
: الفعل الدرامي والخط المتصل والھدف األعلى

مفھوم الفعل وبنیتھ الدرامیة
إذا كان الجمال في الفن هو كسر المدرك والبحث عن صیغ مماثلة برؤیة إبداعیة 

هو كائن ، فان الدراما أجدر الفنون التي یمكن ، وٕاذا كان الفن هو عملیة ابتكار على ما

عن العالقات بواسطتها خلق األوضاع اإلنسان یة بل قد تكون أقوى أشكال الفنون تعبیرًا

اإلنسانیة ، ذاك الن بنیة الدراما من شانها أن تترك للمشاهد حریة التأویل فیما ورائیات 

النص الذي یشاهده وما یحدث أمامه على مستویات ال حصر لها عما تتسم به الدراما من 

إن تواجه من المواقف الحقیقیة في الحیاة من احتواء لمقومات العالم الواقعي وكل ما یمكن 

.أوضاع وعالقات 

فهو  كان أم درامیًا لذا فالدراما قوامها الحیاة والحیاة قوامها الفعل ، والفعل حیاتیًا

اللبنة الفاعلة في تشكیل الواقع بوجهة العام مشروع للتأویل ، والتحلیل واالكتشاف بوصفه

.))عل أكثر عناصر الدراما غموضًاالف((فـ . والدراما بوجه خاص 

عظم الدراسات على اعتباره روح الدراما ، إال إن هذه اآلراء تختلف في تتفق م

اختلفت في إیجاد ) للفعل(النظر إلى معنى الفعل ، فقد ظهرت مجموعة من التعاریف 

ولو تتبعنا سبب هذا ) .. الدراما(تعریف عام وشامل ، ویرضي رغبة الدارس بموضوعه 

تعریف أرسطو للدراما ، حیثاالختالف لوجدنا ، إن أساسه متأتي من

تختلف محاكاة لفعل نبیل تام لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزیین((یقول إنها 

الختالف اإلجراء واضح ))وفقًا ، فأرسطو في تعریفه هذا لم یشرح هنا معنى الفعل بشكٍل

ونهائي ، لذا فإننا وقبل أن نستطرد في تقدیم التعاریف ینبغي أن نوضح بان هناك ثالثة 

وهو الفعل الذي یعتمد على التجربة وتنمیة : فعل محسوس ((مظاهر من األفعال 

: یسمى فعل السلوك مرئي أو ماالحس اإلیقاعي لدى المشتغل في المسرح ، الفعل ال

وترتیب فعل السلوك یعتمد على تقنیات میكانیكیة هندسیة والثالث وهو المهم ، الفعل 

ولما كان الفعل )). للمسرحیةوهو الذي یرتكز في الحد التكویني الكامل: االنطباعي 

لة تلمس روح الدراما كما ورد من قبل فان أهمیة موضوع هذا البحث تأتي من خالل محاو 

الفروق الدقیقة بین هذه المظاهر

قد أرسطیًا الثالثة للفعل ، كما انه عملیة دراسة مصیره بوصفه مؤسسًا



بعد بمظاهر متعددة في المسرح الحدیث قد تسهم بشكل أو بآخر في تمظهر في ما

.توضیح معنى الفعل أوًال

أو المظاهر التي ظهر فیها عندما نتحدث ((ألننا . وعملیة بناء هذا الفعل ثانیًا

عن الفعل في الدراما ال نعني به الفعل الفیزیائي بمعناه ، الن هذا ال یشمل سوى جزء 

من العملیة ، ألنه ال یجوز أن یقیم من الفعل ، العمل الجسمي والحركات الجسمیة فقط 

تى ، وأن الدراما یمكنها أن تحتوي على فعل عظیم یسیطر على الجمهور من البدایة ح

النهایة دون أن یكون هناك إال القلیل من العنف الجسمي ، الن الفعل العاطفي والفكري 

تأتي من . ))هما الحاسمان أو معروضًا وان أهمیة الفعل في المسرح سواء كان مقروءًا

خالل قابلیته على خلق عنصر الترقب والشد مما یساعد على اإلمساك بالمشاهد و 

ومن خالل هذه )). اجتذاب انتباهه والسیطرة على هذا االنتباه طیلة الوقت المنشود((

ددة للمؤرخین في تجسید العرض المسرحي أو الحقیقة المهمة تأتي أهمیة المحاوالت المتع

عملیة بناء الفعل المكتوب وتحویله إلى فعل مرئي مادي یجسد بوسائل المسرح المهمة ، 

الممثل ، الدیكور ، األزیاء ، وغیرها ، ومن ثم قدرتها على إیصال الفعل المسرحي بالشكل 

بتوریط (ل أن یتمظهر الذي یجذب المشاهد ویشده إلى العمل المسرحي مما حدى بالفع

إن أولى المحاوالت الجادة في توضیح ... وبناء فعل العالقة بینه وبین العرض ) المتلقي

الفعل وشرحه والتأكید علیه جاءت من خالل الدراسة المهمة التي قدمها أرسطو من خالل 

اء والتي اعتمد فیها على دراسة النصوص المقدمة آنذاك وطریقة بن) فن الشعر(كتاب 

الفعل فیها وسنأتي على هذا الموضوع في مجال الحدیث عن بناء الفعل عند أرسطو ، 

.وبعد إن نمر وبشكل سریع على أهم وجهات النظر في تعریف الفعل 

نشاط یجمع بین الحركة ) . ((حسین رامز محمد رضا(فالفعل من وجهة نظر 

تغیر في التوازن ، وهذا التغیر الجسمانیة والحدث ویتضمن التطلع واإلعداد والتحقیق ل

هو جزء من مجموعة من المتغیرات والحركة اتجاه، تغییر في التوازن وقد تكون تدریجیة 

غیر إن ... ، لكن عملیة التغییر یجب أن تتم ،  وقد یكون بسیطًا وقد یكون الفعل مركبًا

یجب أن تكون منظورة ومتطورة ، وٕاذا ما قارنا وجهة النظر ))وذات معنىأجزاءه جمیعًا

بین الصراع یربط ما) رامز(نجد أن ) كریفتش(هذه بالمفهوم السابق الذي أخذناه عن 

والفعل یرى إن اختالف التوازن بین القوى المتصارعة والتي تشكل األساس المنطقي للدراما 

آخر نجده هذا إضافة إلى تعریف. سیوصلنا بالنتیجة إلى تلمس الفعل وأسلوب بناءه 

للدكتور إبراهیم حمادة في معجم المصطلحات الدرامیة حیث یرى فیه ضرورة التفریق ما



، والفعل المسرحي ) Dramatic ،Action(بین الفعل الدرامي 

)Stage،Action ( فالفعل الدرامي كما یراه))الحادثة داخل هو ترك أو تطور

ویؤكد إن تطور أو تحرك الحادثة یتم من قبل ،))الحبكة أو التكوین العام للمسرحیة

بحركته الجسمیة أو بواسطة الحوار  إال انه یطلق على . الممثل على خشبة المسرح سواءًا

ربما . الحركة أو النشاط الجسماني للممثل مصطلح للفعل المسرحي حیث یرى هذا النشاط 

إال إننا نجد أن هذا ). )عبارة عن وثبة أو همسة هادئة ، أو إلقاء حواري((یكون 

التفریق مابین الفعل الدرامي والفعل المسرحي فیه الكثیر من االجتهاد الن المسرحیة كما 

نعرف تعتمد بشكل أو بآخر على الممثل ، وهذا ما یمیزها عن األعمال األدبیة األخرى ، 

لفعل هذا إضافة إلى إن حركة الممثل ونشاطه الجسماني ال تأتي إال من خالل فهمه 

.الذي نجده في النص ) الدرامي(المسرحیة األساسي 

إن الفعل في مسرحیة جیدة یمكن إن یحسه ویفهمه ) ((كریفتش(كما یرى 

فقد . كاتبه حتى قبل أن یبدأ بالتفكیر في تفاصیل الحبكة أو في الشخصیات والحوار 

في مسرحیته ، وحینذاك تكون لدیه فكرة عامة غامضة تطالبه ، بإلحاح ، بإبداء ما یرید 

ینمو الفعل الدرامي ، وقد یخطط الكاتب حتى قبل كتابة كلمة واحدة من المسرحیة ، 

للفعل الصاعد أي المتجه نحو الذروة ، والفعل النازل والحل النهائي ، وفي الحقیقة 

من العمل بالنسبة إلى الكثیر من المسرحینإن ثانونیًا )).عملیة الكتابة تعد جزءًا

عن كل ما تقدم نرى إن هناك مجموعة من المظاهر الفنیة لبناء المسرحیة و  فضًال

)جرستاف فیرتاج(التقلیدیة إال إن أهم هذه المظاهر ، هي فیما قدمه 

الذي وضع طریقة لدراسة عملیة البناء الدرامي سمیت فیما بعد ). ١٨٩٥–١٨١٦(

لبنیة مسرحیة بخمسة  لهذا باسمه ، حیث وضع نموذجًا فصول وقد قسم المسرحیة استنادًا

والحدث المنهبط ، التقدیمة ، ولحظة الدفع ، والحدث الصاعد ، وذروة التأزم ،((إلى 

)مثلث فیرتاج(إن هذا التقسیم سمي فیما بعد بـ)). والفجیعة

. هرم فیرتاج(ومنهم من سماه بـ اختلف على النقاد أمر التمییز بین ((وقد ) 

نقطة التحول والذرة ، فاللحظة الحاسمة أو نقطة التي یتحول عندها : ن المصطلحی

الحدث المتصاعد إلى حدث متهاوي وهي في نظر الكثیرین الذروة، و غیر إن نقطة 

التحول لیست أعلى ما تبلغه المسرحیة من إثارة ومتعة وٕاال لتضائل االهتمام 

، منذ منتصفها ، وهذا غیفي )).ر وارد أبدًامسرحیات شكسبیر مثًال



... تدفق لقوة اإلرادة ((یصف البناء الدرامي للفعل على انه ) فیرتاج(ولعل 

كفاح وكفاح مضاد ... حركة وحركة مضادة ... تحقیق عمل ورد فعل ذلك على النفس 

)).ربط وفك... ارتفاع وانخفاض ...

