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 منذ أن نشأت فكرة هذا الكرنفال املسرحى الشبابى الدولى، كان شغلنا الشاغل كفريق عمل 
متكامل هو كيفية إرساء قواعد راسخة تنظم عمل مهرجان مسرحى دولى للشباب على أرض 
مصر فى إطار مؤسسى من احلوكمة والشفافية واملحاسبية يضمن استمرارية هذا املهرجان 
كنافذة مفتوحة لشباب املسرحيني املصريني على أحدث التطورات املسرحية فى العالم، وعلى 
اجلانب االخر كنافذة لشباب املسرحيني فى العالم لالحتكاك والتعرف على التجربة والثقافة 

املصرية احلقيقية املشبعة بروح التسامح والسالم. 
 لم يكن يشغلنا أى هدف آخر غير إرساء تلك الدعائم حتى ميكننا بعد سنوات عديدة أن نفخر 
أـمام األجيال القادمة مبا أرسيناه وما أجنزناه مطالبني إياهم باحلفاظ على هذا املنجز. إن 
هدفنا احلقيقى والواضح منذ الدورة األولى هو إثبات قدرة شباب املسرحيني املصريني على 
إخراج مهرجان دولى للمسرح الشبابى وإدارته واستمراريته وتنميته ليكون مصدر إلهام لباقى 
كمدينة  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  يكن  لم  العالم.  أنحاء  جميع  فى  املسرحيني  من  الشباب 
حاضنة للمهرجان عشوائياً أو من قبيل الصدفة بل كان واحداً من أهداف املهرجان هو اخلروج 
بالفعاليات الثقافية والفنية – خاصة الشبابية منها – خارج إطار العواصم الثقافية والسياسية 
املعروفة والتوجه نحو بقاع جديدة على أرض مصر ترسيخاً لفكرة ال مركزية الفن وقدرته على 
استكشاف آفاق وحواضن جديدة. وليس أجدر بذلك من الشباب بحماسهم وطاقتهم اإلبداعية 
اخلالقة. فكانت شرم الشيخ هى اخليار األمثل كعاصمة للسالم على أرض سيناء احلبيبة بكل 
ليس فقط  وتعميرها  وتنميتها  إلى سواعد شبابية الستخراجها  التى حتتاج  الكامنة  طاقاتها 
على املستوى املادى بل وعلى املستوى الفكرى واإلنسانى كذلك. وها نحن ذا مع ميالد الدورة 
اخلامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يحق لنا أن نفتخر مبا أجنزنا رغم 
أن ما أجنزنا ال يعدو مجرد خطوة أولى فى حلم كبير يراودنا جميعاً إال أنه وبالفعل يؤكد قدرتنا 
كشباب مصرى وطنى مهموم بقضايا وطنه ومفعم بالروح اإلبداعية للمسرح على أن نفتتح آفاقاً 
جديدة ونكون فى طليعة الصفوف حاملني راية مصر نحو مكانتها الطبيعية كدولة رائدة فى 
كافة مجاالت الثقافة والفنون.  وبعد أربع دورات متصلة تأتى الدورة اخلامسة لتضعنا أمام 
منجز يجعلنا فى النهاية فخورين مبا أجنزنا فكل كيان يبدأ بحلم وكل طريق يبدأ بخطوة واحدة، 
وقد أخذنا على عاتقنا مشقة وتبعات خوض غمار هذه التجربة الثرية التى شرفت بكونى واحداً 
من أبناء اجليل الذى حلم وفكر وخطط ونفذ فاستطاع أن ينجز حلمه فيها . فشكراً لكل حبة 
عرق سالت من أجل انعقاد هذا املحفل العاملى وشكراً لكل من عمل بجد ساهراً لليال طويلة فى 
اإلعداد والتحضير، وشكراً لكل متطوع وهب من وقته وجهده لتشييد ولو لبنة واحدة فى هذا 
الصرح، وشكراً لكل من انتقد بهدف اإلصالح، وشكراً لكل من رعى ودعم هذه الفكرة بالقول 
أو الفعل حتى أصبح احللم ممكناً، وما كان يوماً مجرد فكرة يتجسد أمامنا ككيان يفتخر به كل 

شاب مصرى فبكم نحن قادرون على احللم وقادرون كذلك على حتقيقه.

الفنان واملخرج 
 مازن الغرباوى

مؤسس ورئيس املهرجان



جسد املمثل.. بني احلركة اليومية املعتادة واحلركة املُعبرة

5

الفنانة
د. إجني البستاوي

مدير عام املهرجان

 منذ انعقاد دورته األولى فى 2016، كان الهدف األساسى الذى أصر عليه فريق عمل 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو التأكيد على قدرة الشباب املصرى على 
إجناز ما يحلم بإجنازه حتت أى ظرف من خالل استخدام كافة اإلمكانات املتاحة، مهما 

كانت بسيطة، للخروج مبنجز حقيقى ملموس على أرض الواقع.
 وعلى مدار أربع دورات متعاقبة سرنا معاً فى الطريق وصوالً إلى الدورة اخلامسة، رغم 
كل ما مر بنا من عقبات ومشكالت. لم يكن الطريق نحو الدورة اخلامسة على التوالى 
مفروشاً بالورود إال أننا كنا حريصني دوماً على العمل ضمن فريق ككيان واحد وحتقيق 

الهدف املشترك وجتاوز أى عقبة. 
وتطويره  وتنميته  املهرجان  إقامة  استدامة  نحو   - كذلك  - وسيظل  الدائم  كان سعينا   
ليظهر فى كل دورة شيء جديد. بدأنا مبسار تسابقى واحد هو العروض الكبيرة مع فتح 
نافذة على مسار شرفى هو مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية خالل الدورة األولى. 
وفى الدورة الثانية صار لدينا مساران للتسابق لنضيف مساراً جديداً وهو املونودراما فى 
الرابعة مبسار  الدورة  ثم جاءت  املسرحية.  النصوص  إلى جانب مسابقة  الثالثة  الدورة 
خامس وهو مسابقة العمل األول والتى يقدم جائزتها املبدع الكبير »عصام السيد« ليتحول 
املهرجان من مجرد احتفاء بعدد من العروض الشبابية إلى درة متأللئة تفتح الباب أمام 
إبداعات الشباب من مصر والعالم العربى وكافة دول العالم لالحتكاك احلقيقى والتعرف 

على مدى ثراء تلك التجارب الشبابية والتسابق حتت مظلة العمل الفنى املسرحى. 
 وتأتى الورش التدريبية كمنجز كبير يحسب للمهرجان فمنذ انطالقها وحتى اآلن حققت 
رواجاً كبيراً بني شباب املسرحيني فى مصر وكانت إدارة املهرجان وهيئته العليا حريصون 
كل احلرص على انتقاء مدربني على جانب كبير ومهم من اخلبرة اإلبداعية والقدرة على 
التعامل مع الشباب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الورش مبا تقدمه من إضافة 

معرفية وتقنية مهمة لشباب املسرحيني. 
 ومنذ الدورة األولى واملهرجان حريص كل احلرص على تكرمي رموز العمل املسرحى فى 
مسرحية  اختيار شخصية  على  احلرص  كامل  مع  بأسره  والعالم  العربى  والعالم  مصر 
مصرية أثرت بفنها وإبداعها احلراك املسرحى املصرى والعربى لتحمل اسم الدورة إلى 
جانب عقد استفتاء سنوى على شخصية العام من شباب املسرحيني إمياناً من املهرجان 
بضرورة تواصل األجيال إلثراء الظاهرة املسرحية سواء فى مصر أو أى مكان من العالم. 
 ونحن نقف اآلن على أعتاب الدورة اخلامسة، نرجو أن نكون قد وفقنا فى مسعانا على 
مدار الدورات السابقة، فكل ما سعينا إليه هو إثبات قدرتنا كشباب على حتمل شرف 

املسئولية وأمانتها لتظل مصر متمتعة بدورها الرائد كمنارة للثقافة العاملية. 
واهلل نسأل التوفيق وعلى قصد السبيل
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مقدمة
امتلكت احلركة اجلسدية مبعناها العام حضوراً وجتلياً عبر العصور 
بفن  وثيقاً  املسرحية املتعاقبة منذ البدايات، وذلك الرتباطها ارتباطاً 
الرقص ذي اإليقاعات املنتظمة املأخوذة من الطبيعة نفسها، حيث كان 
على  يعتمد  الذي  بالرقص،  انفعاالته  جميع  عن  يعبر  األول  اإلنسان 
سلسلة من احلركات تسير بانتظام وإيقاع محدد، حتى ميكن القول إن 
الرقص ليس هو الوسيلة السباقة للحركة فحسب، بل إنه احلاجة التي 
دفعت اإلنسان للبحث عن وسائل متعددة للحصول على مراده، حيث إن 
احلركة هي تعبير فاعل عن دواخل النفس البشرية املرتبطة بـ)الباعث( 
وثيق والسيما  ارتباط  للحركة  وكان  )الفعل(،  ثم  )الدافع(  يوّلد  الذي 
بالظواهر املسرحية التي كانت قد ازدهرت يف حضارة اإلغريق خالل 
القرنني السادس واخلامس حيث كانت الطقوس الدينية مبثابة محاكاة 
اإلغريقية  اإلمبراطورية  ازدهــار  إبان  وازدهــرت  تطورت  حتى  لآللهة 
التي أخذت فتوحاتها تتسع بشكل كبير وكان البد لتلك الفتوحات من 
أن ُتّجْد يف طقوسها عن طريق املحاكاة وُتعبر من خاللها وبها عن 
مدى ارتباطها الوثيق بتلك اإلجنازات، إذ كان ملحاكاة األشياء وتقليدها 
مظاهر  تبلور  مهم يف  دور  واإليقاعات  واحلركات  الرقص  عن طريق 
التمثيل البدائي، وهو عبارة عن محاكاة لعمليات مثل القنص والصيد 
كان  حيث  الطبيعة،  مظاهر  من  إياها  مستلهماً  يجسدها  كان  التي 
يرقص معبراً برقصه عن انتصاره يف املعركة، مبيناً لنا كيف استطاع 
أن ينقض على الفريسة وينجح يف اصطيادها، مما ميكن معه القول إنه 
كان يقوم مبسرحة أحداثه اليومية، وكان رقصه ذلك يحمل يف طياته 
نوعا من األداء املعبر، متوسال باجلسد من أجل خلق فضاء مسرحي، 



مهرجان »شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« الدورة 5

10

يعبر فيه عما يريد إيصاله إلى أقرانه، مما ميكن معه القول إنه وبشكل 
حركة  إلى  املعتادة  اليومية  حركته  توظيف  يعيد  نفسه  وجد  غريزي 
معبرة، فاحلركة ما هي إال ترجمة لألفكار والدوافع اخلاضعة ملتغيرات 
يستطيع املؤدي تبريرها أثناء أدائه، وعندئذ يصبح اجلسد البشري يف 

كل حركاته، وسكناته، واستقامته، وانحناءاته  لغة صامتة معبرة .
ومن خالل ما تقدم ميكن أن نخلص إلى أن هناك تعزيز وسعي لبناء 
احلركة يناط بها التعبير وتطوير آليتها لتأخذ دورها يف جتديد وإضافة 
اعتمدت  قد  احلركة  أن  والشك  للمؤدي،  وفكرية  وفنية  جمالية  قيم 
اجلسد  أن  إذ  بغرائزها  مرتبطة  حية  كمادة  اجلسد  من  ديناميكيتها 
وقد  الغريزة،  لهذه  صــورة  واحلركة  احلياة،  غريزة  ميتلك  بطبيعته 
تطورت مع رموزها عبر العصور واتسمت بأهم سماتها وخصائصها 
محددة بالباعث والفعل الذي يعمل كمركز للجاذبية وتنسيقه بني اجلسم 
الفكرة،  انطالق  مركز  هي  الغريزة  إن  القول  معه  والــروح مما ميكن 
واجلسد هو الذي يترجم هذه الفكرة ليكون وعاًء مناسباً ينسجم مع 
جميع احلركات واإلمياءات املتوالدة منه، إذ كانت احلركة حتمل طابعاً 
التي حتمل  الرسمية  وظيفتها  عن  ومن خالله  به  تعبر  عاماً  غريزياً 
أهدافاً مسبقة وهي صفة عامة اتسمت بها على مر العصور املسرحية. 

أ.د.مدحت الاكشف
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مدخل

بوصفه  األداء،  أثناء  تتولد  ودالالت  رموز  على  املمثل  جسد  ينطوي 
املسؤول األول عن التعبير والتفسير للمعاني والرسائل، وهو ما نتلمسه 
يف آراء وتصورات وتأمالت الكثيرين جلسد املؤدي يف املسرح، فنجد 
املمثل هو:  يعتبر جسد  »إملر رايس« Elmar Rice )1892-1967م( 
»املسؤول األول عن توصيل ما يدور يف ذهن الكاتب املسرحي من معاٍن 
إلى النظارة«، ونستطيع أن نتبني من حديث مدربة الرقص األمريكية 
حياتها  عن   )1991-1894(  Martha Graham جراهام«  »مارثا 
تبتكر لغة جديدة للحركة تستهدف  كمصممة وراقصة استطاعت أن 
هذه اللغة التعبير عن العواطف وأيضا عن كل جتليات احلياة اإلنسانية، 

ولذا فهي تقول:
 لقد قضيت كل حياتي مع الرقص... فالرقص يسمح لك بأن تستفيد 
من جميع قدراتك ومهاراتك ألقصى حد ممكن...فهو يف بعض األحيان 
ليس باألمر املمتع.. ويف بعض األحيان األخرى يكون مخيفا...إال أنه 

أمر حتمي ال مفر منه....!!!
ونستطيع أن نستنتج من ذلك أن احلركة أصدق من اللغة اللسانية يف 
ترجمة حاالت النفس، فاجلسَد ُيسهُم يف حتقيق نوع من التوازن النفسي 
للمؤدي الذي يقف يف مواجهة املتلقني، وجند أن علماء التشريح يقررون 
والعضلّية  والعصبّية  املراكز احلسّية  من  العشرات  أن اجلسَد ميتلك 
التي ال يستعملها اإلنسان العادي يف حركته املعتادة إالّ يف حاالت نادرة 
جداً، بينما نالحظ أن املؤدي/املمثل/ املُبدع غالباً ما يعتمد على هذه 
تصبح  حيث  املعبرة،  حركته  يف  والعضلية  والعصبية  احلسية  املراكز 
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هذه املراكز مبثابة أداته األساسية يف جتلياته التعبيرية، عندما يقوم 
باستنفارها عبر طاقته لكي تتفجر على خشبة املسرح كرموز وأيقونات 
بصرية جتذب املتلقي وتضعه يف مواجهة قوية مع الذوات املؤدية، التي 
أشياء  عن  فتعبر  اجلسدية  احلركات  من  الكبير  الكم  لهذا  تستجيب 
كثيرة بواسطة أدائها اجلسدي اخلالق، ومن هنا فإننا نشير يف هذا 
الكتاب إلى أهمية الفصل بني ماهو معتاد حلركة اإلنسان عموماً يف 
وبني  شك،  أدنى  بدون  التعبير  بعض  يكتنفها  والتي  اليومية،  احلياة 
حركة اإلنسان يف حالة األداء والتيُ يناط بها التعبير عن رسائل ومعاني 
محددة يف سياق عرض فني ]مسرحي أو سينمائي أو تليفزيوني[، إلى 
املتفرجني الذين يعتبرون هذا اجلسد املعبر هو مركز اهتمامهم األول.

