقمصةها -فد ةةلوب التعليةق مةثال بلغة الغاةةب  ,أو بصةيغ الماضةةي أو أن ينطةق اإلرشةةائات
المسرحي ب ةل معلن  .كل ذلك يستخدمه لممثله كتةنيك يؤمن شيء من اإلبعائ بعد ا سياق الممثةل وراء
الحدث وتعاطفه معه  ,بفعل تحو ت اائاء وما يعةس ذلك حقا من إنالة تةداير فعةل اإليهةا عليةه وعلةى
المتفةةرج ( . )2بةذلك فةةان ( بريخة ) يتهةةر الجا ةةب الموضةةوعي مةةن أئاء الممثةةل  ,فةةي تجسةةيده للموقةةف
بطريق العرف الحيائ  ,حي يعزل الممثل شخصي الدور  ,ويعلق عليها وعلى الحدث بال ةل (المعلن
التاهر) وهو هنا  ,يوانن في أئاةه بين ( الذاتي والموضوعي ) كما يفعةل الممثةل اإليهةامي  ,بةل يغلةب
الفعل الخارجي ( الحركي) للممثل علةى تيةار الفعةل الةداخلي ( النفسةي ) ويغيبةه فةي أحيةان كثيةر  ,فيبةدو
اائاء هنا خارجيا موضوعيا رير مت ن  ,أو م ةحو ا بةالعواطف والم ةاعر  ,فالفرصة هنةا لتةدمالت
العقل التي تفضي الى وعي موضوعي بالموقف والم ةل ( . )3وفي هذا السياق اائاةي للممثل  ,فقةد حةدئ
( بريخ ) طبيع العالق بين الممثل والمتلقي  ,وأرائها ان تةون عالقة جدلية خةارج حةدوئ ( ا ةتقبال
السةةلبي ) والتحةةول بالم ةةاهد الةةى ( م ةةار ايجةةابي ) اةةاةر  ,ليحقةةق التواصةةل الفاعةةل  ,فةةي اطةةار الفعةةل
المسرحي .ان مائته اا ا ي في ذلك هو الممثل  ,ذلك الةاةن الحةي الةذ تقةل عليةه المسةؤولي التواصةلي
بالمتلقي  .و يحدث ذلك بصيغ ا يها وا دماج  ,بل بالموقف النقد من الحدث عبر القراء المحايد ,
واتخاذ صيغ اائاء ب خصي الثال الذ يرو الحدث المسرحي  .وبذلك يتةون لديه " كل م هد مستقل
بنفسه وبد ته عن الم اهد ااخرى  ,فااحةداث تتةوالى فيمةا ي ةبه القفةزات " (. )4فةاائاء التمثيلةي يةذكر
ئوما بان ما يقل اآلن هو حدث ماف ت ا تحضاره فةي الةزمن الحاضةر  ,مةن اجةل تةةوين موقةف قةد
تجاهةةه بعيةةدا عةةن أشةةةال اائاء الخطابي ة  ,مقر ةةا ذلةةك بقةةدرات الممثةةل اائاةيةة علةةى التحةةول فةةي أئاء
ال خصةةي مةةن حال ة الةةى أخةةرى  ,ضةةمن منتوم ة إيقاعي ة متوافق ة  ,وحضةةوره الةةذهني الةةذ يبعةةده عةةن
ا دماج في أئاء ال خصي المسرحي .إن الممثل في المسر ,البريختي يتعامل على وفق تسلسل سقي في
المها بوصفه إ سا ا يمثل ئورا مسرحيا  ,يقد الى جمهور متلق  .وهذه المها تحتةاج الةى قةدر تركيبية
عالي  ,في اائاء التمثيلي ليتوافق مل تركيب ال خصيات المسرحي التي يةتبها ( بريخ ) فةي صوصةه
لدرامي الملحمية  ,حية ان " الةن لديةه يبقةى ئاةمةا مةرتجال ئون طبعة اابتة و هاةية  ,ولةذلك وصةف
تةنيةةةه كمخةةرج وكاتةةب معةةا بد ةةه إصةةالحي ومسةةرحياته بوصةةفها تجةةارب أو محةةاو ت قابل ة ن تتعةةدل
وتتحسن وتتقةد "(.) 5فةي هةذا المجةال فقةد أعطةى ( بريخة ) ممثلةه حرية ا رتجةال  ,علةى وفةق الحةدث
الدرامي  ,والتفاعل مل الدور  ,ا تجاب لتغير تواصلي المتلقي مل العرف  ,وذلك من خالل تحفيزه علةى
ةلب ارائتةةه  ,تخةةديره كمةةا يفعةةل المسةةر,
الم ةةارك الفعال ة والواعية مةةل مةةا يعةةرف علةةى الخ ةةب ,
اار طي  .من الو اةل التقني للتواصل مل المتلقي التي كان يستخدمها لهذا الغرف  ,هي عرف اافةال
المسا د لحوار ال خصيات  ,أو تعليق الالفتات التي تعلن عن عنوان الم هد أو الحدث الدرامي  ,اعتمةائه
أيضا التةنيك الدرامي في بني الن ذاتها من خالل قطل بعض ااحداث قبل الوصول الى الةذرو  ,ليبقةى
الم اهد يقتا مت وقا لمتابعة العةرف .ان علةى الممثةل ان يةيةف أئاءه التمثيلةي بمةا يتنا ةب مةل الموقةف
 - 1برتولد بريخ  :تري المسر ,الملحمي  :مصدر ابق  ,ص .143
 - 2ينتر  :ج .ل  .تيبان  :الدراما بين النتري والتطبيق  ,ترجم محمد جمول ( ئم ق  :ونار الثقاف  )1995 ,ص . 577
 - 3ينتر  :عبوئ حسن عبوئ المهنا  , :مصدر ابق  ,ص ص . 103 , 102
 -4برتولد بريخ  :تري المسر ,الملحمي  ,مصدر ابق  ,ص . 14
 - 5جيمس روس ايفا ز :المسر ,التجريبي من تا سالفسةي إلى بيتر برو  ,ترجم فاروق عبد القائر( القاهر  :هال للن ر والتونيل  )2000 ,ص . 109
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وطبيع الدور  ,فهو يةمةن فةي إيصةال وعةرف الفةةر أو الموقةف  ,أن يجهةد فسةه فةي إحةداث التةداير
الةةدرامي أو اإليهةةامي  ,وذلةةك خةةالل إبعةةائ الممثةةل عةةن الةةدور  ,حي ة ان " اإلبعةةائ عةةن ال ةةخوص – فةةي
التمثيل -هو ما يسمى اإلرراب أ عرف ال خوص وااحةداث عرضةا موضةوعيا مةن ريةر تةدار بهةا أو
تمثيلها بالمعنى الدقيق من التمثيل والتداير من حي المحاكةا "(. )1مةن هنةا فةان علةى الممثةل فةي المسةر,
البريختي  ,ان يعمل على فةر تةذويب ا تماةةه لل خصةي الدرامية  ,وتجسةيد ا فعا تهةا الحسةي  ,وابتةةار
و من التقني اائاةي  ,التي تتعامل مل الدور وفقا لموقةف فةةر  ,أو اجتمةاعي اقةد بعيةدا عةن التمةاهي
السيةولوجي والدخول فةي أهةاب ال خصةي المسةرحي  .ومةن الو ةاةل التواصةلي التةنينةية فةي بنية أئاء
الممثل في المسر ,البريختي هي اعتمائه على (الجيس ) التي تعني اإلشار الحركي الدال  ,وهي إيمةاء
حركي مةثف تعطي ئ ت واضح رير م وشة  ,وتةؤئ الةى معنةى محةدئ " فالجيسة  ,ايجةائ ئ ت
وإشارات ورمون أئاةي في مقدورها توضيح ااوضا ا جتماعي والعالقات " ( . )2و يتعامل الممثل مةل
تلك الحركةات المعبةر عةن المنتومةات السةلوكي ا جتماعية  ,بحركة إيماةية ئالة  ,تختصةر الموضةو
المرائ ار اله  .فهي إشار حركي ئال تعبر عن مضمون فةةر اجتمةاعي لغةرف ايصةاله الةى المتلقةي .
ان مهم الممثل في المسر ,البريختي تتطلب منه ئوما ان يعمةل علةى تةدريب قنواتةه التعبيرية  ,المتمثلة
بالصةةوت والجسةةد  ,وا ةةتنفارها بةةةل طاقاتهةةا القصةةوى  ,بمةةا يةةتالء مةةل خصوصةةي التحةةو ت اائاةي ة
الواجب توافرها للتواصل مل المتلقي في التغريب و ترية المسةر ,الملحمةي .ينطلةق التغريةب مةن الةن
مرورا بةاإلخراج مةن خةالل الممثةل  ,الةى تقةدي منتومة جمالية للعةرف المسةرحي بدكملةه  ,تسةتند علةى
التغريب كفلسف وعلى منطلقات المسر ,الملحمي كرؤي شمولي للعرف المسرحي  .وتلك العملية تهةدم
يسلبه إرائتةه مةن خةالل ئمجةه بااحةداث وتماهيةه
الى جعل المتلقي يقف موقفا ايجابيا من العرف  ,أ
بين فواصل الدراما المقدم أمامةه  ,وا مةا يةوقا فيةه الفاعلية علةى اتخةاذ القةرار  ,بمقارعتةه بحجة عقلية
تستفز مخيلته ليقف بمواجه ااحداث ويدر ها  ,ومن ا يفةر في تفسيرها .ومن معا ي التغريب في منه
( بريخ ) هو " أن تغة ّرب حائاة مةا  ,أو شخصةي مةا  ,يقضةي أو وببسةاط ةز البةدهي والمعةروم
والواضةةح عةةن هةةذه الحائاة أو ال خصةةي  ,وبالتةةالي إاةةار ا ةةدهاك والفضةةول حولهةةا  .والتغريةةب يعنةةي
التدرخ  ,أ تصوير الحوائث وااشخاص كحال تاريخي تخ الماضي  .وال يء ذاته يمةن ان يحصل
مةةل النةةاس المعاصةةرين  ,إذ يمةةةن تصةةو ير مةةواقفه علةةى أ ةةاس مةةن ارتباطهةةا بالزمةةان وكو هةةا تاريخي ة
وتخ الماضي " (. )3

