
:مفردات الفصل األول
ھو تقمص الشخصیات الدرامیة ومحاولة محاكتھا على أرض الواقع وتجسید مالمح :للتمثیا

.وصفات تلك الشخصیات وأبعادھا المتباینة في الروایة أو المسرحیة المكتوبة

أھمیة التمثیل
الترفیھ بالمقام إن التمثیل ھو مرآة المجتمع، وعلى الرغم من الھدف الرئیسي لفن التمثیل ھو

األول، إال أن التمثیل لھ أھداف أخرى منھا إعادة تمثیل التاریخ وتبسیطھ للمشاھدین وكمثال على 
للحمالت یةوالذي عرف الناس بذلك القائد العظیم ونقل صورة حالناصر صالح الدینذلك فیلم
.الصلیبیة

كما أن التمثیل لھ دور ھام في تعلیم الناس وتبصیرھم بحیاتھم بشكل یتقبلونھ من خالل قصة من 
.الحیاة الیومیة

ات الممثلصف
أن یتمتع بالجاذبیة الطبیعیة حتى یصدقھ الناس، كما یجب أن یستطیع تقمص الممثلعلى

كما وصفھا ستانسالفسكي القدرة ) البالستیكا(الشخصیات على اختالفھا التمتع بالمرونة الجسدیة 
على تخیل المكان والتماھي مع مفھوم منظور الشخصیة ومنظور الدور

تاریخ التمثیل
:التمثیل في العصر االغریقي

كان المؤلف ھو .كان المسرح ھو النوع السائد وكانت العمل كلھ للمؤلف من كتابھ وتمثیل وإخراج
دوار حتى الدور النسائى الممثل الوحید وكان یقوم بتغییر مالبسھ واقنعتھ لكى یقوم بأداء كل األ

لذا كان المؤد یستعین بعدة اكسسوارات وشعور مستعارة لتساعدة على أداء كل األدوار
:التمثیل في العصر الروماني

اختلف األمر قلیال فقد زاد عدد الممثلین كما أصبحت الوظیفة الوحیدة للمؤلف ھي كتابة النص 
.فقط

:التمثیل في العصور الوسطى في أوروبا

ثیل المشاھد والقصص حیث كان یتم تمالكنائسمصورا علىالعصور الوسطىكان التمثیل في
التي تدور حول الثواب والعقاب وتدعیم المبادئ الدینیة الكنسیة Didactic plays الدینیة

.والمبادئ األخالقیة
: التمثیل في العصر اإللیزابیثي

خرج التمثیل من الكنائس إلى الشارع فنشأت الفرق المتنقلة وفرق المسارح المختلفة والتي كانت 
وكومیدیا سوداء وتمثیل مشاھد كومیدیامن. ھا على عرض مایجذب الجمھورتتنافس فیما بین

من أبرز رواد تلك .العنف والحرب والقتل على المسارح، حسب ذوق الجمھور
.ونسونوبن جشكسبیرالفترة
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: مسرح شكسبیر

كان مسرح شكسبیر یعرف بطبیعھ األداء كان مسرح شاكسبیر یستمد قصصھ من التراث 
ومبدأ (رومیو وجولییت) وغیره وكانت مسرحیاتھ تمتلئ بقصص الحبوبلوتارخالروماني

. حلم لیلة صیف:مثال(التخفي والمفاجأة والقصص الخیالیة

كان التمثیل في عصر شاكسبیر مقصورا على الرجال، حیث لم یكن مسموحا للنساء باعتالء 
المسارح وبالتالي كان الغلمان یقومون الشخصیات النسائیة بارتداء األزیاء النسائیة وتغییر 

.ون مقنعاالصوت حتي یك

لم یكن التمثیل یحظى بكثیر من التقدیر في تلك الفترة، فال زال الممثلون یقارنون بالمھرجین 
.السیركوغیرھم من العبي

التمثیل في العصر الحدیث
كان الممثل ال تقبل شھادتھ أمام المحاكم أصبح الممثل أبرز نجوم أخذ التمثیل بعدا آخر، فبعد أن 

.وفناني المجتمع في غالبیة دول العالم المتحضر

واتخذ . في الستینیات من القرن العشرین(التلیفزیون(والمرناة والسینماالمسارحفقد ظھرت
:طابعا أكثر تنظیما، ومن ذلك