أو  التجريدي  األداء  إلى  الوصول  املمثلني  بعض  حــاول  جانبهم  ومن 
املتلقي(،  مع  املمثل  فيها  يتماهى  )التي  اإلبداعية  ــذروة  ال مالمسة 
يجد  بأن  املمثل  ذلك حينما طالب  أبعد من  إلى  البعض  ورمبا ذهب 
موسيقاه الطبيعية املنبعثة من أعماقه املُستَفزة بدالً من االعتماد على 
املوسيقى املسّجلة،  بل لقد ذهب البعض بعيدا إلى آماد تفوق اإلدراك 
ابتداع  إلى  أو  والراقص،  للممثل  حركي  قاموس  بناء  حاولوا  عندما 
سلم جسدي/حركي على غرار السلم املوسيقي، بل إن أحدهم طلب 
ضرورة كتابة نوتة موسيقية حلركته اجلسدية، ويذهب الشطط بآخر 
إلى الزعم بضرورة أن يصمم املمثل أدائه اجلسدي من خالل باترون 
مثل مصمم األزيــاء..... لكن بالرغم من إمكانية ذلك من عدمه فإن 
على حتويل  القادر  املبدع  املمثل  بوجود  إالّ  تتم  ال  االستعاضات  هذه 
بصرية  رمــوز  إلى  أي  معبرة،  حركة  إلى  املعتادة،  اجلسدية  احلركة 
واضحة الداللة، ومن ثم..عليه أن يسعى الكتشاف االجراءات )التقنية 
إلى  احلياة  يف  احلركة  على حتويل  قادر  التي جتعله  املهارية(  ورمبا 

حركة معبرة يف الفن......!!!



جسد املمثل.. بني احلركة اليومية املعتادة واحلركة املُعبرة

13

مفهوم اجلسد

كل  يف  االهتمام  من  ملحوظاً  حيزاً  َيشَغُل  اإلنساني  اجلسد  كــان  ملا 
احلضارات اإلنسانية، وأنه يفتح مجاالُ مهماً من اجلدال والتفكير فيه 
ويف قدراته التعبيرية سواء يف احلياة أو يف جميع األنشطة اإلبداعية 
جدل،  مثار  اجلسد  أصبح  احلالي  عصرنا  أنه يف  تنوعها، جند  على 
ومحوراً لألفكار واألفكار املناهضة لها واملتجادلة فيما بينها، بل صارت 
كشف  حول  وقيمية  وأخالقية  ودينية  وفلسفية  فكرية  قضايا  هناك 
اجلسد أو تغطيته، حتى بات اجلسد العاري يف بعض املجتمعات مبثابة 
التعبير عن االحتجاج السياسي، ويف مجتمعات أخرى تعبيراً عن التحرر 
اخلوض  مجرد  وأن  املقدسات،  من  أخرى  اليــزال يف حضارات  بينما 
فيه يعد من التابوهات واملحرمات، أما يف الفنون األدائية فقد أصبح 
اجلسد أكثر جرأة وحترراً وحتوالً عن طبيعته املعتادة إلى طبيعة أخرى 

)ثانية( يناط بها التعبير.
األمر الذيُ يثيُر تساؤالت عدة منها: ماهي اجتاهات التعامل مع اجلسد 
املتباينة؟..ماهي  اإلبداعية  االجتاهات  وبني  املختلفة  املجتمعات  بني 
البحث  إلى  الفن الذي يتوسل باجلسد؟..، ورمبا يقودنا األمر  وظيفة 
واألخــالق، حيث شكل  القيم  الفن اجلسدي مبنظومة  يف عالقة هذا 
وروحانية  وإثنية  أنثروبولوجية  تثالت  الثقافات  مختلف  يف  اجلسد 
النمو،  طور  يف  التي  أو  املتقدمة  ســواء  الشعوب  ثقافات  فيها  تتحكم 
وقد سعى الباحثون إلى فهم اإلنسان وكينونته من خالل التركيز على 
مفهوم الذات، والوقوف على املؤثرات يف شخصيته سواء منها البيئية 
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أو االجتماعية، وقد اتفقت أغلب التحليالت على أن كل ثقافة تؤسس 
ملفهوم ديني أو عقائدي عن اجلسد، كما أن كل ثقافة تختزن مفاهيم 

وتصورات فلسفية عنه.
ولقد اتفقت كل العقائد والديانات تقريباً، وكذلك الفلسفات اجلمالية، 
بأن اإلنسان ُخلق على أجمل صورة وأحسن تقومي، كما أن جسد اإلنسان 
احلّية  املخلوقات  إلى  بالقياس  وجميٌل  وفاعٌل  ناطٌق  جسٌد  هو  احلي 
على مختلف أنواعها، جسٌد يؤّثُر يف العالم، ويتأّثُر به، بفعل األعضاء 
واحلواس والقدرات العقلّية والّنفسّية واملواهب الّطبيعّية املوجودة فيه، 
بل من هنا اعتبر اإلنسان رأس املخلوقات وسّيدها جميعاً، بوصفه ذا 
تواصل  وقد  األشياء من حوله،  نفسه وعلى  فاعلٍة على  قدرٍة وسلطٍة 
اإلنسان البدائي منذ أن وطأت قدماه األرض منذ بدء تاريخ اإلنسانية 
عن طريق لغة اجلسد واإلمياء واإلشارة، كما توسل باحلركات الراقصة 
تعبيراً عن آماله وآالمه ورغباته ومشاعره، إذ لم يكن قد تعلم بعد لغة 
التخاطب اللفظي، أو حتى يخترع لنفسه لغة صوتية، فقط كانت وسيلته 
الوحيدة للتواصل هي إحساس غريزي نابع عن نفسه يعكسه على شكل 
حركات وإمياءات وإشارات، تخرج على هيئة مجموعة من السلوكيات 

والتصرفات ذات الدالالت االجتماعية.
فجر  منذ  اإلنساني  املجتمع  أحضان  املسرحي يف  الفن  ظهر  وعندما 
حضور  على  ينهض  جسدي،  فن  أنه  طبيعته  ويف  نفسه  وجد  التاريخ 
املمثل بجسده، وعلى مجموعة من اإلجراءات التقنية التعبيرية امللموسة 
ميكن اختزالها يف »التجسيد«، حتى إن التعامل مع اجلسد هو نتاج ذي 
دالالت ومعاني هي التي تكون جماليات العرض املسرحي، بحيثُ يصبُح 
إليها  يتوق  واملعاني  الــدالالت  من  ملجموعة  ناقالً  املمثل جسداً  جسَد 
رموزها  يفككون  ثم،  ومن  معها،  ويندمجون  فيها،  ويرغبون  املتفرجون 
من  املمثل  أو  املؤدي  ينتقل جسد  وهكذا  بخبراتهم،  شفراتها  ويحلون 
جسد اعتيادي أو معتاد إلى جسد معبر عن معاٍن محددة، حيث تتحول 
)أثناء  فيه -مؤقتاً  تنمحي  وذلك حينما  كلياً،  ووظائفه  وأبعاده  حدوده 
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عملية األداء(- مظاهره اخلارجية، وتتجلى إلى الوجود مظاهر أخرى 
»باكونني  تعبير  حد  على  أو  مقصودة،  معاٍن  عن  تعبر  ولكنها  شبيهة 
أثناء  املشفر  باجلسد  يدعوه  الــذي   Bakunin Bakhtin باختني« 
األداءات الكرنفالية، تلك النظرة التي امتدت حتى الفكر املعاصر الذي 
األساسية  الوسائل  أحد  أن اجلسد هو  يعتبر-  اعتبر - ورمبا اليزال 
لتعبير الذات عن جتلياتها، إذ أنه عن طريق اجلسد يستطيع اإلنسان 
أن يفهم اآلخر، ويف ذات الوقت يفهمه اآلخر، كما أنه عن طريق جسده 
وهما  باجلسد  يكونان  واإلدراك  فالوعي  األشياء،  يدرك  أن  يستطيع 
غريزتني متأصلتني فيه، فاجلسد هو ما يجعل الذات ذاتاً وموضوعاً 
يف آٍن واحد، كما أنه الذي مينح اإلنسان تصوراته وعالقاته وأنساقه 
ولذا  املختلفة،  اليومية  إشكالياته  مواجهة  على  والقدرة  بل  املختلفة 
نفسه  اجلسد  هــذا  بسلوك  اإلنساني  اجلسد  هــذا  تعبيرية  ترتبط 
إليها فهو يف وسط مجتمعه  ينتمي  التي  والثقافة  وحركاته، ووظائفه، 
وثقافته يحمل املعنى بل هو موطن املعنى، وهو أداة الداللة التي ُتخرُج 

الذاَت من ذاتها، وتضعها يف عالم تعتمل فيه العالقات والرموز.
ولذا فقد ظل اجلسد يشكل عنصراً أساسياً يف الفلسفة الفينومنولوحية)1(، 
-1908( Maurice Merleauponty »فنري »موريس ميرلوبونتي

الوجود  حصر  الذي  الديكارتي   )2(cogito الكوجيتو  يتجاوز  1961م( 
الذاتي يف الفكر إلي »كوجيتو« وجودي يقدم لنا من قبل دافع وجودنا 
الفعلي يف العالم بني األشياء واآلخرين كعالم نحياه ونعيشه، ويف هذا 

يقول »ميرلوبونتي«:

1 - الفينومنولوجيا أو الظاهراتية، علم الظواهر، وهي مدرسة فلسفية تعتمد على اخلبرة 
احلدسية للظواهر كنقطة بداية )أي مامتثله هذه الظاهرة يف خبرتنا  الواعية( ثم تنطلق 
ب��ه��ا...وم��ن رواد ه��ذه الفلسفة  ال��ظ��اه��رة وأس���اس معرفتنا  م��ن ه��ذه اخل��ب��رة لتحليل أس���اس 

مؤسسها »إدموند هوسرل« وهايدجر، وسارتر، وموريس ميرلوبونتي.....وغيرهم.
إلثبات  »دي��ك��ارت«  الفرنسي  الفيلسوف  منه  انطلق  ال��ذي  املبدأ  هو  الديكارتي  -الكوجيتو   2
احلقائق بالبرهان، وهو عبارة عن قضية منطقية تتضمن مفهومه الشائع )أنا أشك إذن أنا 

موجود(.
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إن أجسادنا ليست مستقلة عنا، بل هي وسائلنا التي نعبر بها عن 
أنفسنا بشكل طبيعي!!!

فإن  واآلخرين،  العالم  إلي  دائم  يحيل صاحبه بشكل  أن اجلسد  ومبا 
خبرة أجسادنا وخبرة جسد اآلخر هي ذاتها جوانب لوجود واحد، فمن 
أننا جنعل  غالباً  اآلخر، يف احلقيقة يحدث  نري  إننا  نقول  هنا حيث 
اخلبرة،  لتلك  اآلخر  اجلانب  أو  األفق  واآلخر هو  أجسادنا موضوعاً، 
ويفرق  أنفسنا،  مع  إال  نتعامل  ال  أننا  رغــم  اآلخــر  مع  نتكلم  وهكذا 
كان  هنا  ومن  اإلنسان،  وجسم  الطبيعية  األجسام  بني  »ميرلوبونتي« 
االهتمام الشديد باجلسد اإلنساني كتعبير عن اهتمام الفينومنولوجيا 
بتلك احلياة الواقعية التي نحياها يف العالم من خالل أجسادنا، ومن 
خالل تلك العالقة بني خبرات أجسادنا وخبرات األجساد األخرى، بل 
مينحنا نوعاً من التأمل لنميز بني األشياء التي تلمس  أجسادنا عندما 
تكون عدمية احلركة، وال يفاجيء اجلسد ذاته يف وظيفته االكتشافية، 
ما  هي  اخلارجية  األشياء  بينما  عاطفي،  موضوع  فاجلسد  هذا  ومع 

يتمثل لنا فقط.
وهو  جديد  قرن  األفــق  يف  وظهر  ذروتــه  العشرون  القرن  بلغ  وعندما 
القرن احلادي والعشرين جند أن اجلسد قد تربع على عرش الدراسات 
اإلنسانية، وكذلك كل جتلياتنا وممارستنا اليومية على جميع األصعدة 
غيابه  من  طويلة  قــرون  بعد  فيها،  أســاس  كعنصر  اجلسد  فيها  جتد 
من كل تلك التجليات، بل كان ينظر إليه عبر تلك القرون يف إطار من 
الفوضى والعشوائية وكان مجرد أداة، بينما يف قرننا اجلديد )احلادي 
والعشرين(أصبح اجلسد هو وسيلة إلعادة احللقة املفقودة بني الذات 
والفرد الفاعل، بينما تشكل الفرقة بينهما لب األزمة، ومرض احلضارة 

احلديثة.
ومنذ تقدم علم التشريح انزاحت القداسة عن اجلسد وأصبحت عمليات 
تشريحه تتم علي املأل يف الساحات أمام جماهير غفيرة من البشر، ومع 
تقدم فنون الرسم والتصوير تقدمت علوم الطب، كان كالهما يستكشف 
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اجلسد اإلنساني بطريقته اخلاصة، وكانت دراسة علم التشريح وكذلك 
والفنانني  املشرحني  لتعطش  اخلــاص  احلل  مبثابة  جديدة  لوحة  كل 
للوعي، واملعرفة والفهم واليقني، واستمر هذا التعطش منذ ذلك التاريخ 

حتى اآلن، استمر عبر تاريخ العلم كافة، وعبر تاريخ الفنون كافة.
حول  حديثنا  إطار  ففي  احلسية،  بالصور  يهتم  عموماً  الفن  كان  وملا 
جسد املمثل سواء يف حركاته املعتادة أو التي يتم تصميمها لتصبح معدة 
للتعبير ال ميكن أن نغفل أهمية توازن ذلك اجلسد، وإيقاعه، ومقاومته 
ومن  توازنه،  على  احلفاظ  أجل  من  األرضية  اجلاذبية  املستمرة ضد 
جانب آخر البد أن يعي املمثل إن إيقاع جسده أثناء احلركة يرتبط يف 
خبرته بجهازه التنفسي، وبدقات قلبه، كما أن العالقة بني الرأس واجلذع 
هي التي حتدد املعيار الذي نقيم به النسب األخرى، إال أن الفضاء الذي 
حتدث فيه احلركة غالباً ما يكون مرتبطاً باجلذع، وهو ما جنده متجلياً 
يف حركات املؤدين يف املسارح التابعة لتقاليد الشرق األقصى، وهكذا 
تبدو األشكال املجردة مثل املربع والدائرة ذكرية وأنثوية التي أشار إليها 
املخرج املسرحي اإلجنليزي »جوردون كريج« من قبل، واملحاولة القدمية 
التي قامت بها الرياضة السحرية بتحويل املربع إلي دائرة هي مثل رمز 
البحر  بتخطيط جنمة  البيانية  تبدو األشكال  الفيزيقي، وقد  لالحتاد 
التي رسمها منظرو عصر النهضة مثيرة للسخرية، لكن املبدأ احلسي 

هو الذي يحكم أرواحنا، وهو ما يؤكده »ميشيل فوكو« بقوله:
إن هناك ثمة ترابطًا عضويًا بني اجلسد والعقل...!!!

