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 الممخص:
شمل البحث الحالي عمى دراسة جماليات تجسيد الدور المسرحي ومدى تأثير القوة المسرحية بما      
خبلل تجسيد االدوار الحضارية والتي بدت بأساليب فنية متنوعة من حيث ذلك الممثل من في 

و من جماليات كالشكل والمضمون لما تمم تضمنة تغيراتالمسرحية ماالشكال او المنتجات لمعروض 
 د بيا الدور المسرحي لدى الفنان من نظم بنائية وحموالت فكرية .تجس

جمالية في العرض لما تحممو من مما دفع الباحث الى الكشف عن تصوير االدوار المسرحية     
المسرحي وعمى ىذا االساس تكون البحث من ثبلثة فصول شمل الفصل االول بيان مشكمة البحث 

ه وقد تناولت مشكمة البحث موضوع جماليات تجسيد الدور دحث وحدو واىميتو والحاجة اليو وىدف الب
لتجسيد والتحول وتجمت االمسرحي عن اداء الممثل تبقى قاصرًا اذا ما كممتو رؤية المخرج في حاالت 

اىمية البحث في كونو يظير فكرة واضحة عن تجسيد الدور المسرحي , وىدف البحث ) الكشف عن 
 في الدور المسرحي ( . اعممية التجسيد من خبلل توضيحيفي ممكنات مخيمة المخرج 

بينما تضمن الفصل الثاني االطار النظري والدراسات السابقة , اذ شمل االطار النظري عمى   
مبحثين مفيوم الدور المسرحي عالميًا والمبحث الثاني رؤية المخرج في تحميل الدور وتمثبلتيا في 

 نيا االطار النظري.عرات التي اسفر شالمؤ  بأىمصل الثاني اداء الممثل المسرحي وانتيى الف

اما الفصل الثالث فقد اختص بإجراءات البحث وعينة البحث ومنيج البحث واداة البحث وتحميل   
 عينة البحث قصديًا .

  ., الدور المسرحي (: )جماليات, تجسيدالكممات المفتاحية 
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The aesthetics of embodying the theatrical role between the 

director’s vision and the actor’s energy 

Dr.. Kazem Imran Musa 

University of Baghdad / College of Fine Arts 

Abstract : 

    The current research included a study of the aesthetics of embodying the 

theatrical role and the extent of the influence of theatrical power, including 

the time, which was produced through the embodiment of civilized roles, 

which appeared in various artistic methods in terms of forms or products for 

theatrical performances in terms of form and content due to the aesthetics of 

embodying the theatrical role of the researcher. Or the artist of structural 

systems and intellectual loads. 

    Which prompted the researcher to reveal the portrayal or opinions of 

theatrical roles extending their performance, which carried these roles to 

aesthetic in the theatrical performance and on this basis the research 

consisted of three chapters. The theatrical role about the performance of the 

actor remains minor if it is completed by the director’s vision in cases of 

embodiment and transformation. 

   While the second chapter included the theoretical framework and previous 

studies, as the theoretical framework included in two sections the concept of 

theatrical role globally and the second section the director’s vision in 

analyzing the role and its representations in the performance of the theatrical 

actor. The second chapter ended with the most important influences that 

resulted from the theoretical framework. 

   As for the third chapter, it was concerned with the research procedures, the 

research sample, the research method, the research tool, and the intentional 

analysis of the research sample. 

Keywords: (aesthetics, embodiment, theatrical role). 
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 :مشكمة البحث 

اداء الممثل يبقى قاصرا اذا ما كممتو رؤية المخرج في حاالت التجسيد والتحول  ن  إ     
المستمر وابتعاده عن التنظير اال في بعض المبلحظات المتفرقة وبعد ان تبمور اسموب 
التعامل بين المخرج والممثل عبر تحوالت واضحة بتقديم االداء التمثيمي في المبلحم 

رتبطت برؤيا المخرج وعبر تأريخ المسرح في عممية التجسيد البطولية واالساطير والتي ا
سعيا الى استثمار االداء التمثيمي وتكاممو في العرض المسرحي حتى نياية القرن 

 السابع عشر.

( رسالتو التي عرض او اوضح فييا روا)دينيس ديد فقد قدم الفيمسوف الفرنسي 
اداء الممثل ومحاولتو ايجاد  التناقض الظاىري بين مخيمة المخرج وما يطمح اليو

التكاممية في تجسيد الدور المسرحي، وفضبل عن التطورات التي حصمت في العالم 
بشكل عام وعمم النفس بشكل خاص. مما افاد الممثل في الدخول الى ذلك العالم بعد 

 ان اصبح فن التمثيل ىو فن التواصل مع الحياة سواء كان مقتربا او مبتعدا عنيا.

فقد ذىب العديد من المخرجين والممثمين يبحثون عن وسائل تدعم اعماليم الفنية       
بين الممثل والشخصية من جانب، وبين الممثل المسرحية من اجل خمق التواصل 

والمخرج من انب اخر بغية التعرف عمى ما يميز االداء التمثيمي المفسر لمخيمة 
 المخرج.

المخرج المسرحي ان يعمل عمى ايصال  وىنا يطرح السؤال نفسو كيف يستطيع 
 رؤياه الى المتمقي من خبلل الممثل؟
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نع ة الدور المسرحي عن طريق تجسيد مقوكيف يستطيع ذلك الممثل من تأدي 
 لتمك الرؤى حتى يكون فييا وسيطا توضيحيا بين المخرج والمتمقي؟

تجسيد لذا حاول الباحث ان يجيب عمى ىذه االسئمة من خبلل بحثو المرسوم) 
الدور المسرحي بين مخيمو المخرج واداء الممثل المسرحي. متخذا انموذجا حي ىو 
 المخرج المسرحي الفرنسي)فميب جانتي( في عرضة مسرحية )مسافرون ببل حراك(. 

 همية البحث والحاجة اليهأ

تكمن اىمية البحث في فائدتو لمكشف عن ممكنات المخرج واستثمار رؤيتو من     
الممثل بالشكل الصحيح عمى وفق االبتكارات الضرورية التي تتطمب من  خبلل طاقة

المخرج. لذا جاءت فائدتو لمباحثين  ةربيا في اداءه لدور معين حسب رؤيالممثل ان يج
والدارسين في مجال الحقل المسرحي. فضبل عن االستفادة منو في المجاالت التطبيقية 

 . من قبل المخرجين والممثمين عمى حد سواء

 هدف البحث

خرج في عممية التجسيد من خبلل مييدف البحث لمكشف عن ممكنات مخيمة ال    
في تجسيده لذلك الدور من خبلل  توتوضيحو لمدور المؤدى من قبل الممثل وخفايا طاق

 .ادائو وفق رؤية المخرج وتقديميا عمى المسرح 
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 حدود البحث

: يتعمق بعرض مسرحية)مسافرون ببل حراك( لممخرج الفرنسي الحد المكاني والزماني
 )فميب جانتي(. عروض بغداد

يضاح عممية الحد الموضوعي    : كيفية السيطرة عمى الدور من قبل المخرج وا 
 التجسيد الدرامي لمدور عمى خشبة المسرح من قبل الممثل.