: یلمعاھد وأكادیمیات التمثظھور 

ظھرت األكادیمیات التي تعلم أساسیات فن التمثل وتصقل الموھوبین وراغبي االنخراط في 
العمل الفني بشكل أكادیمي منظم معترف بھ بشھادات رسمیة معتمدة
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:فن التمثیل واألداء والشخصیة

وفیھ ایضا - الحوار -ھو فن اللعب وھو كل ما یتعلق في الحركة والصوت والنص :التمثیل

دراسة للجوانب النفسیة واالجتماعیة مع تدریبات متتالیة في مختلف االسالیب التي یمارسھا 

.الممثل عبر شخصیاتھ المختلفة 

ا بشكل عام وفن وكما نعرف ان التطور التاریخي للفنون الجمیلة وما احدثھ من متغیرات فیھ

لم یعد فن الممثل او التمثیل یعتمد على ...التمثیل على مستوى تقنیات الممثل بشكل خاص 

والتي ترتبط في عملیة االبداع الفني --الممثل لإلنسان-- الموھبة فقط انما ھناك االرادة القویة 

جھده والبحث عن الى باإلضافةوعمل الممثل نفسھ ونشاطھ الذي یعتمد على الجسد والحركة 

ماھو افضل من خالل عملیة االستعداد واالمكانات التي یتمتع بھا والتي تتطور و تنمو عبر 

الحركة وما یصاحبھا من افعال وردود إلتقان-- للجسد -- مفھوم التدریبات والتمارین المستمرة 

.لمتفرج وتثیر اسئلة كثیرة لدیھ افعال والتي تبھر ا

امكانات ھذا الممثل وابداعاتھ و ادواتھ التي یستخدمھا في تقدیم سینوغرافیا اذن كیف لنا ان نحدد 

...جسدیة متلونھ ومتعددة لكونھ حامل الخطاب المسرحي ولھ مثل ماعلیھ 

على اھمیة فن الممثل وھو یقف على خشبة المسرح لیقدم لنا قدراتھ التأكیدالبد لنا في ھذه النافذة 

الخیال الى اماكن بعیدة لیتمم في ذلك عملیة التواصل مع عوالمھ في التركیز واالنتقال في 

الخارجیة ویجسدھا في الحركة والجسد والصوت وتقنیاتھ االخرى التي اكتسبھا بالفطرة او 

...الدراسة او الموھبة 

وھنا نتساءل ھل ان فن التمثیل ھو موھبھ ام دراسة ام االثنین معا ؟

؟) اي الدور، للشخصیة المسرحیة ( الشخصیة كیف یمكن ان تحدد وتضع الصفات

....مالھ في التمثیل وما علیھ .. االحساس بالصدق عند الممثل في تقدیم الشخصیة 

الممثل الذي یعتلي خشبة المسرح لكي -عن قدرات االنسان نتساءلاسئلة كثیرة تدفعنا الى ان 

ھدف وإیصالتكثیف االحداث یقدم مھاراتھ وفنھ كحامل خطاب مھم الى الجمھور من خالل

العمل للجمھور عبر وسائلھ و ادواتھ في االداء وااللقاء وقراءة النص وقوة التعبیر موضحا 

الحاصل على المتفرج عبر ذلك السحر التأثیروما ھو ، القدرة الفنیة والوظیفة الفنیة لتلك المھمة 

یمتلك القدرة السحریة على سرد تلك كیف لنا ان نرى الممثل وھو الذي ...والمتعة التي یقدمھا 

االحداث وتأدیة عملھ على خشبة المسرح بشكل ممیزا كیف یتعامل مع سینوغرافیا العرض 

كما وان من ...الى االنارة والموسیقى والتنویعات االخرى باإلضافةواھمیة توظیفھا لخدمتھ 