بكل  يعبر  أن  يجب  الصدارة، حيث  مركز  اجلسد يف  يجعل  فهو  ولذا 
حرية وبكل تلقائية ومن دون موانع أو قيود، لكي يتجلى املكبوت وتظهر 
احلقائق دون زيف، لذلك كله ال يرى »فوكو« فائدة ُترجى من تغييبه، 
بل يجب أن يصبح اجلسد حاضراً يف اليقظة واملنام، وجذوة مستقرة 
يف الوعي والالوعي، كي ال يغيب التفكير يف املكبوت واملحرم واملقموع، 
فاالنحراف واجلرمية واجلشع عنوان عريض لتلك األعراض املرضية، 
وهي خير من يكشف قيم ثقافية زائفة اضطهدت اجلسد وكبلته وعطلت 
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طاقته ومارست عليه احلجر، لذلك يرى أنه من الالزم إعادة االعتبار 
له فكره، والفكر له  للجسد عبر الكشف عن املسكوت عنه، فاجلسد 
جسده، ومن ال جسد له، ال فكر له، ألن اجلسد حضور ووعي بالكينونة، 
ألنه والروح صنوان ال ينفصمان، إذ ال توجد ذات متعالية فوق اجلسد، 
أن حتقير  يؤكد  »فوكو«  إن  بل  فقط-  -ليس هذا  واملثوى  املــأوى  فهو 
فإن  لذلك  أيضاً،  للروح  وتغييبه مبثابة حرب مدمرة  وإنكاره  اجلسد، 
حق اجلسد يف الوجود عالمة أولى لوجود الروح وسعادتها أيضاً، ومن 
ثم، أصبح اجلسد واالحتفاء به عند »فوكو« كناية عن الوجود، وبالتالي 
تغييبه  مت  أن  بعد  لنصابه  إرجاعه  ثم  حق  مجرد  باجلسد  فاالحتفاء 
طويالً، وقد عمل »فوكو« على تقدمي حتليل علمي للجسد وفق منهجيات 
إخضاع  التي ساهمت يف  املتعددة  والنظم  اآلليات  فكك  جديدة حيث 
اجلسد، إذ أن »فوكو« ينطلق من قضية أساسية، وهي أن اجلسد كان 
عرضة لقوى متعددة ساهمت يف إخضاعه وترويضه، لقد كان »فوكو« 
يكبل اجلسد، ويقيده، ألن  بالكشف عما  على مدار حتليالته  منشغالً 
ذلك يف رأيه تكبيل للعقل، ففك أغالل اجلسد من آليات التوجيه والنفي 
والترويض هو إطالق سراح العقول من سراديب احلجر والزيف واإلثارة 
»فوكو«  إن اجلسد يف فكر  القول  املزيفة، مما ميكن معه  واحلاجيات 
وقد  تطويعه،  على  تعمل  ومتنامية  متعددة  قوى  تأثيرات  حتت  واقــع 
كشف »فوكو« باقتدار عن هذه التأثيرات من خالل ما أبدعه من أدوات 

منهجية، شكلت يف ذاتها نقلة نوعية يف منهجيات العلوم اإلنسانية.
ومن اجلدير بالذكر أن جسد املمثل يرتبط بجهازه العضوي املكون من 
العقل، واألعصاب، والعضالت، وغيرها من املكونات التي ال تستجيب 
للعمل بكفاءة ومهارة إال من خالل بيئة محفزة لذلك اجلسد كي يعبر 
مستنداً على تفاعل تلك املكونات يف زمان ومكان وسياق محدد، وهو ما 

أسماها »ستانسالفسكي« الظروف املعطاة.
تفي  ال  رمبا  اجلسد  حول  املعرفية  اخللفية  فإن  سبق  ما  على  وبناء 
إن  بل  فحسب،  واإلبداعية  التعبيرية  قدراته  املمثل  باكتساب  وحدها 
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مهمته  أداء  على  يعينه  مبكان  األهمية  من  احلركة  بعلم  ووعيه  إملامه 
املحسوبة  غير  التلقائية  عن  مبعزل  تنسيقاً  أكثر  وجه  على  التعبيرية 
التي تدخله يف فوضى تعبيرية غير محددة املعالم، وعليه فإن »طريق 
العني  تكون  عندما  يتحقق  اإلنسانية/االجتماعية،  واملمارسة  التدريب 
البصري لإلنسان/ اإلدراك  يتمحور حول  )3(، واحلديث هنا  إنسانية« 
املمثل بغرض »فهم العالم من خالل لغة الشكل والصورة« )4(، وذلك على 
اعتبار أن »التفكير بالصورة يرتبط باخليال والتخيل، ويرتبط باإلبداع، 
واإلبداع يرتبط باملستقبل، واملستقبل ضروري لنمو األمم واجلماعات 
واألفراد«)5(، وبناء عليه فإن الصورة تقوم بدوٍر فعال يف التأثير والهيمنة 
يف مجال تعليم املمثل وإمناء قدراته اإلبداعية السيما يف مجال احلركة، 
مع الوضع يف االعتبار أن املوروث البصري لدى املمثل ذي أهمية كبرى 
يف بنائية وتعبيرية حركاته اجلسمانية، ومن ثم، فإن من األهمية مبكان 
من  تشكيلي  بصري  ماهو  كل  إدراك  على  وقدراته  املمثل  وعي  إمناء 
حوله وكذلك إدراك العالقات التركيبية بني األشياء، وكيفية حدوثها، بل 
ومراحل بنائها، حتى تكتمل يف النهاية كصورة دالة حاملة ملعنى أو على 
أقل تقدير تتمتع مبغزى تعبيري ما، وذلك عن طريق حتفيز املمثل دائماً 
على إدراك عالقته بالفضاء، وكيفية تشكيل ذلك الفضاء عبر جسده 
املختلفة يف  التدريبات  أثناء جتارب  وإمنائها  بنائها  مت  وتقنية  مبهارة 
هذا السياق والتي تكسبه طبيعة ثانية إضافة لطبيعته األولى كإنسان، 
تتسم تلك الطبيعة الثانية يف إدراكه البصري لسلوكه وعالقاته من أجل 
الوصول إلى منطقة التعبير الفني، الذي يتجاوز ذلك التعبير التلقائي 

األولي يف حياته اليومية املعتادة والنابع عن طبيعته األولى كإنسان.
قوى  إلى  واحلركة  اجلسد  من  تنبع  التي  الطاقة  حتويل  عملية  إنها 
3- سيكاي جيرج، علم اجتماع املسرح، جزء أول، ترجمة: د.كمال الدين عيد، القاهرة، وزارة 

الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 2005م، ص53
4- د.شاكر عبد احلميد، عصر الصورة، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

عالم املعرفة )العدد 311(، 2005، ص53

5- املرجع السابق، الصفحة ذاتها.
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إبداعية وتعبيرية دالة، بل غير متناهية الدالالت، ومن هنا يتم التفريق 
بني املمثل املبدع وغير املبدع بقدرة ومهارة األول على منح تلك الطاقة 
األمر  وهو  باربا«-،  »إيوجينيو  تعبير  حد  -على  شكال  لديه  الداخلية 
الذي يجعل من اآلخر)غير املبدع( غير قادر على إمناء قدراته ومهاراته 
حركاته  منح  على  قادر  غير  وبالتالي  الداخلية،  طاقته  مع  تعامله  يف 
األمر  وهو  األداء،  أثناء  التعبيرة  داللتها  املعتادة  اليومية  وسلوكياته 
الذي يدفعنا إلى محاولة احلفر يف كنه تلك الطاقة، التي تعني يف علم 
الفيزياء )بذل جهد(، والتي هي بشكل عام عبارة عن كيان نقي، ريح 
واحليوان  اإلنسان  يف  واحلياة  احلركة  ليبعث  يتواصل  متدفق  تيار  أو 
بآلة  تشبيهه  يتم  كان اجلسد  القدمية  الثقافات  ويف  الكائنات،  وباقي 
النقر املوسيقية، التي تنبع روحها من الطرق واالهتزاز واإليقاع، فالريح 
ميكن أن تغير وجهها بواسطة التحول العميق لتوترها الداخلي، وهو ما 
يعرف يف قاموس بينيوم Penuim EnglishDictionary بالطاقة 
أو القدرة أو القوة أو الصالحية للقيام بالعمل، ويقول »لينارد بيتيت« 

Lenard Petit يف هذا الصدد: 
إن الطاقة محور فاعلية كل شىء، والطاقة احلقيقية ال تنفذ، فالطاقة 
ُتغذي بطاقة، وكل شىء متسع ذو طاقة، الطاقة مليئة باحلياة، وتدعم 
للطاقة  واعطاء شكل  للطاقة اخل��ام،  احلياة، وحت��رك احلياة، وال شكل 
يجعلها إب���داع���ًا، ف��اجل��س��م ال��ب��ش��ري ق��ن��اة ل��ل��ط��اق��ة، وك���ل أج����زاء اجلسم 
البشري لها أجزاء طاقة تقابلها، فشكل الطاقة بداخلنا هو نفس شكل 

اجلسم.....!!!
وعلى هذا ميكن القول إن طاقة اإلنسان يف حالة األداء التمثيلي تكمن 
يف قوته العضلية والعصبية التي يستطيع صياغتها أثناء جتربة األداء، 
بأسلوب يختلف عما هو معتاد يف احلياة اليومية، ودراسة تلك الطاقة 
عند املمثل تعني يف معجم أنثروبولوجيا املسرح: فحص ودراسة املبادئ 
والعصبية  العضلية  قوتهم  لصياغة  استخدامها  املؤدون  يستطيع  التي 

طبقاً لشروط غير موجودة يف حياتهم اليومية .
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سواء  املسرحي  األداء  تقاليد  من  العديد  املؤدي  لطاقة  تعرضت  وقد 
يف   Kabuki والكابوكي   Noh النو  املثال  سبيل  على  منها  الشرقية 
الباليه  مثل  أوالغربية  الهندي،   Kathakali والكاثاكالي  اليابان، 
ديلسارت«،  و»فرانسوا  ديكرو«،  »إيتني  البانتوميم  وأستاذ  الكالسيكي، 
و»جاك  و»داريوفو«،  وبوستركيتون،  باربا«،  و»إيوجينيو  و»مايرهولد«، 
لوكوك« و»جان لوي بارو« وفنان البانتوميم األشهر »مارسيل مارسو«، 
وغيرهم ... حيث دلت طاقة املؤدي على عدٍد من املعاني، فمنها ماُ يعرف 
باسم احلضور presence أو احلياة، وهو مصطلح يعني الوجود الذي 
يأخذ شكالً أو صورة ميكن من خاللها خلق الوحدة الفنية املتضافرة مع 
حقيقة أفعال وأقوال املؤدي، ومن ثم، ُيعد احلضور هو اخلاصية التي 

يتميز بها الفن واخللق اإلبداعي.
هذه  إلــى  الداعني  أول   Hegel »هيجل«  األملاني  الفيلسوف  ُويعتبر 
الواقع،  أو  الوحدة اجلدلية بني احلضور وبني ماهو مهم يف احلقيقة 
ومن ثم، اعتبر هيجل أن حركة اجلسد هي مبثابة الرغبة املنفذة، والتي 
تتجسد من خالل حتريك اجلسد يف الفضاء املسرحي يف عالقة مع 
اعتبر  الذي   Belinskij »بالينسكي«  السوفيتي  وتبعه  الكلمات،  ستار 
التي تعود إلى املوضوع والهدف بني  التفكير  أهميات الفن يف حقيقة 

الذهن وما يرمي إليه .
body-in- اليونانية تعني احلياة وهي تلخيص جلملة Bios أما كلمة

life، وهي املصطلح الغربي املقابل ملصطلح احلضور كما هو يف مفهوم 
تقاليد الشرق األقصى يعني الكيفية التي يتم بها السيطرة على اجلسد 
هذه  على  يدل  مصطلح  من  أكثر  هناك  اإلجنليزية  اللغة  ويف  احلــي، 
اللغة  ويف   ،ability-  capacity-  power  -energy:مثل الطاقة 
الهند  ]لغة  السنسكريتية  اللغة  ويف   ،energio كلمة   الفرنسية جند 
القدمية[ُ استخدمت كلمة: Parana ويستخدم اليابانيون كلمات عديدة 
التوافق العميق، كما تشير إلى جزء معني من  أهمها Li –Ai، وتعني 
فعندما  السيقان،  بحركة  ترتبط  التي   hips  ) )األرداف  وهو  اجلسد 
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يقلل من حركة  أن  اختالفها-  اليابانية–على  التقاليد  املؤدي يف  يريد 
األرداف من أجل بناء محور ثابت داخل اجلسد، فإنهُ يثني ركبتيه ويقوم 
بإعاقة  يقوم  عندما  الياباني  فاملؤدي  واحــدة،  كوحدة  اجلذع  بتحريك 
حركة األرداف على هذا النحو فإنه يخلق مستويني من مستويات التوتر 

tension يف اجلسد، وهما:
1- اجلزء األسفل ]السيقان التي يجب أن تتحرك[.

2 - اجلزء األعلى ]وهو اجلذع، والعمود الفقري الذي يعمل على رفع 
األرداف[.

ويتطلب إقامة مستويني متعارضني من مستويات التوتر يف داخل اجلسد 
اتخاذ وضع توازن خاص يشمل:

1- الرأس.
2- عضالت الرقبة.

3- اجلذع.
4- احلوض.
5- السيقان.

إلى  يتغير توتر العضالت الطبيعي يف جسد املمثل، فيضطر   وهكذا 
اليومية  حياته  يف  يفعله  مما  أكبر  جهد  وبــذل  أكثر،  طاقة  استخدام 
ُتشع يف  التي  الطاقة  إنتاج  مقر  هو  اجلذع  فإن  عام  وبشكل  املعتادة، 
من  بسلسلة  يقوم  ألن  الفرصة  املــؤدي  مينح  الــذي  وهو  كله،  اجلسد 

احلركات. 
ويستخدم أهل جزيرة »بالي« Bali األندونيسية كلمات عديدة للداللة 
املقدس  اإللهام  من  نوع  وهي   Taksu كلمة  مثل:  املــؤدي  طاقة  على 
فهو خارج  لسيطرته،  يخضع  أن  دون  املؤدي  كيان  على  يستولي  الذي 
نطاق ارادته، وكلمة cest kara وهي القوة التي يكتسبها املؤدي من 
كما  الريح،  وتعني   Bayu وكلمة بشكل صارم،  املنظم  التدريب  خالل 
تعني النفس وتستخدم لوصف حضور املؤدي، وتشير أحياناً إلى التوزيع 
الصحيح لطاقة املؤدي، ويف أحيان أخرى تصف ازدياد القوة التي ترتفع 
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مبستوى اجلسد، والتي يتولد من تكاملها احلياة.
أما الصينيون فيستخدمون كلمة Kung-fo وتعني القدرة على التحمل 
واملثابرة، أو القدرة على املقاومة ability  to resist، كما تعني نوعاً 
اكتسابها  يتم  قــدرة  أو  ما،  نظام  إلى  تشير  التي  القتالية  الفنون  من 
باملجهود املتواصل، كما تعني أيضاً العمل الذي يتم اجنازه، وباإلضافة 
إلى ذلك فإن هذه الكلمة تستخدم لوصف البعد غير املدرك باحلواس 
 Performers ُيطلق عليه حضور املؤدي أو ]أوغير املحسوس[ الذي 

.Presence
en- بوصفها القوة أو الفاعلية مأخوذة من energy إن مفهوم الطاقة

ergon مبعنى )يف حالة عمل( At work، ذلك العمل الذي يرتبط 
بحافز خارجي، وبإفراط يف النشاط العضلي والعصبي، ويف ذات الوقت 
الال حركة والصمت، قوة  ينبض يف  باطني حميم  إلى شئ  فهو يشير 
مدخرة تتدفق عبر الزمان ولكنها ال تتشتت أو تندثر يف املكان، وهي 
يوقظها، يصوغها..هي  املؤدي،  درجة حرارة شخصية، يحددها  أيضاً 