بعض ویتفق الدكتور عبد المرسل الزیدي في مفهومه السابق رغم وجود

االختالفات إال أنهما من حیث المبدأ متشابهان ویهدفان لنفس الهدف والزیدي یرى إن 

بحیث ) انطالق الحدثنقطة(هناك نقطة مهمة تنطلق عندها األحداث لذا فقد سماها 

:یصبح البناء الدرامي من وجهة نظره كما یلي 

، األزمة ، الذروة ، المقدمة المنطقیة ، تحدید الشخصیات ، نقطة انطالق الحدث 

تدور تهیئة الجو العام وتوضیح الموضوع الذي((والمقدمة مهمة الن فیها یتم . التطهیر 

أما تحدید الشخصیات ففیها نتعرف على )). حوله المسرحیة وأقطاب الصراع فیها

الشخصیات السلبیة واالیجابیة وعالقاتها ودوافعها ، أما نقطة انطالق الحدث فهي ما اتفق

، أي تحول األحداث إلى مجرى آخر حیث ) التحول(على تسمیتها من قبل النقاد باسم 

تقرر فیها بعض الشخصیات قرارات تؤدي إلى تغییر في حیاتها ومواقفها وتصرفاتها ، 

وهي تأتي نتیجة لتصاعد الحدث الدرامي وانتهائه باألزمة التي هي اخطر موقف في 

اشد االصطدامات بین ((ئیة لتصاعد الحدث ، وما هي إال المسرحیة ألنها النتیجة النها

لكن هذا ال یعني إن نقطة االنطالق الحدثي قد حسمت )). القوتین المسیطرة والمدافعة

ما من المواقف واألفعال سیئول إلى  عندها األمور ، وٕانما هي توحي لنا بان هناك شیئًا

یحمل إلى . التحول  جانبه احتمال مضاد وهو ما اسماه الدكتور إال إن هذا االحتمال أیضًا

بان ) االزمة(الزیدي بـ  فهي أي األزمة تسبق عملیة الحسم النهائیة وهي توحي لنا أیضًا

المواقف واألفعال التي توقعنا لها االنهیار أو التحول ، ربما ستنهض وتنتصر وتحسم 

للحظة الحاسمة التي یتعلق إما الذروة فإنها قمة التصارع في الفعل وا. الموقف لصالحها 

بها مصیر المواقف واألفعال ، وٕاما التطهیر فانه النتیجة النهائیة لكل األحداث التي سبق 

أي إثارة عنصري الخوف ) أرسطو(الحدیث عنها ، وهو بنفس المفهوم الذي جاء به 

ي وبذلك تكون المسرحیة قد حققت هدفها رغم اختالف اآلراء ف. والشفقة على البطل 

یقابله فعل )التطهیر(تحدید مفهوم  الذي اتخذ المسرح الحدیث فیما بعد منه مظهرًا

إن معظم المسرحیات التقلیدیة ال تخرج في تقنیتها ) الزیدي(العالقة مع المتلقي ، ویؤكد 

عن هذا التقسیم الذي ذكره ، إال إن هناك بعض االختالفات في التفاصیل التقنیة البسیطة 

على عملیة البناء التقلیدیة وٕانما هي من صمیم التي ال كبیرًا جوهریًا یمكن اعتبارها خروجًا



كقانون جامد وٕانما  عملیة اإلبداع والتطور ، إال إن هذا التعمیم ال یمكن إن یبقى ثابتًا

بالقوانین الفنیة التي كانت ساندة  تامًا شكسبیر لم یتقید تقیدًا هناك تطور وخروج ، فمثًال

هذا بالنسبة لعملیة الكتابة الدرامیة ، أما بالنسبة لعملیة التجدید فان األمر ... صره في ع

وهذا یشمل النقد الفني كذلك ، وتأتي نسبیة هذه العملیة من خالل زاویة النظر  نسبي أیضًا

وبالتالي النظر إلى المشاهد ، ذلك الن القضیة  إلى النص المسرحي من قبل المخرج أوًال

ا هي اال فعل فني لشد المشاهد وجذبه وتركیز بصره في ما یقدم ، وحتى هذه الفنیة م

النقطة التي نجدها في جمیع االتجاهات إال إنها تختلف من حیث أسلوبها من مخرج أو 

في طریقة تعاملهما مع المشاهد ناقد إلى آخر ، فأرسطو والواقعیة النفسیة یختلفان حتمًا

رح القسوة ، وهذا االختالف متأتي من خالل اختالف تقنیة عن التعبیریة والملحمیة ومس

كل منهم وهذا ما سیجري بحثه فیما یلي ، وخالصة القول إن عملیة بناء الفعل في 

العرض المسرحي ، ال تعني بالضرورة التقید التام بشكل البنیة المسرحیة للنص األدبي 

با لعرض المسرحي والمشاهد، وٕانما هي تخضع إلى العالقة ما بین المخرج متمثًال

في خضم الفعل المسرحي فالعرض كیان متصل ومتماسك سیجعل من  المشاهد منهمكًا

أم غیر واقعي  سواء كان هذا العمل واقعیًا تامًا .انهماكًا

إن بعض العروض التي تطمح إلى جر المشاهد إلى األجواء التي تقدمها والتي 

من القدرة على التمیز والتدقیق تستخدم وسائل متعددة لذلك تجرد اإلنس ففي . ان أحیانًا

تجد رغم إنها تطرح ) سامي عبد الحمید(التي قدمها المخرج ) كلكامش(مسرحیة  فمثًال

، إال إنها تجرد اإلنسان من هذه االندماج مثل استخدام الجوقة والراوي فضًال خیالیًا عالمًا

وفعلها  تقلیدیًا غیر متصل وهذه الحالة لم تتم إال بتأثر األسلوب عن إن بناءها لیس بناءًا

، فبناء الفعل في المسرحیة یخضع إلى  والتأثیر باإلضاءة والمؤثرات ثانیًا التمثیلي أوًال

، رغم أن قصتها غیر مظهر العالقة بین العرض والمشاهد ، وهي أما أن تكون ایهامیة 

عیة وهذا یتبع الموقف الفكري للمخرج واقعیة وأما أن تكون ال ایهامیة رغم إن قصتها واق

.والمؤلف من قبله أیضًا
بنیة الفعل األرسطي

یعني الحدیث عن التراجیدیا اإلغریقیة ) أرسطو(إن الحدیث عن بناء الفعل عند 

التي استند إلیها في تنظیره للمسرح ومن هنا تأتي أهمیته باعتبار إن آراءه جاءت من 

.خالل دراسته وتحمیص 



أرسطو المسرحیة من حیث بنیتها الفنیة إلى المقدمة التي هي عبارة قسم تام یقسم

أما . یسبق دخول الجوقة وهو یقوم به الشاعر على لسان احد ممثلیه للدخول في الحدث 

المدخل الذي هو القسم من نشیدین تامین من الجوقة ، وهو تمهید یقوم به الشاعر على 

أما المدخل الذي هو القسم اآلخر من أقسام المأساة . دث لسان احد ممثلیه للدخول في الح

عند أرسطو فیعرفه على انه قسم تام من نشیدین تامین من الجوقة ، كما انه یؤكد على 

حیث یبدأ تغیر وهي كل ما كان من مدخل إلى)العقدة(إن كل تراجیدیا جزئیین هما((

)) حتى الخاتمةمن بدایة هذا التغیروهو كل ما كان )الحل(الخط في حیاة البطل ثم

، إن بنیة الدراما كما یرى أرسطو تتكون من

والبدایة تحتوي على المدخل كما ذكرنا ، أما الوسط فانه یحتوي ) بدایة ووسط ونهایة(

أما النهایة فإنها تتمثل فیما یسمى بالحل ، كما انه یتحدث لنا عن عملیة ) العقدة(على 

ول إلى الضد وهذا ما یتم في الوسط ، وكذلك فانه یتحدث عن االنكشاف االنقالب والتح

في مسرحیة أي االنتقال من الجهل إلى المعرفة وهذا ما نراه واضحًا

لسوفوكلیس ، فأودیب یتصارع مع المجهول ، أي بعد انتقاله من الجهل إلى ) أودیب(

لقد أصبح ((ل فإذا به هو القاتل العلم ، ونتیجة لهذا یحدث االنقالب فهو یبحث عن القات

، انعكس الموقف ، أو بالمعنى األرسطي انقلب إلى عكس  الراغب في االنتقام مجرمًا

إال إن هدف التراجید ، كما یرى أرسطو هو تحقیق التطهیر وهذا ال یتم. المتوقع 

)).باالنكشاف واالنقالب

مظاھر بناء الفعل في الواقعیة النفسیة
على فعلها المسرحي ) أرسطو(إذا كان  هو أول من نظر لبنیة المسرحیة مشددًا

، فان هذا النهج الذي اختطه كان ال بد له من االستمرار في السریان عبر النموذج األدبي 

مثل الطبیعیة والواقعیة التي على  في المناهج المتقدمة تاریخیًا والفني المعاصر خصوصًا

السیاق وتشدده في األدب إال إنها في المسرح قد اتخذت الرغم من احترامها لصرامة ذلك

في بناء أفعالها عندما اقترنت العملیة بأداء الممثل ، حیث وضع  نفسیًا مظهرًا

الفعل في طلیعة اهتماماته عندما اعتبر الممثل هو الفاعل المجسد ) ستانسالفسكي(

ي إلى فعل سلوكي خارجي لروح العرض وهو من هنا یرى بان الفعل الداخلي للمثل یؤد

في االندماج والتقمص ، فكانت نظریته تتركز في إن الفكرة الحاكمة والفعل المتغلغل هما 