 المبحث االول
 مفهوم الدور المسرحي عالميا

 سايكموجية الدور

يرتبط مفيوم الدور بارتكازات متعددة تمعب دورا رئيسيا في تحديد المزاجية والسموك     
ة لمشخصية وىي تجسد دورا معينا عمى خشبة المسرح فضبل قيالرتباطيما بالسمات الخم

عن الصفات الخارجية الجسمانية وارتباطيا بالعبلقات االجتماعية التي تخضع الى 
 .فوارق بينية لشخصية واخرى

 -وىنا البد ان نبين ىذه المرتكزات وكيفية االستدالل عمييا من خبلل:

 الفروق الموجودة في انماط السموك لمشخصية الدرامية. .1
 ما قد يكون عميو ذلك السموك من ثبات نسبي في عممية تجسيد الدور. .2

 خبلل الدراسة النفسية لمدور الحظنا التغيير الذي يطرأ عمىولو تفحصنا ذلك من     
مزاجية الشخصية في حالة تجسيدىا لدور ما، ولو اننا رجعنا الى البدايات وجدنا ان 
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الى قوى خارجية  جعواالنسان البدائي قديما كان يعتقد بان السموك البشري كان مر 
قوة ما ورائية  مرجعو الىخارقة عن الطبيعة وانو في عطاءه ووجوده وديمومتو وعدميا 

 ا بتمك القوى من باب انو) مسير وليس مخير(وان مصيره في الوجود مرتبط

تحديد ماىية الوجود عمى سبيل المثال لذا حاول الفبلسفة، والمجتيدون اإلغريق      
وظيفة الفمسفي لمشخصية وىي تؤدي دورا معينا، اذا كان) سقراط( ينطمق من ال

في المعبد وابتعاده الكبير عن العالم الطبيعي، كان في  تركزةاالساسية لئلنسان والم
اعتقاده بأن السموك االنساني وتغيراتو يرجع الى االلية التي تحقق المعرفة الضرورية 

.عمى الطبائع والسموك البشري وكيفية تجسيده الطبائع والسموك في (1)لدى االنسان
)شيوية( ومركزىا البطن،  -الى : اما )افبلطون( فقد قسم قوى النفس البشرية المجتمع.

و) عصبية( ومركزىا القمب. و)عاقمة( ومركزىا الدماغ. اضافة الى دفاع)افبلطون( عن 
 .(2)رأي )سقراط( الذي يشير الى ) ان الحياة ال تعرف= ليست جديرة بأن تسمى حياة(

نظر)افبلطون( المثالية التي ترتبط بفمسفة السموك والشخصية التي يعتقد ان  ةووجي   
الذات االنسانية ىي مجرد الواجية التي يكمن وراءىا جوىرىا. وتقترن ىذه النظرية بأحد 
اراء)فرويد( النفسية، ومن ىنا نمتمس اوجو التشابو بين اراء )افبلطون( في 

ن االحبلم من خبلل ما تكتنزه مبلحظاتو المشابية  كتابو)الجميورية(وما كتبو )فرويد( ع
ألفبلطون من السموك والطبائع التي تؤثر في الذاكرة الجمعية من جية وامكانية فائدتيا 

 في االستدعاء لتجسيد الدور من جية اخرى.

اما )ارسطو( فقد قام بتحديد دور الشخصية والذي اعتبره احد عناصر الدراما     
كثير من االفكار عن الشخصية ودورىا الذي ينطمق من عقل تمك الميمة، وقدم ال
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ة التي يمر الشخصية االنسانية، وىو ورقة بيضاء تنقش عمى جدرانو الخبرات المختمف
حياتو وىذا بالطبع يقرب الدراسات التي اسيم بيا انصار البيئة الذين  بيا االنسان في

روف البيئية التي تؤثر عميو فضبل عن يذىبون في تفسيراتيم الى ان االنسان تغيره الظ
 سمات الشخصية لمفرد حيث انيا تحدد بالخبرة والتجربة.

ما تأثرت بو التجربة االمريكية في مجال عمم النفس مع الطروحات ىي وىذه       
اضافة االستعدادات الفطرية الموروثة والتكوينات البايموجية التي تمعب دورا ميما في 

موىا في عممية تجسيد الدور، وىو رأي اذا ما نوقش من خبلل فكرة تكوين الشخصية ون
عمييا بان الشخصية بسماتيا المتعددة ليست قناع الخبرة وخبرىا  االجابة)ارسطو( و 

وانما ىي محصمة عوامل عديدة تكون الخبرة احداىا، اما في مجال الدراما تعتبر 
م الشخصية وىي تمعب الدور افكار)ارسطو( العامل االساس والمنطمق  السميم لفي

 المسرحي.

بينما ) ابو قراط( االثيني وىو ابو الطب اليوناني القديم فقد كان اول من جعل     
مشكبلت السموك لمدور موضع اىتمام الطب في دراسة السموك االنساني بعد ان كانت 

راط( تعزى الى االلية والى قوة غيبية اخرى تفوق الطبيعة. وقدم الفيمسوف )ابو ق
الدور مدققا الفروق  لسيكولوجيةتفسيرات بايموجيو ليذه المشكبلت مقدمة تعريفات جديدة 

بالعوامل في االمزجة بين الناس وشخصياتيم المركبة وىي تتأرجح بين العوامل متأثرة 
 التالية

لقد اتفق ) ابو  العوامل الحياتية)دينيا واجتماعيا وفنيا( في اثناء تأديتيا لمدور. -1
مع ) ابنادوقمس( في االختبلفات بين الشخصيات من خبلل السموك بالعودة  قراط(
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 -النار -اليواء -باالى العناصر االربعة التي يتألف منيا الكون وىي ) التر 
والماء(.لذا قسم ) ابو قراط( االمزجة االنسانية عمى غرار ىذا التكوين الى )المزاج 

والمزاج البمغمي(.اما الفئة االخرى  -يالمزاج الصفراو  -المزاج الدموي -السوداوي
ان اتفقوا ( fleyd allfaet-من عمماء عمم النفس وفي مقدمتيم )فموريد البورت

الشخصية ىي سموك يجب ان يدرس في عبلقتو بمحددات الشخصية كجزء، او 
تنظيم اكثر او اقل ثباتا واستقرارا  -سمات الشخصية ككل. ويرى )البورت( انيا:

مزاجو وعقمو وجسمو والذي يممي عمى الفرد تكيفو المميز مع البيئة وفي لخمق الفرد و 
 الفن عادة والدور الدرامي خاصة.