ثالثا  :تواصلية الممثل المسرحي :
أـ تواصل الممثل مع ذاته .
يهدم الةاةن الب ر ( ا سان ) منذ و ئته وحتةى مماتةه  ,الةى محاولة التعبيةر المةائ والحسةي عةن
وجوئه  .فهو يعمل  ,يفةر  ,يفر , ,و يتدمل  .بذلك يمتلك صف الحرك المسةتمر  ,ضةمن واقةل اجتمةاعي
و سق عالقات إ سا ي متعدئ  .ان الحيا هي فعل وحرك مستمر  ,ورفض ا سان للسةون يعني رفضه
للموت والجموئ  ,وهو الباع اا ا ةي لبرمجة ااحا ةيس وا فعةا ت مةن خةالل ئيمومة وا ةتمراري
الحر ك  .هذا التفاعل وا فعال والمعا ا والتعاطف  ,هي متاهر حسي وجدا ي يتميز بها الةاةن الب ةر
 ,ئون المخلوقةات ااخةةرى  .والمسةر ,ةةاط ا سةا ي اجتمةةاعي يةؤج الرربة بةالتعرم  ,فهةةو يةدعو الةةى
عرف ا فعال وا حساس  ,بغي التداير في أحا يس المتلقةي وم ةاعره  ,ن ا فعةال ظةاهر تواصةلي
تدايري  ,يقل فةي ئاةرتهةا الممثةل والمتلقةي  ,فةلمةا كةان إحسةاس الممثةل صةائقا انئائ تةدايره فةي المتلقةي .
على وفق ذلك فان مهم إعدائ الممثل لنفسه عن طريق القنوات الحسي  ,تؤهلةه لتقةدي تجربة ب ةري حية
على خ ب المسر , ,يمةن من خاللها إقام عالق تواصلي مل ذاته أو  ,ومن ا ا طالق بتلةك العالقة
مل ال خصي المسرحي  ,وصو الى الممثلين الم اركين  ,ا الى عناصةر العةرف المسةرحي  ,وأخيةرا
الى المتلقين  .ومن المعةروم ان ( تا سالفسةةي ) يؤكةد ئومةا علةى ضةرور التةرابط المحةة بةين اعةدائ
الممثةةل وتواصةةليته مةةل ذاتةةه  ,وبةةين إعةةدائه للةةدور المسةةرحي  ,علةةى وفةةق تحليةةل فسةةي – فيزيةةاةي  ,أ
 - 1يو ف عبدالمسيح اروت  :مسر ,الالمعقول وقضايا أخرى  ,مصدر ابق  ,ص . 87 ,86
 - 2كولين كو سل  :عالمات اائاء المسرحي  ,ترجم حسين الرباط ( القاهر  :مهرجان القاهر الدولي للمسر ,التجريبي )1998 ,ص. 135
 - 3قيس الزبيد  :مسر ,التغيير ( بغدائ  :ئار ابن رشد  ) 1978 ,ص . 192
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ا رتقاء بالمحر النفسي الى فعل فيزياةي مرةي  ,يهدم به إقام التواصل مل المتلقي ( . )1ويؤيد الباح
إن ا طالق من مةنه ( تا سالفسةةي ) فةي اعةدائ الممثةل لنفسةه  ,يتد ةس بنةاء علةى بديهية مسةل بهةا ,
تتمثل في " ان منه تا سالفسةي هو من ا جح المناه في اعدائ الممثةل  ,ا ةه يعتمةد علةى وحةد الفعةل
النفسي والجسد  ,والة ف عن الهدم ااعلى للعرف المسةرحي " (. )2لقةد جةاء ذلةك المةنه مةن خةالل
المعاي اليومي  ,لمجموعته المسرحي  ,التي كان يعمل معها في تطبيق التمارين اإلجراةي والمختبري ,
من اجل الوصةول بطاقة الممثةل النفسةي والجسةدي  ,الةى أقصةى حةدوئها التعبيرية  .ومةن هنةا أصةبح مةا
يمةةن تخطيهةا بةد حةال مةن ااحةوال ,
يعرم ب ( طريق تا سالفسةي ) في اائاء المسرحي  ,حية
وفي أ ئرا تتناول اائاء التمثيلي  ,أو على وجه الدق تدريب الممثل المسرحي إلعدائه لوئاء التمثيلي
وأصبح ( الطريق ) هي المنبل الرةيسي لةل المنترين المسرحيين من بعده  ,فعلى ذلةك " يعةوئ الفضةل
في خلق المدر المعاصر لفن الممثةل الةى تا سالفسةةي  ,فهةو الةذ صةاغ بصةور أ ا ةي فةي تةاري
المسةةر ,قضةةايا تري ة اائاء المسةةرحي والمةةنه وتةنيةةك الممثةةل  .وهةةذه بمجموعهةةا تؤلةةف تعةةالي مائي ة
متةامل حول ابدا الممثل ومساعدته على ان يجسد على المنص  ,حيا الرو ,الب ري  ,للدور من خةالل
شخصيات فني مقنع وحي " ( . )3ل تةن طريق ( تا سالفسةي ) مقتصر على الجا ب التدريبي للممثل
المسرحي فقط  ,كما هو شدن بعةض الطةرق وا تجاهةات المسةرحي  ,التةي لة تتجةاون حةدوئها التنتيرية
فقط  ,ولة يةةن با مةةان تطبيقهةا علةى المسةر ,رراقهةا فةي النةواحي النترية  ,أكثةر مةن كو هةا و ةيل
للتطبيق  ,كما يرى ذلك الةثير من الباحثين  ,في منه ( ا طو ين ارتو ) في مسر ( ,القسو )  ,حي عةد
من الصعوب ان تستثمر كحيثيات عملي على خ ب المسر . ,ان ( الطريق ) في الوق فسه هي لتةدريب
الممثل  ,وكذا يمةن ا تثمارها على خ ب المسر . ,من خالل هذا المنطلق فا ه يمةن ا عتمةائ ئون تةرئئ
علةةى (طريقة تا سالفسةةةي ) فةةي اعةةدائ الممثةةل لنفسةةه  ,حية يقةةول بهةةذا ال ةةدن  " :ينقسة منهجةةي الةةى
جزأين أ ا يين:
ااول  -عمل الممثل الداخلي والخارجي في ما يتعلق بنفسه .
الثا ي  -عمل الممثل الداخلي والخارجي في ما يتعلق بدوره .
ويقو عمل الممثل الداخلي فيما يتعلق بنفسه على تةنيك ةيةولوجي  ,يمةةن مةن تحضةير حالة خالقة فةي
العقل  ,في أاناةها يهبط عليه ما ي ةبه الةوحي فةي يسةر اكبةر  .ويتةةون عمةل الممثةل الخةارجي فيمةا يتعلةق
بنفسه من اعدائ جهانه العضو  ,ليجسد ئوره ويصور تصويرا ئقيقا حيا الدور الداخلي " ( . )4وتتةةون
ااجزاء اا ا ي لقنوات التعبير الحسي لدى الممثل مما يدتي :

 -1الخيــال:
توجد حيا واقعي على المسر . ,وهذا يعني ان النقةل الفوتةوررافي التطةابقي للواقةل لةيس فنةا  ,بةل ان
طبيع الفن ا بداعي الخالق تعتمد على تحويل الواقل الحيةاتي الةى فعةل مةت ةف ومةؤار  ,لةذا فةان طبيعة
هذا الفن تتطلب الخيال الةذ يصةفه ( تا سالفسةةي ) فةي المقةا ااول فةي العملية الخالقة  ,لةةي تصةبح
م ةةةل الممثةةل وتةنيةةةه  ,هةةي فةةي تحويةةل الخيةةال الموجةةوئ فةةي المسةةرحي الةةى حقةةاةق م ةةهدي فنيةة .
ويقصةةد بالخيةةال  ,أو التخيةةل  ,مقةةدر الممثةةل علةةى تخيةةل الصةةور الحياتية المختلفة  ,تخيةةل ال خصةةيات ,
وا تعائ صورها في الذاكر  ,حي تتحول قص المسرحي الى حقيق م هدي بوا ةط الخيةال " فالخيةال
يخلق ااشياء التي يمةةن ان توجةد  ,أو يمةةن ان تحةدث  .بينمةا يخلةق التخيةل ااشةياء التةي وجةوئ لهةا ,
والتي ل يسبق لها ان وجدت  ,والتةي لةن توجةد أبةدا " (. )5فةالتروم المعطةا  ,وهةي قصة المسةرحي ,
ح ةايتها  ,أحدااها  ,والفتر الزمني التي تجر فيها  ,وظروم الحيا التي تتحدث عنها  ,وتفسير المخرج
والممثل للمسرحي  ,وعملي ر الحرك  ,وتقسيمات مصم اانياء  ,والمناظر  ,وااااث  ,والمةؤارات
الصوتي  ,وكل ما يتعلق بعملية اإل تةاج المسةرحي .كةل تلةك التةروم تعطةي تفصةيال واضةحا للصةدق
وا يمان  ,من ئون توظيف الخيال فيها  .وعن طريق توظيف الممثةل لخيالةه  ,فا ةه يضةيف روحةا حيوية
 - 1ينتر :فوان الساجر  :تا سالفسةي والمسر ,العربي  ,ترجم فؤائ مرعي ( ئم ق  :من ورات ونار الثقاف  ) 1994 ,ص 106
 - 2محمد عيد جوخدار  :مبائ التمثيل واإلخراج ( ئم ق  :ئار الفةر  ) 1982 ,ص . 47
تا سالفسةي  ,ترجم عقيل مهد يو ف ( بيروت  :ئار الةتاب الجديد المتحد  ) 2002 ,ص. 7
 - 3ج  .م  .كريستي  :تربي الممثل في مدر
 - 4تا سالفسةي  :فن المسر , ,ترجم لويس بقطر( القاهر  :ئار الةتاب العربي للطباع والن ر  ) 1968 ,ص. 41 ,40
 - 5تا سالفسةي  , :مصدر ابق  ,ص. 84
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لتلك التروم كي يجعلها ا سا ي  .فضال عن ذلةك ان الخيةال  ,يهةدم عطةاء ااشةياء المتخيلة صةور
مرةي ذات كيان ينبل من ئاخل الممثل وأحا يسه وا فعا ته  ,ويقس الخيال الى وعين :
النو ااول  :الخيال السلبي  ,وهو الذ يعنى بإبقاء الصور واافةار لبي  ,في حال ةون وجموئ .
النو الثا ي  :الخيال ا يجابي الخالق  ,الذ يمتان بحركة اافةةار والصةور  ,وجة ّدتها وتدايرهةا  .وعليةه
يجب ان تحمل المخيل لدى الممثل الصفات اآلتي :
أ – ان تةون المخيل مهذب ومتطور .
ب -ان تةون متيقت ورني .
ج -ان تةون فعال و يط .
ئ -ان تةون متوقد ومستجيب .
وهذا متدت مةن معرفة الممثةل بطريقة التفةيةر الصةحيح والموجهة  ,بحية ا ةه يتوجةب عليةه ان يراقةب
الناس وتصرفاته  ,وأفعاله  ,و لوكه  ,ويتميز بقدر تحويل هذه الصور المرةي ا سا ي  ,على خ ب
المسر ,الى صور مؤار  .تةمن الحاج الى الخيال  ,ليس فيما يخ عملي الخلق فحسب  ,بل لةي يبة
الممثل حيا وروحةا جديةد إلةى ااشةياء واافعةال المتخيلة  .فضةال عةن وجةوئ التبريةر واا ةباب الةافية
لفةر الصور المتخيل بحثا عن الصدق في اائاء  .ومن اجل الوصول الى ذلك اائاء يوجه الممثل لنفسه
اا ئل اآلتي َ :من؟ أين ؟ لماذا ؟ كيف ؟ ( .)1تعمل هذه اا ئل على ئفل حرك خيال الممثةل  ,وتسةاعده
على إيجائ صور أكثر اقناعا  ,وأكثةر تحديةدا فةي تعلقهةا بالحيةا المتخيلة  .فضةال عةن التمةارين المسةتمر
التي تنمي قدر الخيال لدى الممثل المسرحي  ,من اجةل الوصةول الةى تجسةيد اللحتة الدرامية الصةائق ,
التي يهدم بها الى اقام تواصل مؤار مل المتلقي .

 -2االنتباه واالصغاء :
يجب على الممثل أن يةون قائرا على التحة في خياله  ,حتى يحسن ا تخدامه  ,وتجريب هذه القدرات
عن طريق ا تباه أحسن تدريبه  .فا تباه هو العنصر المه في عملي التةنيك السيةولوجي  ,ويعني ا تباه
 ,مراقب لو شخ ما  ,أو حال ما  ,في الحيا  ,أو على خ ب المسر ,في لحت معينة  .ان موضةو
حةو شةيء
ا تباه ع لى المسر ,ينطلق من قا ون حياتي  ,يتعلق بتركيز ا تباه  ,أو توجيةه فةةر ال ةخ
معين  ,مما يثير ا تباهه  ,محاو معرف تفاصيله  ,تثمارها فةي المسةر , ,علةى شةةل قةا ون يخضةعه
الممثل المسرحي  ,آللي علمي قصدي  .يتطلب ا تباه عملي التركيةز العضةو علةى الموضةو المحةدئ ,
حي تبرن اائوات اا ا ي في ا تباه  ,وهي البصةر  ,أ بمعنةى ا نةا نتةر الةى فعةل معةين  ,أو شةيء
معين وكذلك السةمل الةذ يةدخل فةي عملية ا تبةاه  ,فضةال عةن بقية الحةواس ااخةرى  .يجةب ان يةةون
ا تباه مبرمجا  ,ينطلق من اط محدئ يمتلك أ بابه ومبرراته  ,وهدفه الخاص بموضةو ا تبةاه ذاتةه ,
وبالتالي إخضا أئواته وتوجيهها بعمل عقلي  ,وصو الى ا تفائ منه كقدر ذهني حسي  ,في توصةل
الممثةةل الةةى اائاء الصةةائق الخةةالق  .امةةا عالقة ا تبةةاه با صةةغاء فتبةةرن علةةى مسةةتويات عديةةد  ,ضةةمن
عالقات الممثل  ,بما هو موجوئ على خ ب المسةر , ,كةدن يةةون ئيةةورا  ,أو ممةثال  ,أو جمهةورا  ,ممةا
يتطلب من الممثل ان يةون مصغيا فاإلصغاء معناه " ان المصغي يرى مةا يقولةه ال ةخ المقابةل بةدعين
عقلةةه " ( . )2ان الممثةةل المةةتةل يحتةةاج الةةى ممثةةل مصةةي  ,فةةي حةةال وجةةوئ ممثلةةين علةةى خ ةةب المسةةر, ,
لتنتي اافعال ورئوئ اافعال  ,وبالتالي تواصلها التااير مل المتفرج  ,كدفعال حسي صائق  ,يجب على
الممثل المصغي ان يراها بعقله  .ويمةن التوصل الةى أفضةل طةرق ا صةغاء النابعة مةن ا تبةاه عقلةي وا
عن طريق التمارين  ,حي تقس مراحل المتةل الى :
أ -ا تخدا الخيال الخصب  ,لما يريد الممثل توصيله ( فةر الم هد ) .
ب  -تنتي وحد متجا س  ,ور هذا الخيال بصور حياتي حسةي مةؤار  ,با ةتفائ مةن ة المؤلةف
المسرحي .
ج  -ا تبةةاه بةةالنتر والسةةمل ( أئوات ا تبةةاه العضةةوي ) الةةى الممثةةل المصةةغي  ,ومحاول ة تةةةوين صةةور
مسموع  ,ومنتور  ,حول ا تجاب الممثل المصغي  ,وبناء الفعل في ضوةها  ,وبحال تصاعدي  ,وهذه
المرحل تتطلب لحتات من الصم  ,الذ يطلق عليه في ا صغاء ( الصم الفني ) .
 - 1ينتر  :تا سالفسةي  :اعدائ الممثل  ,المصدر السابق فسه  ,ص . 102
 - 2ينتر  :تا سالفسةي  :إعدائ الممثل  ,المصدر السابق  ,ص  , 108ص. 110
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أما الممثل المصغي فيمر بالمراحل اآلتي :
أ  -ا كال الممثل المتةل  ,وفعله الحركي وا يماةي .
ب  -ي تنعةس في الوق فسه كرئ فعل لما يسمعه من المتةل .
ج  -لفعل الذ يتجسد بجواب  ,وقد يةون رئ الفعل بايماء  ,أو حرك  ,أو كال محدئ  .ان ا تبةاه يةرتبط
با صغاء  ,ارتباطا تواصليا  ,فهنا وعان من ا تباه وا صغاء هما :
أ  -تباه وا صغاء المباشر  ,وهذا يحدث بين الممثل  ,والممثل على خ ب المسر. ,
ب  -تباه وا صغاء رير المباشر  ,وهو ما يحدث كفعل تواصلي بين خ ب المسر ( ,الممثلين ) وعناصر
العرف ااخرى  ,وبين الجمهور(. )1