.قانوني بناء العرض المسرحي وجهد الممثل 



إلى إیجاد ولما كان كذلك فهو من المؤمنین بفكرة اإلیهام بالمسرح ، حیث عمد

لمالبس والماكیاج واألثاث وأصر على مجموعة من الصیغ المسرحیة شملت المنظر وا

تطویر مفهوم الواقعیة الفنیة والواقعیة النفسیة على اعتبار بان الفعل یتغلغل في كل 

جزیئات العرض ، وكانت الخطوط األساسیة لمنهجه في العمل تعتمد البحث والتجریب 

جاءت من والتدریب ، لكي ال یقع في الفوضى واالرتجال ، إن دعوته إلى الواقعیة قد

حدود النقل الخارجي  خالل ربط الحیاة الحقیقیة للمجتمع اإلنساني بالمسرح متجاوزًا

.من قبله ) اندریه أنطوان(للطبیعیة التي اتسم بها مسرح

من فهم لمتطلبات ) ستانسالفسكي(ویأتي هذا الوعي التنظیري بالفعل المسرحي لـ

یث التغیر في قوانین الصراع كما كان علیه المسرح الواقعي وما یمیز الفعل فیه من ح

القدریة ، إذ دعت الواقعیة إلى إحالل النظرة ) المیتافیزیقیة(الفعل في إطار النظریة 

الموضوعیة العادلة ، مما دعى إلى التركیز على تقدم أداء الممثل وظهور مفهوم التقمص 

تتمسك ) ستانسالفسكي(سة واالندماج وأهمیة التدریب والفعل الداخلي ، لذا فان مدر 

بقاعدة مهمة تحاول تحدید نوع العالقة بین المخرج والمؤلف لتضمن إن على المخرج أن 

ألفكارها ، على المخرج أن یخدم  أمینًا یعبر عن مضمون المسرحیة وان یكون مترجمًا

نقطة البدایة في الخلق وهي إیصال فكرة المسرحیة للمشاهد ، فالطریقة الستانسالفیة

)).مهمة له هي نقل فكرة المسرحیة وهدفها إلى النظارةاكبر عمل وأعظم((وجدت إن 

هذا أضافه إلى إن ستانسالفسكي یرى إن العرض المسرحي كل ال یتجزأ وهذا ما 

وهذا متأتي من خالل زاویة النظر للمجتمع فستانسالفسكي ) . الفنیةالوحدة(أكده باسم 

حقیقة الحیاة فیجب أن یتوخى الموضوعیة المسرحیة ، یرى إن العرض المسرحي یصور

وال شك إن السعي المحكم ((وان یأخذ بنظر االعتبار شكل الوحدة الفنیة لهذا العرض ، 

وراء الهدف ووراء التسلسل ووراء منطقیة تطور األحداث هو الذي یكشف عن وجه 

)).لتي تعیش فیهاحیاة الشخصیات االحیاة الحقیقي في مسرحیة ما ، كما یكشف عن

وكما إن ستانسالفسكي یناضل من اجل الربط بین المسرح والحیاة الواقعیة أو 

باألحرى في محاولة طرح األحداث بشكل منطقي متسلسل ، فقد أصبحت مهمة المخرج 

ما ألنه مطالب بتنسیق األجزاء وتوصیلها في نغم متناسق وان یبین تطور هذه  صعبة نوعًا

.األحداث 

بحث عن الهدف العام للمسرحیة یمتلك من األهمیة الكثیر بحیث أصبح إن ال

المرتكز األول الذي یعمل المخرج للبحث عنه ، وكما إن الخط األساسي في العرض یكون 



وعلى هذا نجد إن نقطة البدایة عنده تحدد شكل العرض المسرحي ((في خدمة الهدف 

أن یقدر نجاح لع رض مسرحي ال تتوفروموضوعیته ، فال یمكن أبدًا

.وهذه المهمة تقع على عاتق الفاعلین في المسرحیة جمیعهم )). النصفیه أهداف

..... لم یختلف عن أرسطو إال في وسیلة طبیعیة إن الفعل عند ستانسالفسكي

یتكون من البدایة ووسط  یعتمد البناء التقلیدي الذي ذكرناه من قبل ، وهو أیضًا فهو أیضًا

وهو متناسق ومتسلسل ومترابط ، وكل جزء منه یسبب اآلخر ویكون نتیجة له ، ونهایة ، 

وهو یمتلك كل الوسائل األخرى التي تساعد على شد المشاهد وجذبه ، إال إن طریقة بناء 

، صحیح انه یلتزم بما جاء  الفعل لدیه في المسرحیة المقدمة على المسرح تختلف قیًال

ت لیس على تجسید هذا الفعل فقط بشكل مادي مجرد إال إن طریقته اعتمد.. بالنص 

باالعتماد على الممثل لجعل الفعل المقدم ینبض بالحیاة ، فالفعل  خاصًا وٕانما اوجد نظامًا

باردًا دوافع داخلیة تنتج وٕانما طالب ممثلیه بالبحث ال نفسهم عن((عنده لیس جسمانیًا

جسمانیة في تكنیك ستانسالفسكي السایكولوجي ، وهذا یبدو واضحًا)). كما یرى أفعاًال

إن مجموع أفعال الشخصیات المتصارعة تشكل الفعل العام للمسرحیة، وألهمیة فعل 

الشخصیة فقد أعطى أهمیة كبیرة لها فانه طالب بتقسیم الدور إلى أجزاء تتوالد الواحدة من 

ل جزء في صورة رحم األخرى ، ونصح ستانسالفسكي الممثل إن یبتدع أسماء تتالئم مع ك

أي یسأل )). أرید أن((أفعال الن الفعل یتضمن الحدث وأفضل فعل لهذا الهدف هو 

إن الفعل عند ستانسالفسكي لیس عوضیًا... الممثل نفسه وكأنه الشخصیة التي یمثلها 

غیر  وٕانما هو فعل مقصود ینتج بإتقان ، وهنا فقد أصبح الفعل بشكله المعروف سابقًا

للمؤلف ((تتظافر على إظهار عناصر أخرى ، ستانسالفسكي یرى إن مجدي دون ان

، وبصورة منتجة مقصودة ال  وباطنیًا على المسرح أن یتوافر على إظهار العمل ظاهریًا

، وان یكون منطقیًا باطنیًا على نحو عام ، فالفعل المسرحي یجب أن یكون مبررًا

من الحیاة مقبوًال ذا ال یمكن التوصل إلیه دون مطالبة الممثل وه)). الحقیقیةمتماسكًا

لغرض رفد الفعل بالدافعین الظاهري والباطني ، ) لو(باستخدام التقنیة النفسیة واستخدام 

ومن خالل هذه الوسائل یمكن تجسید الفعل ) . الظروف المعطاة(وٕاضافة إلى عنصر 

....وبالتالي توصیل روح المسرحیة

یستمد شكله من فعلخالصة القول إن الفعل عن مسرحیًا د ستانسالفسكي فعًال

المسرحیة الدرامیة والذي یتمیز بالبدایة والوسط والنهایة ، وهو فعل متصل ومتوالد 

ومتفاعل ومتكون من مجموع أفعال الشخصیات في المسرحیة ، والفعل عند ستانسالفسكي 



لممثل التي یمكن العمل فیها أكثر حیاتیة وصدق ذلك العتماده على التقنیة السایكولوجیة ل

) .الظروف المعطاة(و ) لو السحریة(من خالل 

مظاھر ما بعد الواقعیة النفسیة
مایرھولد وفاختنكوف

أول مظهر من مظاهر الخلخلة في المسرحیة الواقعیة ) مایرهولد(ربما یعد 

ا دعى إلیه في النفسیة في إطار المصیر الذي سیؤول إلیه الفعل المسرحي ، من خالل م

وموقفه من الشعر في المسرح اإلغریقي الذي )). األسلبة((مسرحه الشرطي وعبر 

انبثقت عنه دراسة الفعل األرسطي، وكان قد اشتمل الموقف المجدد والمجرب عند 

على الموقف من الجمهور وضرورة مشاركته بالعرض المسرحي بعد إن كان ) مایرهولد(

للفعل الم وهو نوع من التدریب یهدف إلى تطویر ) البایومیكانیك(سرحي بـمجرد مراقبًا

الممثلین في ریاضة تعتمد على االستعداد ألداء الفعل ثم التوقف ثم الفعل نفسه ثم التوقف 

ثم ردود األفعال الموازیة ، وكانت غایته تنظیم االستجابة االنفعالیة والعضلیة للممثل ، 

یه بان یستبعدوا كل المشاعر اإلنسانیة ، وان یخلقوا وبالتالي فانه كان یطلب من ممثل

یقوم على قوانین میكانیكیة بحیث جعل  جماعته تتحرك في كتلة واحدة ) مایرهولد(نظامًا

متناغمة في فعل جماعي واحد ولیس غایته نقل المشاعر الفردیة لشخصیاته ، بل إن ینقل 

.خالصة نفیه لالنفعاالت

) ستانسالفسكي(ان هو اآلخر من أعظم تالمیذ الذي ك) فاختنكوف(أما 

بتعالیمه لذا ) دانشینكو(وأقربهم إلیه فقد كان بدأ دراسته على ید  كامًال وكان یؤمن إیمانًا

وعهد إلیه بتدریب الشباب وهو على الرغم من انه ) ستودیو الفن ( فقد أصبح مساعده في 

تعالیمه في المسرح كانت قد ركزت على لم یقدم سوى ثالثة أعمال مسرحیة مهمة إال إن 

) فاختنكوف(حیث الفعل عند ) السحریةالواقعیة(أو ) الخیالیةبالواقعیة(ما یسمى 

.هو من خالل المزج بین الحقیقة السایكولوجیة ودرجة كبیرة من الوعي 

:الفعل التعبیري ومظاھرة في المسرح الملحمي

ر التي أعلنتها قواعد الدراما األرسطیة وكل لما كانت التعبیریة هي خرق للمعایی

ماجاء من خرق على ید الرومانسیة األلمانیة التي لم  قواعد الشعریة الكالسیكیة وخصوصًا

یغیب عن تنظیرها ، الجمع بین المأساة التراجیدیة والكومیدیا ، مما أدى إلى ظهور جنس 

تركیبیًا دراما (عبر ماسمي وقتذاك بـمسرحي جدید ، اكتسب فیه الفعل المسرحي شكًال



التدرج المنطقي للحدث بطریقة یسودها ) المواقف(التي یعرض فیها تتابع ) المحطات

الذي یتجلى من خالل تجرد الشخصیة الدرامیة عن هویتها ) الكروتسكي(استعمال للبعد 

مال وباطنیتها ، ثم االستعانة بما یكمل تواصل الفعل الدرامي التعبیري، عبر استع

.إكسسوارات مثل األقنعة واألزیاء الغریبة والمؤثرات الضوئیة والموسیقة الرمزیة التعبیریة 