تدرس الشخصية النموذج  اس العمومي.يمحددات الدور المسرحي عمى وفق الق -2
في االنتاج وفقا لمقياس العمومي لمناس، لكنيا تدرس الخصوصية الفردية التي 

المسرحي بين لخصوصية  سيتعرض البحث لدور الممثلانتجيا الفنان. وىنا 
( ان مستندا الى رأي )شيشرون (لبورت)المخرج عالميا وقد اوضح اداء الفردية أل

الدور الدرامي قناع او مجموعة اقنعة تعطي انطباعات وفقا لمموقف  الذي ىي 
فيو بأربعة معاني مختمفة يستمد جذورىا من المسرح وىي المعاني التي تشتمل 
عمى جميع االفكار الحسية واالدراكية لمشخصية التي تؤدي دورا دراميا عمى 

درس سايكموجية الظواىر العقمية المسرح، ويمكن النظر الى الشخصية عمى انيا ت
التي تتبع المنيج العممي القائم عمى المبلحظة والقياس والتقريب والذي يبلحظ ان 

 -لمدور وظائف منيا:
الفرد كما يظير لآلخرين وليس كما ىو عميو في الحقيقة، وىي بيذا المعنى تتصل  .1

 بالقناع.
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واقع وىي بيذا المعنى مجموعة صفات الشخصية تمثل ما يكون عميو الفرد في ال .2
 تتصل بالممثل

 الدور الذي يقوم بو الفرد ي الحياة سواء كان دورا مينيا او اجتماعيا او سياسيا. .3

وىذا التمييز الذي يكون جزءا صغيرا من خصائصو العامة في صناعة الشخصية     
اس ىو الذي يطغى عمى اسموب التصرف االنساني وطريقة المرء العادية في مخالفة الن

اذ ان الشخصية في واقعيا  .(3)والتعامل معيم من خبلل اكتمال خصائصو الشخصية
ليست نشاطا حيويا فحسب او اندماجا اجتماعيا بل ىي، مجموع منتظم من المؤىبلت 
النظرية كالوراثة والتركيب العضوي والميارات المكتسبة من البيئة والتربية. ان ىذه 

 حية وجامدة . لمتكيف بكل ما يحيط بو من كائنات  العوامل ىي التي تؤىل ) الدور(

ومن ىذا المنطمق كان لمدور العامل االساس في تحقيق االثار الفنية وىي التي     
تسبغ عمييا طابعا خاصا، وتتجمى بوضوح في تصوير موضوعاتيا وفي تنفيذىا 

ائرة التقميد واالسموب المتبع فييا فاذا ما سيطرت شخصية الفنان عمى اثاره خرج من د
والمحاكاة وانطمق في دروب االبداع والتميز عن اآلخرين وىذا ما دعى اليو عددا من 

 . (4)كباب عمى انتاجو ومحاولة فيمو نالنقاد لدراسة الدور المسرحي قبل اال

 الفصل الثاني
 خرج في تحميل الدور وتمثالتها في اداء الممثل المسرحيمرؤية ال

مدور المؤدى ل وينقميا ويبحر في تفكيك رموز  م المخرج ان يصور ما بمخيمتو يمز      
دورا وسيطا بين ان يكون امينا متحفظا بأبعاد  المخرج ىنا  عمى خشبة المسرح ليمعب

الحقيقية فيما يصفو لممثل من جية. ومغايرا ليذا الواقع والقدرة عمى االبتكارات و الواقع 
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اخرى، ليقوم الممثل بتأدية الدور في كمتا الحالتين عمى وفق والتنوع في االداء من جية 
طاقة ابداعية قصدية خبلقة من خبلل تمثبلت الرؤية االخراجية ذات التأثير الواضح 

ثل عندما يقوم بتمثيل دور مظير في الدور المؤدى اذ ان الممفي سموكو العام الذي يت
ان و ن يتقمص ذلك الدور ، معين في احدى المسرحيات عمى خشبة المسرح عميو ا

يجعل صفاتو الصوتية وحركاتو الجسمانية واحاسيسو ومشاعره وعواطفو مطابقو لصفات 
الدور او الشخصية او قريبة منيا قدر االمكان، وىو بذلك يمر بمتغيرين، المتغيرات 
االساسية والمتغيرات الثانوية عندما تمر الشخصية التي تؤدى من قبل الممثل بمواقف 

ماتضيفو غيرة. اضافة الى توجييات المخرج لغرض المعالجة الفنية  فضبل عن مت
التطورات التي حصمت في العمم بشكل عام واالنفعاالت السموكية المساىمة بشكل كبير 
في عممية المناقشة والحركة واالداء من خبلل العادات والتقاليد ومراسيم االحتفاالت 

 وطقوسيا في المسرح بشكل خاص .

يعيش ان مديات الدور تجعل كل انسان يختمف عن غيره من الجماعة التي  
يسعى الى اغتراب الصورة التي تقترن بالحقيقة وتقترب من  لذا قدمعيا بطبيعة الحال ، 

يحمل)الدور المجسد( من خبلل النتاج الفني  كفنان أنال وبذا يستطيع االنسان الكم
ز بو. وقد يخطئ الممثل او يخدع نفسو حين العام بصدوره عن مخطط النتاج الذي تمي

يظن ان ما يقوم بو اثناء التمثيل ىو مجرد ميدان وتدريب لقواه العضمية دون تحميل 
مسبق لماىية الدور ووجوده الميم بين بقية االدوار  ليصبح ذا قدرة معينة من الكفاءة 

ي يتم من خبلليا ىذا والتمكن من اداءه والسيطرة عمى االدوات واالساليب والوسائل الت
 االداء. 
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ينبغي عمى الممثل في اي لحظة من لحظات التدريب وان يعكس عاطفة حالة  
ما طبقا لتفسير جسده الخاص ليا. ان ممارسة الممثل لمتمرينات ىو ليس فقط لتنمية 
قدراتو فيما يتعمق بالتقنيات والبراعات وحسب، انما ىو ايضا طريقة لتعزيز حياتو 

دور. ىذه ىي قواعد تدريب الممثل والطريقة والسايكموجيو والروحية في الالعاطفية 
تشير الى المركز الكبير الذي يحممو الفرد  والشخصية بذلك .الدور المثمى في اداء
الداللة  ويجعل ىذهمثبل حين يتحدث عن شخص ما بانو شخصية كبيرة الفنان كممثل .

 توضح صفة الدور. لتتصل بقيم اجتماعية 

من  دا لدى الفر م( بان الدور ىو مجموع م1924عرف) مورتن برنس( )ي 
استعدادات ودوافع ونزعات وشيوات وغرائز فطرية وبايولوجيو تدفعو لمكشف عن 

ومثل ىذا التعريف  -مواطن الشخصية. كذلك ما لديو من نزعات واستعدادات مكتسبة
و عادة الممثل في بعطي اىمية خاصة لمتركيب الداخمي لمشخصية وىو ما يعنى ب

الفنية. وبناء  -(ستان سبلفسكيلممخرج )–تحميل الدور ال سيما طريقة االداء الداخمي 
عمى ذلك يتم االنتقال من ذات الممثل الى ذات الشخصية وىي تؤدي دورىا الدرامي 
المطموب. ان حدوث مثل تمك المتغيرات ىو استجابة لؤلداء المقنع واقناع اآلخر بأداء 

وترك ىويتو ومكوناتو الداخمية والخارجية وعالمو الجسماني الى ما يبتغيو الممثل 
المخرج لتجسيد ذلك الدور والتمبس بذات الشخصية المؤداه معتمدا عمى التوجييات من 
جية وعمى الخبرة والتجارب والسموكيات التي شاىدىا وجعميا قرينا لو من جية اخرى، 