نطوقة ومخارج الحروف صفات الممثل الناجح ھي سالمة النطق واالفصاح ووضوح الكلمات الم



.والتحكم في التنفس 

تعرفنا الى الكثیر من الشخصیات ، من خالل دراستنا للشخصیة في المسرح على مر العصور 

وایضا تعرفنا على سلوك ، الى اخره .... -عطیل -ھاملت - أجاممنو- المسرحیة مثل أودیب

- شكسبیر: ب عالمیین امثال العدید من الشخصیات المختلفة والمتباینھ كتبت من قبل كتا

.وغیرھم-ولوركا -وشللر-ومارلو -وشیخوف 

ثم مجيء بریشت بمنھجھ ) التمثیل ( بعد ظھور ستانسالفسكي صاحب اھم منھج ومدرسة في فن 

المختلف عنھ بدأت الشخصیة المسرحیة تأخذ منحى اخر ایضا ومغایر لما كان ماقبلستانسالفسكي 

وایضا اخذ بنظر ، عتناء بالشخصیة وأزیائھا ومكیاجھا وسلوكھا بعد ذلك بدأ اال، وبرشت 

االعتبار وعي الشخصیة والقدرة على تطورھا ثم استیعاب التعلیمات والتمارین التي تمارسھا 

.ھذه الشخصیة وفقا للجو التي كانت تعیش بھ 

واعتبار الممثل ...الي دور من قبل الممثل ) التمثیل (لذلك ظھرت ضوابط ومسلمات للقیام بفن 

ان خلق الشخصیة في مواصفات متعددة الوجوه التقدر . خالق للشخصیة على خشبة المسرح 

.ة ابداعیة حتى تحفر في الذاكره بثمن ومن الضروري ان تقدم للجمھور من خالل حاالت فنی

وال یكون -- ان یكون الممثل واعیا ومثقفا ویعتمد آلیة تمثیل متطورة : والبد واقولھا ھنا جازما 

أن یراقب نفسھ اثناء .. بل علیھ ان یكون یقضا وحساسا وغیر اندماجي،-- متخشبا الحیاة فیھ 

لكي الیسبق الشخصیة وال یتخلف عنھا ویحدث -- اي اثناء عملیة التمثیل -- العرض المسرحي 

بھ ارباك في عملیة التقدیم باالضافة الى ان یتمتع الممثل بخیال خصب وان تكون مخیلتھ خص

و حتى یستطیع ایضا ان یسبر غور .. ومتقدة و ایضا من صفاتھ ان یتمتع بسرعة البدیھیة 

الشخصیة التي یراد تمثیلھا من خالل التعرف الجید على كل االبعاد التي تتمتع بھا تلك الشخصیة 

البعد الطبیعي (یعني بمعنى اخر ان تكون ھناك دراسة معمقة في جوانب الشخصیة المھمة .. 

وعلیھ ایضا ان یعي تاریخ الشخصیة وتطورھا في مراحلھا ) بعد االجتماعي البعد النفسي ال

.االنسانیة



:وعالقتھا المتشابكةالشخصیة

ان الشخصیة ھي االساس الجوھري للنص وھي القلب النابض للحكایة لذلك قبل البدأ بأي شئ

ھنا ... البد من التعرف بشكل جید على اسلوب او جوانیات الشخصیة وعلى صفاتھا واوضاعھا 

.من ھي الشخصیة ؟ وعن اي شئ تتحدث في العرض المسرحي ؟... یطرح سؤال 

كما معروف البد ان نتعرف على الحیاة الداخلیة للشخصیة التي تبدأ من المیالد وحتى لحظة 

ثم نحدد ونعرف صفات ، لك الخطوات االولى التي تكون الشخصیة العرض المسرحي ونعتبر بذ

.الحیاة الخارجیة للشخصیة التي تبدأ من اللحظات االولى للعرض المسرحي الى نھایتھ 

وعلى طول فترة العرض المسرحي سوف تنكشف لنا الشخصیة ومحدداتھا وصفاتھا من خالل 

نتابع ، این تعیش ؟ عالقاتھا مع االخرین این ولدت ؟ : مؤشرات مھمة جدا توضح لنا مایلي 

وكذلك عالقات ھذه الشخصیة مع االخرین في دیمومة تفاعلھا سوأ ، حیاتھا العاطفیة واالجتماعیة 

، كانت ودیة طیبة او عدائیة شرسة او ایضا بطریقة مختلفة وھنا نعني عملیة الصراع اي الدراما 