 -3التركيز :
تن د عملي التركيةز  ,مةن خةالل تةثيةف ا تبةاه حةو شةيء معةين  ,حية يعةرم التركيةز بد ةه " ا تبةاه
الموجةةه مةةن شةةخ الةةى احية معينة  ,قةةد تةةةون هةةذه الناحية صةةغير كةةرأس ئبةةوس  ,وتةبةةر تةةدريجيا ,
فتصبح بحج إ سان  ,أو ررف  ,أو مدين  ,أو حائا بعيد " ( . )2التركيةز هةو توجيةه كةل قوا ةا الروحية
والذهني حو ررف محدئ  .ويجب على الممثل ان يتحر على مستويات عديةد فةي التركيةز  ,ةواء فةي
الحيةةا  ,حيةة يسةةتنبط منهةةا مواقةةف وأحةةدااا ومواضةةيل  ,تجعةةل مةةن ةةيطرته علةةى قدراتةةه الحسةةي ,
وا تحضارها شيئا مفيدا  ,وتوظيف هذا التركيز في المسر , ,أ بمعنى ان يختار الممثل بقةو المالحتة
وئقتها ااشياء المالةم للدور المسةرحي  .وبةذلك يةةون التركيةز  ,و ةيل مسةاعد لتطةوير الةوعي الةذاتي
لدى الممثل  ,وبالتالي إئرا ما يحيط به من مةو ات  ,تحويلها الةى فعةل قصةد ب ةر  .ويقسة التركيةز
من احي توظيفه وا تخدامه الى قسمين :
ااول  :لتركيز الداخلي  :وهو ما يخ قدرات الممثل وأئواتةه الحسةي فةي التركيةز  ,والنابعة مةن ئاخلةه
كذات إ سا ي .
الثا ي  :التركيز الخارجي  :وهو التركيةز الةذ يخة المحةيط  ,ومةا ةيحدث علةى خ ةب المسةر , ,مةن
عمل الممثل وعالقاته بالمفرئات المسرحي كاف المتوفر ضمن العرف المسرحي .
وهنا تقسي آخر للتركيز  ,يتعلق بالجا ب الحسي والعقلي :
أ -التركيز الحسي  :وهو الذ يقو على أ اس حسي يؤئ الى رئ فعل عاطفي  .وهذا النو من التركيز
يسه عن طريق باعثه في ا تثار ا تباه واهتما الممثل  ,ما يساعد على تحريك جهانه اإلبداعي الحسي.
ب  -التركيز العقلي  :ويقو على أ اس عقلي  ,ويساعد على تركيز عملي ا تباه لفتر طويل  ,أ يعتمد
على إئرا ااشياء التي تؤار في الحواس  ,واكت ام جوهرها ومعناها  ,من خةالل قةدر التفةيةر الذهنية
والعقلي (. )3
يتحةةر التركيةةز ,مةةن خةةالل ئواةةةر متعةةدئ  ,تبعةةا للتةةروم الزما ية والمةا ية  ,التةةي تجةةر فيهةةا عمليةةات
التركيز .وتلك الدواةر هي المجال أو المساح التي يتحر فيها ا تباه الممثل في لحت وظروم يت ةل من
خاللها الدور  ,حي تبدأ من الخاص الى العةا  ,ومةن الجةزء الةى الةةل  ,وبهةذا تصةبح لةةل ممثةل ئواةةره
التركيزي الخاص التي يمةن تطويرها بالتمرين والتجرب .
وتساعد و اةل التركيز  ,الممثل على ما يدتي :
أ -تدريب الحواس الخمس .
ب -تنمي القدر على اإلحساس .
ج -تطوير المخيل .
أما مواضيل التركيز فه ي :
أ -اإل سان بةل عالقاته و لوكه وتصرفاته .
ب -الطبيع بدشةالها وألوا ها وتةوينها .
ج -ااحداث الحياتي .
ئ -ا طباعات ال خصي .
 - 1ينتر  :ينتر  :ج  .م .كريستي  :تدريب الممثل في مدر
 ) 2002ص, 114ص. 156 , 119
 - 2تا سالفسةي  :إعدائ الممثل  ,مصدر ابق  ,ص. 108
 - 3ينتر  :تا سالفسةي  :فن المسر ,,مصدر ابق  ,ص56
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 -4الذاكرة االنفعاليــة ( العاطفية ) :
تعد الذاكر ا فعالي هي المنبل والمعين الةذ يوظفةه الممثةل مةن اجةل إبةران ا فعةال واإلحسةاس بةه ,
ن هذه العناصر ت ةل المقومات اا ا ي لدعاة تجسيد ال خصي على المسر . ,ان تقدي تجرب ب ري
 ,يتطلب ا فعةال  ,ممةا يةدفل بالممثةل الةى ا ةترجا وا تحضةار تجاربةه الماضةي  .فالةذاكر ا فعالية ,
تعني كل ما يخال ا سان من م اعر وأحا يس  ,مثل الخوم  ,والتوجس  ,وال ةك  ,وهةي تيجة أفعةال
وأحداث مر بهةا ا سةان  ,واختز تهةا ذاكرتةه عبةر فتةرات نمنية طويلة  .ويسةتطيل ا سةان اعائتهةا فةي
لحتة مةا  ,مةةن اجةةل ااةةار ا فعةةال  ,ومةةن اة اتسةةاقها مةةل معطيةةات ال خصةةي المسةةرحي المجسةةد (. )1
ويتحدئ هذا العمل اإلبداعي للذاكر ا فعالي بمةرحلتين يسةتطيل الممثةل مةن خاللهمةا الوصةول الةى الةدور
المسرحي :
ةتخالص هةذه المةائ العاطفية المرتبطة بتجربتةه الماضةي ,
أ -أن يقو الممثل بايجةائ الطةرق المالةمة
وان ية ف عنها  ,من خالل ئوره المسرحي .
ب -ان يجةةد الطةةرق ليخلةةق مةةن هةةذه المةةائ الروحي ة  ,تركيبةةات هاةي ة مةةن الم ةةاعر  ,والعواطةةف ,
وا فعا ت المةت ف من ااروا ,اإل سا ي لدوره .
ان التذكر لما حةدث فةي الماضةي  ,يتطلةب خلةق ظةروم م ةابه علةى المسةتوى الحسةي والةذهني لطبيعة
التجرب المستحضر  ,وهةذا يعنةي ان الةذاكر ا فعالية تعتمةد علةى ( الخيةال ) وتتةةون تيجة للحةواس ,
وبذلك تساعد هذه الذاكر على خلق صةور أو حائاة  ,أو فعةل ذ تةداير قةائر علةى تعميةق التواصةل بةين
الماضي والحاضر  .فالممثل يستطيل ا ترجا عواطف اآلخرين وتجاربه من الحيا  ,بمسةاعد التركيةز
 ,والخيال  ,وا تباه  ,واعتمائا على الحواس الخمس التي تعد المخزن الذ يحتفا بالعواطف والم ةاعر
كاف  .وهنا وعان من التجرب المستحضر لخلق رو ,الدور ا سا ي :
أ -التجرب الخاص  :وهي تجرب عاطفي عاشها الممثل فسةه  ,وتمثةل تاريخةه ال خصةي  ,مةن مجموعة
من العواطف .
ب -التجرب العام  :وهي تجرب مل عنها الممثل  ,ضمن ظروم محيطه ا جتماعي والحياتي  ,أو قةرأ
عنها في رواي أو قص أو كتاب  .وعلى الممثل ان يحول هذا النمةوذج مةن التجربة العامة  ,الةى لحتةات
اائاء التمثيلي اآل ي  ,وتعميقها ضمن مات ال خصي المسرحي التي يجسدها .
ويرى الباح ان هنا تمتهرات أخرى للذاكر  ,منها الذاكر السمعي  ,والذاكر البصري  .حي تتجلى
الذاكر السمعي في أوضح صورها لدى الفنان المو يقي  ,الذ يستوحي المعطيات الصوتي فةي الطبيعة
 ,ليصةةورها فةةي سةةق صةةوتي ممو ةةق  ,تتسسةةق ورنةةى تلةةك الةةذاكر السةةمعي  .كمةةا يسةةتثمرها الممثةةل
المسةرحي فةةي تجسةةيد الحةا ت ال ةةعوري  ,التةةي يةةةون الصةوت محةةورا تعبيريةةا مهيمنةا فيهةةا .أمةةا الةةذاكر
البصري  ,فتتجلى لدى الفنان الت ةيلي  ,الذ يختزن صور الطبيع والموجةوئات مةن حولةه  ,بمةا يسةعفه
في تدشين لوحته الت ةيلي  .ويضمن الممثل المسرحي أئاءه التمثيلي  ,أحيا ا  ,صةورا حياتية التقطهةا مةن
المحيط الذ يعيش فيةه  ,وا طبعة فةي ذاكرتةه  ,ليسةتعيدها فةي حةا ت ا فعالية معينة  ,مةن اجةل تعميةق
الحس اائاةي  ,من مخزون الذاكر البصري .

-5التكي

:

تستخد قدرات الممثل الذهني الخاص بالتةيف للد ل على الو اةل ا سا ي الداخلي والخارجية التةي
يسةةتخدمها النةةاس للتوفيةةق بةةين أ فسةةه وبةةين اآلخةةرين  ,إلقام ة عالقةةات شةةتى بيةةنه وبةةين ريةةره  ,كمةةا
يستخدمو ها كعامل مساعد لتحقيق هدم ما ( . )2حي تتةدتى أهمية التةيةف بوصةفه الطريةق الفعةال الةذ
يسلةه الممثل في اائاء  ,لخلق الم ارك والمقابل بين لو ال خصي وئواخلها وذاتها  ,مل الو ط الذ
تعةةيش فيةةه.يهت جا ةةب التةنيةةك الةةداخلي الخةةاص بةةالتةيف  ,الةةذ يعةةد ضةةمن عملية اعةةدائ الممثةةل لقدراتةةه
الحسي بموضو التبني واإليمان  ,حي يقصد بالتبني  ,تلك ااوضا الجسةمي التةي يعمةل الممثةل علةى
إتقا ها إليصال المعا ي ضمن ال خصي التةي يؤئيهةا  .فضةال عةن تبنةي الم ةاعر بد واعهةا كافة  ,وكةذلك