يفيم عمى انو قائما عمى انتاج المعنى عن طريق  ان الدور المنوط بالممثل ال يجب ان
التأويل فقط وانما تحوير ىذا الدور بتحديدات الرؤيا والمقاصد وتنميتيا واسترساليا في 

 من قبل الدورحبكة العرض المسرحي من خبلل اليدف المنشود لو 
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دأ االساس نفسو، وان يكون شخصا اخر ىو المبان قدرة الممثل عمى تحويل  
لممثل، والممثل ىو الفرد الذي يييئ نفسو لمدخول في شخصية اخرى بواسطة لفن ا

حرفتو المسرحية عندما يتعامل مع تجسيد الدور ذىنيا ومنذ بداية التمارين وما يريده 
المخرج لو من تحميل النص ودراستو وتييئة االدوار، ولكن احيانا يصاب المخرج بخيبة 

ان ولكن الكل تدرك . مو المطموب من قبل الممثمينامل لعدم تقديم الدور المسرحي بشك
تطور عمى مرور الزمن من خبلل التمرينات، فضبل عن االرشادات ياداء الممثل 

والتوجييات التي يبدييا المخرج لمساعدة الممثل حتى يكون اداءه مقترن بالتكامل 
ناتو والتي والصورة الجمالية من جية اخرى  وىذا يحدث عن طريق قدرات الممثل وممك

 اىميا الجسد والحركة والصوت.

 جسد الممثل 

ان طبيعة العبلقة المتبادلة بين الدور والجسد ىي عبلقة ديناميكية تفاعمية  
تعطي االنطباعات المتبادلة بين الممثل والمتمقي والتي تنتج عن طريق الصورة التي 

الن التبادل يأخذ موقعو يمثميا جسد الممثل اذ تعد من اىم مظاىر الخيال المسرحي، 
 عندما يستدعي المتمقي الشفرة الجمالية والتأريخ الذي يسبق تجربة العرض المسرحي.

اذ يمكن القول ان ادراك المتمقي لحركة الممثل من خبلل جسده تعطي المعنى  
الداللي المتولد من الدور وما يبثو من رسائل واشارات تتعمق برؤيا العرض اذ يبدأ 

نا بتفسير دالالت والوصول الى المعاني التي يبثيا الممثل وذلك بعد ان يخمق المتمقي ى
نوعا من الصمة االدراكية التي يتواصل بيا مع العرض وال سيما مع االجساد والمعبرة 

 التي تتحرك امامو في تدفق امن وشامل من الدالالت البلنيائية.
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لدالالت الناتجة من كافة اىو ادراك تخميني لان داراك المخرج لمعرض   
العرض وبالتالي فان ادراكو يمكن ان يكون مثبل ادراكو لمعالم نفسو وىو نوع من 

 رض االدراك الواعي ونسيجو لمدورفاالدراك االداري الموجو نحو الدالالت التي ينتقييا ل
ومن ثم تصبح بقية ادراكاتو الحسية لمدالالت االخرى سطحية او انو يدركيا  المطموب
ة في سياق كوعيو او ربما بكل وعيو، فان نسبة كبيرة من العبلمات المدر  بنصف

العرض المسرحي ال تدخل الوعي ولكنيا تظل دون الوعي فيما وراء مجال االدراك او 
عمى حوافو، ويتم استيعابيا دون ان يصبح المتمقي واعيا بيا تماما، وىذا ال يعني ان 

في الحقيقة يمكن البرىنة عمى ان ىذه االنطباعات ىذه االدراكات ليست شديدة الفعالية ف
التي تصدر من الجسد والتي يتم ادراكيا بنصف الوعي حيث تكون في الغالب اكثر 
فعالية وتأثير عمى استجابتنا ألنيا تظل خارج ادراكنا الواعي باإلضافة الى انو يمكننا 

اسيا الجسد بمغتو من فك شفرات الدالالت الصادرة من قبل ادوات الممثل، وعمى ر 
المتحولة التي تستطيع ان تظير النوايا الداخمية المعبرة عن الشخصية المسرحية، وذلك 
عندما يؤكد المخرج ادراكو لثيمة العرض بوعيو المحظوي وىو يؤدي دوره يتسنى لو ان 
يتحكم بوعي قدراتو الجسدية بما يتفق مع ادراك المخرج ورؤيتو وبما يتناسب مع السياق 

 -اجراءا ابداعيا –عام لمعرض، عمى ىذا االساس تعد المغة الجسدية في حد ذاتيا ال
دالالتو صية بغية تجسيد نص حركة مواز لو يتجو نحو تقطيع الوحدات المغوية الن

ن اجل كشف العالم موسماتو الخاصة، ويبدأ المتمقي امام ىذ النص الحركي في تفكيكو 
فيم ظواىره المختمفة وبالتالي يفك شفرات دالالتو الخيالي الذي يعرض امامو ومن ثم ي

 . (5)المبيمة
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اذ ان الجسد بحد ذاتو بنية ليا طاقات مشعة وفذه، ففي بعض االحيان نرى ان  
الجسد" يسير نحو تحقيق غاية واضحة وفي احيان اخرى يسير لفك  -" الممثل

ين يسعى الى ادماج االشكالية لمتجذرة في مسار الفكرة المطروحة، وفي كمتا الحالت
االخر في المعبة من اجل خمق وحدة متعددة الوظائف حسبما يبتغيو المخرج في عرضو 
المسرحي واحيانا قد يصدم المخرج بعدم استطاعة الممثل من اداءه بتجسيده لمفكرة او 

. في عوالم الرؤيا المزدحمة لدى ذىنية (6)رسم المخيمة بصورتيا الجمالية المكتنزة
ذا كان لزاما عمى المخرجين ان يضعوا ممثبل بديبل يقوم بتجسيد الدور ويعمل المخرج ل

بمثابة الممثل البديل ) دبل كاست( بوحدة فنية متكاممة إلظيار صورة العرض بأبيى 
 اشكاليا. 

وىنا كان لزاما او ضروريا عمى المخرج ان يأخذ بنظر االعتبار ميارة الممثل  
اذ ان االداء يشكل عبر سمسمة من  -محترفا او مبتدأ في االداء بغض النظر من كونو

االفعال وااليماءات وتعابير الوجو والصوت" لذلك يعد التعبير من الوسائل الميمة التي 
تربط الفنان بمادتو وىي المادة التي يتحكم بيا الفنان نفسو حيث يصورىا ويجسدىا 

توضح لنا العبلقة بين الفنان  حسب امتبلكو الخاص لمعالم. فالتعبير ىو داللة جمالية
ومادتو والصوت والجسم ىما اداتا الممثل يعبر بيما عن المشاعر والمواقف والعبلقات 

 واالىداف التي يمثميا.