فوق كل شىء، وقبل كل شىء... حتتاج إلى من يستكشفها!!!
ومن خالل هذا العرض ملصطلحات تنتمي لتقاليد ثقافية مختلفة جند 
تعريفه  ويصعب  باحلواس،  ــه  إدراك ميكن  ال  شيئاً  تصف  جميعها  أن 
بالكلمات، وبالتالي يصعب حتليله أو تطويره أو التحكم فيه !!!، ويحاول 
املؤدي من  يقرب مفهوم طاقة  أن  باربا« Barba من جانبه  »إيوجينو 
أو هي جتنيد  الدخول يف عمل   بأنها:  املسرح  أنثربولوجيا  نظر  وجهة 
تتعلق  مبهمة  يواجه  عندما  والعقلية،  والنفسية  البدنية  لقواه  املمثل 
ب���األداء، وم��ن ث��م، ف��إن الطاقة ه��ي ق��درة امل���ؤدي على ال��دخ��ول يف البيئة 
املحيطة والتكيف معها وتكييفها، وبإمكان طاقة املؤدي أن تأخذ شكالً 
لفعل دقيق فقط يف حالة دخولها يف عالقٍة مع ش��ٍئ دقيق، وعلى ذلك 
بها  يصبح  التي  الكيفية  تلك  هي  ع��ام  بشكل  الطاقة  إن  القول  ميكننا 

للممثل حضورًا يجذب انتباه املشاهدين.
التقنية املمكنة للممثل  األمر الذي يتطلب اتخاذ عدداً من اإلجراءات 
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حتى يكتسب هذه القوة أو هذه احلياة، أوهذه اخلاصية غير امللموسة 
والتي  اإلجــراءات  تلك  للقياس!!!.إن  القابلة  وغير  التوصيف،  صعبة 
توصل إليها »باربا« مصممة لتدمير املراكز اخلاملة الكسولة يف جسد 
احلركة  على  القضاء  مقابل  يف  املعتاد  التوازن  تغيير  بهدف  املــؤدي، 
يومياً  سلوكياً  شكالً  تكتسب  الطاقة  أن  ذلك  ويعني  املعتادة،  اليومية 
يكتسبها  أن  ينبغي  التي  الثانية  الطبيعة  »باربا«  يسميه  ما  أو  إضافياً 
للمؤدين  تناقلها  التي يجرى  التكنيكات  تتكون من خالل  والتي  املمثل، 
التقليدي كما هو احلال يف مسرح الشرق األقصى،  التوارث  رمبا من 
أومن التدريبات املستمرة يف جتارب املسرح الغربي، أو من خالل بناء 
الشخصية وهي تدد وتضخم حضورها، ولكن: ماهي الوسائل الفعلية 
التي تستخدم إلثارة هذه الطاقة التي تبعث احلياة يف عمل املمثل؟ !!! 
إن األمر بال شك يتعلق بإتقان املمثل ألوضاع دقيقة، ومحددة مبنية على 
مبادئ  وهي  والرقيقة،  القوية  التوترات  بني  املعالم  الواضحة  التفرقة 
حتكم أوضاع الراقص يف جزيرة بالي على سبيل املثال، إذن فالتكنيك 

اليومي غير املعتاد للمؤدي ]أى حضوره[ يستمد وجوده من اآلتي:
1- املغايرة يف التوازن.

2-  تغيير وضع اجلسد الرئيسي.
من  وتضخم  وتــزيــد،  تـــدد،  الــتــي  املتعارضة  الــتــوتــرات  فاعلية   -3

ديناميكيات اجلسد.
أما بالنسبة ملمثل البانتوميم بوصفه يعتمد يف عمله على طاقته اجلسدية 
 Maravene Sheppard لوشكي«  شــبــارد  »مــارافــني  رأت  فقد 

Loeschke أن هناك طاقتان تعتمالن داخله، وهما: 
»1- طاقة املؤلف املسرحي التي تكن مؤدي املامي من ابتكار الفكرة، ثم 

تطوير وبناء ووضع ختام لقطعة املامي داخل مجالها.
2- طاقة املمثل التي تكن املؤدي من الوقوف أمام الناس والتمثيل، إنها 

طاقة املمثل التي تنتج تقنيات العرض«.
وعلى هذا النحو ُيعاد بناء هذا اجلسد من أجل اخليال املسرحي.. إنه 
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 Unnatural الطبيعي  غير  اجلسد  أو    Art Body الفني  اجلسد 
بالنسبة  الفردية  ميوله  يكتشف  أن  املــؤدي  من  يتطلب  الــذي   ،body

للطاقة، وأن يصون إمكانياته، وقدراته، وتفرده . 
»باربا«  فرضية  عليها  قامت  التي  الثانية  الطبيعة  هذه  ماهي  ولكن 
املمثل  أنعمل  رأى  فقد  املــؤدي،  لدن  من  خلقها  بضرورة  أو  بوجودها 
والذهنية  والصوتية  اجلسمانية  أدواتــه  توظيف  على  قدرته  يف  يكمن 
والعاطفية -املعبرة أساساً بالفطرة- لتكون معدة للتعبير يف حالة األداء 
من  يستطيع  ثانية،  لطبيعة  اكتسابه  يتطلب  الذي  األمر  املسرح،  على 

خاللها ممارسة مهنة التمثيل.
ويتم بناء تلك الطبيعة اجلديدة واملكتسبة يف مرحلة تسبق شروعه يف 
ممارسة األداء، إن تلك الطبيعة الثانية هي الدافع للممثل إلثبات وجوده 
أثناء ممارسته حلياته يف املسرح، سواء يف مجتمعه املصغر)الفريق الذي 
األداء  أو حتى يف  ما(،  تقدمي عرض مسرحي  من أجل  يشترك سوياً 
على  تعمل  التي  هي  للممثل  الثانية  الطبيعة  هذه  إن  املتفرجني،  أمام 
بداية الرحلة املسرحية للممثل جتاه وداخل األخروية، )أنا واآلخر أو أنا 
والشخصية(، وتتشكل تلك الطبيعة الثانية يف مرحلة ما قبل الشروع يف 
التعبير أو األداء كما هو يف مفهوم أنثروبولوجيا املسرح، ويشرح الناقد 

املسرحي اإليطالي »فرديناندو تافياني« الطبيعة الثانية قائالً:
إن كلمة )طبيعة( تتيح لنا اإلحاطة بالطابع الذي يسبق الشعور للمزاج 
بناء  أج���ل  م��ن  ف��امل��رء ال يعمل  ل��إن��س��ان،  ال��ي��وم��ي  امل����ادي  السيكولوجي 
سلوكه أو مزاجه اخل��اص، وال يقوم بتنشيطه عن وعى منه وقت القيام 
اليومية، أما كلمة )الثانية( فإنها تدل على طابعها  بفعل ما يف حياته 
االصطناعي أو املكتسب عن قصدية بفعل التدريب واملمارسة، كما تدل 

على ضرورة توافق تلك الطبيعة مع الطبيعة األولى.
وبناء على ذلك فالطبيعة الثانية للممثل لها قاعدة تتشكل أساساً من 
الطاقة التي يبذلها لكي يصبح يف وضع األداء، وال بد أن تتفوق الطبيعة 
أو  الشخصية  املمثل  طبيعة  هي  التي  األولــى،  الطبيعة  على  الثانية 
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االعتيادية يف حياته اليومية، والطبيعة الثانية هي تلك التي يخلقها املمثل 
لنفسه من خالل اهتمامه مبا هو خارج عن املعتاد يف حياته اليومية، 
مثل  مستويات  عدة  على  املمثل،  عمل  فيها  ينصهر  التي  أيضاً  وهي 
شخصيته، أحاسيسه، ذكاؤه الفنى، ذاتيته االجتماعية التي جتعل منه 
شخصاً فريداً من نوعه وسط أقرانه يف املجتمع، ومن الصعب أن يتكرر 
مثله، وكذلك خصوصية التراث املسرحي الذي ينشأ فيه هذا املمثل، 
ذلك التراث الذي ينبع من الظروف التاريخية والثقافية، وقدرات املمثل 
على توظيف جسده وذهنه وصوته، حسب التقنية اخلارجة عن ما هو 
معتاد يف حياته اليومية، ولذا فإن مرحلة ما قبل التعبير، والطاقة، يف 
حياة املمثل اإلنسان، يتطلبان تغييراً يف مركز الثقل الطبيعي جلسمه، 
كما يطلبان منه أن يغير من أمناط التوترات العصبية التي ميارسها من 
يوم آلخر، حتى يتمكن من االحتفاظ بتوازنه، ويستطيع القيام بتكرار 
أفعال معينة مبنتهى الدقة والتنظيم املحكم، التي تؤدي به إلى درجة 
قصوى من احلضور الذي هو مستوى ما من األداء يتعامل مع الكيفية 
التي ميكن بها إظهار طاقة املمثل، وإعطائها احلياة، أي الكيفية التي 

يصبح بها للممثل حضوراً يجذب انتباه املتفرجني مباشرة.
واستناداً على احلقيقة العلمية التي تفترض أن جميع البشر متشابهون 
جسده  فإن  املمثل  إليها  ينتمى  التي  الثقافة  كانت  ومهما  بيولوجياً، 
يتكون من كتلة معينة، وجذع، وأطراف، ومركز ثقل إلى آخره، وهي من 
املمثل،  بها  يؤدي  أولية  أدوات جسدية  ُتعد  التي  البيولوجية  املعطيات 
ولكن قد يستخدمها مؤدي ما بطريقة مختلفة عن مؤٍد آخر، ففي املسرح 
األسيوي حتديداً، وكذلك يف املحاكاة الصامتة عند »إيتيني ديكرو«، ويف 
فن الباليه الكالسيكي جند أن هذه املعطيات تأخذ طابعاًُ شفروياً، يقوم 
على عدد محدد من األفعال اجلسدية التي يتم تكرارها، والتي حتمل 
كل منها أنساقاً داللية محددة بشكل صارم، ومن ثم، فالبد من دراسة 
األسس التي حتتوى عليها القوانني التي تتحكم يف هذه النظم الداللية، 
حيث أنه بالتعرف على هذه القوانني ميكن للممثل أن يفيد منها مهما 
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كانت الثقافة التي ينتمي إليها أو التقاليد األدائية التي ينطلق منها.
ففي مجال تدريب املمثل عموماً جند أنه من الضروري حتفيز املمثلني 
على أن يكسبوا أنفسهم طرقاً معينة للحركة، واإلمياءة، واإلشارة ُبغية 
الوصول إلى أجساد وأصوات فوق العادة، أو كما تفترض أنثروبولوجيا 
املسرح العودة إلى جسد أدائي غير عادى، وتشياً مع فرضية الصفات 
اجلسدية السائدة واملتشابهة بني بني البشر يف كل الثقافات، واستناداً 
على فكرة أن الثقافة بشكل عام  ليست هي ما نراه من خالل أداءات 
ثقافية تنتمي لثقافة بعينها، ولكنها ميكن أن تكون تقنية جسدية ألسلوب 
األداء باجلسد، والذي يتسم مبالمح تنتمي ألعماق ثقافية بعيدة، البد 
والتي رمبا  الفطرية،  أو  األصلية  االعتبار حتليل دالالتها  أن نضع يف 
تكون قد تشوهت بفعل ثقافة اجتماعية ما، بيد أنها محفورة يف تراثه 
شرقياً كان أو غربياً، إنها مرحلة ما قبل التعبير التي تتحدد من خالل 

جوانب ثالثة يف رأي »إيوجينيو باربا«:
اجلانب األول: يرتبط بشخصية املمثل على املستوى االجتماعي.

اجلانب الثاني: يتعلق بالظروف التاريخية والثقافية التي عاش يف كنفها 
املمثل.

اجلانب الثالث: هو الذي يختص بتقنية التعامل مع جسد وصوت وذهن 
والتي  املعتاد،  التقنيات اخلارجة عن  كافة  عليها  تستند  والتي  املمثل، 

تسعى إلى تنمية احلضور وحيوية األداء التمثيلي.
التي  الكينونة  حالة  هي  التعبير  قبل  ما  مرحلة  فإن  ذلك  على  وبناء 
تسبق تعبير املمثل، والتي من خاللها يبدأ يف جذب انتباه املتفرج، ففيها 
والزمانية،  التاريخية،  السياقات  عن  مبعزل  جسده  املمثل  يستخدم 
واملكانية، واالجتماعية، أو حتى األيديولوجية التي ينتمي إليها، ومن هنا 
كان املصدر األول حلضور املمثل كامناً يف هذا السلوك املتجاوز للمعتاد، 
ذلك السلوك الذي يتولد يف مستوى ما قبل التعبير على خشبة املسرح.

للممثل ملموسة، وهو ما  اإلبداعية  العملية  النظرة جتعل من  إن هذه 
يفرض التركيز على القيم املسرحية التي حتكم سلوك املمثل يف طبيعته 
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واألداء، بوصف هذه  التعبير  ما قبل شروعه يف  أثناء مرحلة  األولــى، 
املرحلة مبثابة املحفز الذي تعمل من خالله هذه القيم، التي تقوده إلى 
الطبيعة الثانية الضرورية لعمله، مما ميكن معه القول إن فن التمثيل 
املمثل  يتكون من قيم وسلوكيات ومواقف وقوانني وتقنيات، وإن مهنة 
كأي مهنة أخرى لها هويتها، وهذه الهوية ترتبط بنشاط املمثل املهني 
الذي ينتمي إليه، ويف هذا إشارة إلى عنصر األخالق املهنية، الذي يؤكد 

على وجود فلسفة أخالقية تربط بني املمارسني لهذه املهنة.
ورغم هذا اإلرث الضخم من تقنيات األداء التمثيلي، املتعددة واملتباينة، 
وفق  التمثيلي  األداء  فإن  العشرين،  القرن  سنوات  إبان  تبلورت  والتي 
النموذج الغربي يفتقر إلى تقنية خاصة بأفعاله اجلسدية، وهو ما جعل 
البعض من هذه املناهج اللجوء إلى تقنية تكون مبثابة قواعدُ تعني املمثل 
املقصودة  ــدالالت  وال املعاني  توصيل  وهي  األساسية،  مهمته  أداء  يف 
إلى املتفرجني، وذلك سيراً على خطى تقاليد األداء يف مسرح الشرق 
األقصى، أويف الباليه الكالسيكي، وعند إيتني ديكرو، الذين اعتبروا أن 

هذه القواعد هي مبثابة املحفز لطاقات املؤدين، وذلك من خالل: 
1 - تغيير مركز اجلاذبية عند املؤدي.

2 - توزيع ثقل اجلسد.
3 - تغيير الطريقة التي يتحرك بها املؤدي.

مسرحه  يف  باربا«  »إيوجينيو  جتــارب  منه  انطلقت  الــذي  األمــر  وهــو 
األنثروبولوجي والذي رأى ثمة مبدئني يحكمان عمل املمثل وفق هذا 

املنظور:

املبدأ األول: هو تغيير التوازن املتحرك:
حيث أن أى تقنية معتادة للجسد يف احلياة اليومية، ينتج عنها نوع من 
اخلمول، أو إلى نقطة قصور ذاتي، تتطلب أقل قدر من الطاقة املبذولة 
إلى  وما  واملشي،  واجللوس،  الوقوف،  مثل  العادية  اجلسدية  لألفعال 
ذلك من العناصر البيولوجية التي يشترك فيها كل البشر، حيث أن أى 
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يحول  اإلنسان،  الطبيعي جلسد  والتوازن  الثقل  مركز  لتغيير  محاولة 
استحضار  األداء  حالة  عليه يف  يفرض  الذي  األمر  طاقة،  إلى   وزنه 
مزيد من الطاقة، من أجل أن يتحرك، أو حتى يظل ساكناً، أو ملجرد 
احلفاظ على توازنه، وليس املقصود بالتوازن املتحرك احلركة مبعنى 
Movement، بلُ يقصد به كافة احلركات الصغيرة املعقدة التي تدخل 
الذي يساعد  األمر  التوازن يف صراعه داخل اجلسد،  حركة حتوالت 
العرضية،  للحركات  بتجنبه  وذلك  وجسده،  نفسه،  على حترير  املمثل 
أو املفاجئة، أو املجانية )العشوائية( تلك التي ال حتمل معنى أوهدف، 
ويعني ذلك أن حيوية املمثل تعتمد يف األساس على مبدأ تغيير التوازن 

الذي يدخله يف مجال الطبيعة الثانية املكتسبة بفعل التدريب.
 