على المسرح األوربي ، فإذا كبیرًا لقد أثرت التعبیریة األلمانیة تأثیرًا

في المسرح الفرنسي قد رفض الوحدات الثالثة األرسطیة ، باستثناء ) فیكتورهیجو(كان 

ان الدراما التعبیریة كانت غایتها ردم القواعد األرسطیة ، ومنها على وحدة الفعل ، ف

الخصوص وحدة الفعل ، وتعویضها بمجموعة من المشاهد ، لذا كان اكتشاف المسرح 

في مطلع الخمسینات ، والذي نهل من التعبیریة األلمانیة واستفاد ) البرشتي(الملحمي 

عن صیغة جدیدة لب نیة الفعل من أبعاد الدرامیة تهدف إلى تغییر من الشكالنیة ، بحثًا

وضعیة المتفرج ، وتصعید إدراكه انطالقا من إن بنیة النص في مكونها هي فكریة وشكلیة 

الذي یستهدف مجموعة من األنساق الدرامیة ) التباعد(في الوقت نفسه ، وذلك من خالل 

ولما كان .... جانبه الخفي إلبراز ) التغریب(، لتناول ما هو مألوف بشكل غیر مألوف 

فانه استطاع أن یأتي بأسلوب جدید للمسرح في مجالي الكتابة ) برشت( ومخرجًا كاتبًا

الذي كان یطمح إلى ) باألسلوب الملحمي(والعرض الذي سمي فیما بعد ) األدب(

كتها استبدال القوانین األرسطیة في كتابة المسرحیة ، انه یطمح إلى سرد القصة ولیس فبر 

للتكنیك  ، ذلك ألنه ال یطمح إلى عرض الواقع كما كان وٕانما إعادة عرض الواقع وفقًا

الملحمي ، وبرشت یجد من المناسب

)). أصبحت تعني إعادة تنظیم المسرح وأسلوبه-الیوم أو غدًا)كتابة الدراما(( (إن 

أ إلى السرد وال یؤمن وقد تمخضت عن إعادة التنظیم هذه والدة الشكل الملحمي الذي یلج

بإمكانیة االندماج بالنسبة للمشاهد ، ویستعرض برشت نظریة المسرح الملحمي مجموعة 

من الفروق بین العمل الدراماتیكي التقلیدي وبین األدب الملحمي ، واهم هذه الفروق هو 

، إن العمل الملحمي یمكن أن یقطع إلى أجزاء دون أن یؤثر على مغزاه أو بناءه الفني 

وان هذا الفرق یمكن أن یقودنا إلى تفهم الفعل الملحمي وطریقة بناءه عند برشت فهو لیس 

متنامي ، كما في األفعال األرسطیة ، فأرسطو یطمح إلى إثارة  تقلیدیًا ) التطهیر(بناءًا

إلى إثارة الشفقة  من خالل التسلسل المنطقي المتنامي لإلحداث في فعل متصل وصوًال

أفقي یستمد مظهره من بنیة التعبیریة فهو یتصاعد والخوف ، ف بناء الفعل البرشتي بناءًا

ویتوقف لیعود لبناء حدث وصعود جدید وهكذا ، ولما كان التطهیر یتم بفضل الفعل 



للمسرح الجدید  والذي رفضه برشت أذ هو یكون تقیضًا ، فانه ) الملحمي(النفسي أصًال

نطاق البناء التقلیدي للفعل الذي اتسم بوجود الذروة ولهذه األسباب وغیرها قد خرج عن

والتعقید ، فالفعل عند برشت مجموعة ذروات یربط فیما بینها خط متصل هو خط التفكر 

وهدف برشت من هذا هو محاولة االبتعاد عن االندماج واإلیهام ، لذا فقد ابتدع في هذا 

الشأن أهم وسائله

تفقد الحادثة أو الشخصیة كل ما هو بدیهي ومألوف ، ویعني كما ذكرنا أن) التغریب(

أو تناول ما هو مألوف بطریقة غیر مألوفة ، لذا فقد عمد إلى استخدام طریقة البناء 

لإلحداث وٕانما یروي هذا التسلسل ،  كما إن كل ((المسرحي المفتوح ، فهو ال یقدم تسلسًال

بذاته على ال قائمًا المسرحیة التقلیدیة حیث یكون عكس منمشهد من مشاهده یعد كیانًا

آخر یتعلق )). المشهد جزء من كل یمهد للمشهد الذي یلیه وقد تبع هذا المتغیر متغیرًا

سواء فهو قد طمح إلى إلغاء كل أنواع العاطفة حیث سحب  بالمشاهد والممثل على حٍد

نسبة للممثل فانه هذا إلى منع استعمال اإلضاءة الحسیة الملونة لنفس الغرض ، وأما بال

أي برشت بإلغائه لتطویر الشخصیة التي یمثلها وتنامي فعلها المنطقي في المسرحیة 

یلغي العاطفة المصطنعة ویلغي ((التقلیدیة ، فقد وضع الممثل في موقف صعب فهو 

سیؤدي تطور الشخصیة وتنامي المشاعر لدى الشخصیة ألنه أدرك بان عدم إلغاءها

إلى عدم وضو  )).ح المغزى الذي ترید أن تصل إلیهحتمًا

:)تیارات التجریب المعاصر ( الفعل في المسرح الحدیث 
على فلسفة المسرح السایكولوجي ) برشت(اذا كان المسرح الملحمي، قد تمرد عند 

وغیره من التیارات فیما بعد هو ) مسرح العبث(الذي ساد فیما بین الحربین فان ظهور 

لحرب، حیث كان ظهوره في فرنسا خروجا على النموذج الحدیث نتاج لمسرح ما بعد ا

للمسرحیة الفرنسیة التي ازدهرت على ید كتاب لهم نظرتهم الفلسفیة في بناء الفعل الدرامي 

المسرحي من امثال جان جیرودو وكامو، وكوكتو وسارتر وغیرهم، ممن تمیزت دراماتهم 

ان على التراث االغریقي كمصدر للتناص ببنیة لغویة ممیزة في ارتكازهم في بعض االحی

معه في نماذجهم، وكما هو معروف فان مسرح العبث ال یقوم على بنیة تاریخیة او 

تعلیمیة وانما عمد الى بناء الفعل من حكایة دائریة الفعل وال یقودها حدث درامي منطقي 

د عمد الى هو االخر ق) مسرح العبث(لذا فان . وانما تخضع لبحث ولعب على الكلمات

التصدي للقواعد االرسطیة، بتاثیر من التعبیریة فتعمد تهشیم الحدث و االستعاضة عنه 



بمجموعة من المواقف الدائریة والحركات المتكررة، واشخاص ال هویة لهم وال یتواصلون 

.مع الواقع الیومي

وعلیه فقد ظل االختالف والتجریب في شعریات الحداثة المسرحیة یفرز مظاهر 

تغیر بتغیر التیارات التي تعاملت مع الفعل المسرحي ومصیره او ربما باسلوب انتهاكه، ت

هي العودة الى االصول البدائیة االولى والى ) ارتو(فاذا كانت شعریة المسرح عند 

الطقوس الشعائریة واالحتفالیة، فانه لم یدعو الى ترسیخ وتفعیل القوانین االرسطیة، بل 

الفعل المسرحي عبر تحطیم التواصل بین الواقع وعرضه من خالل دعى الى تجدید افق 

) ارتو(، فان شعریة )برشت(تحقیق توحد بین الجمهور والممثل، وهو على العكس من 

الى ) عقل المتلقي(كانت تسعى الى ان یسترجع المسرح بعده المقدس، وذلك بدفع العقل 

في الطقس المسرحي، فالفعل في التماهي مع الكلمات من خالل الممثل وجسده الفاعل 

هو الطقس، واالنفعال عنده یجب ان یترجم الى لغة جسدیة ) ارتو(مسرح القسوة عند 

قوامها االستعارات من االساطیر، وكل ما هو بدائي، فالفعل عنده ینطلق من وجهة نظر 

ن یرفض من خاللها منطق العقل لیضع الحس بدیال موضوعیا له على اعتبار ا... فلسفیة

العقل یكلبنا داخل ذهنیة متحجرة وسادیة، لذا فان الفعل یقوم على تحریر مكبوتات الجسد 

یعتمد التلقائیة والالعقالنیة ) ارتو(في عملیة تطهیر، هي غیر التطهیر التراجیدي، الن

السحر (وهو بهذا الطقس یطرح نمطین من االستدالل تنحصر في قوانین . والهذیانات

یمثل فیه الجزء الكل، والسحر االسود الذي یتطلب نوعا من التعزیمات الذي ) الهرلوفراس

السحریة لتفعیل اشتغاله بین الهذیان والطاعون، فالهذیان في اعتقاده یشكل الحریة الروحیة 

التي تعمل على اذابة االشكال االجتماعیة والطاعون بقدرته على التفشي والعدوى، وعلیه 

.ح على وفق هذه المشابهات المجازیةیصبح الجسم مصدر لتجلي الرو 

وعلیه فان ارتو عندما عجز عن التعبیر عن افكاره بالكلمات فقد لجا الى استخدام 

.االساطیر واللغات المیتة، وبهذا فان الفعل المسرحي عنده یتسم بالغموض

فیما بعد في مسرحه الفقیر، ان فعل الممثل یرتكز ) كروتوفسكي(وكذلك فقد وجد 

النه ) ممثل وخالق وقدیس(اته الجسدیة والصوتیة، بحیث یصبح فاعل الفعل عنده على قدر 

هو االخر ذهب الى منهج انثروبولوجي في توجهه العام على اعتبار ان المسرح ینبغي ان 

وانه هو االخر یسعى لتقدیم عرض طقسي یستمد جذوره من ) العالج البارا مسرحي(یهتم بـ

موغلة في القدم معتمدا في بناء الفعل على الطاقة العضویة للممثل ومكامنها في البدائیة ال

االشارة السحریة والجسد والحركات البهلوانیة بهدف تعریة الطبیعة الروحیة من خالل 



ولهذا فقد اهتم كروتوفسكي في مسرحه الفقیر بان تكون القاعة میدانا .التضحیة بالجسد

.للفعل المسرحي

محاولة ایجاد مقاربة بین مفهوم التطهیر التراجیدي ووعي كروتوفسكي وعلیه فان

كمفهوم یتصل بالفعل المسرحي هو مفهوم ) التطهیر(لتجربة المسرح الفقیر، فان مفهوم 

شامل للنوازع االنسانیة والمكبوتات الداخلیة الكامنة في الالشعور وبهذا یكون اداء الفعل 

الحساسیة والقدرة، بوصفه العنصر المتیسر في یستدعي ممثال على جانب عال من 

التجربة المسرحیة، فالمسرح الفقیر بتركیزه على دراسة الفعل الداخلي، انما یرید االیغال في 

الفعل الى عمق من ما ذهبت الیه الواقعیة النفسیة والتي سبقته الى اكتشافه لذا فقد ذهب 