.وتفاعل الشخصیات مع نفسھا ایضا 

لمفھوم تحدید الصفات للشخصیة المسرحیة البد وان یقودنا الى معرفة مكوناتھا الذاتیة ان النظر 

وطریقة عیشھا واسلوبھا بالحیاة ماذا تعمل من این تعیش كیف تتعامل مع ، والخاصة والمھنیة 

االخرین عالقاتھا طیبة بھم ام سیئة ؟ كل ھذه االسئلة تنطرح حینما نتحدث عن كیفیة وضع 

.فات للشخصیة المسرحیة محددات وص

لھا --- الدور--- نحن في المسرح نقوم بعملیة استكشاف لكل العالقات التي ستلعب الشخصیة 

منفصل / اعزب / مطلق او مطلقھ وھكذا / او متزوجة . متزوج : نبحث عن االحوال الشخصیة 

( أقصد ھنا ناخذ مشكلة الحالة التي تعیشھا الشخصیة وھل ھناك عقدة معینة في حیاتھا / 

الحب والكراھیة الھوایات التي تھتم بھا من ھذا كلھ . عالقاتھا الغرامیة ان وجدت ) الشخصیة 

یصبح لنا غطاء واسع ومھم من المفردات والمساحة الكبیرة للتعرف على مفاصل حیاة ھذه 

راع اي لصالشخصیة وبالتالي نبدأ بتحدید المعوقات والعقبات التي نضعھا لھا لكي نبدأ بعملیة ا

.الدراما كما قلنا سابقا 

وبھذه البدایة سنرى ان الفعل الدرامي ھو االساس للشخصیة والشخصیة ھي الفعل لذلك ویتم 

تجسید الشخصیة بالعرض المسرحي وتحدید حاجتھا وتحدید وجھات النظر فیھا وبعد تحدید ھذه 



وكذلك یعني لنا الفعل .ان كافة الشخصیات لدیھا وجھات نظر محددة فردیة نتأكدالصفات 

الدرامي كیف تسیر االحداث بتفاصیلھا المختلفة بحیث تجعل من الفعل عبر الشخصیة للوصول 

الى نتائج امرا واقعیا الن لكل حدث سبب منطقي تفعلھ ھذه الشخصیة او تلك ویعتمد ھذا في بناء 

.ویق الذي ینبع من تلك الشخصیات الحدث على االثارة والتش

موقف وھي سیرة ذاتیة ممیزة للشخص وھي : للشخصیة ولتحدید صفاتھا نجد بانھا ناقراءتومن 

ویعتبر السلوك ھو الحدث الدرامي الن جوھر الشخصیة یعني لنا الحدث الدرامي ، ایضا سلوك 

اثناء باألخرىھذه الصفات والعالقات التي ذكرتھا ترتبط ببعضھا البعض وتتداخل الواحدة 

.فعال بناء ھذه الشخصیة او تلكمما یالئة وتحدید شكلھا وبعد ذلك یتضح لنا عملیة بناء الشخصی

ان التفكیر المتصل في الشخصیة امرا البد منھ وكذلك البد من االخذ باالعتبار ان الشخصیة 

فمن الضروري اعادة صیاغة االفكار لكي ال یكون ھناك جمودا ) تتغیر اثناء العرض المسرحي (

.خصیة في مواقف تلك الش

بین نفس الممثل -التقمص او االندماج -ان حب الشخصیة في العمل من قبل الممثل یحقق 

والشخصیة التي یمثلھا وھو یقودھا بنفس الوقت الى التمییز بین ماھو عرضي غیر ھام وبین ما 

.وھذا الجوھر الذي یبنى علیھ الفعل المتداخل في الدور ، ھو یشكل جوھر االنسان ذاتھ 

بناء الشخصیة ھي بدایة للتعرف على وجود تفاصیل الخوض عنھا والبحث فیھا لھ عالقة أن 

أن .بكیفیة تشكیل البعد الطبیعي وتشكیل وفھم البعد النفسي وایضا ما یتعلق بالبعد االجتماعي 

اختیار الشخصیة وآلیة حركتھا ومسار تناولھا ومعالجتھا یقدم عرضا تاما لصور حسیة حیاتیة 