وقد يستطيع الممثل ان يكون فكرة عن الشخصية التي يحاول تقديميا الى  
المشاىد . ومن خبلل اداء الدور المناط بو. وبدييي القول  ان ميمات الممثل اوال 
محاكاة الحياة الخارجية. وثانيا محاكاة الحياة الداخمية. وثالثا والميم نقل افكار المؤلف 
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صور الذىنية وتقديميا الى الجميور ، حيث تعد من خبلل رؤية المخرج وترجمة ال
المحاكاة احدى السمات االساسية في عمل الممثل من خبلل الدور المؤدى والذي يؤدي 

 .   (7)بدوره الى اعادة صياغة الصور الحياتية بصيغ فنية جديدة

وبما ان الممثل يبلقي صعوبة في عممية التحول الدرامي بسبب عدم امتبلكو  
لكافية في استثمار تقنياتو وتوظيفيا لمموقف الدرامي الذي تمر بو الشخصية لمقدرة ا

وىي تحاكي صورة من صور الحياة المختمفة واحداثيا المتغيرة لذا تعد المحاكاة" بذرة 
التمثيل المسرحي حيث يتم تجسيد كل ظاىرة عن طريق محاكاتيا بالحركة او االيماءة 

فمن خبلل ىذه الجوانب تتم عممية المحاكاة واعادة  .(8)او الرقص االيقاعي او الصوت"
خمق الشخصية وتجسيد الدور المعبر عنيا حيث يتم التحول الذي يحصل في الييئة 

مثل نتيجة محاكاتيا لطبائع واحداث الحياة الواقعية عبر تجسيد نفسي متفق مالخارجية لم
االداء دائما تعطى  عميو مع المخرج سمفا. ومن خبلل ما تقدم نجد ان االىمية في

بالدرجة االولى لجسم وصوت الممثل في عممية االداء فضبل عن ذكائو في عممية 
الممثل قاببل، ومتقببل لتوجييات المخرج  ناقتباس توجييات وارشادات المخرج وبيذا يكو 

  (*)وعمى العكس من ذلك في حال افتقاده لممزايا اعبله حسب نظرة )كوكبلن( 

 الذي يؤكد عمى توافر الخصال والصفات او المزايا لمممثل لتفيم اساسيات الدور . 

 ريظما اسفر عنه االطار الن

عمى الممثل ان يبلحظ توجييات المخرج ويمتقط ما يمتقطو من رؤاه الفنية  .1
ويخزنيا في مخيمتو لكي يكون قريبا من عممية التحول التي يحدثيا الدور في 

 ذاتو 
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اسي في االداء لتجسيد الدور يعتمد عمي الميارات التقنية والسيطرة التحول االس .2
 عمييا بواسطة وسائل الممثل وممكناتو 

التركيز في الدور من الوسائل الميمة التي تربط الممثل بمادتو وىي المادة  .3
التي يتحكم بيا المخرج نفسو فالتعبير ىو داللة جمالية توضح لنا العبلقة بين 

 ومادتو الفنية  المخرج المسرحي

مدور( واالبتعاد الكبلئشية لالنفسي ) التييؤميمة التجسيد لمدور تكمن في  .4
 والنمطية واالقتراب من االبتكار واالبداع . 

ان الجسم الذي يمتمكو الممثل عمى المسرح وحركاتو ومياراتو في االلقاء  .5
مثل الموالتموين في صوتو دور اساسي في عممية التجسيد وىذا يعود عمى 

 ما يتفق معو وقدراتو وتبنيو لمدور او 

رج اثناء التمرين في ان ما يتكون من صور خيالية ناتجة من مرجعيات المخ .6
حمل حمول خيالية وواقعية لمعاناة الممثل التي تتداخل عنده ترسمو لمدور 

 صورة التجسيد بين الواقع والخيال. 

في التمرينات ىو ليس ان صراع الممثل مع دوره واظياره بالشكل المطموب  .7
فقط لتنمية قدراتو فيما يتعمق بالتقنيات و البراعات فقط وانما ىو ايضا إلظيار 

وىي تتخيل  والسيكولوجيةقدراتو الفنية من خبلل التحكم في حياتو العاطفية 
صورة الدور بين محيطيا االجتماعي والطبيعي. التي امتزجت فييا رؤى 

 المؤلف والمخرج والممثل. 
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 الدراسات السابقة 

بعد االطبلع عمى عدد ليس بالقميل من مجموعات البحوث والرسائل. واالطاريح.     
لم يتم ايجاد دراسة مشابية لمدراسة الحالية وانما وجد ىناك دراسة مقاربة لموضوع 

 البحث 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 عينة البحث

وذج يخدم ىدف البحث عمى وفق تم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية كنم
 -المبررات االتية:

 توفر القرص الميزري لفيديو المسرحية .1
 توفر الصور الفوتوغرافية .2
مبلئمة العينة ليدف البحث، فضبل عن تطابق ما جاء من مؤشرات االطار  .3

 النظري وىي مسرحية ) مسافرون ببل حراك(.

 منهج البحث

اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي من خبلل وصف مفصل مع تنوع اداء     
الممثل لدوره في عروض المسرح وتحميل اسموب ومخيمة المخرج في كيفية تحميل الدور 
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اغناء تجربة الممثل وقدراتو عمى ويسيم في وتوجيو الممثل نحو الية االداء بما يخدم 
 ثره في اغناء ىذا االداء.تجاوز ما ىو ذاتي الى ما ىو موضوعي وا

 
 اداة البحث

 اعتمد البحث عمى
 مؤشرات االطار النظري. .1
 مشاىدتو لمعرض. .2
 بلم الفيديويو واالقراص الميزرية.قاال .3
 الصور الفوتوغرافية. .4

 تحميل العينة   

 ) في مضمار التحميل(

ثنايا النص الى صور جديدة  ذات  تفكيكقد يمجأ المخرج في بعض االحيان الى     
احباطاتو التي عايشتو نجاحاتو و قيمة فنية مبتكرة ناتجة من رؤاه واحبلمو وتخيبلتو و 

وعايشيا، حيث يحاول من خبلل ىذه الصور ترويض اداء الممثل لتجسيد ىذه الرؤية 
 عمى وفق تجاربو المتنوعة.

مبو المخرج منو وذلك من خبلل وىنا قد ينجح الممثل في تجسيده لمدور حسب ما ط    
االداء التمثيمي المقنع والمقرون بكم ىائل من االشارات وااليماءات والدالالت 

الممثل بشكل  يوظفياوالتي واالتجاىات التي تصاحب الشخصية في مسارىا البلمحدود 
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متقن لخدمة الدور واعطاء صورة متكاممة لمتجسيد تنطمق من السمات المتوالدة 
والمبتكرة التي تتماىى وتتماحك مع الذات المتمقي الفاعمة وترتبط مع الفضاء بصبلت 
جدل نابعة من داخل الصورة وحركتيا والمون والمبلبس والديكور وحركات وسكنات 

رج من استيقاظ حي ليذه الصورة واحيانا أخرى قد الممثل وايماءاتو وما يؤكد عميو المخ
 ( 3\2\1يفشل الممثل، مثل مشيد )

ليات التجسيد وال يؤدي فق الممثل في استخدامو الصحيح ألواحيانا أخرى قد يخ   
الدور كما ىوه عميو  او كما  يريده المخرج ، وبيذا يكون االداء ركيكا جامدا خالي من 

العرض وقد خبل تقريبا من اي صورة جمالية تفسر الحدث صور الحياة الحقيقة ويأتي 
ويحتاج دور المسرحي مبتعدا عن التحميل ،وىذا ما جاء في المشيد فيكون ىذا االداء لم

رؤية مع  ممزوجةالنص  ثنايالى خمق صورة مسرحية منبثقة من وصول امالكثير ل
مي المسرحي وىي الى ىذه الدور بصورة توازي الحدث لمفعل الدراوقرأتو المخرج 

)الحركات / االيماءات / االشارات ( وغيرىا مما يخدم الدور فضبل عن الدالالت 
 والرموز التي تكتنزىا طاقة الممثل . 