شریة وهذه منطقة سایكولوجیة تقدم الیها لمحاكاة خصائص الالشعور المدفونة في الذات الب

).ارتو(في عودته للطقسیة والبدائیة على ید ) مسرح القسوة(من قبل 

ضمن تشكیلة الفرقة الملكیة ) بیتر بروك(التي اسسها ) مسرح القسوة(اما عند فرقة 

وهي ) بینتللي(الشكسبیریة فقد كان منطلق تاسیسها هو مجموعة من االسئلة كما یشیر 

هل هناك لغة اخرى مناسبة للمؤلف، اكثر من لغة الكلمات، وهل هناك ... محور حول تت

؟لغة افعال؟ لغة اصوات؟ لغة الكلمة باعتبارها جزء من الحركة

یقوم بمجموعة من التجارب في الطقوس باعتبارها نظم منسقة ) مسرح القسوة(ان 

البناء المنطقي التقلیدي متكررة وكان هدفه تقدیم معاني اكثر وبزمن اقصر عن طریق

یطمح الى جعل المخفي مرئیا عن طریق الحضور المادي ) بروك(للفعل، لذا فان 

وهو ال یعتمد االلیة التقلیدیة لمنطقیة الفعل واالحداث في البناء وانما یعمد الى ما -للممثل

عدة متراكب من(فهو یطالب بان یكون اداء ممثله ) بالمونتاج) (بالقص واللصق(یسمى 

لحظات مختلفة، وغیر منتظم وبمعنى اخر هو اداء اللحظات او قصات غیر مرتبطة 

یطمح الى ان یخدع المشاهد في بنیة الفعل وذلك ) بروك(وكذلك فان )وغیر منتظمة

بتقدیمه الواقعة التي تجعل من المشاهد ینظر للعرض بمنظور جدید، حیث ان قانون البناء 

بؤس الواقعة (ال منطقیة االحداث حیث یؤكد بروك ان االرسطي للفعل یختل وتصبح 

عن ) بروك(لذا فقد استعاض )السیئة یكمن في كونها حقیقة مرئیة وقابلة للتصدیق

مبنیة بعضها على بعض، تأتيالتجسید التقلیدي للفعل، بمجموعة من االستجابات 

تدریبات كان یطلق فالمشهد یخلق مجموعة من االنفعاالت واالستجابات فعمد في ذلك الى 

لذا فهو یبحث عن نصوص ال تهتم بالتركیز على تقلیدیة ) االرتجال المتقطع(علیها 

الصراع او حركة الحدث من عرض الى ازمة وانفراج وانما یختار نصوص ذات بناء یشبه 



مثال ) ماراصاد(البناء الروائي حیث تزدحم االحداث، وربما من هنا جاء اختیاره لمسرحیة 

تعد فیها عن الطبیعیة والمنطقیة في تقدیم االحداث والشخصیات ویتصل بالزمن حیث یب

.دون ان یلتزم بشيء وهذا یمكن ان ینطبق على اكثر تجاربه في المسرح

ان قراءة متانیة للمقتربات النظریة التي تحكم حركة الفعل المسرحي واتجاهاته عند 

ه وهو یقترب ایضا من كروتوفسكي في من قبل) ارتو(تجعلنا نجد انه شانه شان ) بروك(

العودة الى االنماط االصیلة، والدعوة الى البدائیة والبحث عن جوهر الطقسیة الروحیة 

لسالفیه بوصفها محركا للنوازع االنسانیة المغروسة في الالوعي الجمعي وباسقاط هذا 

) التطهیر(فهم الفعل على المتلقي بوصفه مشاركا، فانه یمكن ان یؤدي الى نوع جدید في

اخرى  الذي تواصلت تجارب المسرح الحدیث معه باالختالفات احیانا والتمردات احیانًا

الى التجارب الراهنة حیث یأتي  الذي كان قد اطلع على تجارب ) یوجینوباربا(وصوًال

) كروتوفسكي(وتعارض معها، ولكنه استمر في البحث الذي بداه ) كروتوفسكي(وتدریبات 

عمل على السیاق النفسي والفسیولوجي، والسعي لبناء لغة مسرحیة عن طریق من حیث ال

تحویل االنفعاالت التلقائیة الى حاالت خاصة من االلم والرغبة والخوف متوجا ذلك كله 

بدراسات نظریة في االنثروبولوجیا والتحلیل عبر الثقافات المتداخلة وتوظیف التراث 

انثروبولوجیا (لسایكولوجیا الممثل وهو یرى بان الشرقي مستخدما اسلبت الجسد بدیال

الذي یوجد كاساس لمختلف ) قبل التعبیر(المسرح هي دراسة السلوك المشهدي لـ ما 

وعلیه فان دعائم الفعل في )االجناس واالسالیب واالدوار لتقالید الشخصیة الجماعیة

واجهة الممثل للجمهور تنهض على مبدا المقایضة الناجمة عن م) االنثروبولوجي(العرض 

.في المشاركة الطقسیة، المنبعثة من االسلوبیة الثقافیة

فینمو ) الصفر(الى ان أي موقف درامي یبدا من ) كانتور(بینما یذهب ...

تصاعدیا واقترابا من ردود االفعال وهو یرى بان فن التصویر التجریبي ینهض من تالقح 

من كونه یأتيوهذا .بینن المبرزة باالشكال السینوغرافیةالبنیویة والسوریالیة والدادائیة والها

.مخرجا ومصمما وفنان تشكیلیا



:)المیم أو البانتومیم(المسرح الصامت 

یعد المسرح الصامت من أھم األشكال التعبیریة التي یمكن االستعانة بھا في مسرح الطفل من 

ریقة إبداعیة ساحرة، وتخلب ذھنھم فنیا أجل تقدیم فرجات درامیة مثیرة، تجذب المشاھدین بط

ومن ھنا، إذا كان المسرح العادي یعتمد كثیرا على الحوار التواصلي وتبادل الكالم، فإن . وجمالیا

المسرح الصامت أو ما یسمى بالمیم أو البانتومیم یشغل كثیرا خطاب الصمت الذي یعبر سیمیائیا 

. ضوعیة أكثر مما یعبر عنھا الحوار المباشرورمزیا عن مجموعة من القضایا الذاتیة والمو

ویعني ھذا أن المسرح حینما یوظف اإلشارات واإلیماءات والصمت یؤدي وظائف إیجابیة أكثر 

من المسرح الحواري الذي یرتكن إلى الرتابة والتكرار واالستطراد والملل بسبب تطویل الكالم 

جید على الجمھور الراصد بسبب إیحاءاتھ ویكون للمیم كذلك تأثیر. وامتداد التواصل المباشر

الشاعریة، وتلمیحاتھ المضمرة والمكثفة أفضل بكثیر من تأثیر االسترسال المبني على 

.المنولوجات السلبیة، والحوارات الطویلة المقرفة

یمكن تقدیم عرض میمي إال بممارسة التشخیص الحركي، وتشغیل قسمات الوجھ وبالتالي، ال

وغالبا، ما یكون للمسرح الصامت آثار . ض الجسد اللعبي لینسجم مع لغة المیمالمعبر، وتروی

.مفیدة في تحقیق اإلبالغ والتواصل السیمیائي الحقیقي

إذا، كیف یمكن لنا االستعانة بالمسرح الصامت لبناء فرجة درامیة صالحة للطفل، وتكون، 

بالتالي، في خدمة الصغار والكبار على حد سواء؟

سرح الصامت؟ماھو الم

البانتومیم من الكلمة الیونانیة، أما كلمة المیم فھي مشتقة من الكلمة الیونانیة، وتعني الكلمتان معا 

وقد كان المیم في الیونان بمثابة حدث ھزلي أو سكیتش ساخر ینتقد أوضاع . المحاكاة والتقلید

.لجمھور تسلیة وإمتاعاالمجتمع عبر استعراض عیوب اآلخرین، وذكر مثالبھم من أجل إثارة ا

ومن ھنا، فالبانتومیم ھو تقدیم الفرجة المسرحیة عن طریق اإلیماءات واإلشارات والحركات 

أي ھو ذلك الفن الدرامي الذي یحقق التواصل غیر . وترویض الجسد لعبیا وسیمیولوجیا ودرامیا

ھا وإیحاءاتھا غیر اللفظي عبر مجموعة من العالمات السیمیولوجیة المعبرة برموزھا ودالالت

: كما یقصد بھ أیضا كل ما یتعلق بتعابیر الوجھ والنظر، والتي تترجم االنفعاالت مثل. المباشرة

...الحزن والخوف والفرح



وعلیھ، فالمیم نوع من الكومیدیا السردیة التي نجد فیھا الممثل یعرض مجموعة من األحداث 

وبتعبیر . كات بدون االستناد إلى الكالم اللفظيواالنفعاالت والمشاعر الوجدانیة عن طریق الحر

آخر المیم ھو نوع من المسرح الكومیكي والواقعي المصحوب غالبا بالموسیقى حیث یھیمن فیھ 

أي إن المیم یركز أساسا على الھیئة الجسدیة والحركات . الجانب الحركي واإلشاري واإلیمائي

وبالتالي، یعد ممثل . ن الفكرة بواسطة الحركةوالمیم كذلك تعبیر ع. بعیدا عن كل تعبیر لفظي

البانتومیم ممثال متخصصا في تقلید اآلخرین تقلیدا كومیدیا ساخرا، عبر محاكاة إشاراتھم 

.وطباعھموحركاتھم

بید أن المفھوم الحقیقي للمیم أو البانتومیم ھو تقدیم حیاة اإلنسان الذاتیة أو الموضوعیة في شكل 

حركات واإلیماءات واإلشارات ووضعیات الجسم بدون استعمال الخطاب نص سردي باستثمار ال

كما یمكن في ھذا المیم تشغیل كل عناصر التواصل غیر . اللفظي أو باستعمال القلیل من الكلمات

، ...)الرأس، الجبھة، العینان، األنف، الفم، الذقن، الخد(اللفظي المرتبطة باستخدام الوجھ 

مین إلنتاج فرجة احتفالیة شاملة موحیة ومعبرة بطریقة رمزیة غیر والیدین، والجسد، والقد

.حرفیة

:مقومات المسرح الصامت وأنواعھ

ینبني المسرح الصامت على مجموعة من المقومات الرئیسیة كتحبیك القصة الھزلیة المتضمنة 