جانب العرض وان التنسیق في بنیة العمل كما ذكرت عبر الفضاء المسرحي ھو حالة مھمة في

خلق الجواء تلتقي فیھا الشخصیات وتؤكد على ارتباطھا في الحدث الدرامي من خالل التتابع 

المنطقي لالحداث كما في النسیج العام للحبكة وبالتالي تكون ھناك طبیعة مھمة في بناء الشخصیة 

.الحوار ووظیفتھ وعالقتھا ب

ان االختبار العملي للشخصیة في اسلوبھا وادائھا في شبكة عالقاتھا یرسم لنا مالمحھا التي 

الن المالمح تعطي للشخصیة حقا بان تعبر عن نفسھا من ،ترتدي حیاة جدیدة ملیئة بالتفاصیل 

ما ذكرت والمھنیة حركات خاصة بھا من خالل المالبس التي ترتدیھا وایضا من بنیتھا النفسیة ك

.والثقافیة وكذلك الوطنیھ او القومیة 

ثمت سؤال یطرح نفسھ بعالقة مھمة حینما نقول ھل ھناك فرق بین فن التمثیل واالداء المسرحي 

واالجابة عن ذلك تقودنا الى نقول ان فن التمثیل ھو حالة تشخیص أحدى الشخصیات الخیالیة 

وھي حالة أقتباس من الشخصیة وحقیقتھا ، المؤلف والتي لھا أسس واقعیة ومن محض فكر 

.-- لیست في الممثل وانما في الشخصیة المراد تشخیصھا -- وھي



والبد ان نشیر الى ان ھناك طریقتین في المسرح طریقة تقدیمیة ونعني بھا االداء والثانیة 

یقة الشخصیة وما أن طریقة االداء ھي طریقة قدیمة كالسیكیة تحاكي أو تقلد طر. التمثیلیة 

.مأخوذ عنھا وعن سلوكھا المعروف 

و التمثیل یأخذ طریقة التقمص وأضافة سلوك ومعرفة الممثل من حیث تصرف الممثل في 

.التمثیل اي یعني بالخیال والتخیل في حبل القیادة في الوعي وفي االیھام 

ل ووضعیة جسده في االداء الان تقنیات الممث...والبد ان یملك الممثل تقنیات عالیھ في عملھ 

.یعطي مكانة كبیرة لھ كمرحلة تسبق التعبیر وتحدده 

وقد اختلفت نوعیة .... اذن ھما تعبیران یستخدمان بشكل متبادل وبینھما روابط كثیرة اساسیة 

كما في --الصوت والحركة -- االداء حسب ظروف العرض المسرحي في الشرق او الغرب عبر

لعالم المحیط بالشخصیة من خالل حركة الجسد االیحائیة الملیئة بالترمیز الغرب او تجسید كل ا

اي بمعنى اخر استحضار العالم المحیط على خشبة المسرح كل ھذا یتعلق باختالف تقنیات اداء 

أن الممثل یقدم جھده الكبیر بتفاصیل تتناسب مع وصف . كل ممثل في ھذا الفن 

) االداء المسرحي (بأنھ مثل بناء ساعة سویسریة وان ) التمثیل( وقد وصف . شخصیتھوعالقاتھ

.ھو عملیة بیع ھذه الساعة

منشئ ( أن الممثل یعلن أنھ یمثل وأن مایقدمھ لیس واقعا بل محاكاة للواقع وھو ایضا یكون 

وعندما یحدث االشتباك بین العرض المسرحي والجمھور البد للمثل ان یعرف كیف ) الحدث 

.جید یؤدي الدور بشكل 

والمسؤول عن ذلك ھو الممثل من خالل ، و التمثیل ھو االرتقاء بالنص وانتشالھ من الھبوط 

والبد من القول ان اعتماد الجسم على الروح من االھمیة القصوى لفن التمثیل .... تحریك طاقتھ 

للمعنى المولّد الحقیقيألنھلكي یبقى محور نظم العالمات والدالالت من خالل ادائھ المسرحي 

كما انھ یعني التركیز على قوى ، بصوتھ وحركتھ وحركة جسده والوجھ والیدین وتلوین النص 

یقدم على ءشيالممثل الخالقة باكملھا للوصول الى الھدف عبر أدائھ المسرحي اي التجسید لكل 