 - 1ينتر  :تا سالفسةي  :اعدائ الممثل  ,مصدر ابق  ,ص. 223
 - 2ينتر  :تا سالفسةي  :اعدائ الممثل  ,المصدر السابق  ,ص. 296
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تبنةةي متهةةر و ةةلو ال خصةةي  ,وهةةذا يتطلةةب عمليةةة تةيةةف بةةين الممثةةل ا سةةان  ,وبةةين ال خصةةةي
المسرحي  .ويجب توفر جا بين أ ا يين في عملي التةيف على خ ب المسر ,هما :
أ -تةيف الممثل  :حي يتطلب من الممثةل ان يعةد فسةه للتغيةرات وااخطةاء كافة التةي تحةدث فةي عملية
اائاء  ,والمواجه فةي العةرف المسةرحي  ,كةدن ينسةى الممثةل المقابةل فعلةه الحركةي  ,أو حةواره  .وهنةا
ينبغي على الممثل ان يةيف فسه مل هذه التروم الطارة من خالل ارتجال حال يعبر فيها عةن إحسةاس
متطابق مل الموقف الجديد  ,وخلق رو ,الديموم وا تمراري في العرف ئون إبران ذلك الخلل .
ب -تةيف ال خصي  :عنةدما يضةل المؤلةف شخصةياته ضةمن ظةروم  ,ومحيطةات معينة خاصة  ,وفةق
طبيع الحدث والجو النفسي العا  ,على الممثل أن يضل تلك التروم في إطار الخلق اإل سا ي  ,وبالتالي
أن يخضل و اةله وطرق توصيله الحسي لخدم اإلطار العا لل خصي المسرحي التي ر مها المؤلف .
أ بمعنى أن يةيف فسه كا سةان مةل ال خصةي المفترضة  ,بحية تعةد رئوئ اافعةال علةى الخ ةب وفةي
أا نةةاء العةةرف  ,تخةة ال خصةةي بةةةل أبعائهةةا  ,وتةةذوب شخصةةي الممثةةل  /ا سةةان  ,فةةي ال خصةةي
المسةةرحي  ,وهةةذا مةةةا يطلةةق عليةةةه ( تا سالفسةةةي ) أ ةةة الةةتقم  ,أ لبةةةوس ال خصةةي الخةةةارجي
والداخلي  ,بمعنى التةيف مل ظروم ال خصي (. )1
يعد التةيف من الو اةل المهم واا اليب المستخدم لخلق التواصل بين الممثلين علةى المسةر , ,بفةرف
حال من التالح والتفاعل بينه ضةمن الم ةهد  ,فةةل ظةرم جديةد  ,أو موقةف  ,أو حالة ئرامية جديةد ,
على الممثل أن يعطيها التةيف المنا ب  ,بينه وبين ذاته أو  ,وبينه وبين الممثلين اآلخرين اا يا .
ان التمثيل الناجح يعتمد على تنو التةيّف الالن الةذ يطبقةه الممثةل للوصةول الةى ال خصةي  ,والمعتمةد
على الوضو , ,وقو ا تباه  ,والتذكر  ,الذ يضل الممثل فةي موضةل الخلةق وا كت ةام  ,لفعةل مةا هةو
صةةائق فةةي اائاء عةةن طريةةق البح ة الصةةحيح ا ةةاليب تةيّ ةف مقنع ة  .خل ة الباح ة الةةى القةةول بةةان
المةو ةةات الحسةةي ( الخيةةال  ,التركيةةز  ,الةةذاكر ا فعالي ة  ,ا تبةةاه وا صةةغاء  ,والتةيّةف ) ت ةةتر فةةي
جا ب مه من جوا ب تواصلي الممثل المسرحي مل فسه  ,والخاص باعدائ الجا ب الداخلي  ,الذ يعتمد
فيه عنصر على آخر في حال كلي  ,مزئوج  ,متفاعل إل تةاج الةدور المسةرحي  ,علةى المسةتوى النفسةي
والحسي  .ي يعد كل عنصر من هذه العناصر باعثا من البواع  ,وحافزا من الحوافز  ,لتحقيق ا فعال
الصحيح  ,وصةو الةى تواصةلي فاعلة  ,مةن خةالل الةذات الةى اآلخةر المتوجةه لةه بالخطةاب المسةرحي ,
ا طالقا من مفهو ان التواصلي في المسةر , ,يمةةن ان تةؤار علةى التطةور الروحةي للنةاس وتعمةل علةى
تعزيز المثل السامي  ,وتستوحي الجمال  ,والمآار الخالد  ,وصةو الةى بثهةا فةي ر ةال تواصةلي اجحة
الى المتلقي .

ب -تواصل الممثل مع الشخصية المسرحية :
يعةوئ مصةطلح ال خصةي المسةرحي الةى لفتة (  ) Personaالالتينية  ,التةي تعنةي القنةا  ,واشةتق
الةلم في اللغ الفر سةي بمصةطلح (  . ) Personaliteوفةي ا ةليزية (  . ) Personalityوقةد تعةدئت
الد ت المعرفي لهذا المصطلح  ,ولةنهةا تراوحة بةين ال خصةي الدرامية  ,والممثةل  ,والةدور  .إ ان
التطةةور التةةاريخي ةةتخدامات هةةذا المصةةطلح ل ة يعمةةل الةثيةةر لتغييةةر معنةةاه العةةا  ,وا مةةا كا ة تعتمةةد
ا شتقاقات الد لي للمعنى  ,ئو ما ابتعائ كثير عنه  .وقد تبلور على يد الباحثين في أربع معان تمثل في
النقاط اآلتي (: )2
 -1الفرئ كما يبدو لآلخرين  ,وليس ما هو عليه في الحقيق  ,وهي بهذا المعنى تتصل بالقنا .
 -2مجموع الصةفات ال خصةي التةي تمثةل مةا يةةون عليةه الفةرئ فةي الحقيقة  ,وهةي بهةذا المعنةى تةرتبط
بالممثل فسه .
 -3الدور الذ يقو به الفرئ في الحيا  ,واء كان ئورا مهنيا  ,أو اجتماعيا  ,أو يا يا .
 -4الصفات التي ت ير الى المةا والتقدير وااهمي الذاتي .
فضال عن تلةك التعريفةات السةابق لل خصةي  ,فا ةه بةد مةن التسةلي بةان ةلو ال خصةي المسةرحي هةو
لو وضعي محض  ,وراءه موجةد آخةر هةو المؤلةف المسةرحي  ,لةذلك فةان ئرجة ا قتةراب مةن تحليةل
 - 1ينتر  :تا سالفسةي  :إعدائ الممثل  ,المصدر السابق فسه  ,ص. 318
 - 2ينتر  :يد رني  :ال خصي  ,لسل كتابك  ,العدئ  (16القاهر  :ئار المعارم  ,ئ .ت ) ص. 5
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ال خصي المسرحي  ,بد ان يوصل في النهاي  ,الى لحت افتراق حتمي  ,وذلك لنزو ئاخلي مميز في
ذات ال خصي اإل سا ي  ,وضرور تميزها عن الذات ااخرى المفترض  ,أ وهي ال خصي المسرحي
على وفق ذلةك المفهةو  ,فةان اللجةوء الةى التحليةل النفسةي لل خصةي المسةرحي  ,ربمةا ةيقوئ إلةى تةاة
خاطئ ة  ,ا هةةا ليس ة شخصةةي إ سةةا ي حقيقي ة يمةةةن تطبيةةق مسةةلمات التحليةةل النفسةةي عليهةةا  .ان تحليةةل
ال خصي اإل سةا ي " ينطلةق مةن افتةراف ان ال خصةي هةي محصةل التفاعةل النةات بةين المتغيةرات فةي
ئاخل ال خصي خةالل تاريخهةا السةلوكي مةن جهة  ,وبينهةا وبةين المتغيةرات البيئية التةي تعةيش فيهةا تلةك
ال خصي من جهة أخةرى  .ومةا يصةدر عةن تلةك ال خصةي مةن تصةرفات ةلوكي توصةف بد هةا خاصة
بها"( . )1في حين ان ال خصي المسرحي هي كةاةن افتراضةي متخيةل  ,أو مسةتوحى مةن التةاري  ,أو مةن
الواقةةل الحيةةاتي المعةةاك  .وقةةد تةةةون ال خصةةي المسةةرحي كاةنةةا ريةةر إ سةةا ي  ,كةااجراس فةةي مسةةرحي
(الجمهور) للةاتب ا با ي ( لوركا )  ,أو من النباتات كدوراق العنب فةي مسةرحي ( لوركةا ) فسةها  .أو
البان ء في مسرحي ( حل منتصف ليل صيف ) للةاتب ا ةليز ( شةسبير )  ,أو حيوا ات كاا د كمةا
في مسرحي ( شةسبير ) فسها  .أو الضفائ في مسرحي ( الضفائ ) لل اعر اليو ا ي (ار توفا يس ) .
وقد تةون معن وي كالموت في مسرحي ( عرس الد ) ل ( لوركةا )  .أو احةد عناصةر الطبيعة كةالبحر فةي
مسةةرحي ( راكبةةو البحةةةر ) لةة ( ين )  .أو شخصةةيات فةةةوق إ سةةا ي كااشةةبا ,فةةةي مسةةرحي (هاملةةة )
ل (شةسبير)  .لةن ال خصي المسرحي تبقى كاةنا ورقيا  ,على وفق تعبير ( بارت ) يت تحولةه الةى كةاةن
حياتي متحر  ,عن طريق الممثل  ,الذ يجسد ال خصي بواقل مرةي ملموس  ,عبر الزمان والمةان .
لقد لة بعض ال خصيات المسرحي  ,طريقها الى الخلوئ في ذاكر الوعي الجمعي  ,من خالل اقترابها
بدرج كبير من السمات اإل سا ي  ,التي يمةن ان توجد في شخصةي اإل سةان الحقيقية  ,وبالتةالي تفةرئت
تلك ال خصةيات المسةرحي بخصوصةيتها اائاةية التةي يسةعى الممثلةون جاهةدين للوصةول إليهةا  ,لدرجة
إقنا المتلقي  ,مةن خةالل جةا ,عملية التواصةل بةين الممثةل وال خصةي المسةرحي ذاتهةا .ان الممثةل هةو
الو يط التواصلي مةا بةين ال خصةي المسةرحي والمتلقةي  ,و يمةةن بةد حةال مةن ااحةوال ان عةده هةو
ال خصي المسرحي ذاتها  ,لما في هذا القول مةن ابتعةائ عةن الحقيقة الواقعية المتمثلة ب خصةي الممثةل /
اإل سةةان  ,التةةي يمةةةن التخلةةي عنهةةا ب ةةةل كامةةل و هةةاةي  .يمةةةن للمثةةل ئرا ةة المعطيةةات التةوينيةة
لل خصي المسرحي من خالل عد طرق من أبرنها:
الطريق ااولى :المعلومات التي يعطيها المؤلف ,ل ر ,مات ال خصي في مستهل الن المسرحي.
الطريق الثا ي  :اإلرشائات المسرحي  ,أو ما يطلق عليه بالن الثا و  ,الذ يثر التعريةف اإلجمةالي
لل خصي المسرحي .
الطريق الثالث  :ما تقوله ال خصيات المسرحي عن بعضها البعض  ,من خةالل وصةف وإيضةا ,السةمات
العام لل خصي ااخرى .
بالنسب للطريق ااولى فهي أ لوب تقليد يلجد اليةه بعةض كتةاب المسةر , ,ومةا علةى الممثةل إ ان يتبةل
تلةك المعلومةةات ليسةةتطيل التواصةةل مةةل المعطيةةات المطروحة لتلةةك ال خصةةي  .امةةا الطريقة الثا ية فهةةي
تندرج ضمن بني الن التركيبية  .فضةال عةن ذلةك  ,يسةتطيل الممثةل التواصةل مةل ال خصةي مةن خةالل
حةةوار ال خصةةيات ااخةةرى عنهةةا  ,أو مةةن خةةالل التفسةةير والتدويةةل لحواراتهةةا مباشةةر  .وعلةةى وفةةق ذلةةك
يعطيها السلو وال ةل الذ يتوصةل اليةه  ,ومةن اة تجسةيده بفعةل حركةي أو صةوتي  ,أو كليهمةا معةا.ان
منطلق اإلحساس بال خصي المسرحي والتواصل معها  ,ينت من إئرا الذات من خالل اآلخر  ,بوصف
ال خصي المسرحي هي  /اآلخر  ,المتجسد عبر مرموناتهةا اللفتية  ,وحمو تهةا الدرامية  ,التةي يسةعى
الممثل جاهدا الى التواصل معها  ,بةو ها اآلخر  ,وخلةق عالقة ايجابية معهةا  ,بمعنةى التحةول الةى شةيء
بالنسب لها بوصةفها اآلخةر  ,فةي الوقة فسةه  ,يحولهةا الةى شةيء قةاة كةيةان منفصةل  ,ومةن اة يسةتخد
احدهما اآلخر كو يل للوصول الى الحري المطلق  ,وهو ما أكد عليه ( ارتر ) كما مر بيا ه في المبح
ااول  .يمةن للممثل المسرحي ان يتواصل مل ال خصي المسرحي  ,من خالل ئرا أبعائها على النحو
اآلتي :