املبدأ الثانى: هو التعارض بني وزن اجلسد واجلاذبية:
تغيير  أسلوب  تشبه  بطريقة  طاقاته  يستغل  املمثل  يجعل  الــذي  وهو 
املعتاد، فاإلنسان  اليومي  التوازن، حيث يقوم بعملية تعديل يف سلوكه 
أجل  من  املبذولة  الطاقة  كمية  من  التقليل  يحاول  اليومية  حياته  يف 
مقاومة اجلاذبية ألقصى درجة، ومن ثم، فعندما يزيد التعارض بني وزن 
اجلسد واجلاذبية فهو يضفي احليوية على حركة اجلسد، ويعني هذا، 
أن ما قبل التعبير ال يسبق التعبير، بل يوضحه، ومينحه صفاته املميزة 
عن احلياة اليومية، فمن خالل التعارض بني وزنه واجلاذبية األرضية 
يستطيع املمثل أن يكشف عن حياته للمتفرج، كما هو احلال عند املمثل 
يف تقاليد الشرق األقصى، فمثالً إن كل فعل يقوم به املؤدي يف »أوبرا 
بكني« ينبغي أن يتم انطالقاً من اجلهة املعاكسة لالجتاه الذي يتوجه 
إليه بالفعل، حيث ميتزج التمثيل فيها مع الغناء واملوسيقى واحلركات 
األكروباتية، وكما هو أيضاً عند املمثل الصامت يف منهج »إيتني ديكرو« 
القياس يف  ويكمن هذا  نفسه،  لتوجيه  قياساً  له  يكون  أن  الذي يجب 

إحساسه بعدم الراحة، وهو ما يؤكده »ديكرو« بنفسه حني قال:
ارتياحه، ويعني  ارتياح يف حالة عدم  املمثل الصامت يجد نفسه يف  »إن 
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ملراقبة  نظام  ُيعد مبثابة  االرت��ي��اح،  وع��دم  ب��األل��م،  املمثل  أن شعور  ذل��ك 
املمثل لنفسه أثناء قيامه بأى فعل، وهو األمر الذي يجعله يف حالة وعى 
دائمة بتصحيح مساره«، وهو ما عبر عنه املخرج الفرنسى »لوي جوفيه« 
أيها املمثل، يا صديقى، يا أخ��ي، أنت ال حتيا  بقوله:   Louis Jouvet
إال يف املتعاكسات، ويف املتضادات، واجلبريات، أنك ال حتيا إال فيما هو 

عكسي«!!!.
 وكذلك رأى »باربا« أن أية تقنية خارجة عن املعتاد حتوي داخلها قوتني 
واحد، من  بالفعل يف وقت  وتقومان  والتقلص،  املد  بني  ما  متضادتني 
تلك  املمثل  لدى  تتولد  هنا،  ومن  املتفرجني،  أمــام  املعنى  منحه  أجل 
ملا  مرئية  صــوراً  تقدمي  يستطيع  طريقها  عن  والتي  الثانية،  الطبيعة 
العقلية  سيطرته  بضرورة  اإلميــان  إلى  تدفعه  والتي  ذهنه،  يف  يعتمل 
تأتي تقنية  أنه حتت املجهر، ومن هنا  لو  الذي يؤديه كما  الفعل  على 
املمثل،  عند  اجلسد  ديناميكية  لتوضيح  كوسيلة  املعتادة،  غير  احلركة 
والتي تساعده على وضع نفسه يف شكل Form ُيعيد بنائه كلما احتاج 
إلى التظاهر املسرحي، حيث أن احلركة غير املعتادة وما تتضمنه من 
من خالل  طاقته  تربية  إلى ضــرورة  املمثل  تدفع  صعوبات مصطنعة، 
التدريبات الطويلة، واخلبرة العملية، والتي يقوم فيها بإمناء االنعكاسات 
العضلية اجلديدة التي اكتسبها عن طريق تقنية احلركة غير املعتادة، 
والتي تتحول إلى ثقافة جديدة للجسد أو طبيعية ثانية، تصبح محفورة 
العملية  فيها  تصبح  التي  الطريقة  وهي  احليوي،  العضوي  جهازه  يف 
البيولوجية )العضوية( للمادة احلية فكراً، يأتي على هيئة صور واضحة 
أمام املتفرج، ولكي يقوم املمثل بإعطاء طاقته شكالً أوصوراً، فعلية أن 
يفكر بها شكل مرئي، ومسموع، منطلقاً من املتضادات األساسية التي 

تنظم حضوره البيولوجي املعتاد.
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جسد املمثل بني الفعل واحلركة
 يف الزمان واملكان

على  املعتادة-  اليومية  حياته  يف  والتواصل–  للتعبير  اإلنسان  يعتمد 
Non-Verbal- اللفظية  غير  السلوكية  األمنـــاط  مــن  مجموعة 
للتعبير  مصاحبة  اللغوية  غير  األمناط  هذه  تأتي  وقد   ،Behavior
اللغوي املنطوق كتدعيم له، أو لتوضيحه، أو تأكيده، كما ميكن أن تأتي 
مستقلة بذاتها لتحل محل اللغة املنطوقة، ومن األمناط غير اللفظية 
 Body اجلسماني  والتعبير  التواصل  يف  اإلنسان  يستخدمها  التي 
 ،Body Language وهو ماُ يطلق عليه يف علم اللغة ،expression
بالتعبير–الشعورياً- عن  واإلميــاءات  واحلركات  اإلشــارات  تقوم  وفيه 
املشاعر واالنفعاالت، ومن ثم، فإن لغة اجلسد هي التي حتدد العالقات 
املتبادلة بني البشر، ليس ذلك فقط، بل إنهاُ تعد ظاهرة تكشف عن قوة 
التواصل بينهم وبني بعض من ناحية، وبينهم وبني باقي الكائنات احلية 
يف الكون من ناحية أخرى، وهي لغة تعتمد على مخزون من اخلبرات 
طريق  عن  اإلنسان  يتلقاها  التي  والتجارب  والذكريات  والتصورات 
حواسه، واستجابته لكل املثيرات التي تتحدد عن طريق إدراكه ووعيه، 
نوع  إلى  ليتحول  يتجاوز احلواس نفسها،  أن  الذي ميكن  الوعي  ذلك 
من املظاهر الثقافية واالجتماعية، يتفق عليها أفراد املجتمع، وبذلك 
ُبعد ثقايف واجتماعي  أداة معرفية ذات  إلى  يتحول اجلسد اإلنساني 
ورمبا تاريخي، كما أن هناك ثمة صلة وثيقة بني لغة اجلسد وبني أفعال 

احلركة التي البد وأن حتدث يف مكان معني، وخالل زمن محدد.
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والسينما  املسرح  اختالف وسائطه بني  التمثيلي–على  األداء  ويف فن 
والتليفزيون- جند حضوراً متميزاً لقدرة اجلسد على تقدمي كل معقد 
من املعاني والرموز بوصفه الرمز املادي الرئيس، الذي يقدم دالالته 
أو  التلقائية  وقدراته  وأفعاله،  اخلارجي،  مظهره  خالل  من  ومعانيه 
الغريزية الفائقة يف التعبير عن املكان والزمان، وذلك من خالل تفاعله 
مع لغات العمل الفنى سواء كان مسرحية أو فيلماً أو دراما تلفزيونية، 
وهو ما أكده »ميشيل فوكو« Michel Foucault بقوله: إن »اجلسد 
هو السطح الذيُ تنقش عليه األحداث نفسها، )وهو( الذي تقتفي آثاره 
اللغة، وتقوضه األفكار«)6(...!!!، وفضالً عن ذلك، فإن اجلسد اإلنساني 
فى  متحركاً  باعتباره  معه  التعامل  يتم  التمثيلي  األداء  ويف  احلياة  يف 

مجال زماني ومكاني ما .
يف  للمحاكاة  )284-322ق.م(   Aristotle »أرسطو«  تعرض  وعندما 
ذلك   ،Action فعل حالة  اإلنسان يف  بها  يقصد  كان  الدرامي  الفن 
الفعل الذي يتطلب منه أن يتمتع بخصائص جسمانية وانفعالية معينة، 
بنوعيها)التراجيديا  الدراما  يف  تتم  املحاكاة  هذه  أن  أكد  فقد  ولــذا 
والكوميديا(عن طريق عرض الشخصيات أثناء تلبسها للفعل، بل إنه 
ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن هذه املحاكاة ليست فقط للفعل 
اإلنساني، ولكنها أيضاً لكل العواطف البشرية -التيُ يعتبر الفعل شكالً 
لها- فهي تتشكل ُوتنحت يف جسد املمثل من خالل أفعاله وسلوكياته 
وتصرفاته، والتي ُتكوِّن إمياءاته وإشاراته وحركاته بل وأوضاعه، وكل 
خاللها  من  يتمكن  التي  اجلسدية،  لغته  مفردات  ُيكوِّن  شأنه  من  ما 
تلك   « ميثل  الفعل  هذا  فإن  وعليه،  ما،  هــدٍف  إلى حتقيق  يصل  أن 
العالقة التي تربط فاعالً )وهو املمثل( بشئ ما)وهو املعنى الذي يريد 
إيصاله للمتلقى(، أو كما يقول »جيري فيلتروسكي«: إنها حقيقة غائبة 

6- مقتبس يف: هيلني جيلبرت، و، جوان تومكينز، الدراما ما بعد الكولونيالية– النظرية 
واملمارسة، ترجمة: سامح فكري، القاهرة، وزارة الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي، )10(، 1998م، ص285 .
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القول  الفعل«)7(، مما ميكن معه  واحتياجات  يتماشى  محكومة بهدف 
إن املمثل بجسده يضطلع مبهمة حتقيق ذلك الهدف الذي يتكون من 
مجموعة من الدالالت املحددة واملقصود إيصالها إلى املتلقي من خالل 
سياق درامي معني، حيث تتحول مجموعة أفعال هذا املمثل إلى رموز 
Symbols تعتمل يف شعور وال شعور املتلقي، الذي يحولها بدوره إلى 
معاٍن مقروءة، ومن ثم، يصبح هذا الفعل الذي أتى به املمثل هو غاية يف 
حد ذاته، حيثُ أعَد خصيصاً لكي يصل لهذا املتلقي من خالل سلسلة 
متكاملة وال نهائية من الدالالت املتدفقة، وعليه...يصبح فعل اجلسد 
وعالقاته اجلدلية مع املكان والزمان يف حالة من الدميومة والصيرورة 

ال تتوقف إال بتوقف اجلسد عن الفعل.
من  رأســاً  املوضوع مستمدة  هــذا  الــدراســات حــول  كانت معظم  وملــا 
التجارب والدراسات واملؤلفات الغربية التي تتعرض للفعل وفق مفهوم 
لغوي لتحديد معنى الفعل، فنجد أنه لزاماً علينا أن نعرج مبزيد من 
العربية  اللغوية  الدراسات  يف  الفعل  مفهوم  إلى  واإلضافة  التفصيل 
كنوع من إلقاء الضوء على هذا املفهوم الذي رمباُ يسهم يف وضع أسس 
اللغة  علماء  أن  حيث جند  العربي،  املمثل  ملمارسات  تنسيقية  علمية 
العربية قد أجمعوا على أن )الفعل( يدل على عناصر أساسية ثالثة 
بشأن  بيناً  اختالفاً  اختلفوا  أنهم  إال  املكان(،  الزمن-  وهي)احلدث- 
)الفعل( يف  تعريفات  بعض  لنا من خالل  يتضح  ما  وهو  الفعل،  زمن 
الدراسات اللغوية العربية، ومنها ما أتى به العالم النحوي ذائع الصيت 
)760-796م( الذي قال:«...وأما الفعل فأمثلة أخذت لفظ  »سيبويه« 
أحداث األسماء، ُوبنيت ملا مضى، وملا يكون، ولم يقع، وما هو كائن لم 

ينقطع« )8(، إن هذا التعريف مينح )الفعل( الدالالت اآلتية:
أوالً: إن الفعل مأخوذ من املصدر)وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ 
7- جيري فيلتروسكي، اإلنسان والشئ يف املسرح، ترجمة: جندت كاظم موسى، القاهرة، مجلة 

فصول، املجلد )13(، العدد الرابع، الهيئة املصرية العامة للكتاب، شتاء 1995م، ص150.
8 - سيبويه – أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر البصري، الكتاب، حتقيق وشرح: عبد السالم 

محمد هارون، جزء أول، ط3، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 1988م، ص12.
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مثل  ذلك،  على  الدالة  األفعال  باألحداث:  ويقصد  األسماء(،  أحداث 
الضرب والقتل.....وما إلى ذلك.

الفعل مع مصدره يف  الفعل على احلدث )حيث يشترك  ثانيًا: داللة 
مادة واحدة(.

ثالثًا: داللة الفعل على الزمن )وهو ما يهمنا فيهذا املقام(، حيث ينقسم 
قتل،  فنقول:  و)أمر(  إلى )ماضى( و)مضارع(  الزمن  الفعل من حيث 
يقتل، أقتل، وضرب، يضرب، وإضرب.. وهكذا، كما يأتي تعريف العالم 
النحوي »الزجاجي« - أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق )؟- 950م( 
ليؤكد على ذلك عندما قال: »والفعل ما دّل على حدث وزمان ماضي 
ذلــك«)9(، كما جند  يقعد، وما أشبه  يقوم، قعد  أو مستقبل، نحو قام 
ارتباطه  الزمن من خالل  إلى  اللغة قد نظروا  القدماء من علماء  أن 
أبو  الدين  جالل  »السيوطي«–  أورده  فيما  يتجلى  ما  وهو  بالصيغة، 
التوحيدي  حيان  أبى  قول  من  )1445-1505م(  الرحمن  عبد  الفضل 
)923-1023م( يف معرض حديثه عن الفعل، حيث قال: »إنه يدل على 
احلدث بلفظه، وعلى الزمن بصيغته، أي كونه على شكل مخصوص، 
الصيغ  باختالف  )أي  باختالفها  احلدث  على  الداللة  تختلف  لذلك 
املُعبرة عنه(«)10(، ويكشف لنا ذلك أن ارتباط الزمن بالصيغة أو الشكل 
أو الهيئة لدى علماء اللغة القدامى كان قائماً على أساس فلسفي أكثر 
من كونه أساس لغوي، وهو ما يتجلى من خالل تعرضهم حلركة الفلك 
التي رأوا أنها مكونة من دورات ومنازل من الدورات املتعاقبة يف الزمن 
املستمر، وقد ظهر ذلك املفهوم على سبيل املثال عند عالم اللغة »إبن 
يعيش« )1159-1245م( حينما قال: »ملا كانت األفعال مساوقة للزمان، 
والزمان من مقومات األفعال، توجد عنده وتنعدم عند عدمه، انقسمت 

وتقدمي:  املجمل يف النحو، حتقيق  بن إسحاق،  الرحمن  القاسم عبد  أبو  الزجاجي–   - 9
د.علي توفيق احلمد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1984م، ص7، 8 .