خشبة المسرح من غناء ورقص ونطق في اللغة بشكل سلیم وواضح والیجوز لھ ان تتراكم 

وكذلك .. بل یشوه االلقاء المطلوب من الشخصیة تقدیمھ) یعطل ( مات في فمھ وتتعثر النھ الكل

یكون عارف في فنون البھلوانیات و المبارزة ایضا الى اخره من التفاصیل التي تتعلق في 

أذن البد من تقنیة عالیة في االداء لكي تظھر ابداعات وطاقات وایضا .. تكوینات الممثل الفنیة 

نفعالیة للمثل التي تحدثت ألن االداء یتحكم بالمعطیات اال، نات الممثل الخفیة وتجعلھا مرئیة امكا

.عنھا 

، بالتلمیحات بوسائل اتصالھ الصوت باإلیماءاتفي االداء المسرحي یستعیض الممثل بالنظرات 



.ویزداد تأثیرذلك على المتفرج ، االنفعال ،الحركة 

ف یؤدي دوره وان یكون خالق ومبدع في ان یخلق حالة من ان الممثل البد وان یعرف كی

الى العودة الى حالة باإلضافة)من الحزن ینتقل الى حاالت من الفرح (و ) الضحك في الحزن (

وھنا یمارس تأثیراتھ على المتفرج ان یتحرك بشكل سھل . وھي الحالة الطبیعیة لھ ) التوازن (

.النص بشكل دقیق یتناسب وتصرفھ وبالتالي یعكس مضمون

في التمثیل البد وان یكون الممثل متیقظ وملئ بالنشاط والحیویة مسترخي غیر متشنج یفكر 

اي ... بالتعامل معھم . یمد عالقات وصالت مع الممثلین. بطریقة یجعل من المتفرج ان ینبھر بھ 

...كونوا لھ مصدرا مھما ومساندا مع زمالئھ فریق العمل على خشبة المسرح لی

وفي عمل الممثل الجید الذي علیھ ان یقدم فن التمثیل من دون ان یتالعب بماھیة الشخصیة 

یتمتع ،المرسومة لھ وكذلك ان یتكیف مع االحداث بدون ان یؤثر سلبا على صفات الشخصیة 

وھو في ..بمستویات عدیدة من المشاعر اثناء اللحظة الواحدة ال ان یشرد وتسبقھ الشخصیة 

یز مستمرة تكون لھ المقدرة على االنتقال في لحظات متعددة بین الكلمات واالفعال عملیة ترك

والبد لھ من یكون دافئ وحساس وان یعرف كیف یقدم الفن واین یخفیھ یعرف این . والمشاعر 

نطالق اي ان سیطرتھ على جسمھ وحركاتھ وصوتھ یعطي لھ اال، یقدم ماھو صغیر وماھو كبیر 

.الق یعني االبداع والت

أن السیطرة التامھ على المتفرج تعني ان الممثل یقدم اداءا مسرحیا ممیزا لذلك البد من ان تكون 

ھناك استمراریة لدعم كل عناصر التمثیل في العرض المسرحي لكي تستقر سلطة الممثل حتى 

رض یستطیع ان یقدم عناصر مثیرة ومناسبة في أداءه وان المھارة والذكاء واالستعداد لكل ع

.م في االرتفاع في مستوى االداء لتقدیم ما ھو االفضل لدیھ عامل مھ

ان تدریب الممثل على اللیاقة العقلیة والبدنیة والنفسیة ھو القصد بأعداده ألداء أدواره

بطریقة علمیة وفنیة تعتمد على اإلعداد األولي واإلعداد الثانوي واإلعداد النھائي مع احترام 

تحسین النطق والقراءة الحركیة واالرتجال واستجماع األحداث الدرامیة القراءة الصوتیة و

وتحدید أھدافھا والظروف المحیطة بھا وااللتجاء إلى الذاكرة الذاتیة والتسلح بالمؤثرات العاطفیة 

.والوجدانیة الشخصیة لمعایشة الدور الجدید

ویجب . قھا على خشبة المسرحوالبد أن یعرف الممثل الشخصیة التي یحاول أن یقوم بھا أو یحق

أن یعرف أین موضع شخصیتھ بالنسبة للزمان والمكان والظروف الشخصیة التي تسبق أحداث 

الشخصیات األخرى ومواقفھا، ویجب علیھ أن یكون قادرا على اإلفادة من تجربتھ الماضیة في 