وتمثالت لمجموعة من األفكار والمشاعر واالنفعاالت، وتشغیل الحركات واإلشارات واإلیماءات

الجسد، وتشغیل األلعاب البھلوانیة والسیركیة الصامتة، وتوظیف المفارقة والبارودیا والسخریة 

والضحك الكروتیسكي، واستخدام الكومیدیا، ومحاكاة اآلخرین وتقلیدھم، واستثمار الكاریكاتور 

والرقص، كما یستعین المیم أیضا بمجموعة من العناصر التكمیلیة كالموسیقى، . االنتقادي

...والبالیھ، والسینوغرافیا، واألزیاء، والماكیاج، واألقنعة

میم صوتي، ومیم حركي، ومیم مزدوج یجمع : ھذا، والمسرح الصامت في عمومھ أنواع ثالثة

أما بصفة خاصة، فیمكن الحدیث عن مواقف صامتة في مسرح صائت . بین الصائت والصامت

ویمكن الحدیث أیضا عن . ح صامت جزئي أو كليأو مواقف صائتة في مسرح صامت، أو مسر

وھناك كذلك بانتومیم مسرحي، وبانتومیم استعراضي، . البانتومیم الجماعي والبانتومیم الفردي

وبانتومیم سیركي وبھلواني، وبانتومیم مائي، وبانتومیم فروسي، وبانتومیم كرنفالي، وبانتومیم 

...قناعي، وبانتومیم احتفالي شعبي



:مسرح الصامتتاریخ ال

من المعروف أن التعبیر الصامت أو المیم شكل مسرحي قدیم عرف لدى الشعوب القدیمة 

بید أنھ نشأ في المسرح الیوناني للداللة على التقلید والمحاكاة، . كالمصریین والیابانیین والصینیین

ایات تتضمن تقلیدا للطبیعة اإلنسانیة، وكانت عروضھ في البد:" كما عرفھ المسرح الروماني

".النقد االجتماعي والسیاسي، ولعلھ كان الوسیلة الفعالة للھروب من مخاوف الكلمة المنطوقة

ولقد بلغ المیم أوجھ مع كومیدیا دي الرتي أو الكومیدیا المرتجلة إبان القرن السادس عشر 

م بواسطة المیالدي، حیث كان الممثلون الشعبیون یستعملون األقنعة الساخرة، ویقدمون عروضھ

السرد المفارق مستعینین في ذلك باإلشارات والحركات واإلیماءات وألعاب الجسد من أجل خلق 

.فرجة احتفالیة كومیكیة ھزلیة ضاحكة

وارتبط المیم في إنجلترا بالحفالت الدینیة والسیما حفلة عید مولد المسیح، فكان الممثلون یقدمون 

الممثلون السرد، والغناء، والرقص، والكوریغرافیا، فرجات ھزلیة مسلیة وممتعة یستثمر فیھا

.والحركات الصامتة

وعلى الرغم مما تعرض لھ الفن المیمي من قبل الكنیسة في أوربا من اضطھاد وتحریم، إال أنھ 

انتشر بعد ذلك في كل من فرنسا وإیطالیا وبریطانیا، وتم توظیفھ بشكل جید في القرن العشرین 

عروض األلعاب البھلوانیة، وأفالم السینما غیر الناطقة مع شالي شابلن في حلبات السیرك، و

.وبعد ذلك، انتقل إلى المجال المسرحي تشخیصا وتألیفا وإخراجا وتأثیثا. وكایتون

ھذا، وقد اھتم اإلخراج المسرحي المعاصر كثیرا بالمسرح الصامت والسیما المیم أو البانتومیم 

وقلما نجد مخرجا عالمیا أو عربیا لم یھتم بھذا . الفرجة الدرامیةألدواره اإلیجابیة في تحبیك 

النوع من المسرح؛ لما لھ أیضا من فوائد في تكوین شخصیة الممثل وتاطیرھا فنیا 

.وودراماتورجیا

المخرج الروسي : ومن أھم ھؤالء المخرجین الذین أعطوا أھمیة كبرى للمسرح الصامت نذكر

) المیم(لفنان المثالي الحقیقي ھو الذي یجید الرقص والتعبیر الصامت ماییرخولد الذي اعتبر أن ا

وأكد ماییرخولد بعد ذلك على التدریب الفیزیقي . والبھلوانیة وغیرھا من القدرات والمھارات

وتتركز حصیلة شغل ماییرخولد في اھتمامھ بالتكنیك كأساس في . لجسم الممثل وصوتھ وحركتھ

.العملیة المسرحیة



یتحدد :" فالمسرح عند ھذا المخرج الروسي. ذا االھتمام أیضا لدى ألكسندر تایروفونجد ھ

وال ینبغي كما یقول أن یكون عین الكامیرا، وھو فن قائم بذاتھ ولھ نظامھ . بمعارضتھ لتقلید الحیاة

وفي رأي تایروف أن فن البانتومیم یعتبر من أنقى األشكال المسرحیة، وھو في . وتكنیكھ الخاص

.ه النقطة یلتقي مع ماییر خولدھذ

والممثل عند تایروف یرتكز عملھ على الجسم واإلشارة، وتشكل حركاتھ أھمیة أكبر من التركیز 

."على اإللقاء الذي كان یخضع في تصوره لألصول الموسیقیة واإلیقاعیة

عقل في ھذا، ویعد جاك كوپوه من أھم المخرجین الفرنسیین الذین نھجوا منھج االعتدال والت

وقد دخل عالم المسرح من باب الصحافة وعتبة النقد األدبي، وكان . مجابھة الواقعیة التفصیلیة

إخراجھ یعتمد على ترویض الصوت من أجل الحصول على النطق السلیم الواضح، واالھتمام أي 

اھتمام بالتمثیل الصامت المعبر، واالشتغال على الفضاء الفارغ على مستوى الدیكور 

.ینوغرافیاوالس

ووظف بیتر بروك في كثیر من عروضھ المسرحیة المیم بطریقة جزئیة، أي في مشاھد درامیة 

معینة داخل عروضھ المسرحیة التي استعمل فیھا منھجا تلفیقیا یعتمد على توظیف مجموعة من 

" قد ومن ھنا، ف. التقنیات اإلخراجیة التي استلھمھا من مخرجین آخرین تناصا وتضمینا وتجریبا

أفاض بروك في إخراجھ عرض مارا صاد عن رؤیة متعددة التفاصیل، فالشخصیات تستخدم 

الماكیاج بمعیار مبالغ فیھ إلى جانب المبالغة في التشویھات الخلقیة والجسدیة مع تقدیم مشاھد 

وكل ذلك یختبره بروك . وإضافات صوتیة وحركات تعبیریة وضوئیة) میم( تعبیریة صامتة

افھ الفنیة التي تمثلت في امتزاج التناغم البریختي مع قسوة آرتود األمر الذي أثار كیان لتحقیق أھد

."النقاد في العالم، فھو قد استفزھم وخدرھم وسحرھم

من أن جذور المسرح تعود إلى الرقص " فن المسرح" وینطلق كوردون گریگ في كتابھ

ي المقابل، كان یدعو إلى المسرح وف. والحركات الصامتة، وقد رفض فلسفة الواقعیة كثیرا

الشامل، وخاصة المسرح الذي ینبني على المسرحیة الصامتة، و شعر العرض المسرحي الجامع 

وبالتالي، یتحدد المسرح الشامل لدى گریگ في الحدث والكلمات ... بین طقوس الكلمة والحركة

.والخط واللون واإلیقاع

ھنري توماشفسكي الذي أوجد مدرسة للتمثیل الصامت :ومن المخرجین الذین اھتموا بالمیم نجد

م، ومارسیل ١٩٥٦م، وجاك لیكوك الذي أسس مدرسة للمیم بباریس سنة ١٩٥٦ببولندا سنة 

.م١٩٧٨مارسو الذي شید بدوره مدرسة للمیم بفرنسا سنة 



عالم ال: ومن جھة أخرى، ھناك من العلماء والباحثین من درس المیم دراسة تصنیفیة دقیقة، مثل

الذي قدم تصنیفا توضیحیا " نظریة المیم وتطبیق الحركیة التعبیریة:" في كتابھLawton الوتون

:للمكونات المیمیة، حیث میز بین ثالثة أنواع

.التعبیر الطبیعي لالنفعاالت-١

.(اللعب والعمل(الحركات االشتغالیة التي تصف مختلف النشاطات -٢

:ورھا ثالثة أنواع فرعیةالحركات االصطالحیة التي تشمل بد-٣

.الحركات السردیة المستعملة في مجال التبادالت اللفظیة- أ

وتمكن ھذه الحركات . الحركات الوصفیة التي تسمح للفنان بالتعبیر عما یرى، ویسمع ویحس ویلمس- ب

.أیضا من وصف األحداث أو الظروف الواقعة خارج المشھد

.من االنفعاالت الطبیعیة على سبیل المثالالحركات االنفعالیة المشتقة- ت

ومن أھم الممثلین المشھورین في مجال المیم والمسرح الصامت نستحضر األعالم البارزة 

جان لوي بارو وشارلي شابلن، وفامي دوبیرو وإیتیان دوكرو ، وماكسیمیلسان دوكرو، : التالیة

ارتینیز، وھاربو ماركس، وبوستر كایتون، وجاك لیكوك، ومارسیل مارسو، وكارلوس م

...وروبرت شیلدز، وبابتیست دوبیرو، وھنري توماشفسكي

:توظیف المسرح الصامت في مسرح الطفل

من المعلوم أن المسرح الصامت مقبول بشكل جید عند األطفال، ومحبوب كثیرا لدى الصغار 

طفلیة أن ینطلق من لذا، على المخرج الذي یرید أن یقدم فرجات مسرحیة . والكبار على حد سواء

فیجرد أحداثھا ویسلسل مشاھدھا ومواقفھا بطریقة . حبكة درامیة معینة أو قصة ذاتیة أو واقعیة

وبعد ذلك، یطلب المخرج من ممثلیھ األطفال أن یقدموا أحداث . درامیة واضحة ومفھومة

لشخصیات أي یشرحوا للجمھور معاني المسرحیة ومشاعر ا. المسرحیة وأفعالھا بطریقة میمیة

االنفعالیة والوجدانیة الشعوریة والالشعوریة بواسطة الحركات واإلیماءات واإلشارات وأوضاع 