 فكرة المسرحية  

 اراد المخرج ) جانتي ( ان يقول في مجمل ازاحتو الفمسفية  

ى العدم ، وان قل من حياة الوجود التان االنسان عبارة عن ) طرد( او )ظرف(  ين
او محطة من محطات  ةانتقالكينونتو في حتمية الوجود المشاع ماىي اال مرحمة او 

الدمية ىي الوجود الحتمي قبل وجودنا ، وكأننا  دمية في الوجود )دون ان العدم. و 
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حراك( اي اننا موجودون واننا في الوقت نفسو ميددون بالعدم والفناء ألجسادنا ... 
 ... نتصل ...  ولكن )دون حراك (.  نسافر ... ننتقل

ان ما يحدث  لنا ىي نياية حتمية ، واننا نتوىم باننا نتحرك ، نشحن بطاقات     
ننا واقفون في اماكننا متعددة من ىذا الوجود )نتصارع( فيما بيننا )نتنازع.. نتصالح ( لك

 اي اننا )مسافرون دون حراك (.  ()دون حراك

 فكرة العرض  

المغايرة في عام ( عرضو المسرحي بفكرتو philippe gentlيقدم )فميب جانتي ( )   
مسافرون ببل حراك( في مسرح المدينة الفرنسي وايضا في مسرح ( باسم )2212)

 ( 2211في مدينة ليون في نياية العام ) celestiins theatr))سميستون( )

صورة تقديمو وقت ليس بالقصير من خبلل عرضو ىذا الى المدينة بوقد استمرت     
السريالية ، فضبل  واالنتقاالتمختزنة في عالم تمرد الدمى واالمساك بالخياالت مبيرة 

في فضاء العرض، وفوق الخشبة . والصراع المتنامي عن الدوامات الورقية المتناثرة 
لدمى ، بين ممثل يريد سحب دمية ليحل محميا وىو يخشى ان تتياوى عميو باقي ا

واخر يحاول فك قيده من مغمفات الورق الخاص بأمتعة السفر وبإداء متقن ال يخمو من 
والدخول في اعماق تفاصيل المشيد المغرب المتفجر باليواجس. ومن البحار الطرافة 

واليابسة ... ينتقل ) جانتي( بأداء شخوصو الى السماء وغيوميا باستخدام تقنيات 
يمو يقدميا لنا بجماليات متفاعمة وعبر سيل من المشاىدات المسرح ولعب التمثيل وح

وسة وىي تستنطق البؤر الجمالية االداء ودالالتو المرئية والمحسالمتوالية في منظومة 
لية تمثيل عكست الحالة الشعورية التي تستفز المتمقي في ايجاد دور وموقف ضمن أب
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تبدأ  ثل رؤية المخرج. حيالمسرحي من خبلالمنظومة التي شكمت تجميات الخطاب 
الصورة وكأنيم يقومون بتيريب البشر عبر الحدود.. وتفريغ المحتوى االنساني وتجريد 

 االنسان من انسانيتو بعد تمبيسو كيسا من النايمون لمحفظ والنقل الى مكان اخر.

 تحميل العرض

مع  في جو نفسي متوتر ومحسوب بدقة يبتدأ العرض ليجسد اسقاطات الصراع..    
تداعياتو المتوالية.. ومن خبلل ذلك الورق االسمر الذي يجعمو ) فميب جمنتي( منطمقا 
لمعالجتو االخراجية في تجسيد الدور وبناء فرضيتو التي سعى من خبلليا الى ازاحة 
المألوف التقميدي ضمن المتناول الفني المسرحي بصورتو السريالية لتوزيع االدوار عمى 

حة فضائو المسرحي المتمحور في ربط التواصل بين الممثل شخوصو من خبلل مسا
والمتمقي، عبر مشاىد متحولة ترتكز عمى صور منبثقة من الديالكتيك في صناعة المذة 

القسوة باالعتماد عمى حركات وطاقة الممثل وابعاد الجمالية وىي تصل الى حد 
دما يحيميا المخرج الى بدالالتو التي تحتوي عمى معالم الدىشة والييمنة السحرية عن

عن وقائع لممتمقي صيغ قصدية متغايرة يوقظيا في وعي المتمقي، ثم تتشكل لتوحي 
ن االخرى، وبأفكار مختمفة ذات بؤر ثابتة بأحداث متعددة، تنبثق من عتختمف الواحدة 

صندوق الطرد عمى شكل )كوالج مسرحي( احتوى عالمين عالم تخيمي سحري متشظي، 
االدوار وتجسيدىا، ورفد االيماءات بالصور والمجازات واالستعارات يقوم عمى لعب 

تي تيدف الى تحريك خيال المتمقي وتحفيز تواصمو كل القرائن الوالدالالت الخافية، و 
المعرفي او اثارة أحاسيسو، وعالم واقعي مرمز يمثل رؤية المخرج ومرجعياتو الخارجية 

واقوال تغاير افق التوقع او االنتظار بتجسيد واحداث  بأفعالغيا عمى الممثل بالتي يس
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الورق مجموعة من العوالم يبدييا المخرج بذلك المثل الذي يخرج من تحت امواج 
 المتراقص وأصوات الرياح والمياه، ثم تظير يد منعزلة ال تنتمي اليو..

دي ىنا يحاول الممثل التغمب عمييا ثم تختفي تمك اليد لتاتي بدمية رأس رجل يرت    
حرك خر الى ان تظير قدمان لممثل اخر تقبعة، حيث يدخل معيا في صراع ا

 باتجاىات مختمفة حيث يبدو ذلك الرجل مع حركات رجميو اشبو ما يكون عنكبوت او
حشرة انقمبت عمى ظيرىا وىي ترتجف، حيث يبدأ الرجل بالبحث عن ذلك الرأس. 

ون مغمف بالورق بشكل كامل ، يظير ممثل ثالث يرتدي طربوشا مغربيا لكن وجيو يك
بالكامل فيسحب  محووىنا يبدا الممثل االول بإزاحة الورق عن وجيو الى ان تظير مبل

ذلك الرأس ويخفيو، ويبدا الصراع عميو الى ان يفتح غبلف الرأس عمى شكل صندوق.. 
لتخرج منو شخصية ىبلمية وضع بيا المخرج قدما بمكان اليد اليمنى لتدخل بحوار 

ر من اجل الحصول عمى متعة المشاىدة بصور سريالية مصطنعة وترتقب مباش
 -االحداث الممزوجة بالخدعة البصرية وىي تقول:

 )انا اممك حمما( او ) انا داخل حمم(

 ثم تظير امرأة بضحكة ىسترية بعد ان ازاحت الورق المغمف عن وجييا بيدىا.