 - 1قا

حسين صالح  :اإلبدا في الفن ( بغدائ :ونار التعلي العالي والبح العلمي  ) 1988 ,ص. 59
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 -1البعد الطبيعي :ويخ طبيع ال خصي من الناحي الت ريحي .
 -2البعد ا جتماعي :ويخ صفات ال خصي من الناحي الطبيعي .
 -3البعد النفسي :ويخ صفات ال خصي من الناحي ال عوري .
وهنا تقسي آخر  ,وهو اآلتي :
 -1البعد الماضي  :ويخ تاري ال خصي من جميل النواحي الى لحت بدء المسرحي .
 -2البعد الحاضر :ويخ تطور ال خصي من خالل أحداث المسرحي .
 -3البعد المستقبلي  :ويخ ما قد تصل اليه ال خصي بعد أحداث المسرحي .
من خةالل ئرا ة تلةك اابعةائ  ,علةى الممثةل ان يحةدئ موقفةه منهةا  ,أ مةا هةي مةديات ا ةتفائ مةن تلةك
اابعائ في ت ةيل الصور المرةي لل خصي  ,آخذا بعين ا عتبار  ,ا ه يمةن ان يةةون ذلةك الت ةخي
بطريق التقم الةلي  ,كما في قول الباح ( صالح عد ) حي يقول  " :ان ااصل في التمثيل هو ميةل
ال خ الى تر شخصيته الذاتية  ,والتحةول الةى شخصةي أخةرى رريبة عنةه  ,ومةن اة تجسةيد حياتهةا
الداخلي  ,بالقول والفعل " ( . )1
يتفةةق الباحة مةةل المقولة السةةابق  ,حية ا ةةه يمةةةن بةةد حةةال مةةن ااحةةوال تخلةةي الممثةةل  /اإل سةةان
الحاضر أما المتلقي في اللحت الزما ي الحاضر  ,عن شخصةيته اإل سةا ي  ,اة التحةول الةى ال خصةي
المسرحي المفترض ب ةل كامل  .والرأ ااقرب من وجهة تةر الباحة  ,وعلةى وفةق مةا تةوفر لةه مةن
مصائر  ,هو ان تتواصل شخصي الممثل مل ال خصي المسرحي  ,لت ةل شخصةي جديةد هةي تةاج مةن
مات ال خصي اإل سا ي التةويني بمعطياتها المائي والفيزيولوجي  ,فضال عن مةنو اتها السيةولوجي ,
مضافا اليها المعطيات التةوينية المفترضة لل خصةي المسةرحي  ,إليجةائ التواصةل ا يجةابي الفعةال بةين
الممثل  /اإل سان  ,وبين ال خصي المسرحي  /الةاةن الورقي  ,إل تاج شخصي ئرامي مقنع للمتلقي .
ان هذا يقوئ ا الةى التسةاؤل عةن تجسةيد الممثةل المسةرحي لل خصةيات المؤ سة  ,التةي تتمثةل ب خصةيات
الحيوا ات  ,أو النباتات  ,أو ااشياء المائي الجامد في الطبيع  ,وئرج تواصله معها  ,لتجسةيدها عيا يةا
على خ ةب المسةر . ,فهةل يمةةن القةول ان الممثةل يةتقم كليةا تلةك ال خصةيات المسةرحي ؟ ان اإلجابة
ةةتةون بةةالنفي  .فضةةال عةةن ذلةةك فةةان الممثةةل ا رريقةةي كمةةا هةةو معةةروم كةةان يةةؤئ ائوار ال خصةةيات
النساةي  .كما ان الممثل ( اره بر ارئ ) مثلة شخصةي ( هاملة )  ,وهةذا يةدل بوضةو ,علةى ان هنةا
حدوئا ومثابات م ترك  ,ينبغةي توافرهةا  ,لةةي تةةون عملية تواصةل الممثةل مةل ال خصةي المسةرحي ,
عملي تفاعلية تقتضةي اقتةران مةةو ين مختلفةين احةدهما بةاآلخر  ,فةي الوقة ذاتةه يمةةن تخلةي احةدهما
لآلخةةر عمةةا يتصةةف بةةه مةةن ةةمات ومواصةةفات يقتضةةيها السةةياق الةةدرامي  .ومةةن اجةةل ذلةةك يسةةلك الممثةةل
المسرحي طريقين في تواصله مل ال خصي المسرحي (: )2
ااول  :يطلةةق عليةةه ( اإل ةةاء ) وهةةو عملي ة تمةةاهي شخصةةي الممثةةل اإل سةةا ي  ,باتجةةاه تجسةةيد مالمةةح
يمةةن
و مات ال خصي المسرحي المفترض  .ويرى الباح ان هذه حال سبي ,كما مر ذكره  ,حي
للممثةل ان يتجةةرئ مةن شخصةةيته اإل سةا ي  ,علةةى افتةراف ا ةه يةةتقم ال خصةي المسةةرحي ن صةوته
وجسده  ,هما التةوين المائ الذ يجسد الفعل  ,مهما اجتهةد فةي محاولة تطويعهمةا علةى وفةق ال خصةي
المسرحي .
الثا ي  :التقريب  ,وفيه تةون مصداقي التواصل بين ال خصي المسرحي وشخصي الممثل  ,أكثر اقترابةا
مةةن الحقيقة المنطقية التةةي تتمثةةل بإ ةةباغ الممثةةل لةةبعض مةةن صةةفاته التةوينية علةةى معطيةةات ال خصةةي
المسرحي المتخيل  ,ومن ا إ تاج شخصي تقترب بدرج ما  ,الى ذلك الةاةن الورقي المتخيل
ويرى الباح ا ه من الصعوب ان يت التواصةل بةين الممثةل وال خصةي المسةرحي  ,الةى ئرجة المطابقة
الةلية  ,أو فنةةاء وذوبةةان شخصةةي الممثةةل فةةي ال خصةةي المسةةرحي  ,ذلةةك ن شخصةةي الممثةةل اإل سةةا ي
تحةةتفا بمالمحهةةةا التةوينيةةة اا ا ةةةي المتمثلةةة بالجسةةةد والصةةةوت  ,فضةةةال عةةةن مةةةدركاتها الحسةةةي  ,أ
بالمقا ات الفيزيولوجي والسيةولوجي لذلك الممثل  .وما جا ,التواصل القصد مل ال خصي المسرحي
 ,إ بدرج ا قت راب وتطويل تلك اإلمةا ةات اإل سةا ي  ,باتجةاه التصةور المتخيةل لل خصةي المسةرحي ,
بناء على المعطيات التي ا تخلصها لتلك ال خصي .
 - 1صالح عد  :انئواجي اا ا – اآلخر  ,مصدر ابق  ,ص. 23
 - 2ينتر  :محمد مؤمن  :حو مقارب عالماتي ائاء الممثل المسرحي  ,مصدر ابق  ,ص11
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هذا هو ر تعدئي التجسيد اائاةي ل خصي مسرحي واحد من قبل ممثلين متعدئين  ,وتعدئ الصور التي
تتهةةر بهةةا تلةةك ال خصةةي  ,فضةةال عةةن اإلضةةافات التعبيري ة  ,والتةةدويالت التةةي يبتةرهةةا كةةل ممثةةل وفقةةا
لمرجعياته الثقافي  ,وفضاء العرف وت ةالته  ,ضمن منتوم العرف الةلي  ,و وعي المتلقةي المتوجةه
له بذلك العرف المسرحي .

أ -تواصل الممثل مع الممثل اآلنخر :
في معرف حديثه عن الممثل المسرحي وأهميته في العرف المسرحي  ,يقول (جيرن جروتوفسةةي)
 :إن بإمةان المسر ,أن يحيا من رير منةاظر مسةرحي  ,ومةن ريةر مو ةيقى أو مةؤارات ضةوةي  .فضةال
عةةن ا تفةةاء الحاجة إلةى الةةن المسةةرحي فةةي بعةةض ااحيةةان  .لةةةن ااهة مةةن ذلةةك كلةةه  ,إن المسةةر,
يستطيل أن يحيا من رير ممثلين  . )1( .ويرى الباح ا ه يمةن القةول أيضةا  ,فضةال عمةا تقةد ذكةره  ,ان
المسر ,يعني ما يحدث بين الممثل و فسه  ,وما يحدث بين الممثل والممثل اآلخر  ,من عالق تحول الفعل
الدرامي الةامن الةى فعةل عيةا ي مرةةي  ,علةى وفةق قةوا ين الصةرا الةدرامي الةذ يعةد مةن أهة عناصةر
التجسيد على خ ب المسر . ,لقد ورئ في المبح ااول من هذه الدرا  ,ان التواصل هو عملي حضور
قصد  ,مقابل اآلخر  ,في لحت نمةا ي يطلق عليها اآلن  /هنا  .وتتجلى تلك اآلصر التواصلي فةي فةن
اائاء التمثيلةةةي المسةةةرحي  ,فاا ةةةا التةةةي تستحضةةةر نما يةةةا ّ  /اآلن  ,هةةةي المرمةةةون اللفتةةةي والعناصةةةر
التصةةويري لل خصةةي المسةةرحي المفترض ة  .تتجسةةد ال خصةةي المسةةرحي مةا يةةا ّ  /هنةةا  ,عبةةر و ةةيط
تواصلي  ,هو الممثل المسةرحي  .وبةاقتران ال خصةي المفترضة مةل ذات الممثةل المجسةد عيا يةا  ,علةى
وفق تواصل اشتراطي محدئ ( , )يغدو التواصل بين الممثل والممثل اآلخر  ,عملي تواصةل بةين مةةو ين
جديدين  ,هما ةات تفاعةل ال خصةي المسةرحي عبةر محةدئاتها الدرامية  ,وال خصةي اإل سةا ي  /الممثةل
وفق مواصفاتها اإل سا ي .ان ذلةك التواصةل يخضةل بالنتيجة الةى منتومة الخطة اإلخراجية والفواعةل
الدراميةة فةةي العةةرف  ,بالتفاعةةل مةةل مةو ةةات العةةرف ااخةةرى  ,كالةةديةور  ,واانيةةاء  ,واإلضةةاء ,
وا كسسوار  ,و ملحقات العرف ااخةرى  .ي ةير ( تةالةوت بار ةو ز ) الةى محةدئات العالقة فةي الحيةا
ا جتماعيةة  ,بد هةةا ترتةةةز علةةى المعةةايير والقةةي  ,حيةة تمثةةل المعةةايير  ,القواعةةد المقبولةة اجتماعيةةا ,
ويسةةتخدمها الب ةةر فةةي أفعةةاله اليومية  .امةةا القةةي فهةةي مةةا يعتقةةده أولئةةك الب ةةر ممةةا ينبغةةي ان تةةةون عليةةه
العالقات في الحيا ا جتماعي  ,على وفق محدئات إ سا ي  ,واجتماعي ترتقي باإل سةان باتجةاه التواصةل
مل أخيه اإل سان في الواقل الحياتي ( . )2أما العالقات التواصلي بين الممثلين علةى خ ةب المسةر , ,فا هةا
عالقات مح ةوم بقواعد قبلي  ,أ دها المؤلف في صه المسةرحي  ,كمححةدات عالةقية بةين ال خصةيات
المسرحي  .ومن ا خضةع للخطة ا خراجية التةي وضةعها المخةرج المسةرحي  .وقةد تتفةق تلةك الخطة
ا خراجيةة  ,مةةل مالحتةةات المؤلةةف  ,أو تتفةةق  ,ولةنهةةا علةةى أيةة حةةال  ,تحةةدئ المسةةافات الحركيةة
وا شاري للممثل  /ال خصي  ,ضمن فضةاء العةرف  ,وعلةى وفةق الخطة ا خراجية المر ةوم  .ومةن
الجدير باإلشار ان الباح  ,قد ارفل عن عمد تفصيل العالق التواصلي بين المخرج وعناصر العةرف ,
ا طالقا من ان هدم البح يدور حةول الممثةل وعالقاتةه التواصةلي مةل عناصةر العةرف ااخةرى  .لةذلك
يرى الباح ان تناول عالقات المخرج التواصلي قد تبعد الدرا عن هدفها المبين أعاله  .بناء علةى ذلةك
 ,فان العالقات التواصلي بين الممثلين علةى خ ةب المسةر , ,توجةد ضةمن سةق حركةي معةد ةلفا  .ومةن
اجل تواصل فاعلي تلةك العالقةات الةى المتلقةين  ,بةد مةن ئرا ة العالقةات ا جتماعية اولئةك المتلقةين ,
فضال عن ئرا محدئات القي المعياري لمديات التواصل عبر المساف المتحةم بين طرفين أو أكثر .
وقد أكةدت الدرا ةات اا ثروبولوجية الةثيةر  ,ومنهةا ئرا ة اا ثروبولةوجي الفر سةي ( مار ةيل مةاوس
 ) Marcel Maussان هنةةا أراةةا مميةةزا لةةةل شةةعب مةةن شةةعوب اارف يخضةةل لممار ةةاته الحياتي ة
اليومية  ,التةي تتعلةق بعمقةةه الثقةافي والحضةار  .وتعةد قا ةةما م ةتركا بةين أفةرائ ذلةةك ال ةعب  .مةن تلةةك
الممار ات متاهر الجسد الحركي  ,وكل ما يتعلق بحرك أجزاء ذلك الجسد كاارجل واايد  ,والعيةون
 ,والصدر  ,وااطرام و طريقة تطويعهةا لحركة مةا  ,للد لة علةى معنةى معةين  ,يخضةل لمفةاهي ذلةك
 - 1ينتر  :جيرن كروتوفسةي  :حو مسر ,فقير  ,ترجم كمال قا
 - ينتر  :فقر تواصل الممثل مل ال خصي المسرحي .
 - 2ينتر  :ايان كريب  :النتري ا جتماعي من بار و ز الى هابرماس  ,مصدر ابق  ,ص . 67