وبالتالي، ترفق ھذه المواقف . الجسد بدون استخدام الكلمات أو التقلیل منھا بشكل كبیر جدا

ممتعة شاملة الصامتة بالغناء والرقص والكوریغرافیا والبالیھ والسینوغرافیا من أجل تقدیم فرجة

والبد أن تحضر الفكاھة الساخرة والھزل المفارق في الفرجة المیمیة . تجمع بین التسلیة والترفیھ

.إلمتاع الجمھور الحاضر



ویمكن أن تقدم الفرجة المسرحیة الطفلیة إما بطریقة سردیة وإما بطریقة وصفیة، وإما بطریقة 

ممثل أن یتحكم في حركاتھ سرعة وبطئا، تمطیطا وھنا، على ال. وجدانیة انفعالیة تأملیة شاعریة

.وینبغي أن تكون حركاتھ التمثیلیة الصامتة وظیفیة ومقنعة ومثیرة للراصد الحاضر. واختزاال

وھناك طریقتان لإلخراج في مجال المسرح الصامت، فإما أن نقدم بعض المشاھد الصامتة ضمن 

.قائمة على ألعاب المیممسرحیة صائتة، وإما نقدم مسرحیة بأكملھا صامتة 

ومن الضروري أن یستخدم الممثل في المشاھد الدرامیة الصامتة حركات الرأس، وحركات 

الوجھ، وحركات األیدي، وحركات الجسد، وحركات القدمین، وكل ذلك في عالقة تفاعلیة مع 

.ھاشالموسیقى والرقص الوظیفي والسینوغرافیا المشھدیة المعبرة واألزیاء المثیرة لإلد

وللتوضیح أكثر، یتطلب إخراج مسرح الطفل الصامت تألیف نص ھزلي سكیتشي، وتقطیع 

مشھدي للنص، فترجمة المعاني واألفعال والمشاعر إلى حركات وإشارات وإیماءات و تمثالت 

جسدیة، ثم تحویل كل ذلك إلى عرض میزانسیني یحضر فیھ المیم بشكل كلي أو جزئي بطریقة 

.وظیفیة ممتعة



االرتجال في المسرح:

وأینما ذھبت، وجدت . صار مصطلح االرتجال متداوال في األوساط المسرحیة العربیة

في المسرحیین یتداولونھ بالحدیث، وبعضھم یفتخر بأنھ یعمل علیھ كأنھ صار موضة دارجة

وكلما كان الحدیث یستفیض بین المسرحیین عن االرتجال كنت أكتشف . األوساط المسرحیة

كثیرا من الخلط في مفھومھ وكثیرا من التخبط في استخدام وفھم كثیر من المصطلحات 

. ثم أخذت أدرس ما یقال عن ھذا المنھج في التدریب المسرحي وفي بناء العروض. المسرحیة

معي من مھرجان المسرح التجریبي في القاھرة خالل دورات عدة وأتیح لي أن أصطحب

مجموعة من الكتب التي تتناول االرتجال في المسرح األجنبي، وقد وجدت فیما قرأت من ھذه 

فكان أن كتبت ھذا البحث الوجیز . الكتب خلطا وأخطاء ال تختلف كثیرا عن خلطنا وأخطائنا فیھ

ى تجربة في المسرح تقرب من أربعین عاما، وإلى مراقبة عن االرتجال في المسرح مستندا إل

كثیر من التدریبات التي تقوم على االرتجال وعلى كثیر من القراءة حول االرتجال، وإلى مشاھدة 

كثیر من العروض التي بنیت باالرتجال، خصوصا أن المعاھد المسرحیة العربیة الیوم تعتمد 

دى لھذا الموضوع لعلي أرد ھذا المنھج إلى حجمھ على االرتجال كمنھج تدریبي، وأنا أتص

الحقیقي وإلى دوره في بناء العرض المسرحي وإلى عدم إعطائھ أھمیة زائدة تربك ممثلینا 

.ومخرجینا

:االرتجالمفھوم

جمیل وخطیر، فھو أینما كان : االرتجال في المسرح كاالرتجال في أي نوع أدبي أو فني

، وھذا «قوم على ابتكار شيء ما أو أدائھ دون تحضیر مسبقعملیة ت»موضعھ وفي أي مجال 

التي وضعتھا « مصطلحات المسرح وفنون العرض»التعریف الدقیق لھ ورد في موسوعة 

.الدكتورة ماري الیاس والدكتورة حنان قصاب حسن

ھو أن یقوم الممثل بأداء شيء غیر ((–واالرتجال في المسرح ـ نقال عن الموسوعة السابقة 

ضر سلفا أو انطالقا من فكرة أو قیمة معینة، وبھذا یكون ألدائھ صفة االبتكار واإلبداع، أما مح

إذا قام بأداء شيء غیر متوقع أو مرسوم في الدور، فیأتي االرتجال خروجا على النص، وبھذا 

التعریف یكون االرتجال في المسرح بعفویتھ نقیض األداء المحضر مسبقا، القائم على تكرار ما

)).اكتسبھ الممثل خالل تحضیر العرض

http://kenanaonline.com/users/mohamed2014/posts/501658


واالرتجال في المسرح كان جزءا أساسیا في أداء الممثلین الجوالین واإلیمائیین الرومان، وفي 

عروض الممثلین في أشكال الفرجة الشعبیة في القرون الوسطى في أوروبا وفي أداء المداح 

ان العربیة، لكن النموذج األكثر تكامال ـ والمقلد والحكواتي وغیرھم في التقالید الشعبیة في البلد

ومازلنا ننقل المعلومة من الموسوعة المذكورة آنفا ـ والذي یشكل محطة مھمة في تاریخ 

اإلیطالیة التي انتشرت في القرنین السادس عشر والسابع )دیالرتي(االرتجال ھو الكومیدیا 

.كرة محضرةوكان الممثل فیھا یقوم بارتجال دوره انطالقا من ف. عشر

تبلورت مھارات االرتجال العفویة مع الزمن، وتراكمت على شكل خبرات في التمثیل سمحت 

بالتوصل إلى تقنیات عالیة المستوي ألداء منمط لھ قواعده الحركیة، ومع أن الجزء االرتجالي في 

لھ مسبقا، فإن كان یبدو وكأنھ ولید اللحظة ولم یتم التحضیر)دیالرتي(أداء الممثل في الكومیدیا 

واقع األمر عكس ذلك ألن بنیة الكومیدیا دیالرتي القائمة على مفھوم النمط ذي المالمح المعروفة 

مسبقا، ال تتطلب سوى أن یقوم الممثل بتنویعات على الدور وعلى المواقف التي تتطلبھا 

ضة، أي أن من مفردات النسیج المتعلق بشغل اإلبرة المحددة في خطوطھا العری« الكانفاه»

.الھامش االرتجالي في أداء الممثل ھو تقنیة محضرة یمتلكھا الممثل بدرایتھ أو بتراكم خبرتھ

وفي العصر الحدیث عاد االرتجال لیأخذ موقعا مھما في العملیة المسرحیة، وعودتھ مرتبطة 

:بالعوامل التالیة

.یضیةاألفكار الجدیدة واألیدیولوجیات التي تعتبر المسرح عملیة تحر-١

.إعادة إحیاء المسرح بالتراث الشعبي-٢

المبادئ الجمالیة التي ظھرت في بدایة القرن العشرین، والتي تتبنى العفویة مما جعلھا -٣

تدفع العملیة المسرحیة نحو التفاعل الحي بین الممثل والجمھور، ونحو التخلص من 

.سیطرة النص وأحیانا من سلطة المخرج وأسالیب اإلخراج

االرتجال في المسرح الحدیث كأسلوب عمل یشمل كل مراحل العملیة المسرحیة بدءا من استخدم

كتابة النص بشكل مباشر على الخشبة أو تطویعھ حسب متطلبات الجمھور أو الموقف، وانتھاء 

بإعداد العرض والدور المسرحي انطالقا من نص أو فكرة معینة، وساعد االرتجال على ما سمي 

.على صعید كتابة النص أو إخراج العرض« بداع الجماعياإل»في المسرح 



:في الفناالرتجال

إن االرتجال في الفن عموما مطلوب : بعد ھذه التعاریف والتأریخات لالرتجال، نقول

ومرغوب، لكن الحذر فیھ واجب، ولعل الغناء العربي یشكل النموذج األوضح واألروع 

مغني ودلیل على تمكنھ من صناعة الغناء، والتزال لالرتجال، فھو واحد من وجوه إبداع ال

ارتجاالت أم كلثوم على اللحن األصلي الذي وضعھ الملحن مثار متعة ال تنقضي لذتھا، ولعل 

القلیلین یعلمون أن أم كلثوم ضمت إلى جمعیة المؤلفین الموسیقیین في العالم بسبب ارتجاالتھا 

أكثر من نصف قرن، فقد عدت ارتجاالتھا ألحانا المشھودة التي مألت بھا أغانیھا على مدى 

في الموسیقى العربیة تطرب بمقدار براعة العازف في )التقاسیم(و. أضیفت إلى األلحان األصلیة

.»لحن مبتكر آني التألیف»تقدیم 

أما االرتجال في الكالم فالیزال العرب یعدونھ نوعا من الفصاحة التي ال یستطیعھا إال أصحاب 

القادرة المستندة إلى تمكن من علوم اللغة وجرأة على عرض أفكار طارئة على ذھن البدیھة 

المتكلم بأسلوب ناصع، وإذا لم یتحقق للمرتجل البداھة والتمكن، بدت أفكاره ساذجة تدعو إلى 

.انتقاص مكانتھ، أما االرتجال في المسرح فھو أخطر أنواع االرتجال

لمرتجل منشدا وحده أو عازفا وحده أو متكلما وحده، لكنھ ففي الغناء والعزف والخطابة یكون ا

في المسرح شریك مع واحد أو أكثر في صنع الموقف الجمالي والفكري، وھذا الموقف محدد من 

قبل ویسیر على نسق مرسوم لكي یؤدي وظیفة فكریة وجمالیة في الموقف أو المشھد نفسھ، 

الممثل ما یظنھ ھو شیئا جمیال « ارتجل»فإذا . ولكي یوصل العمل المسرحي كلھ إلى نقطة معینة

وضروریا، فقد یھز الموقف أو المشھد كلھ، وقد یوقع المشاركین لھ في ورطة، وكثیرا ما یكون 