 فكرة(..) انا ال اممك اي   :ممثبل اخر ليقولثم يخرج 

 )فماذا افعل ىنا؟(

ويبدأ بطرح االسئمة ثم يسقط داخل ذلك الصندوق المستطيل الذي تدور عميو     
االحداث، ويخرج ليكمل الحوار، ثم يسقط لتظير امرأة اخرى كانت تعير قدماىا 
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لصاحب الحوار، ثم تظير معيا امرأة اخرى بالمقموب من تحت افخاذ رجل اخر وىي 
ك افخاذىا المجوفتان بيد الممثمة االخرى التي تعطييا لذلك الممثل تغني لتنيض وتتر 

عمى شكل دمية وقد قصت اطرافيا... وتتوالى ظيور الشخصيات بأدوار الذي يقفز 
في وسط مقدمة المسرح... وكانو صندوق  وجودمفة من ذلك الصندوق العجيب الممخت

سمت بصندوق الشحن الذي الساحر او البيموان الذي يدىش المتمقي بدمى مغمفة ار 
يعبر اليابسة والمحيطات ليصل بو المطاف امام فجوة مستوحاة وىي تنفخ بخبليا 
اختبلف االدوار ليصل العدد الى ثمانية ممثمين ) اربع نساء واربع رجال( يخرجون من 
فوىة ذلك الصندوق الذي يطفو فوق سطح الماء تارة ويتركز عمى اليابسة تارة اخرى 

شكل ) طرد( يحمل دمية الوجود في ان لحظوي يرتكز عمى تراكيب  ويكون عمى
 العرض. ىذه الدمية الساكنة والمتحركة تطرح كما ىائبل من االسئمة...

 ىل نحن نتحرك؟... ىل نحن ننتقل؟.... ىل نحن نسافر؟...

 ان الطاقة كامنة في الذات ال تتحرك فنحن ) مسافرون ببل حراك(.

شكمت ىذه االدوار، وبمساعدة االستخدام التقني االمثل لمتفاصيل التكنموجية الفنية،     
اضافة الى الحيل االدائية المتنوعة، شكمت المتكون الجمالي من خبلل الرجوع الى 

محطة الى اخرى في  االنسان المعذب في ثنائية) الوجود والعدم( وىو ينتقل منذاكرة 
يو متحركة.. وكذلك تنوع اماكن االداء في تجسيد االدوار صناديق منعزلة وبيئات منظر 

المدعمة بحركة الممحقات والكتل المجسمة كميا مكنت مخيمة المخرج في عممية 
 التجسيد لمدور المؤدى من قبل الممثل واكتشاف خفايا طاقتو الجسدية.
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جو وفي مشيد اخر ينزاح الصندوق من مكانو ليسقط في الماء ويسبح في اموا     
كأنو تائو حيث البلجدوى ببيئة ايقاعية جديدة تتعالى فييا موسيقى عزفت عمى الة 

نيا كانت تعاني االحتباس في بمبلبس بيضاء ويبدو ا أمراءة)الجمو( ومن ثم تظير 
، تنظر يمينا وشماال وتنتيز الفرصة محاولة اليرب من ذلك الصندوق الصندوق  داخل

ومن خمفيا، وتنصاع الييم، ويظير احد الممثمين يبدو  المعين فيمسك بيا ممثمين اثنين
ساكنو)الجان(. ثم يخرج ذلك الرجل يده من  وكأنياانو يمسك عمبة تكاد تقفز من يده 

في الفضاء العمبة وىو يمسك بطائر يرفرف بجناحيو وىو اشبو بطائر )النورس( يحمق 
طائر حيث يجعمو ينقر بحركة يد الممثل ويقوم ذلك الممثل ببعض االالعيب بذلك ال

الفتاة بأصبعيا تارة وتارة اخرى يضع الممثل الطائر فوق راس الممثل الثاني الذي 
يرتدي قبعة فيضع ذلك الطائر البيضة فوق قبعتو بشكل فنتازي متقن، كانو يذكرنا 
بطفولتنا المنسية حين كنا صغارا نجسد الطيور.... ورؤوس الحيوانات من خبلل 

    عكاسو عمى الحائط بواسطة ) الظل والضوء(.الضوء وان مصدر 

ويحمق الطائر بعيدا بإيماءة من الممثل وتختفي معو الممثمة معو، ويستمران     
، وىنا يظير ابداع المخرج في ابتكار اخراجي ممفت الممثبلن المعب بحركة ادائية متقنة

ذا واداء تمثيمي ال يخمو من الطرافة حين يتقاذفان اكياس النايمون بطرح طفولي 
مضمون يشكل جممة من االحداث والصراعات العالمية المتداخمة وكأنيما يتراشقان 

التأويبلت  القنابل من اجل الييمنة وفرض النفوذ، سيما وانيا حركة ال تخمو من
ذات النوازع البشرية التي تحطم الحياة وتممؤىا قيحا،  والمنعكفاتالسياسية والصراعات 

وذلك من خبلل اداء الممثل الذي يستمر بالسبق في وجو عدوه  عدة مرات حتى يمتمئ 
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الصندوق بقاذوراتو اليوجاء. وىو ما انفك يرمي ويرمي بيا الى ان يغرق معو ىو 
 ة عمى ان الحرب ال غالب وال مغموب فييا.االخر. وتمك دالل

والمشيد الذي تبله المضامين الفكرية , ية االدائية في ىذا المشيد مملقد جسدت الع     
التي نسجتيا مخيمة المخرج واظيرتيا مينية وميارة الممثمين من اجل الحصول عمى 

ولو   شديد الحساسيةثل فعل التواصل في مختبر مالمادة الفنية المتقنة والتي تحقق لمم
تفحصنا مشيد دخول الشاحنة في الصحراء والتي تحمل الطرود لتقف خمف ركام من 

ن االرض وكأنيا نبتة من الشوك في مالورق االسمر، ثم خروج ذراع ألحدى الممثبلت 
حراء. ثم تخرج المجموعة من الممثمين بنفس الفعل لتنطمق رؤية جمالية اخرى في الص

مدىشة، اذ تماىت فترات االنتقال من مشيد اخر وبنية واخرى  تكوينات ابداعية
 لتستنطق التجسيد الجمالي الموزع ضمن ىيكمية متفرقة حققت االندماج المتواصل لدى

وىو يؤكد عمى صراع االنسان مع نفسو لجانتي( المتمقي عبر الطروحات المتقنة )
مع العالم وانما اراد ان يظير ونوازعو الداخمية ال صراعو مع االخر، او صراع االنسان 

 صراعو مع نفسو وىواجسو ومخاوفو بالدرجة االساس .