10 - مقتبس فى: د.محمد محمد داوود، الداللة واحلركة- دراسة ألفعال احلركة يف العربية 
املعاصرة يف إطار املناهج احلديثة، القاهرة، مكتبة غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م، 

ص33.
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ومستقبالً،  وحاضراً  ماضياً  ثالثة:  الزمان  كان  وملا  الزمان،  بأقسام 
ومنها  مضت،  حركات  فمنها  الفلك،  حركات  األزمنة  قبل  من  وذلــك 
حركة لم تأت، ومنها حركة تفصل بني املاضية واألنية، وكانت األفعال 

كذلك ماضي ومستقبل وحاضر«)11(.
على  اتفقوا  قد  العرب  اللغة  علماء  إن  القول  معه  الذي ميكن  األمر 
يف  ثم،  ومن  بزمان،  يقترن  احلدث  وهذا  حدث،  على  يدل  الفعل  أن 
مكان، وأن داللة الفعل على احلدث تأتي من اشتراكه مع مصدره يف 
مادة واحدة، ألن املصدر اسم احلدث، إال أن املالحظ بشكٍل عام أن 
هؤالء الرواد من اللغويني العرب قد توقفوا عند حتديدهم ملفهوم الفعل 
عند احلدود اللغوية، ولم ينغمسوا يف البعد الفلسفي على النحو الذي 
القدامى واملحدثني، وهو ما يدفعنا إلى  الغرب  استغرق فيه فالسفة 
الفعل،  التي تكشف عن مفهوم  ُبغية إكمال الصورة  التعرض لبعضهم 

لغوياً وفلسفياً.
فبشكٍل عام جند أن فالسفة الغرب قد قسموا زمن الفعل من وجهة 

النظر الفلسفية إلى أنواٍع أربعة، وهي:
1 - الزمن التصوري أو التخيلي Imaginary Time: وهو ال يوجد إال 
يف عقل شخص يفكر، وهو زمن »ُيقاس باستخدام األرقام التخيلية«)12(.
من  وينعدم  اإلنسان/الفرد،  بوعي  ويتعلق  الزمن اإلدراك��ي احلسي:   -2

الوجود مبجرد أن يفقد هذا الفرد وعيه .
الزمن  وهــو عكس  والفلك،  العالم  زمــن  وهــو  ال��ف��ي��زي��ائ��ي:  ال��زم��ن   -3
التصوري من ناحية، والزمن اإلدراكي احلسي من ناحية أخرى، وميكن 
ترتيبه افتراضياً يف تسلسل خطى واحد، واملوضوع على هذا التسلسل 

هو الذي يحدد الزمان.
4- الزمن املطلق: وهو الذي يرتبط مع املكان املطلق أيضاً عند نقطة 
السابع،  اجلــزء  الكتب،  عالم  بيروت،  املفصل،  ش��رح  يعيش،  بن  على  ابن   – النحوي   -11

1970م، ص4.
الهيئة  القاهرة،  إبراهيم،  د.مصطفى  ترجمة:  تاريخ موجز للزمان،  - ستيفن هوكنج،   12

املصرية العامة للكتاب، 2004م، ص161 .
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واحدة وهي األحداث.
وكذلك األمر بالنسبة ملفهوم املكان ينقسم هو اآلخر نفس التقسيم  - 

إلى:
امل��ك��ان ال��ت��ص��وري: وهو ال وجــود له إال يف عقل اإلنسان الــذي يخلقه 
األبعاد،  متعدد  أو  األبعاد،  ثالثي  أو  مسطحاً،  يجعله  فيه،  بالتفكير 

وينعدم من الوجود عندما يتوقف مبتكره عن التفكير فيه.
1- املكان اإلدراكي احلسي: وهو مكان واٍع ميارس أو يسجل إحساسات، 
وحجماً  شكالً  له  أن  اللمس  حاسة  وتفترض  ما،  بشئ  نشعر  فنحن 
معينني ونرى مجموعة من األشياء، ويفترض بصرنا أن هذه األشياء 
جتمعها عالقات، وميكننا أن ندرب افتراضات حواسنا بتخيل أن كل 

األشياء مرتبة يف جتمع ثالثي األبعاد نسميه )املكان(.
وعليه ينعدم املكان اإلدراكي احلسي عندما تكف احلواس عن اإلدراك، 
الثالثة  األبعاد  ُبعد من  أي   Spatial Dimension املكاني »والبعد 
للمكان/الزمان التي هي شبه مكانية مبعنى أي ُبعد سوى ُبعد الزمان« 
وهو جوهر مجرد،  بنفسه  بجسم...أو  قائم  »امتداد  هو:  والُبعد   ،)13(

ويسمى بالُبعد املفطور، والفراغ، واخلالء، واألبعاد الثالثة هي الطول 
والعرض والعمق، وتسمى اجلهات الثالث...فما كان ذا ُبعد واحد فهو 
خط وما كان ذا ُ بعدين مسطح، وماكان ذا ثالثة أبعاد فهو مجسم« )14(.
2- املكان الفيزيائي : وهو احليز الذي ُتوضُع فيه األشياء واألجسام .

3- املكان املطلق: )وهو كما أسلفنا القول مثل الزمان املطلق(، وهو نوع 
من املكان تستند إليه املواضيع واحلركات، أو يكون مليئاً باألثير، كما 
رأى عالم الفيزياء »إسحاق نيوتن«Isaac Newton )1643- 1727م( 
أو  ُبعد  وأنه  للحركة،  قابل  وغير  متمثالً  دائماً  يظل  »إنه  قال  والذي 

13 - املرجع السابق، ص 164 .
الدار الشرقية للطباعة والنشر،  القاهرة،  املعجم الفلسفي،  14 - د. عبد املنعم احلفني، 

1990م، ص160 .
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مقاس قابل للحركة من املكان الذي حتدده حواسنا«)15( .
وكان املكان وفق مفهوم الفيلسوف اإلغريقى »أرسطو« هو سطح باطن 
مواطنه  رأى  ويف  اجلسم،  من  الظاهر  للسطح  املماس  اجلسم  من 
»أفالطون« Plato )427- 347 ق.م(، أنهُ ينسب للفضاء، والبعد املجرد 
وال يوجد إال مع احلركة«)16(، وقد دفع بفكرة ومفهوم التمييز بني ما 
ُيدركه العقل عن طريق احلواس)وهو ما يتعلق باملكان( وبني ما يفهمه 
والتباين  والتماثل  والكمية  العدد  أمثال  أن  حيث  بالتفكير،  نفسه  من 
والتشابه واالختالف ال تصل عقولنا عن طريق احلواس لكنها تكمن 
يف عقولنا«)17(، وذلك على اعتبار أننا منتلك أشكااًل Forms وأفكاراً 
مستقلة عن مواضيع العالم اخلارجي، وكذلك يرى الفيلسوف اليوناني 
»بروتاجوراس«  Protagoras )485- 410 ق.م( أن: ما يبدو لي هو 
ويرجع  لــك«)18(،  بالنسبة  كذلك  لك هو  يبدو  وما  لي،  بالنسبة  كذلك 
عند   والزمان  فاملكان  شئ،  لكل  كمقياس  اإلنسان  قياس  إلى  بذلك 
نيقوالس Nichalass )1401–1464م( هما »ناجتان عقليان، وبأقل 
 -1596(  Descartes »ديكارت«  وعند  خلفهما،  الذي  للعمل  درجة 
أن احلواس  وكما  ُيظهر طبيعة احلركة«)19(،  املكان«  أن  1650م( جند 
وكذلك  بالتتابع،  والزمان  املكان  ترصد  التي  هي  اللمسية  البصرية 
 Kant »ك��ان��ط«  الفيلسوف  وعند  للزمان،  املحدثة  واألجــزاء  املسافات 
)1734- 1804م( نرى أن املكان مع الزمان غير متناهيان، ومن ثم، فإن 

إدراكهما يكون باالعتماد على الفعل، وذلك عن طريق: 
 1- اختيار حتويلهما إلى مدركات حسية ذات معنى .
 2- التمثالت Presentations التي ُيدركها العقل .

املصرية  الهيئة  القاهرة،  رجب،  جعفر  ترجمة:  والفلسفة،  الفيزياء  جينز،  جيمس   -  15
العامة للكتاب، 2000م، ص83.

16 - د. عبد املنعم احلفنى، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص333 .
17 - املرجع السابق، ص334 .

18 - جيمس جينز، الفيزياء والفلسفة، مرجع سابق، 52 .
19 - املرجع السابق، ص 62 .
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ومن ثم، يقر »كانط« إنه من املستحيل أن نتصور أن العالم له بداية يف 
الزمان، وهو أيضاً غير محدد الزمان«)20(، وعليه فاملكان يف نظره ليس 
له وجود حقيقي بذاته، ولكن عقولنا هي التي تتقدم به على أساس أنه 

هيكل لترتيب األشياء.
أو بجسم  بهيئة  الزمان متصل  أن  »أرس��ط��و«  للزمن فيرى  بالنسبة  أما 
 -1646(  Leibniz »ل��ي��ب��ن��ز«  الفيلسوف  ــرى  وي احلــركــة،  على  ــادر  ق
1716م( أن الزمان واملكان ال يوجدان بذاتهما، ولكن بنسبتهما لألشياء 
التي تتواجد معاً، وقد عارضه يف ذلك »إسحاق نيوتن« الذي رأى:«أن 
املكان والزمان ليسا مجرد تابعني للوعي، بل هما موجودان بذاتهما، 
وأتى بالفرضية العلمية التيُ تقر بأن القياسات املطلقة للمكان والزمان 
ممكنة على األقل من حيث املبدأ«)21(، ومن خالل تلك اآلراء الفلسفية 
كل  أن  افترضت  قد  جميعاً  إنها  القول  ميكننا  واملكان  الزمان  حول 
األشياء واألحداث، بل والكون نفسه ميكن ترتيبهم يف املكان والزمان، 

وفق املفهوم الفلسفي.
حيث  الزمن،  مبفهوم  تتعلق  عديدة  إشكاليات  يطرح  فإنه  الفن  أم��ا 
افتراضي وغير واقعي، هو  تتعامل مع زمن  بأنها  الفنون  تتفق جميع 
إذن زمن ينفي زمن الواقع، وقد يكون يف حالة األداء التمثيلي -كفن 
الدرامي  الزمن  آخــر،  مبعنى  أو  الفعل،  زمن  هو  الزمن  الفنون-  من 
وميسح  الفنية،  الحتياجاته  وفقاً  الفنان/املمثل  يشكله  الذي  املتخيل، 
عليه مسميات تتفق والضرورة الفنية التي يتمحور حولها، فمثالً نقول 
»الزمن النفسي«عندما نتعرض لقياس ماذا تساوي اللحظة من الزمن 
الذي تعيشه الشخصية التي يجسدها املمثل، وهكذا، وبناًء عليه فإن 
الزمنُ يعتبر فكرة أساسية يف تقنيات الفن، وفكرة فلسفية يف معاجلته، 
وكذلك املكان الذي يتحرك فيه املمثل بجسده هو األخر مكان متخيل 
اإلبداعية،  أو  الفنية  العملية  احتياجات  حسب  يتشكل  أوافتراضي، 

20 - املرجع السابق، ص88 .

21 - املرجع السابق، ص87 .
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وهذان التشكالن اللذان يتشكل بهما كل من الزمان واملكان املتخيلني 
يحددهما املمثل احلي بجسده وسط الصورة الفنية. 

تتعلق  إشكاليات  عــدة   Motion احلركة  مصطلح  يواجه  هنا  ومــن 
مبفهومه، وتتجلى هذه اإلشكاليات يف غموضه وعدم حتديد املصطلحات 
املختلفة الدالة على احلركة، والتعبيرات املتباينة بني اللغات املختلفة أو 
حتى يف اللغة الواحدة، فنجد مثالً عدداً من التعبيرات اإلجنليزية مثل: 
وكلها  وغيرها،   Movement – Motion- Action – Motor
تترجم إلى لغتنا العربية حتت لفظة واحدة وهي احلركة، دون مراعاة 
يف  للتعبير  منيل  أننا  إال  وآخــر،  منها  لفظ  كل  بني  الفاصلة  للحدود 
حالة عمل املمثل إلى استخدام مصطلحي Motion الذي يستخدم 
بصفة عامة للداللة على جميع أنواع احلركات، وMovement الذي 
يستخدم حني يكون هناك انتقال من مكان إلى آخر، ولذا فهو يصلح 

للتعبير عن احلركات االنتقالية.
ومن جانبها حددت معاجم اللغة العربية معنى كلمة)حركة( ودالاللتها 
بأنها )ضد السكون( كما يذكر املؤرخ »ابن منظور« )1232- 1311م(-

أبو الفضل جمال الدين-يف كتابه »لسان العرب« )مادة: ح- ر- ك( .
ومتشعبة  ومــتــعــددة  واســعــة  احلــركــة  لفظة  أن  هــذا  مــن  ونستخلص 
الدالالت واملعاني، خاصة وأنها ال ترتبط باإلنسان فقط مثل الكالم، 
بل إننا جند لها وجوداً يرتبط وكل الكائنات التي تارس حياتها اليومية 
عن طريق التحرك، ورمبا اجلمادات وكافة املوجودات واألشياء التي 
ميكن حتريكها بوسيلة أو بأخرى، فاحلركة إذن ُتعد أصالً أنطولوجياً 
Anthology يف العالم، أما بالنسبة حلركة اإلنسان، وهي التي نعني 
بها يف مقامنا هذا، وجند أن معظم الدارسني يذكرون إن اإلنسان يتميز 

بنوعني أساسيني من احلركة وهما:
األول: احلركة اخلارجية: وهي التي تظهر بوضوح من خالل األنشطة 
احلياتية اليومية، والتي تصدر عن اإلنسان بشكل روتيني يومي )معتاد(، 

وبانتظام، مثل املشي، واجلرى، والنوم واالستيقاظ واألكل .....إلخ .
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بها  تقوم  والتي  املرئية،  غير  احلركة  وهي  الداخلية:  :احلركة  الثاني 
األعضاء الداخلية للجسد، وغالباً ما تعمل بشكل غير إرادي، وبانتظام 
وحركات  القلب،  نبضات  مثل  بيولوجية  وظيفية  حركة  وهي  أيضاً، 

األمعاء، والرئتني والدم واحلبلني الصوتيني أثناء الكالم ...إلخ.
الذي  الزمن  إيقاع احلركة من حيث  تعبر عن  ألفاظ مختلفة  وهناك 
تلك  تتبعه  الــذي  )الفعل(  وقــوة  فيه،  الــذي حتدث  واملكان  تستغرقه، 
البيئة  هناك  إن  بل  فقط،  ذلك  ليس  وطبيعتها،  ومصدرها  احلركة، 
األرض-الهواء-املاء- احلركة)سطح  فيها  تتم  التي   Environment

الفضاء املتخيل...إلخ(، ومن ثم، تتعدد »األفعال« التي تدل على احلركة 
عن  عبارة  هي  احلركة  إذن  فيه،  تتم  الذي  املكاني  الوسط  باختالف 
احلقيقي  التعبير  وهي  ومعناه،  الفعل  على  خالله  من  نتعرف  شكل 
ومع  بأسرها،  أشمل عن احلياة  أو مبعنى  واألحاسيس،  املشاعر  عن 
النمو املضطرد لتطور اإلنسان عبر العصور تعددت األمناط احلركية، 
السيما التي ساهم يف صنعها اإلنسان بنفسه من احلركات التقنية ذات 
تعتمد على أجساد  التي  الفنون  كما هو احلال يف  املقصودة،  الداللة 
مؤدية Performing Bodies  يف الزمان واملكان كفن الرقص على 

سبيل املثال.
إننا غالباً ما ُندرك حركة املؤدي من خالل تييزنا البصري لها، كما 
نسمع  عندما  وذلك  السمعي،  بتمييزنا  أيضاً  إدراكها  من  نتمكن  أننا 
صوتاً ينتج عن هذه احلركة كسماع وقع األقدام )آتية–ذاهبة–جارية...