وف، ویحدده الحیاة لمعاونتھ على إعادة إیجاد الحدث الحالي، الذي یرشح عن طریق الظر

...الھدف



ففي نفس الوقت نجد الممثل فى ..صعب جدا .. لذلك یعتبر التمثیل في المسرح مع كونھ فن جمیل 

كل مشاھد المسرحیة من اول رفع فيیتفاعل معھ حیحقیقيالمسرح یتعامل مع جمھور 

اسدالھاالستار .ال

فالمسرح یخلق روح من ، الوجود فيألي ممثل الحقیقيھو المكان المسرحيكما ان التمثیل 

.فریق العمل ومع الجمھور مباشرة ومع العمل نفسھ ایضا باقيالملحمیة والتعاون مع 

بكامل مشاھده وشخصیاتھ یكون جدیرا بتزوید الممثل المسرحيفتعایش الممثل یومیا مع النص 

فن اللعب وھو كل مایتعلق ان التمثیل ھو. التمثیل والحركة واالداء والى اخره فيبثقافة عالیة 

وفیھ ایضا دراسة للجوانب النفسیة واالجتماعیة مع - الحوار -في الحركة والصوت والنص 

.تدریبات متتالیة في مختلف االسالیب 

وفي االداء المسرحي البد من وجود امكانات للمثل في التخیل والتقلید واالستماع وأیضا الفھم 

وتعبیر یقوم بھا من خالل یتم ذلك عبر ارسال مؤثراتھ او شفراتھ الداخلي والخارجي لكل حركة 

ویعتمد االداء المسرحي في التعبیر الصوتي والحركي من خالل الجسد . ورسائلھ الى الجمھور 

عبر الكلمات واقترانھا بالحركة وایضا االھتمام في مخارج الحروف وضبط الوحدات الكالمیة 

یب التأثیر التأتي اال من خالل تمرینات عملیة مكثفة لكي تجسد والتركیز على االیقاع ھذه اسال

.التمثیلیة للشخصیات عبر الممثل االدوار 

ان الممثل الجید الذي یستخدم جسده بشكل مقنع ورائع البد وان یكتشف ما ھو مجھول من خالل 

د او ازالة اي الطبیعة االنسانیة التي یتمتع بھا حتى ینمي حركتھ بشكل جید ومن اجل خوف الجس

خطر في نفس الوقت من خالل الثقة التي یتمتع بھا والتي تاتي من خالل الحضور في تجربة 

النھ من ... التمارین لكي یستطیع انجاز الفعل الحقیقي في العمل والحركة على خشبة المسرح 

رین الن التما... دون تمارین فعلیھ سیكون ھناك خلال كبیرا في منظومة الجسد والحواس 

الریاضیة تعطي نتائج فیھا قمة التناسق في بناء شكل الجسد ومرونتھ وبالتالي یستطیع عبر 

التمارین السیطرة على التنفس كما في تمارین الیوغا التي تحبس النشاط الجسدي والحركة كما 

ستمر المفي النوم اثناء الیقظھ وتعطي بذلك افضل النتائج االیجابیة ومن ثم االحتفاظ بالتوازن 

.للجسم مع الفعل البشري 

الن جسد الممثل عندما یكون بنك من التدفقات الحیویة والطاقات المتعددة سوف لن یواجھ مشاكل 

...وال صعوبات في عملیة التقدیم

ومتى ما یصبح جسم الممثل عبارة عن تیار من االندفاعات التي تتدفق بشكل ساحر نراه متالقا 

واالحساس التي تحتوي على انسانیة تشعر بكل ماھو محسوس ویتم بوصولھ الى حاالت الصدق 

...داخلیة للشخصیة وسبر اغوارھا ذلك عبر الدخول في االعماق ال



......ھ وما علیھ الممثل مال

یمتلك الممثل منظومة تعبیریة تتمثل في الجسد والخیال والذاكرة االنفعالیة واالفكار والصدق 

الى ..الحب والكراھیة ..ة افعالھا عبر تعبیرات من الحزن والفرح واالحساس تبث ھذه المنظوم