ائر ( بغدائ  :ئار الرشيد للن ر  ) 1982 ,ص. 31 , 30
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ال عب ئون ريره ( . )1تلك هي المسلم الرةيس التي أكدت عليها م ةل البح  ,وهي ضةرور تعةرم
الممثل المسرحي على تلك اإلشارات والحركات  ,وارتباطاتها الد لي لةدى المتلقةي المسةتهدم بتواصةلي
الخطاب المسرحي .ويرى الباح  ,ان تواصل الممثل مل الممثةل اآلخةر  ,علةى خ ةب المسةر , ,يخضةل
لعدئ من العوامل التي ينبغي مالحتتها على النحو اآلتي :
 -1المةان :و عني به مةان الفعل المسرحي ,وتوافقه مل الحيز الحاو له  ,وهي خ ةب المسةر ,بدبعائهةا
المعروف  ,وخضوعها لمعماري البناء الةلي للمسر , ,فقد تةون الخ ب ذات مقا ات وأبعائ صغير  ,أو
ذات مقا ات وأبعائ كبير  .تلك المقا ةات تحةدئ عالقة الممثةل مةل الممثةل اآلخةر  ,وخاصة إذا كةان عةدئ
شخوص المسرحي كبيرا كما في المسرحيات التاريخي  ,أو منفرئا كما في عروف المو وئراما .
هنا يبرن ئور المخرج المسةرحي  ,فةي وضةل الخطة اإلخراجية  ,وتفاصةيل حركة الممثلةين فةي الةدخول
والخروج  ,والوقفات لمنل حدوث الحجةب واإلخفةاء للممثةل اآلخةر  ,فضةال عةن م ةاهد التةوتر الةدرامي ,
التي تقتضي أحيا ا فعال حركيةا  ,ينبغةي معةه مراعةا قطةل الةديةور  ,ومنةاطق التةداير الةدرامي فةي خ ةب
المسر . ,وقد ت خضل تواصلي الممثلين مل بعضةه  ,ضةمن ئاةةر المةةان  ,الةى المنةاه ا خراجية  ,أو
التجارب المختبري  .ففي بعض ا تجاهةات الحديثة  ,تقتةر ,أمةاكن بديلة  ,كال ةوار  ,أو المصةا ل  ,أو
الساحات العام  ,وهذه بمجملها تحدئ أفقةا آخةر لتواصةل الممثةل مةل نميلةه  ,وفقةا لةذلك الفضةاء المةةا ي
المقتر. ,

 -2المسةةاف البو يةة ( ) ( البروكسةةيمياء  : ) proxemiesهةةو مفهةةو جةةاء بةةه العةةال اا ثروبولةةوجي
اامريةي ( ائوارئ هال ) واقتر ,أربل مسافات مةا ي توضةح العالقةات بةين ااشةخاص  ,وهةي كةاآلتي :
 -1المساف الحسي .
 -2المساف ال خصي .
 -3المساف ا جتماعي .
 -4المساف العلني (. )2
حدئ ( هال ) لةل مساف مقا ات معين  ,تحدئ الطاق العاطفي التي تن د من تلةك المسةاف  .ويةرى الباحة
ان تلك المسافات التي اقترحها ( هال ) يمةن تطبيقها على عملي تواصل الممثلةين علةى خ ةب المسةر,
,ب ةل مطلق و هاةي  ,ا ها تحدئ المسافات بين ال خصيات اإل سا ي في واقل الحيا اليومية  ,وهةي كمةا
أوضحنا تختلف عن ال خصيات المسرحي المفترض  .أما إذا أرائ الممثل ئرا تها ضمن م رو توجهةه
لدرا المتلقي  ,فإ ها اقترح لل عب اامريةي حصرا  ,وهذا مةا يتوافةق مةل فرضةي البحة التةي تؤكةد
على ئرا اختالم الممار ات الحياتي  ,على وفق ا رث الثقافي والحضار لةل شعب من ال عوب.
 -3الةةدوافل الدرامية  :تنطةةو الةةدوافل الدرامية  ,علةةى محفةةزات الفعةةل الةةدرامي  ,التةةي وضةةعها المؤلةةف
المسةةرحي  ,كعناصةةر أ ا ةةي فةةي فعةةل أو رئ فعةةل ال خصةةيات المسةةرحي  .فمةةثال عنةةدما تقةةو شخصةةي
(عطيل ) بقتل ( ئنئمو ) فان ذلك الفعل ل يدت ب ةل مفاجئ  ,ورريب عن مجرى تطور الخط المتصل
للفعل العا  ,إ ما جاء تيج تطور الم اهد الدرامي  ,وتفاعل الغير القاتل في فس (عطيةل ) ممةا يدفعةه
لقتل نوجته ( ئنئمو ) وبالتالي فهو فعل ا تند الى ئوافل ئرامي  ,حبةها وامسةك خيوطهةا عةب مةاهر
هو المؤلف المسرحي .
ا تنائا الى ذلك فان تواصل الممثل  /عطيل  ,مل الممثل  /ئنئمو  ,ل يخرج عن محدئات تلةك الةدوافل
الدرامي  .وهةذا هو الحال مل بقي ال خصيات على خ ب المسر , ,في ممار ةاتها الدرامية كةالخروج ,
أو الدخول  ,أو الصعوئ والهبوط  ,أو ا تجاه الى يمين ويسار الخ ب  ,تت إ بفعل باع ئرامي محدئ
يهدم الى رايات تواصلي قصدي  .وقد يتدخل المخرج أحيا ا  ,إليجائ ئوافل ئرامي للتواصل مل الممثةل
اآلخةةر  .هنةةا متهةةران للتواصةةل بةةين الممثلةةين علةةى خ ةةب المسةةر , ,احةةدهما ايجةةابي  ,واآلخةةر ةةلبي .
فالتواصل ا يجابي هو مةا يرتقةي بالعالقة الد لية بةين ال خصةيات المسةرحي  ,وإ ةنائ الفعةل الةدرامي ,
باتجاه التدرج المنطقي لوحداث  .أما التواصل السلبي  ,فهو أن يقو الممثل  ,بما يسمى ( ةرق ) الم ةهد
 - 1ينتر  :قا بياتلي  :ئواةر المسر , ,تجرب ا وئن وا ثروبولوجي المسر (,بيروت  :ئار الةنون اائبي  ) 1998 ,ص. 30
 - تعني ئرا كيفي ا تخدا اإل سان للفراغ المحيط به بصف مباشر  .ينتر  :ايوجينو باربا وآخرون  :طاق الممثل  ,ترجم هير الجمل ( ,القاهر  :مطابل
المجلس ااعلى لآلاار  ) 2000 ,ص . 20
 - 2ينتر جوليان هلتون  :تري العرف المسرحي  ,ترجم هائ صليح ( ال ارق  :مركز ال ارق لإلبدا الفةر  ) 2001 ,ص51, 50
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 ,وهي محاول ا تئثار بنتر المتلقي  ,على حساب الفعل الدرامي الحقيقي  ,مثال يقو الممثةل بحركة أو
إيماء تثير الضحك  ,في حين ان الممثل اآلخر يؤئ م هدا جائا  .ان القصدي المنهجية  ,هةي صةيرور
التواصل الجوهري بين الممثلين  ,وعمائه الموضوعي  ,و يمةن للتواصل ان يةون بفعل ئوافل رريزي
 ,أو ضةةرورات طبيعي ة تمليهةةا حاجةةات آ ي ة محض ة  ,بةةل يقتضةةي التواصةةل  ,حضةةور اإلئرا والةةوعي
الجمالي  ,بالفعل المسرحي المطلوب .

ئ – تواصل الممثل مع عالمات العرض المسرحي :
أفةةائ الباح ة مةةن جةةدول ( كةةافزان ) فةةي تقسةةيمه للعالمةةات المسةةرحي علةةى وفةةق اشةةتغالها فةةي العةةرف
المسرحي وعالقاتها بالممثل المسرحي  .حية تة تقسةي تواصةل الممثةل مةل عالمةات العةرف المسةرحي
على وفق اآلتي :

 -1تواصل الممثل مع العالمات البصرية نخارج الممثل ( الديكور ,اإلضاءة ,اإلكسسوار ) :
يعد الديةور المسرحي  ,أول العالمات البصري التي تقي عالقات تواصةلي مةل المتلقةي  ,وتقةد مةدلو
بصريا يمةن من خالله إاراء التعبير الدرامي للةن المسةرحي  .ومةن هةذا المنطلةق  ,فا ةه بةد ان تتولةد
عالق ئ لي بين التجسيد المرةي للديةور  ,وبين المعنى الدرامي المقصوئ منه  .ويةت تعميةق ذلةك المعنةى
الةد لي مةن خةال ل تواصةلي الممثةل مةل الةديةور المسةرحي  .ان تواصةلي الممثةل مةل الةديةور  ,تة ةف
العالق التفاعلية  ,فةي طبيعة الةدور الةذ يقةو بةه ذلةك الممثةل مةن الناحية النفسةي والفةرية  ,مةن خةالل
مجريات الفعل وتطوره  ,فضال عن تدخل الديةور بصةور ريةر مباشةر فةي تحديةد اتجةاه و وعية حركة
الممثل  ,على وفق تونيل قطل الديةور في أرجاء خ ب المسر . ,كما ي ي الديةور المسرحي  ,عن البعد
التةةاريخي وا جتمةةاعي لل خصةةي المسةةرحي  ,وهةةذا مةةا يفةةرف علةةى الممثةةل ان يتواصةةل أئاةيةةا مةةل تلةةك
الد ت المقروء  ,من البني المعماري للديةور  .ويمةن ا تد ل مةن خةالل الةديةور المسةرحي  ,علةى
جغرافي المةان المفترف وقو ااحةداث فيةه  .كمةا يمةنةه الد لة علةى الزمةان أو الفتةر الزما ية لوقةو
ااحداث من الناحي التاريخي  ,أو التوقيتات الزمنية كالصةبا ,أو المسةاء  ,أو تحديةد الطقةس الةذ تعةيش
فيةه ال خصةيات  ,مثةل فصةل ال ةتاء أو الصةيف  ,وا ةتد ل أيضةا علةى المسةتوى والمركةز ا جتمةاعي
لل خصيات المسرحي ( . )1تخضل تواصلي الممثل مل الديةور المسرحي الى مجموع من العوامل يمةن
إجمالها على ال ةل اآلتي :أ -العوامل التي تتعلق بالقي الدرامي  :وهي مجموع القي التي يحتويها الن
المسرحي كالفةر اا اس (البذر ) و ( ال خصي ) و ( العقد ) و( الحوار ) و( الجو النفسي العةا )  .ان
تلك القي تحدئ منطلقات تحر الممثل في مناطق المسر , ,وبين قطل الديةور المفترض  ,فضال عن ذلك
فان الخط التي وضعها المخرج  ,على وفق رؤيته التفسيري  ,تلز الممثل بحرك وفعل يقتضي وعا من
التواصةةلي التةةي يمةةةن ان يطلةةق عليهةةا ( التواصةةلي المقيةةد ) أ بمعنةةى أ هةةا خاضةةع لمحةةدئات إجباري ة
توجب على الممثل ا لتزا بها .
ب -القي الجمالي  :وهي القي التي تتهر الصور البصري في حال توافق واتساق وتنا ق بةين الةتةل فةي
المساح  ,وفي طريقة تونيعهةا علةى الحيةز المةةا ي لخ ةب المسةر ,فضةال عةن االةوان المسةتخدم فةي
طالء الديةور  ,وارتفاعه وتعامده مل مستوى قف بناي المسر . ,ينبغي للممثل المسرحي أن يدر ذلةك
التنا ق الجمالي  ,ويتواصل معه  ,من اجل إكمال الصور المرةي التي ترشح عن اتسةاق جمةالي  ,يةومئ
بر ةال تواصةلي تحمةل فةةي طياتهةا قيمةا ٍ جمالية  ,تحقةق فاعلية ذلةك التواصةةل  ,وا ةتثماره باتجةاه بة
الصور الةلي للمتلقي .
ج -العوامل المميز للمدارس وا تجاهات اإلخراجي  :تعةد المةدارس وا تجاهةات اإلخراجية  ,مةن أهة
العوامةل التةي توجةه تواصةل الممثةل مةل الةةديةور المسةرحي  ,حية يهةيمن الطةابل الطةران التقليةد فةةي
المسر ,الةال يةي  .أما في المسر ,الطبيعي فالديةور يعبر عن بيئ حياتي  .في حين تطلةب الةديةور فةي
 - ا كسوار ,كلم فر سي  Accessoiresتعني ما يةمل ويرافق ال يء الرةيسي  .وقد ا تقل إلى اللغ الع ربي بلفتها الفر سي  .تستخد كلم إكسسوار فةي عةال
المسر ,للد ل على مةو ات الديةور من أرراف وقطل وأااث  ,واء كا ة مر ةوم بطريقة خةدا البصةر  Trompe poeilعلةى اللوحة الخلفية  ,أو موجةوئ
فعليا على الخ ب  .كما تطلق على مةو ات الز المسرحي  ,لذلك فهةي رالبةا مة ا تسةتعمل فةي هةذا المجةال بصةيغ الجمةل  ,وتعنةي مجموعة مةن ا شةيا ء لةةل منهةا
وظيف خاص  * .في  :مار الياس  ,حنان قصاب حسن  :المعج المسرحي ,ط ( 2بيروت  :مةتب لبنان اشرون  )2006 ,ص . 58 ,57
 - 1ينتر  :مدح الةاشف  :اللغ الجسدي للممثل  ,ئرا ات ومراجل المسر ( 44 ,القاهر  :مطابل ااهرا التجاري  ) 2006 ,ص. 195
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تعا بجسد الممثل للت ةةيالت المنترية  ,أو