عليها  يدل  ما  غالباً  للحركات  املصاحب  فالصوت  وهــكــذا....إلــخ(، 
ويجعلنا نتخيل شكلها.

وملزيد من فهم معنى هذه احلركات التي يقوم بها املؤدي البد أن نتعرض 
التي تستخدم يف هذا  التي ترتبط بها، وكذلك األلفاظ  إلى املفاهيم 
املجال، حيث جند أول هذه املفاهيم وله دور قوي يف حتديد معناها هو 
]الفراغ Space[ الذي تتم فيه، وهو إما: فراغ عام يحتوي كل املساحة 
التي يتحرك فيها جسم املؤدي من أجل القيام بفعل حركي مثل املشي 
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االنتقالية   ُتعرف باحلركات  التي  إلى ذلك من احلركات  واجلري وما 
Locomotors Movement وهي التي يأخذ فيها عنصر املسافة 
بسيطة،  العام هي حركة  الفراغ  فاحلركة يف  وعليه  متصدراً،  مركزاً 
وهناك نوع آخر من الفراغ الذي يستطيع جسم املؤدي فيه القيام ببعض 
احلركات مثل االلتواء واالنحناء وغيرها من احلركات التي ال تتطلب 
انتقاالً من نقطة إلى أخرى داخل الفراغ العام، ويف كال الفراغني فإن 
اجتاه Direction احلركة هو الذي يحدد معناها، وذلك عن طريق 
مجموعة األوضاع اجلسدية املتتابعة، والتي يتخذها جسم املؤدي خالل 

عملية األداء والتعبير على منصة املسرح أو أمام الكاميرا.
كما ميكننا أن نحدد خط احلركة من نقطة إلى أخرى يف الفراغ املمنوح 
والتي  احلركات  هذه  من  كل حركة   Pathway مسار من خالل  لها 
ميكن تييزها إذا كانت حركة مستقيمة أو منحنية، ويعني هذا...أن 
مسار احلركةُ يعد مكمالً الجتاهها، وبالتالي يؤكد على معناها املقصود 
فيها جسم  يتحرك  التي  فالبيئة  محدد،  فني  أو  درامــي  خالل سياق 
املؤدي هي التي حتدد طبيعة احلركة، وبالتالي معناها، حيث غالباً ما 
يتم يف حالة اإلبداع الفني بناء متخيل لبيئة متخيلة حتددها احلركة 

أثناء األداء.
ترتبط  كذلك  فإنها  والبيئة،  باملكان  الفراغ  يف  احلركة  ترتبط  وكما 
بالزمن الذي تستغرقه هذه احلركة، حيث تتنوع سرعة األداء احلركي 
من خالل الزمن الذي تستغرقه احلركة، وبالتالي فمن خالل ملمحي 
السرعة والبطء مثالً ميكننا تييز الفرق بني املشي واجلري، فاملشي 
بداهة يستغرق زمناً أطول من زمن اجلري، يف الوقت الذي يقطع فيه 
األداء  حاالت  معظم  أن  ذلك جند  عن  وفضالً  أكبر،  مسافة  اجلري 
 Mime تعتمد على زمن متخيل، كأن يختزل مؤدي التمثيل الصامت
حركة قوامها ألف ميل دون أن يشغل حيزاً زمنياً أو مكانياً كذلك الذي 

يف الواقع!!!.
ومن هنا..ميكن القول إن طبيعة اجلسم املتحرك تؤثر على نوع احلركة، 
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ونوع احلركة يؤثر بدوره على اإليحاء بالزمان واملكان، ويتضح ذلك من 
خالل الطاقة Energy التي يبذلها املؤدي إلجناز حركة ما، ويف بعض 
احلاالت قد ترتبط احلركة بجزء من جسم املؤدي يكون مسئوالً عن 
القيام بها وحده دون مساعدة من باقي األجزاء، مثل استخدام العني 
لإلمياء أو الرقبة لإللتفات، أو ما إلى ذلك من احلركات الصغيرة التي 

يركز عليها الفن السينمائي بشكل كبير.
ويف إطار محاولتنا التماس تصنيف محدد يستوعب أفعال حركة املؤدي 

يف الزمان واملكان، يقفز أمامنا سؤالني مهمني وهما:
واملكاني  الزماني  احليز  يف  الدخول  املــؤدي  لفعل  ميكن  كيف  أوالً: 

للحركة؟.
ثانياً: ماهو االعتبار املناسب لتصنيف أفعال احلركة يف الزمان واملكان؟.
ولإلجابة على التساؤل األول جند لزاماً علينا أن منيز بني نوعني من 

احلركة وهما :
1- احلركة كظاهرة عامة يف الكون: حيث كل شئ يتحرك، وأن هناك 

دميومة وصيرورة ال تتوقف حلركة الكائنات واملوجودات يف الكون.
بوسائل  وزماناً(  )مكاناً  إدراكها  التي ميكن  وهي  احلركة احلسية:   -2
اإلدراك احلسي من سمع وبصر، كما أسلفنا القول، وعند تركيزنا مع 
هذه احلركات احلسية ومع إدراكنا لها، جند أنها حتمل سمات داللية 
السمات  من خالل حتديد  أنه  اعتبار  على  ومؤثر،  قوي  ذات حضور 
طبيعة  على  نحكم  أن  ميكننا  املــؤدي  حركة  خاصة  للحركة،  الداللية 

الفعل املصاحب لها، والذي يحدد معناها. 
املناسب  االعتبار  مباهية  واخلــاص  الثاني  تساؤلنا  على  اإلجابة  أما 
لتصنيف أفعال هذه احلركة يف الزمان واملكان، جند أن حركة أي مؤدي 
يف أي وسيط فني تثل لغة يف حد ذاتها، ُيقصد بها إيصال مجموعة 
من الدالالت واملعاني، ويف هذا يجد املؤدي نفسه مضطراً إلى الوعي 
احلركة  تعبر  عندما  والشفرى  والتطوري(،  )الشفري  احلركة  ببعدي 
التطورى  البعد  أما  الواحد،  املجتمع  داخل  عليها  متعارف  معاني  عن 
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هو الذي يتوخى فيه املؤدي اجلانب الغريزي أو التاريخي أو الثقايف أو 
األنثربولوجي أو األنطولوجي للحركة التي يؤديها، األمر الذي يؤثر يف 

حتديد املعنى للمتلقي دون مراوغة أو عشوائية مجانية .
ومن هنا...فإن أنسب اعتبار لتصنيف أفعال احلركة يف الزمان واملكان 
هو االعتبار الداللي، الذي يتيح لنا دراسة معاني احلركات اجلسدية، 
واإلشارات، واإلمياءات التي يقوم بها املؤدي أثناء األداء، مع الوضع يف 
االعتبار أنه ليست هناك حدود قاطعة بني دالالت احلركات اجلسدية 
وبعضها، كما هو احلال يف اللغة املنطوقة، وإمنا هناك تداخل وتشابك 
واختالف يف معنى نفس احلركة الواحدة خالل سياق أدائي ما، بشكل 
من  أكثر  يف  للممثل  اجلسدية  احلركة  وضع  إمكانية  حد  إلى  يصل 
مجال داللي، بل وحتت املجال الواحد ميكن وضع احلركة يف أكثر من 

مجموعة داللية فرعية.
ومن خالل ما سبق ميكن القول إن الفن األدائي هو نتاج ثالثة قوى 

أساسية هي:
1- املؤدي.
2- املكان.

3- الزمان.
 فمن خالل فعل احلركة عند املؤدي يف حيز زماني ومكاني واقعي كان 
والبيئة  ومسارها،  واجتاهاتها  ومن خالل سرعة احلركة،  متخيل،  أو 
التي تتم فيها يتحدد املعنى داخل السياق الفني أو اإلبداعي الذي تتم 

وفق معطياته.
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املؤدي
 )اإلنسان/الشخصية أو الدور/اخليال(

عندما يظهر املمثل بحضوره اجلسدي سواء على املسرح أو من خالل 
إطار الصورة يف السينما والتليفزيون هو:

أوالً: هو ذلك اإلنسان/الشخص احلقيقي بسماته املادية.
بعض  إليه  يتحول  الذي  الدور  أو  الدرامية  الشخصية  تلك  هو  ثانيًا: 
الوقت بشكل أو بآخر، أو كما ُيطلق عليه الشكالنيون الروس من أتباع 
مدرسة »براغ« ]الشخص املسرحيStage Figure[، أى أنه الصورة 

املادية للشخصية.
ثالثًا: هو اخليال Fiction الذي يدل عليه، والذي يتولد يف النهاية يف 
عقل املتلقي الذي يشاهده يف املكان )أو الفراغ الفني املتخيل( خالل 

زمن معني، واقعي كان أو مفترض.
الثالثة)اإلنسان/الدور/ األبعاد  من  التعقيد  شديدة  احلالة  هذه  إن 

على  ثم،  ومن  الفعل،  على  املمثل  هذا  قدرة  ُتكون  التي  هي  اخليال( 
احلركة الدالة، فاملمثل الذي يقوم بدور ما »هو عالمة على الشخصية 
اخليالية بكل ما تتسم به من خصوصية معقدة، لكن هذا املمثل يظل 
كممثل،  معروف  هو  كما  احلقيقية  شخصيته  من  بالكثير  محتفظاً 
ويقيم  بــدوره  يرى  تدل على رجل  يدل على عالمة  الرجل هنا  أن  إذ 
باعتباره نفس الرجل الذي سيكونه«)22(، والشك أن ذلك التوتر القائم 
الشخصية  وبــني  الواقعيني،  واملكان  الزمان  يف  اإلنسان/املمثل  بني 
22 -مارتن إسلن، مجال الدراما، ترجمة: سباعي السيد، القاهرة، وزارة الثقافة، إصدارات 

مهرجان القاهرة الدولي الرابع للمسرح التجريبي، 1990م، ص71 .
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اخليالية يف الزمان واملكان املتخيلني، يخلق أحد أهم عوامل اجلاذبية 
الوظيفة  أن  ينسى  ال  املتلقى  أن  أفعاله وحركاته، حيث  التي حتققها 
األيقونية للممثل/اإلنسان هي التظاهر، وهو ما عبر عنه »قنسطنطني 
»إيوجينيو  إليه  ويشير  الطبيعية،  باحلركات  التحليل  ستانسالفسكي« 
ومبا   ،Extra Daily املعتاد  فوق  ما  اليومي  السلوك  بوصفه  باربا« 
طالبا به االثنان ]ستانسالفسكي وباربا[ بقولهما بضرورة أن يكتسب 
املمثل طبيعة ثانية، وإن اختلفت سبل كل منهما للوصول إليها، فبينما 
الطبيعية،  للحركات  الواقعية  املحاكاة  طريق  »ستانسالفسكي«  سلك 
فقد سلك »باربا« سبيل احلركة غير املعتادة للممثل/اإلنسان يف حياته 
اليومية، ومع ذلك، فاملمثل عند االثنني يؤدي أفعاله وحركاته يف مكان 
وزمان متخيلني خالل الزمان واملكان الواقعيني، وعليه، فإن اجلاذبية 
التي تتمتع بها الشخصية اإلنسانية هي يف حد ذاتها مولد قوي للمعنى 

والداللة، إلى جانب الشخصية املتخيلة.
حسياً  أثــراً  بتوليد  يقوم  للممثل  املــادي  احلضور  أن  فإننا جند  ولــذا 
العالمات اخلاصة  ال متناهي من نظم  املتلقي، حيث ميتلك عدداً  يف 
بالتقنيات التعبيرية التي اكتسبها عبر سنوات ممارسته لألداء، والتي 
الفراغ من  بالفعل واحلركة يف  القيام  تقوم على استخدام اجلسد يف 
ناحية، وعلى مجموعة من النظم العالماتية التي يحملها على جسده 
مثل املاكياج واملالبس وغيرها من ناحية أخرى، حيث تتفاعل كل هذه 
النظم العالماتية باستمرار مع جسد املؤدي حال قيامه بالفعل واحلركة، 
الدالة  األوضــاع اجلسدية  بحفر مجموعة  يقوم  املمثل  أن  ويعني هذا 
داخل الفضائني الزماني واملكاني يف ذاكرة املتلقي، أو مبعنى آخر، إن 
املمثل يجعل من جسده عضواً مفكراً وهو ماُ يعرف عند »باربا« بالعقل 
الكامن يف اجلسد Body mind »الذي يحقق نوعاً من االتصال مع 
املتلقي«)23(، ففي الوقت الذي يتظاهر فيه املمثل بأنه ينوب عن شخصية 
محاكاة  يحاول  هو  فإمنا  اخليالية(  الدرامية  الشخصية  )وهي  أخرى 

23 - لقاء املؤلف مع يوجينيو باربا، بالقاهرة، اجلامعة األمريكية، فبراير، 2001م.
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الذي  االفتراضي  العالم  سياق  -وفق  بها  اخلاصة  اإلنسانية  األفعال 
وهو يف  األفعال،  الدالة على هذه  باحلركات  املؤلف- مستعيناً  أبدعه 
ُومنَتجاً يف  ُمنتجاً  املمثل  الذي يجعل  يقوم بهذه األفعال، األمر  الواقع 

مجال الداللة على الشخصية اخليالية التي ينوب عنها.
وملا كان املمثل بحضوره اجلسدي احلي)فاعالً ومتحركاً( هو العنصر 
املميز بني عناصر أي عمل فني يف املسرح أو السينما أو التليفزيون، 
بوصفه مركزاً لبناء الدالالت واملعاني، فهو يف ذات الوقت -كما أسلفنا 
القول- يتحرك يف مكان محدد، تتدفق يف هذا املكان عناصر مرئية 
نفسه  عن  يعبر  إنه  العالقات،  من  ومعقدة  متداخلة  شبكة  أخرى يف 
فور دخوله يف املجال املكاني والزماني املتخيلني حسب سياق محدد، 
وماكياج  مالبس  من  األخــرى  السينوغرافية  العناصر  فإن  ثم،  ومن 
الصورة مسرحية  داخل  املجسد  املنظر  داخل وحدات  وأكسيسوارات 
ُمهماً ومؤثراً يف أداء املمثل  كانت أوسينمائية أوتليفزيونية، ُتعد جزءاً 
للفعل واحلركة، إذ أنه من البديهي أن يجتمع املمثل مع هذه العناصر 
املرئية يف مكان ما، وذلك على اعتبار«أن كل جسم أياً كان وضعه ينبغي 
أن يكون موجوداً داخل مكان ما، وهذا املكان هو بالضرورة، وقبل كل 
ليكون  ُأعد خصيصاً  شئ جسم موضوع«)24(، وهذا املكان بالطبع قد 

مسرحاً ألداء األفعال واحلركات.
ومن بني نظم العالمات التي يعني بها على الداللة نوعني من العالمات:

 أولهما: العالمات التي حتكم حركة جسد املمثل.
وثانيهما: العالمات التي حتكم استخدام املمثل للمكان املسرحي مبا 

يحتويه من عناصر مرئية.
األمر الذي يؤثر يف األسلوب الذي يتم من خالله تصميم هذا املكان 
املسرحي، حيث يشكل عالمة ثقافية للمجتمع الذي يقدم فيه املسرح، 
وأن فعل اجلسد وحركته عند املمثل ال يتحقق يف مجرد فضاء مسرحي 

وزارة  القاهرة،  إبراهيم،  ترجمة:د.حمادة  املسرحي،  العرض  فضاءات  دوفينيو،  -جان   24
الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي، 1998م، ص3.
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فحسب، بل إن هذا الفضاء مينحه القدرة على الدّل، وذلك حينما يربطه 
يف عالقات–جدلية–بعناصر العرض األخرى، سواء شغلت بعض هذه 
العناصر حيزاً يف املكان، أوشغل البعض اآلخر منها حيزاً يف الزمان 
الصمت،  ذلك حلظات  يف  مبا  والصوتيات،  واملؤثرات  املوسيقى  مثل 
انطالقاً  وفهمه  قرائته  املسرح ميكن  ما يف  أن«كل  اعتبار  وذلك على 
من وظيفة الفضاء بوصفه مكاناً-مادياً وهندسياً-للرموز املنصية«)25(، 
األمر الذي أكده »أنتونني آرتو« Antonin Artowd )1896- 1948م( 
بقوله:«إن الفضاء املسرحي ينشأ من فوضى تتشكل وتنتظم«)26(، وهذا 
وزمان  مكان  أو  إطار  يف  يتمان  البديهي  من  االنتظام  وذلك  التشكل 
للمسرحية  »يصبح  والزمانية  املكانية  املساحة  هذه  فداخل  معينني، 
امتداد حسي«)27(، حتققه تلك الفضاءات املسرحية )الزمانية واملكانية( 
من  العديد  لها  الفضاءات  وهذه  املمثل،  بحركة  املتعددة يف عالقاتها 
األشكال، فمنها الفضاء الثابت Fixed-Feature Space، وهو البناء 
املعماري الثابت للمسرح، والذي يتعلق بأشكال وأبعاد كل من املنصة 
 Semi-Fixed-Feature الثابت  شبه  والفضاء  املشاهدين،  وصالة 
Space ُويقصد به كل ماهو موجود على خشبة املسرح من أثاث، وكل 
األشياء ال  وكل هذه  املسرحي،  املنظر  ترتيب  يدخل يف  ما من شأنه 
تتحرك من تلقاء نفسها، بل تتحرك بفعل فاعل، وأخيراً الفضاء الال 
الذي يرتبط بتحديد  الفضاء  شكلي Informal Space، وهو ذلك 
العالقات املتغيرة بني املمثلني بعضهم وبعض، من ناحية، وبينهم وبني 

املتفرجني من ناحية أخرى.