اخره من انفعاالت وایماءات من خالل حركات الوجھ ولغة العیون والشفتین والرأس واالیدي الى 

تأخذهتنتج عن مسارخاص بإیقاعاتباقي اجزاء الجسد الذي یؤدي فیھ تعبیرا جسدیا مصحوبا 

..اغ ي حركة یسبقھا او تتبعھا فرا

وان التمثیل ،ان التمثیل یعتمد على الحالة الداخلیة للمثل في حین االداء القدیم یعتمد على المظھر 

یتسم بواقعیة وطبیعیة لسلوكیة االنسان الیومیة وایضا فیھ التقمص واالندماج واالنتباه في حین 

.تقدیم ارى ان االداء یكون متكلفا ویعتمد المبالغة وایضا یعتمد التكلیف في ال

.نكھة خاصة جدا بكل ممثل یضیفھا على اي دور یلعبھ . واجد النكھة في التمثیل 

:مثال على ذلك 

أما االداء فھو منسوخ من ..... مختلفةلو لعب عشرة ممثلین الدور نفسھ لقدموه بعشرة طرق 

ل تكاد ولم تكن تلك االقنعة شدیدة التنوع ب، بعضھ وكأنھ أقنعة تلبس حسب نوع الشخصیة 

.تنحصر بنوعین ھما قناع الشر وقناع الخیرو بشكل عام جدا 

أن الشخصیات التي تقدم عن طریق التمثیل تكون اكثر حقیقیة وتبدو متعددة االبعاد أي لھا وجود 

بینما في االداء تكون الشخصیات مجرد جزء من الشخصیات تبث فیھا الروح في . مكتمل وقائم 

.وتموت في النھایة البدایة كما أسلفت سابقا

أن التمثیل یستفید من جوانب الحیاة او من جوانب الشخصیة التي ال تظھر بالضرورة في النص 

فیكون التمثیل في ھذه الحالة أشبھ بتلبس حالة انسانیة . مثل الجانب النفسي والذھني واالجتماعي 

.اي حالة انسانیة بالكامل ولیس فقط تقلید تصرفاتھ الخارجیة 

بل التمثیل ھو الذي یكون مقنعا ویقدم اوجاع وسعادة .... داء ال یقنع وال یوصل البعد االنساني اال

وایضا دخل التمثیل في التطور واصبح علم راقي وبالتالي وجدت للمثل آلیة ، ال متناھیة للبشر 

والخیال مھمة قدمھا وقام بالتنظیر الیھا المبدع ستانسالفسكي الذي وجد بھا االندماج والتقمص

.التمثیل واالداء والتخیل وحبل القیادة كما اشرت ایضا في معرض شرحي عن 

:ومثال آخر على الموضوع 

فیجب علینا أن نتكلم بطریقة ، اذا حاولنا ان نخرج مسرحیة أودیب ملكا على الطریقة االدائیة 

ات كالسیكیة تبعا وبطبقة عالیة وان نتصرف كشخصیة ملوكیة بكالسیكیة كبیرة أي بحركمختلفة

ھذه أو كما تدل على عظمة تلك الشخصیة في الحركة و االیقاع واالتكیت وتعتمد مثل 

.الشخصیات على مبدأ التطھیر 



ویھضمیعاني الممثل حتى یتقمص ، أما في التمثیل لشخصیة أودیب فتكون الشخصیة اكثر حریة 

یجب أن . لدیك الیؤكل مرة واحدة ا: یقول عن ھذا المبدع ستانسالفسكي . الدور بشكل متقن 

الدورتماما او یھضموالقصد ھنا على الممثل أن .... یھضمیقطع الى قطع صغیرة ثم یؤكل لكي 

من ھذا سیكون االمر مبني على أساس ربما الینسجم ولكنھ انطالقا واستنادا الى كل ....ثل الیم

لمستقبل من ابوابھ العدیدة دون الرجوع وبھذا نكون قد أستشرقنا ا-- كما ینبغي--ماذكرنا سابقا 

.الى ماھو غیر مذكور 

من محاسن الصدف ألنھاالستنتاجات التي ذكرناھا لم ولن تكن بمعزل عن ماھو مسلم بھ وذلك 

.ان تكون ھكذا 

امتحان الفصل األول
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