ا تجاهات الحديث  ,قطل مختزل  ,بل الغاء تلك القطل وا
ا تغناء عنها هاةيا كما هو الحال في المسر ,الداةر .
ان تلك العوامل أوجب على الممثل المسرحي  ,ان يسلك طرقا عديد من اجل التواصل الفعال مل عنصر
الديةور وعلى وفق اشتغا ته الد لي تبعا للرؤي ا خراجي أو للمدارس وا تجاهات التقليدي أوالتجريبي .
وتلعةةب اإلضةةاء المسةةرحي ئورا كبي ةرا  ,فةةي تدكيةةدها تواصةةلي الممثةةل المسةةرحي مةةل عالمةةات العةةرف
البصري  .فمن خالل ا ضاء يمةن إيجائ التمايز بين ممثل وآخر  ,با تخدا البقل الضوةي وقةد تسةتخد
ا ضاء إلبران التعبيرات ا فعالي على وجه الممثل  ,أو إلضفاء ةو مةن الت ةوهات مةن خةالل مسةاقط
الضوء  ,تبعا للحال الدرامي المرائ توضيحها  .ان تواصلي الممثل المسرحي مل ا ضةاء تةت علةى وفةق
مستويين :
المسةةتوى اا ةةتعمالي  :حيةة تتحةةدئ مهمتهةةا بإضةةاء مةةةان العةةرف  ,ومحتوياتةةه مةةن ئيةةةور  ,وقطةةل
إكسسوار  ,فضال عن الممثلين .
المستوى الجمالي  :مهم ا ضاء ااخرى هةي إ ةنائ الفعةل الةدرامي  ,خةالل مجةرى ااحةداث  ,وتعميةق
الحا ت ال عوري  ,وا فعا ت الدرامي لل خصةيات المسةرحي  ,فضةال عةن إضةفاء الجةو الزمةا ي  ,أو
المةا ي لوحداث الدرامي (. )1
ولعةةل مةةن افلة القةةول  ,ان تعدئية ا تجاهةةات ا خراجية  ,والخةةروج بالمسةةر ,الةةى فضةةاءات خارجية ,
وأماكن تجريبي  ,أعطى لإلضاء أئوارا متعدئ  ,قد يصل بعضها إلى حد تهمي ها  ,وا تعا بمصائر
أخرى  ,قد تةون طبيعي  ,وهذا ما يوجب على الممثل المسرحي  ,توجيه اهتمامه الى عناصر أخةرى فةي
العةةرف المسةةرحي  .مةةن العالمةةات البصةةري خةةارج الممثةةل  ,تقةةل قطةةل اإلكسسةةوار  ,كةدئوات ا ةةتعمالي
ضمن المفرئات التي يستخدمها الممثل  ,و يمةن عدها من الديةور  ,بل هي مةمالت لتصوير ال خصي
الدرامي ة  ,كالتةةاج الملةةةي  ,أو الخةةات الةةذ ترتديةةه ال خصةةي  ,أو القالةةةد الثمين ة التةةي يهةةديها الع ةةاق
لحبيبةةاته  .تةةدل قطةةل اإلكسسةةوار علةةى قيمة ئ لية تدخةةذ أهميتهةةا مةةن خةةالل اشةةتغالها ضةةمن سةةي الفعةةل
الدرامي  ,كما هو الحال في جث طةاةر النةورس فةي مسةرحي ( النةورس ) لة ( ت ةيخوم ) أو الخنجةر فةي
مسرحي (مةب ) أو المنديل في مسةرحي ( عطيةل ) والمسةرحيتان لة ( شةسةبير ) .تدخةذ قطةل اإلكسسةوار
ئ لتها الدرامي الفاعلة مةن خةالل تواصةلي الممثةل مةل تلةك القطةل  ,وطريقة ا ةتخدامه أو تعاملةه معهةا .
ويبدو ذلك واضحا في شخصي ( جان ) في مسرحي مس جوليا ل (أوجس تر دبرج) وطريق تواصله
مةل قطةةل اإلكسسةوار المتمثلة فةي حةةذاء ( الةو ة ) حية يقةول ( جةةان )  " :إ نةي حةةين ا تةر الةةى حذاةةةه
منتصبا هنا في صالب وكبرياء  ,اشعر بالررب فةي ا حنةاء والمسةح " ( )2وهةي ئ لة علةى المسةتوى
ا جتماعي الذ يحيل اليه ( الحذاء ) في التقسةي الطبقةي للنةاس بةين خةائ ومخةدو  .ان قةدر الممثةل فةي
تواصله مل اإلكسسوار تضفي عليه معنةى ئ ليةا آخةر  ,كمةا هةو الحةال عنةدما يقةو الممثةل بارتةداء قطعة
اإلكسسةةوار المتمثل ة بتةةاج الملةةك  ,التةةي تصةةنل عةةائ مةةن مةةوائ بسةةيط ونهيةةد الةةثمن  ,لةةةن ا ةةتخدا
التواصةةلي للممثةةل يضةةفي عليهةةا وعةةا مةةن المةا ة والجةةالل  ,بوصةةفها مصةةنوع مةةن الةةذهب أو ااحجةةار
الةريم  ,فضال عن المةا ا جتماعي لصاحبها .

 -2تواصل الممثل مع العالمات البصرية المتأتية من قبل الممثل ( األزياء  ,الماكياج ):
تعد اانياء من العالمات المتعلق بالممثل في تجسيده لل خصةي المسةرحي  .لقةد كا ة اانيةاء تخضةل
في فتر من فترات تاري المسر , ,الى ررب الممثل  /البطل في ارتداء الز الذ يراه منا ةبا وقةد أئى
ذلك الى ان تةةون الرربة فةي التهةور وجةذب ا تبةاه  ,هةي الحةافز الةرةيس رتةداء الةز المسةرحي ,
ئو ما العوئ الى ما ينبغي ان ترتديه ال خصي المسرحي على وفةق محةدئاتها الدرامية  .لقةد كةان لتهةور
المخرج وتسيده العمةل المسةرحي  ,ئوره الفاعةل فةي الةتخل مةن تلةك الممار ةات ال خصةي فةي اختيةار
اانياء المسرحي  ,وأصبح العوئ الى الن  ,أو ا تجاه للتفسير والتدويل  ,هي الحافز ختيار اانياء
المسةةرحي  .فةةي مسةةرحي الةاتةةب ( ةةعد  ,و ةةوس ) المو ةةوم ( الملةةك هةةو الملةةك ) امة فتة تقةةول" :
 - 1ينتر  :رياف شهيد الباهلي  :يمياء الضوء في المسر ( ,بغدائ  :ئار ال ؤون الثقافي العام  ) 2009 ,ص. 123 , 122
تر دبرج  :ااب ومس جوليا  ,مسرحيتان  ,ترجم عبدالحلي الب الو ( القاهر :مةتب مصر  ,ئ.ت ) ص. 153
 - 2أوجس
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أعطني رئاءا أو تاجا أعطك ملةا " ( , )1وهي مسرحي تتحةدث عةن التنةةر  ,الةذ ية ةف مةا خفةي مةن
يعطيهمةا
أمور الملك والسلطان  .عندما يتعرى الملك من مالبس الملك  ,و يخلل التاج  ,ليلبسها ل خ
حقهما  ,فيتصرم ب ةل يخالف ئ لتهما ا شاري كما يريدها المؤلف في ذلك الةن  .وهةذا يةدل علةى ان
العالم المرتبط بالز  ,وإحالته الى المعنى الدرامي الذ تحمله ال خصي  ,هةي معالجة ئرامية ينبغةي
على الممثل ان يتواصل معها بوعي  ,عن طريق اكت افه لمدلو ت ذلك الز وطريقة التعامةل معةه علةى
وفق ارتباطه بالمدلول الدرامي  .ان لون الز الةذ يرتديةه الممثةل يعطةي ئ لة عةن معنةى ةيةولوجي ,
فضال عن ئ ته ا جتماعي كاللون اا وئ أو اللون اابيض  ,أو بقي االوان  ,وارتباطهةا بمعا يهةا فةي
الال وعةةي الجمعةةي لةةدى متلقةةي العةةرف المسةةرحي  .علةةى الممثةةل  ,ان يتواصةةل مةةل الةةز المسةةرحي ,
بمحافتته على وظيفته الدرامي  ,وخدم ال خصي التي يجسدها  ,وان يتجنب الوقو في علل أو أمراف
الز المسرحي – على وفق تعبير رو الد بارت – وهي كما يصنفها ( بارت ) كاآلتي :
أ -تضخ الوظيف التاريخي  :أو ما يطلق عليه الدق التاريخي لونياء  ,والمبالغ فيها  ,حي يتحول ا تباه
المتلقي من متابع ال خصي المسرحي  ,الى ا غال بمهرجان اانياء التاريخي  ,وألوا ها الخالب .
ب -تضخ الوظيف الجمالي ال ةلي  :ويتحول السعي الى إبران الجا ب الجمالي لونيةاء  ,وتنةو االةوان
هو الغاي بحد ذاتها  ,من خالل اإلفراط فةي اانيةاء التةي تغةر العةين  ,و سةيان الفضةاء المسةرحي الةذ
تتحر فيه  ,وعالقاتهةا مةل العناصةر ااخةرى كالةديةور واإلضةاء وقطةل اإلكسسةوار  ,فضةال عةن جسةد
الممثل فسه .
ج -تضخ الترم أو تضخ متاهره  ,وهي ظاهر تبتعد عن الفعل الد لي للز  ,وعن اإليحاء بالمةدلول
ا جتمةةاعي لل خصةةي  ,وبالتةةالي يلغةةي ذاةق ة المتلقةةي فةةي متابع ة فعةةل ال خصةةي  ,وتحو تهةةا الدرامي ة ,
ومدى مطابق ذلك مل الز الذ ترتديه (. )2
ان الةةز المسةةرحي وجةةد ليقةةرأه المتلقةةي  ,لي ةةاهده فقةةط  ,أ بمعنةةى ان يتةةيح فسةةح لمخيلتةةه إلكمةةال
الصور المعطا  .وبذلك يتحقق التواصل ا يجابي  ,الذ يقيمه الممثل مل الز المسرحي أو  ,ومن اة
مل المتلقي اا يا  ,من خالل توافق واتساق اانياء مل سي العناصر ااخرى في العرف .
أما الماكياج  , Make upفهو من العالمات المهم التي تحقق تواصل الممثل مل ال خصي المسرحي ,
ا ه في الواقل تنةر مؤق  ,برا عقد التواصل مل المتلقي  ,بوصف ان الممثل ( س ) هو ليس ( س) في
الوق الحاضر  ,هنا  /اآلن  .أ ما هو ( الملك لير ) أو ( هامل ) أو ( طرطوم ) .ان ذلك التنةر يت على
وفق عقد اتفاقي رير معلةن  ,لةنةه موجةوئ  ,فالممثةل  /اإل سةان كةيةان مةائ حاضةر ئومةا  ,لةنةه يتخفةى
وراء مقاصد عديد  ,من بينها الماكياج  .تماما كما كا ال عوب البداةي  ,في ذرو احتفا تهةا الةر فالية
– على وفق تعبير باختين -عندما يصبي الم اركون وجوهه باالوان المتنوع  ,تخفةي أو تةةائ مالمحهة
اا ا ةي  .وهةةي و ةيل ضةةروري للهةروب مةةن رقابة اآلخةر للةةذات  ,وا فةالت مةةن ت ةيؤها عبةةر تةةر
اآلخةةر  ,وبالتةةالي تغةةدو الممار ةةات المحتةةور مباحة  ,ويتصةةاعد ا ةةرا ,الةر فةةالي بتوجيةةه النقةةد الةةى
الممار ات السلطوي الجاةر  .يغةدو ا حتفةال ميةدا ا للنقةد والةتهة  ,متخةذا مةن التنةةر قناعةا  ,للمار ةات
الديمقراطي المحبط  .يتخةذ الماكيةاج  ,عالماتةه التحولية مةن خةالل ئ لتةه علةى ال خصةي التةي يجسةدها
الممثل من الناحي العمري  .فضال عن إبا ته عن جنس ال خصي  ,أو ا تماء الطبقي وا جتمةاعي  .وقةد
يحول الماكياج وجه الممثل الجميةل الةى وجةه قبةيح ذ مالمةح م ةوه  ,علةى وفةق مواصةفات ال خصةي
التي يصورها  .وقد يستخد إلضةفاء مالمةح جميلة علةى وجةه فتةا تتدهةب لموعةد حةب  .يمةةن للممثةل ان
يتواصل مل وعي الماكياج المنا ب لل خصةي خةالل ئرا ة المنتةر الجسةد لل خصةي  ,وتقسةيمه الةى
مجموعات مهم هةي ( الورااة  ,الجةنس  ,البيئة  ,المةزاج  ,الصةح  ,العمةر ) (. )3وقةد يلجةد بعةض
المخةةرجين المسةةرحيين الةةى ا ةةتغناء عةةن الماكيةةاج  ,واعتمةةائ ( القنةةا  ) Maskالمعبةةر عةةن ال خصةةي
المسرحي  .ويرى الباح ان ا تخدا القنا فيه تعسف كبير  ,بإلغاةه القةدر اائاةية للممثةل  ,فةي مالمةح
الوجه وقدرته على التعبير عن ا فعا ت النفسي  ,بمساعد الماكياج  ,الذ يمةنه ان يقي عالق تواصلي
 - 1عد  ,و وس  :الملك هو الملك  ,ط ( 3بيروت  :ئار ابن رشد للطباع والن ر  ) 1980 ,ص . 101
 - 2ينتر  :رو د بارت  :علل الز المسرحي  ,ترجم شةر المبخوت  ,مجل فضاءات مسرحي  ,العدئ ( 8/7تو س  :المسر ,الوطني  )1986 ,ص ,27
. 29 ,28
 - 3ينتر  :ريت ارئ كور ون  :فن المةياج في المسر ,والسينما والتلفزيون  ,ترجم أمين المه ( بيروت :المركز العربي للثقاف والعلو  ) 1982,ص. 8
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مل ال خصي  ,علةى عةةس القنةا الةذ يعطةي تعبيةرا اابتةا  .يةرتبط الماكيةاج وتعبيةره الةدرامي  ,بمعةان
ئ لي عديةد  ,قةد تتعلةق بالحالة ا جتماعية  ,أو السةلط والمركةز ا جتمةاعي  ,حية تةرو ( التةورا )
قص ( شم ون ) الذ فقد قوته  ,ان ع يقته ( ئليل ) قص له خصالت من َشعره في أانةاء ومةه (. )1
الحا في هذه القص الد ل الواضح رتباط السلط والقو بال َ عر  ,وعندما يفقد اإل سةان َشةعره  ,فا ةه
يفقد قوته و لطته  .ان تواصلي الممثل المسةرحي مةل الماكيةاج  ,Make upبةد أن يتوافةق مةل الصةور
المرةي التي يصورها ذلك المةياج  ,فلةيس مةن المنا ةب مةثال  ,حينمةا يةةون مةيةاج ال خصةي المسةرحي
لرجةةل طةةاعن فةةي السةةن  ,قةةد وخةةط ال ةةيب رأ ةةه  ,فةةي حةةين ةةرى الممثةةل يسةةير بخطةةى اابت ة  ,وصةةوت
جهور صائ , ,ان ذلك يتعارف مل مةياج ال خصي المتلبس بها .