وفي امتداد الحدث الذي تميزت بو حركات الممثل المؤثرة والمتجمية تحت دائرة     
االدراك بين حيوية وطاقة الممثل وسريالية التكوينات االبداعية لمخيمة ) جانتي( وذلك 

ور المياجرة الى الصحراء .. وىي تغنى بحثا عن حياة حين يرسمون لوحة من الطي
اخرى يمارسون حريتيم فييا... وتنسل فتاة لتسقي بقعة ارض في الصحراء لعميا تبعث 

بأبريق السقي األسطوري، وتستجيب ليا كرة من النبات لتنمو فجأة ويخرج بيا الحياة 
ثمة اخرى الستخراج منيا مولود تحاول طعنو بسكين فيمنعيا من حوليا. وتذىب مم
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رضيع اخر، ويقفز ممثل الستحصال طفبل اخر وىكذا الى ان تدب الحياة في تمك 
الصحراء القاحمة بوالدة اطفال من الدمى مع تمك الدمى الصغيرة التي اوجدىا من باطن 
االرض لعبة الحياة والموت في ثنائية الوجود والعدم في مشيد ال يخمو من الفانتازيا 

وبعد ما انجمى الضوء من العتمة حتى الشفقة والخوف بين االبوة واالمومة والحيوية و 
قاربا يزحف من الصحراء الى المدينة ذات  ليشكمواجموسا  يصطفوننرى الجميع 
حيث الصناعة والتكنموجيا الجديدة ويضيفون بناء فوق البناء  والناطحاتالمباني العالية 

الحديث وتبدأ عجمة الحياة بالدوران المتمثمة ب ) دوالب اليواء( المعبر عن احبلم 
مروحية من خبلل الممثمين.. ثم يدخمون الطفولة وذاكرة المدينة ثم تحمق ثبلث طائرات 

حنة تطحن البشر الواحد تمو في مناكفات البورصات العالمية عمى شكل حرب طا
االخر... ثم يحدث انزال جوي عمى شكل برشوتات وتندلع النيران الى ان تضع الحرب 
اوزارىا بعد ظيور طفل يبكي... وكأنو يحتج ويصرخ كفاكم حروبا وموتا وتجارة 

 بأرواحنا.

عتماد لقد سعى المخرج في رسم رؤيتو االخراجية الى ازاحة المألوف والتقميدي باال     
عمى حركة واداء الممثل بشكل خاص من خبلل ماديتو الحيوية وطاقتو التي حوليا الى 
تعبير فائض باإلثارة واالنبيار يبعث الحياة في الدمى الميتة . سيما التمثيل الذي امتمك 
طرق وخصوصيات متعددة ، فجعل المخرج كل طريق يمتمك خاصية من التعامل التي 

وصوتو، ومن خبلل تواصمو، وكيفية ان يصبح  هعرفة حدود جسديعتمدىا الممثل في م
ميو كل من اداة مطواعة تمتمك طاقاتيا التعبيرية جسدا وصوتا. وىذا ما اجمع ع

ىولد( حينما اصب اىتماميما عمى الحركة واالداء التعبيري )ستانسبلفسكي( و )ماير 
   الذي ينتج الخطاب البصري .
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 النتائج 

التزم الممثل بالرؤية الفنية لممخرج ثم وظفيا بعد أن يكون خزنيا في مخيمتو   -1
 وأضاف عمييا من عندياتو.

وظف الممثل كل الميارات التقنية المتداولة في العمل وسيطر عمييا واستخدم   -2
 .وسائمو ووممكناتو إلبراز التحوالت االساسية في االداء 

مص الشخصية ونجاح الدور المنوط اليو ساىم االستعداد النفسي لمممثل في تق -3
 وبالنتيجة نجاح االداء والعرض.

تبلحم مخيمة المخرج مع مخيمة الممثل وتطوير كل من قراءتيم لمصورة  -4
 المشيدية . خمق نوع من االبداع واالبتكار الفني 

غادر الممثل مع المخرج االداء التقميدي الكبلئيشي . بعدما تم شحذ مخيمة كل  -5
 قراءات التفكيكية الحديثة .منيما بال

نجح الممثل في تجسيد ادوار مبتكرة ونقمت صورة الواقع بعد أن فك  -6
   شفراتالتداخل بين الواقع والخيال. 

  األستنتاجات
تجتمع عدد من العوامل السايكموجية العائدة لممخرج ولممثل في اظيار جمالية  -1

 االدوار المسرحية
واالبداعية والحركية ىي أىم اداة ووسيمة يستخدميا الممثل وقدراتو الفنية  -2

 المخرج في ايصال رسالتو لممتمقي .
الواقع الديني واالجتماعي والسياسي واالقتصادي والفني لمممثل لعب دور كبير  -3

 في تقديم دور قريب من الواقع المعاش.
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صورة انتقمت وانعكست  العبلقة الديناميكية التفاعمية بين الممثل ودوره الى  -4
 وانطباع مشابو بين الممثل والمتمقي.

 المقترحات 
دراسية جمالية الدور المسرحي المعتمدة عمى صوت الممثل وحركتو في   -1

 الخطاب العراقي 
   تقديم دراسة مقارنة تبين جمالية االداء المسرحي قديما وحديثا   -2

 المصادر

                                                           
1
ُٚظر: ٔٚسهٌٕ، خٛهٍٛ: ساٚكٕنٕخٛا فٌُٕ االداء، حر: ػبد انسًٛد ) انكٕٚج: سهست ػانى  ((

  052،ص0222انًؼرفت(،

0
  001ُٚظر: انًصدر انسابق:ص ((

3
َسٕ يسرذ فقٛر، حر كًال قاسى َادر ) بغداد: دار انشؤٌٔ انثقافٙ، ب ث ( خٛرز٘ كرٔحٕٔسكٙ:  ((

 93،ص

9
   191صبٕر ػبد انرزًٍ، دار انًالٍٚٛ، انًؼدى االدبٙ،ص ((

5
 (ُٚظر: شفراث اندسد، خدنٛت انسضٕر ٔانغٛاب فٙ انًسرذ، ث ػٕاد ػهٙ .(

6
 . 23(ص0221(ايٍٛ: صانر: يراة انظم: ) انقاْرة دار انُٕٖ نهطباػت ، (

1
ٕ انًصرٚت، ب ث ( رشا رشد٘، َظرٚت اندرايا يٍ ارسطٕ انٗ االٌ، ) انقاْرة: يكخبت االَده ((

 . 03ص

2
 .039(، ص1322(ُٚظر فضم صالذ: يُٓح انٕاقؼٛت فٙ االبداع االدبٙ،) انقاْرة: دار انًؼارف،(

(
*

( كًا ٚطهق ػهّٛ ػادة نخًٛسِ ػٍ اخّٛ )ارَسج( فٙ فرَسا. ٔقد ( ٔند انًًثم ) بهٕ كَٕخا كٕكالٌ

يثم ادٔار كثٛرة فٙ انًسرذ، فضال ػٍ حُظٛرِ فٙ يدال انبسث انؼهًٙ بًا ٚخؼهق فٙ فٍ انخًثٛم، 

ٔحؼد اػًانّ ) انفٍ ٔانًًثم( ٔ ) فٍ انخًثٛم( ٔ )فٍ االنقاء ٔانًُٕنٕج( يٍ انًراخغ انًًٓت فٙ َظاو 

 ا.انخهربت فٙ أرب