سبب االرتجال رغبة الممثل بإظھار نفسھ على حساب زمالئھ، وبما أن المسرح فن محضر 

یر العرض المسرحي على ھذه الحیلة مصنوع من قبل یبدو كأنھ یحدث اآلن، فمن الواجب أن یس

واالرتجال یربك ھذه الحیلة ألنھ قد یكون سببا في تشویھھا وھي . دون خلل أو خروج عن النسق

.الصفة األساسیة للعرض المسرحي

ولذلك فإن االرتجال في المسرح ضار یھز خصیصة الجمال والفكر والحالة اإلنسانیة في 

.لممثلون كما یتجنبون الداء الذي یصیب الجسدالعرض المسرحي، وھو أمر یتجنبھ ا



بتكاراالتولیف وال

من ھنا ندرك أن استعمال االرتجال وإطالقھ على كثیر من العروض المسرحیة خطأ شائع، تسلل 

.إلى المسرح العربي إما بجھل لمعنى االرتجال وإما الستجداء إبداع لم یتحقق

وض تقوم على استكمال بنیتھا الكالمیة بعر« االرتجال»ویبدأ الخطأ من إلصاق وصف 

والدرامیة والفكریة أثناء التدریبات، فقد ال یعتمد العرض المسرحي على نص مقرر، ویكون 

تألیفھ من صنع الممثلین حول فكرة متفق علیھا یغزلون علیھا كالما وأفعاال وأفكارا من خالل 

وأفعاال ومشاعر إنسانیة وفكرة التدریبات یوما بعد یوم حتى یكتمل العرض المسرحي حوارا

معینة، وھذا النوع من صنع النصوص والعروض المسرحیة یكثر اآلن في الوطن العربي 

وقد أطلق المسرحیون والنقاد على ھذا النوع من العروض اسم . وخاصة في المعاھد المسرحیة

الشائع، فإن وإطالق ھذا االسم ھو الخطأ. )عرض ارتجالي(ویقدمونھ تحت وصف .)االرتجال(

ھو جمع البتكارات الفریق (بناء العرض على ھذا الشكل لیس ارتجاال على اإلطالق، بل 

ثم یتم تقدیم ھذا )المسرحي عبر التدریبات حتى یصل إلى استكمال بناء العرض المسرحي

العرض بتقید صارم بما انتھى إلیھ فریق العمل المسرحي، وال یحق ألي واحد منھم أن 

.ناء العروض بعد الوصول إلى الصیغة النھائیةأث)یبتكر(

وقد ألصق المسرحیون والنقاد العرب ھذا االسم « تولیف»وھذه العروض لیست ارتجاال بل ھي 

بمثل ھذه العروض انسیاقا وراء المصطلح األجنبي الذي أطلق اسم االرتجال على مثل ھذه 

ك أن المسرح األجنبي بدأ یتجھ وسبب ذلالعروض، مدعیا لھا ما لیس من خصائص االرتجال،

نحو ھذا األسلوب في بناء العروض المسرحیة في القرن العشرین تفتیشا عن أشكال جدیدة بعد أن 

تخاذلت األشكال القدیمة عن تقدیم ما ھو إنساني مجدد یعالج مشاكل البشر أمام الطریق المسدود 

من حاالت العجز والضعف ولیس فھي عند المسرح األوروبي حالة . الذي وصلت إلیھ البشریة

الحي الذي یفتح الطریق أمام ابتكار ما ھو معبر عن قوة اإلنسان في مواجھة « التجریب»نتیجة 

على طریقة تكفین )االرتجال(وقد أطلق األوروبیون على ھذه الحالة العاجزة اسم . مشاكل الكون

ونقلنا المصطلح دون تفكیر . ھذهولم ندرك نحن خصائص حالة الموات . األموات بالثیاب الزاھیة

.فیھ

ولھذا . إننا نحن العرب من أبرع األمم في االرتجال، ألن موسیقانا وغناءنا وخطابتنا تقوم علیھ

وبدال من أن نصحح للمسرحیین األجانب . فنحن أكثر دقة في صحة استخدام معنى االرتجال



نا أنفسنا بمصطلح صار مطاطیا خطأھم في استخدام ھذا المصطلح، فقد انسقنا وراءھم وأربك

.ومربكا

:تمرد على الدورال

إن االرتجال في كل مجاالتھ ابتكار آني ھو ابن اللحظة التي لم تكن من قبل ولن تكون من بعد، 

وكل ما یخرج عن ھذا الوصف فھو صناعة واتفاق مسبق، فإذا جئنا إلى المعنى الدقیق لالرتجال 

:نجده على الشكل التالي

المخرج أن یدفع الممثل أثناء التدریبات إلى أن یقدم كامل اقتراحاتھ لدوره ولفھمھ إن على 

للشخصیة من خالل السیاق العام للمسرحیة مع ضرورة االنسجام مع شریكھ، وعلیھ أن یطلب 

على آي فھم یقدمھ إلیھ في مجال فھم الشخصیة أو في األفعال التي « یتمرد»من الممثل أن 

أن یقدم الممثل للعرض ما ھو أجمل وأعمق وأكثر دخوال في فكرة المسرحیة، یرسمھا لھا، بغیة

وھذا . وھذه الطریقة تحول الممثلین من أدوات تنفیذ لفكرة ورؤیة المخرج إلى مبدعین لھا

األسلوب في اإلخراج شاق عسیر قد یھرب منھ المخرجون ألنھ یطیل أمد التدریبات من ناحیة، 

م الممثل ذو المخیلة الواسعة الذي یأتي كل یوم باقتراح جدید لدوره، وقد وقد ال یتوفر بین أیدیھ

الممثل علیھ في فھمھ للدور نوعا من الخروج على الھدف األعلى الذي « تمرد»یعد المخرج 

یبغیھ، وعلى المخرج أن یتلقى كل االقتراحات والتمردات لكي یخضعھا في النھایة للھدف األعلى 

وبھذه الطریقة وحدھا یتبنى الممثلون نص المسرحیة ویبتكرون في الذي وضعھ للمسرحیة،

أسالیب أدائھ، فإذا انتھى فریق العمل المسرحي إلى صیغة نھائیة للعرض فال مجال لالبتكار 

:واالرتجال إال في الحدود التالیة

ى أن یبتكر الممثل ما یشاء في ثنایا دوره دون أن یترك ذلك أثرا على أداء شریكھ أو عل-١

مسار الشخصیة التي یؤدیھا أو على فكرة المسرحیة، فإن كان ارتجالھ مؤثرا على واحد 

من ھذه، فواجب المخرج أن یقضي على ھذا االرتجال بقسوة وسرعة، ویؤدي ذلك إلى 

نقطة جوھریة ھي أن الممثل بھذه الطریقة یزداد إتقانا لدوره یوما بعد یوم، ویزداد 

یحافظ على ألق العرض األول، فمن المعروف أن أكثر إحساسا بإنسانیة الشخصیة و

العروض المسرحیة تتحول إلى أداء روتیني میكانیكي بعد مضي یومین أو ثالثة من 

التقدیم، أما ھذه الطریقة التي یندفع الممثل إلیھا باستمرار، فھي التي تحافظ على حیویة 

.العرض وتألقھ حتى لو قدمت المسرحیة مئة مرة



الممثل ما یخفي خطأ وقع فیھ زمیلھ، وھذا االبتكار یكون في الحوار والفعل أن یبتكر-٢

وبناء المشھد كلھ، وتبدو أھمیة ھذا النوع من االرتجال إذا تذكرنا أن كثیرا من الممثلین 

بزمالئھم إذا أخطأوا، وأن األداء المیكانیكي الروتیني للدور یجعل ذھن « یشمتون»

لعرض بحیث ال ینتبھ إذا وقع فیھ خطأ، فإذا كان الخطأ الممثل مشغوال عن مجریات ا

صغیرا فلن یترك أثرا على العرض، وقد ال ینتبھ إلیھ أحد من المتفرجین، أما إذا كان 

كبیرا فسوف یبدو مفضوحا أمام المتفرجین، واالرتجال الصادر عن ممثل یمتاز أداؤه 

رة الثمینة التي یجب على بالحیویة وباإلحساس الكامل بالشخصیة والدور ھو الجوھ

المخرج أن یحافظ علیھا ملتمعة لدى فریق العمل المسرحي، وھي التي تنقذ العرض حین 

وقوع الخطأ، ویمكن القول إن التغلب على الخطأ في العرض المسرحي واحد من أبرز 

.أنواع االرتجال

وم بھ الممثلون عفو مع ذلك كلھ، فإن ھناك حاالت مسرحیة ال تحلو من غیر االرتجال الذي یق

اللحظة دون التقید بما سبق واتفقوا علیھ، ویكون ذلك في العروض الفكاھیة وھي غیر الكومیدیة، 

فھي أحسن مكان لالرتجال، فھذه العروض لغتھا العامیة، وھي ذات موضوع خفیف یقصد منھ 

الدرامي، وھي في التفكھ والفرفشة، فال أھمیة لبناء الشخصیة أو الھدف األعلى أو تطور الحدث

محصلة األمر سھرة لطیفة مضحكة، وما أمتع االرتجال في مثل ھذه العروض، بل إن لذتھا 

وقیمتھا تكمن في االرتجال وال ینجح فیھا إال الممثل السریع البدیھة الحاضر النكتة الخفیف الظل 

.ال مثیرا للضحكعلیھا قوال أو فع« یغزل»الذي یلتقط حركة من زمیلھ أو من أحد المتفرجین و

أما عروض الكومیدیا فھي لیست موضعا لالرتجال، ألن الكومیدیا فیھا ذات عالقة بكشف 

شخصیات مبنیة بناء صارما، وبتسلسل فكرة معینة ذات عمق فكري واجتماعي، وال یتحقق ھذا 

فسوف النوع في مستواه األعلى إال إذا كانت الفصحى لغة المسرحیة، فإذا كانت العامیة لغتھا 

اإلنساني والفكري، وعروض الكومیدیا ذات اللغة : یضعف البناء المتماسك العمیق للجانبین

العامیة قد تكون صالحة لالرتجال، لكنھا ال تخرج عن دائرة العروض المصابة بوباء االرتجال 

.الذي تحدثنا عن خطره المزدوج

تصاعد في نموه ومصنوع في أما العروض الدرامیة التي تقوم على نص قوي وبناء متماسك م

.أجزائھ صنعا دقیقا محكما، فإن االرتجال الشائع المعروف قاتل لھ

امتحان الفصل الثاني