 -3تواصل الممثل مع العالمات السمعية نخارج الممثل ( الموسيقى ,المؤثرات الصوتية ):
تناول الباح في فقر بني اائاء التمثيلي صوت الممثل وهو من العالمةات السةمعي المتعلقة بالممثةل ,
أمةا العالمةات السةمعي خةارج الممثةةل  ,فتمثةل المو ةيقى ابةرن العناصةةر السةمعي  ,التةي ينبغةي للممثةةل ان
يتواصل معها  .ومن المه اإلشار الى ان ذلك التواصل يت بين الممثل كذات إ سا ي  ,وإ ما هو اقتران
يمةن ان ينسةاق الممثةل
م تر بين الذات اإل سا ي  ,وبين ال خصي المسرحي التي يعبر عنها  ,حي
وراء ا فعال ال عور التي تولده المو يقى  ,وينسى ا ه يجسد شخصي مفترض  ,ينبغي من خاللهةا ان
يتواصل مل تلك المو يقى  .ان ذلةك اإلحسةاس بةد أن يولةد رقيبةا ئاخليةا يةوانن بةين مةا يقتضةيه الموقةف
الدرامي  ,والموقف اإل سا ي  ,متدارا بتلك المو يقى  .وهي على أي حال  ,مو يقى يت ةماعها للمةر
ااولى  ,وإ ما مع من خالل التدريبات العديد  .لذلك علةى الممثةل  /ال خصةي ان يتواصةل معهةا كد ةه
يسمعها للمر ااولى  ,تبعا لتهيئ الجو النفسي لدخول ال خصي  ,أو لمصاحبتها في أاناء الفعل الدرامي ,
أو إلمالء فترات الدخول والخروج  ,وعلى وفق مقتضيات الخط اإلخراجي  .تساعد المةؤارات الصةوتي
 ,في تعميق الد ت ا فعالي لل خصي  ,أو تصعيد ااجواء النفسي التي تعي ها ال خصةي المسةرحي ,
وأحيا ا تحيل الى معان تستثير فةر المتلقي للتعامل معها على ذلك اا اس  ,ضمن تسلسلها فةي مجريةات
الحدث الدرامي  .من المؤارات الصوتي مثال  ,أصوات نمجر واضطراب الطبيع في مسةرحي ( الملةك
لير ) ل (شةسبير) أو تصاعد ئقات الطبول كما في مسرحي ( اإلمبراطور جو ز ) ل ( أو يل ) أو ضربات
الفدس في مسرحي ( بستان الةرن ) ل ( ت يخوم ) .وقد تستخد المؤارات الصوتي لبيان الطقةس كةالمطر
فةةي ال ةةتاء  ,أو ااوقةةات الزمني ة كالصةةبا ,أو المسةةاء ,أو مةةةان وقةةو ااحةةداث كصةةفارات القطةةارات ,
وأبواق البواخر وريرها ما يرتبط بالد ل الصوتي عبر المؤار فسه  .ان تواصل الممثةل المسةرحي  ,مةل
العالمةةات السةةمعي المتمثلةة بالمو ةةيقى والمةةؤارات الصةةوتي  ,بةةد ان يتوافةةق مةةل تواصةةله بالعالمةةات
البصري الخارج عن الممثل كالديةور واإلضاء واإلكسسةوار  .فضةال عةن العالمةات البصةري المتصةل
بالممثل ذاته  ,كاانياء والمةياج  .وهذه بمجملها تةون وحد تواصلي في ما بينها .

 - 1ينتر  :جونيف مسينجر  :لغ الجسد النفسي  ,ترجم محمد عبدالةري ابراهي ( ئم ق  :ئار عالء الدين للن ر والتونيل والترجم  ) 2008 ,ص. 214
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أالستنتاجات
 -1ان الممثل المسرحي  ,يعتمد فةي ت ةةيل قدراتةه التواصةلي علةى مطةين أئاةيةين مهمةين احةدهما يؤكةد
على الحرف الخارجي للممثل  ,التي تمثلها المدر التقديمي في التمثيل و مط آخر يهت بالحرف الداخلية
 ,وتمثلها المدر الت خيصي اإليهامي في التمثيل.
 -2ان الممثل المسرحي  ,هو التجسيد العيا ي الملحوظ  ,لبني ال خصةي المسةرحي المفترضة فةي شةةلها
اائبي  .ومن خالل مهم الممثل اائاةي يت ملء الفجوات النصي  ,إلى حا ت ئرامي ت خيصي  ,والتي
تنت أ ا ا من فه وا  ,وتصور جدلي مل البني النصي  ,ومن ا تقديمها بمستوى أئاةي معين .
 -3يعتمد اائاء التمثيلي  ,على إمةا يات الممثل المائي والروحي  ,وتوظيةف مخزو ةه الثقةافي والمعرفةي
(اجتماعيا  ,يا يا  ,اقتصائيا  ,وفنيةا) للوصةول الةى اكت ةام محةدئات ال خصةي الدرامية  ,بالتواصةل
معها من اجل تجسيدها على خ ب المسر. ,
 -4لغرف توصيل الر ال الصوتي من الممثل الى المتلقي  ,بد مةن ةالم أجهةز النطةق مةن العيةوب
الت ةةريحي أو الفني ة  ,وأحيا ةةا العيةةوب النفسةةي  ,وهةةذه تعةةد عيوبةةا أئاةي ة  ,يجةةب علةةى الممثةةل المسةةرحي
ت خيصها ومعالجتها .
 -5ان الجسد بوصفه عالم بصري وو يل تواصلي  ,تر ل الةى المتلقةي عبةر شةيفرات ئ لية  ,تخضةل
في تلقيها لثقاف المتلقي وخبرته المةتسب من الواقل  .حي ية ّون الجسد ئ ل اجتماعي أو فةري  ,تندرج
بين ااشةال العالمي ااخرى .
 -6بد أن يتمتل المم ثل في المسر ,الملحمي  ,بقدرات أئاةي  ,ومرو حركية  ,وطاقة صةوتي عالية ,
فضال عن الغناء والرق  ,والتمثيل الصام  ,وا تقا ت اائاةي وت خي الدور بد ةلوب ال خصةي
الثالث من اجل إقام عالق تواصلي مل المتلقي.
 -7ان تحديد العالق بين الممثل والمتلقي على وفةق مةنه ( بريخة ) هةدفها تةةوين عالقة تواصةل خةارج
حدوئ ( ا تقبال السلبي ) والتحو ّل بالمتلقي الى ( م ار ايجابي ) واعتمائ ( الجيسة ) كإشةار حركية
مةثف تختصر الموضو الذ يرو التواصل به مل المتلقي .
 -8إعدائ الممثل لنفسه في منه ( تا سالفسةي ) يةت بتواصةله مةل قنواتةه الحسةي ,و بةين الممثةل وذاتةه ,
على وفق تحليل فسي – فيزياةي  ,أ ا رتقةاء بةالمحر النفسةي الةى فعةل فيزيةاةي مرةةي  ,بهةدم إقامة
عالق تواصلي مل المتلقي .
 -9اشترا المةو ات الحسي للممثل (الخيال  ,التركيز  ,الذاكر ا فعالي  ,ا تباه اإلصغاء  ,والتةيّةف)
يعد جا با مهما من جوا ب تواصلي الممثل المسرحي مل فسه  ,وصو إلى تواصلي فاعلي  ,مةن خةالل
الذات الى اآلخر  ,المتمثل بالمتلقي .
 -10إن العالقات التواصلي بين الممثلين على خ ب المسر , ,عالقةات محةومة بقواعةد ومعةايير قبلية ,
أ دها المؤلف المسرحي  ,ومن ا خضع للخط اإلخراجي التي يضعها المخرج المسرحي .
 -11ان التواصةةةل مةةةل العالمةةةات البصةةةري المتعلقةةة بالممثةةةل ( اانيةةةاء  ,الماكيةةةاج ) بةةةد ان يتسةةةق مةةةل
المبررات الدرامي في ر ال خصيات المسرحي  ,وبالتالي إضةفاء البعةد الفةةر و الجمةالي الةذ يةراه
المتلقي في صور العرف المسرحي .
 -12يت تواصل الممثل مل العالمات السمعي خارج الممثل ( المو يقى  ,المؤارات الصوتي ) ليس كذات
إ سا ي فحسب  ,وا ما هو اقتران م تر بين الذات اإل سا ي  ,وبين ال خصي المسةرحي التةي يجسةدها .
و بد من وجوئ رقيب ئاخلي يوانن بين ما يقتضيه الموقف الدرامي  ,والموقف اإل سا ي .
 -13ان تواصل الممثل المسرحي مل العالمات السمعي المتمثل بالمو ةيقى والمةؤارات الصةوتي بةد ان
يتوافق مل تواصله بالعالمات البصري الخارج عن الممثةل كالةديةور  ,واإلضةاء واإلكسسةوار  ,فضةال
عن العالمات البصري المتصل بالممثل فسه  ,كاانياء والماكياج وهذه بمجملها تةون وحد تواصلي في
ما بينها .
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