25 - آن أوبر سفيلد، مدرسة املتفرج- قراءة املسرح)2(، ترجمة: د.حمادة إبراهيم، وآخرون، 
التجريبي،  للمسرح  الثامن  الدولي  القاهرة  مهرجان  إصــدارات  الثقافة،  وزارة  القاهرة، 

1996م، ص57.
26 - املرجع السابق، الصفحة ذاتها .

27 - حنا سكولينكوف، فضاء املسرح- الفضاء املسرحي والفضاء املسرحي اخلارجي، دراسة 
متضمنه يف: جيمس ميردوند، ]حترير[، الفضاء املسرحي، ترجمة:د. محمد سيد وآخرون، 

القاهرة، إصدارات أكادميية الفنون، 1996م، ص14 .  
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جسد املمثل واملكان يف املرسح املعارص
اجلسدية  احلركة  حتددها  األشكال  املتعددة  املسرحية  األمكنة  إن 
الواقعية  يتأرجح بني  بالطبع خالل حيز زماني  للممثل، والتي تتجلي 
واالفتراضية، فاملكان املسرحى أصبح يحوي داخله عدداً من األمكنة، 
حيث تدور يف كل مكان أحداث منفصلة، العالقة لها مبا يدور يف املكان 
وهو  يشاهده،  ما  ليختار  ينتقل  أن  املشاهد  يستطيع  وهكذا  اآلخــر، 
الشكل الذي تبلور مثالً يف جتارب املسرح احلي Living Theatre يف 
 Julian Beck »الواليات املتحدة األمريكية عند كل من »جوليان بيك
)1925- 1985م(، وجوديث مالينا Judith Malina )1926م(، حيث 
للمتلقي، يتعلق هذا  كان يتم حتويل املكان املسرحي إلى اقتراُحيقدم 
فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  )فلسفي(من  جمالي  مبفهوم  االقتراح 
هذا االقتراح يتيح للمتلقي أن ينتقد التجربة املسرحية ذاتها، ومن ثم، 
ينتقد املسرح بوصفه أحد املظاهر االجتماعية، «فاملكان املعاصرُ جعل 
لكي يتخلى املتفرج عن نظرته إلى العالم من خالل النظم املوروثة التي 
تلقاها وُلقنت له«)28(، ومن هنا استطاع الفعل اجلسدي للممثل وحركته 
على خشبة املسرح املعاصر أن يعبر عن معنى اجتماعي ما من خالل 

أبعاد مكانية، مع وضع البعد الزمني-املتغير واملتحول- يف االعتبار.
ومن قبل كان«أندريه أنطوان«Andre Antoine )1858- 1943م( قد 
أمام  ينفتح  كعالم مغلق محسوس،  الفضاء املسرحي  اعتبار  إلى  نظر 
املتفرجني كجدار رابع شفاف، ثم أشار إلى أن الطابع املادي لإلطار 
28 - سامية أسعد، مفهوم املكان فى املسرح املعاصر، الكويت، وزارة اإلعالم، عالم الفكر، 

املجلد)15(، العدد الرابع، يناير- فبراير- مارس/1985م، ص92.
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العام الذي يدور فيه احلدث املسرحي، يكمن يف املوجودات على خشبة 
املسرح من أثاث، وأكسيسوارات ومناظر، والتي غالباً ما تكون حقيقية 
كماهي يف احلياة الواقعية أو بتعبير أدق الطبيعية، األمر الذي يفرض 
أفعاالً وحركات أدائية يقوم بها املمثل بشكل طبيعي، دومنا استخدام 
من  الفكاك  يستطيع  ال  كان  وإن  تعبيري(،  أو  )رمــزي  معني  شفروي 
ويشرع يف  املنصة  يعتلي  عندما  املمثل  أن  إذ  األحيان،  بعض  التعبير 

األداء إمنا هو يتظاهر أمام املتفرجني بأنه الشخصية اخليالية.
كما اجته »أدولف آبيا« Adolf Appia )1862- 1928م( اجتاهاً آخر، 
عندما نظر إلى خشبة املسرح باعتبارها مكاناً محسوساً يستطيع فيه 
املمثل أن ينتقل بحرية، وهذه احلرية جتعل من تعبيره اجلسدي أكثر 
وضوحاً، وقد استعان بعنصر »الضوء« الذي يلعب دوراًُ مهماً يف حتديد 
املستويات، واإليقاع ألداء املمثل اجلسدي، بل إنه رأى أنه بدون جسد 
املمثل »يصبح الفضاء ال نهائياً من جديد )وعليه فقد آمن( أن اجلسد 
يخلق املكان«)29(، ومن ثم، جاءت تصميماته للمشاهد املسرحية معتمدة 
على احلجم والضوء اللذان يحييهما املمثل بأفعاله، وحركاته، ولذا فهو 
قد رأى ضرورة أن يكون املنظرُ مجسماً ثالثي األبعاد، وذلك على اعتبار 
للجسد  أداة  هي  املدرجات،  وخاصة  املنفذة،  الهندسية  الهياكل  »أن 
ثالثي األبعاد للممثل، والديالكتيكية التي حتدث بطريقة واضحة بني 
ولذلك   ،Contrainte اإلجبار  مبدأ  على  تؤسس  والفضاء  اجلسد 
يظهر يف  حتى  وثقيلة،  واضحة، صارمة،  زاوية  ذات  املحتويات  تكون 

التضاد احلركة اإليقاعية للجسد اإلنساني بصورة درامية«)30(.
 -1874(  Vesvold Meyer Hold »مايرهولد«  عند  ُوجــدت  كما 
1943م(، عالقة ترابطية بني املعمار املسرحي وجسد املمثل، فقد سعى 
إلى تصميم املشهد املسرحي ببساطة، وانسيابية، تتحرك –بآلية- يف 
29 - مقتبس يف: أوديت أصالن، فن املسرح، اجلزء الثاني، ترجمة: د.سامية أحمد أسعد، 

القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 1970م، ص622.
30 -فابريتزيو كروتشاني، فضاء املسرح، ترجمة:أماني فوزي حبشي، القاهرة، وزارة الثقافة، 
إصدارات مهرجان القاهرة الدولي الثالث عشر للمسرح التجريبي، 2001م، ص 180، 181 .
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تناغم مع حركة املمثل وفعله، إال أن هذا املمثل البد وأن يكون مدرباً 
على تقنية »اآللية احليوية« Bio Mechanics التي ابتدعها، سباقا ملا 
سيعرف فيما بعد بعلم البايو ميكانيك، والتي عنى فيها بهندسية احلركة 
اجلسدية للممثل، والتي تقوم على الدراسة املتعمقة للجسد اإلنساني 
والقوانني احلركية له، إمياناً منه بأن فن املمثل هو فن يقوم على »إبداع 
يف  »البايوميكانيك«  ابتدع  ثم  ومن  املكان«)31(،  يف  بالستيكسة  أشكال 

تدريب املمثل على نحو ما سنعرض بالتفصيل الحقاً .
فقد  1943م(   -1873(  Max Renhardit ري��ن��ه��اردت«  »م��اك��س  أما 
كانت نزعته االنتقائية تقوم على البحث من خالل عمل مسرحي جديد 
عن أسلوب محدد، األمر الذي دفعه إلى استخدام  عدداً من الفضاءات 

املختلفة يف كل عرض مثل السيرك أو املناطق التاريخية واألثرية.
إلى  )1878-1949م(،   Jacques Copeau كوبو«  »ج��اك  َنَظَر  بينما 
فضاء املسرح يف عالقته باملمثل بوصفه املركز الذي ينبع منه الفضاء 
فالفضاء  ولذا  الصالة،  إلى  املمتد  وأيضاً  باملنصة،  املسرحي اخلاص 
يقوم  »كوبو« هو »فضاء معماري ألداء جسدي  والزماني عند  املكاني 
ببناء شاعرية النص«)32(، األمر الذي يتطلب خشبة مسرح عارية تتيح 
جلسد املمثل التعبير عن النص بطريقة جتذب االنتباه إليه، ومن ثم، 
يقرأ املتلقي كافة دالالت العرض التي ُتنحت و ُتنقش  يف جسد املمثل 
الذي يتحرك يف حيز مكاني النهائي، وفى حيز زماني متحول ومتغير، 

ال يتوقف إال بتوقف املمثل عن أداء الفعل.
»ي��ي��ج��ي  حــاول   Poor Theatre الفقير  باملسرح  دعــاه  مــا  وحتــت 
يستغل  أن  1999م(   -1933(  Jerzy Grotowsky ج��روت��وف��س��ك��ي« 
على  تأكيده  خــالل  من  املمثل  بجسد  عالقته  يف  املسرحي  الفضاء 
العوائق،  كل  يحطم  أن  يستطيع  الــذي  الوحيد  الفنان  هو  املمثل  أن 

31 - فيسفولد ماير خولد، يف الفن املسرحي، الكتاب الثاني، ترجمة: د .شريف شاكر، دار 
الفارابي، بيروت، 1979م، ص21 .

32 - فابريتزيو كروتشاني، فضاء املسرح، مرجع سابق، ص 227.
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عن  الوجود  حيز  إلى  ُويخرجها  اخلفية،  لنزعاته  العنان  حيث«ُيطلق 
يتشكل  رأيــه  يف  الفضاء  فإن  وعليه،  هــو«)33(،  اجلسد، جسده  طريق 
بأجساد املمثلني، وإن كل شئ يف الفضاء املسرحي يكتسب معنى وداللة 

عندما يشغله املمثل.
أما »بيتر برووك« Brook )1925م( فقد أكد أنه يجب أن يكون هناك 
عن  النشاط«يبحث  هذا  بجسده،  املمثل  عمل  يف  يتمثل  فعال  نشاط 
مسرح، وليس مسرحاً يبحث عن نشاط فعال«)34(، وعليه، فإن أي مكان 
هو فضاء يحقق وجوده املكاني والزماني من هذا النشاط الفعال الذي 
حتققه أجساد املمثلني، ومن خالل كل تلك النماذج من التجارب املكانية 
يف املسرح املعاصر ميكننا القول إن األبعاد املكانية والزمانية للفضاء 

املسرحي تتحقق يف حالة الفعل واحلركة عند املمثل .

33 - سامية أسعد، مفهوم املكان يف املسرح املعاصر، مرجع سابق، ص100 .
34 - فابريتزيو كروتشاني، فضاء املسرح، مرجع سابق، ص241 .
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جسد املؤدى...والفراغ

يؤسس جسد املمثل عالقاته احلركية يف الفضاء املسرحي، من خالل 
اخلطوط  تستثمر  والتي  والتشكيل(،  )التكوين  ومحاورها  احلركة 
وذلك  )املستقيم-املنحني-املنكسر-الدائري(،  أنواعه  بكافة  الهندسية 
عن طريق تنظيم عالقات حركية ما بني األجساد املشاركة، وما بني 
أعضاء اجلسد الواحد واشتغاله مع العناصر السينوغرافية األخرى، 
ترتسم  أداة سينوغرافية  أقوى  املمثل وحضوره  اعتبار أن جسد  على 
من خاللها وبواستطها كافة العناصر املشيدة للعرض، حيث يعتمد فن 
األداء )أى نوع من األداء( إلى حد كبير على حضور املمثل وطاقاته يف 
إنتاج لغة يكتسبها اجلسد لوحده أو مبساعدة احلوار املنطوق، فحركة 
احلركية  خاصيتها  خالل  من  وذلك  والعقلي  احلسي  تخاطب  املؤدي 
يف إنشاء عالقة بصرية مع املتلقي، وعن طريق اعتمادها على ذاكرته 
تقوله  ما  لتوجز  والتكثيف،  اإليجاز  تنحها  التي  احلركية،  البصرية 
الكلمات، أو ما ال تقدر أن تقوله، كما أن فن األداء باختالف أنواعه 
يعبر عن  إذ  مــؤدي،  لكل  كبيرة  بنسبة  االرجتــال احلركي  على  يعتمد 
متحركاً، وميثل اإليقاع عصب  للمؤدي بوصفها جسداً  الذات املفكرة 
وقد  عالماته،  من  وعالمة  احلياة  »نبض  فهو  أشكالها،  بكل  احلركة 
ُمذاقاً،  أو  مشموماً  أو  ملموساً  أو  مرئياً  أو  مسموعاً  اإليقاع  يكون 
ويقسم اإليقاع إلى ظاهري وباطني، والظاهري هو ذلك الذي ميكننا 
من رؤيته يف الطبيعة من حولنا مثل حركة األفالك والليل والنهار، إن 
الزمن  عن  انطباعاً  اإلنسان  يعطي  الذي  والظواهر،  احلوادث  تكرار 
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يف  كما  محسوساً  اإليقاع  يكون  وقد  احلياة،  إيقاع  هو  التكرار  فهذا 
القمر  إيقاع  أما  إيقاع أفقي حسي،  والقمر، فإيقاع الشمس  الشمس 
فإذا  وتكراره،  الزمن  على  يعتمد  فاإليقاع  عامودي حسي،  إيقاع  فهو 
إيقاعاً، وأن اإليقاع قبل أن  ثابتة فال يكون  بأزمان قياسية  يتكرر  لم 
نراه يف الطبيعة والكون من حولنا نتحسسه داخل أجسادنا، بدءاً من 
التنفس،  مثل  اليومية  البيولوجية  العمليات  كافة  إلى  القلب،  نبضات 
اجلوع، النوم وصوالً إلى أصغر خلية يف أجسامنا وكيفية عملها، فكل 
جميع  وكذلك  والتكرار،  الزمن  على  تقوم  البيولوجية  العمليات  تلك 
الكائنات احلية، إن ظاهرة إيقاعية الزمن وانتشارها يف كل ما حولنا 
يجب اعتبارها من األمور األساسية التي تتصف بها الكائنات احلية، 
فاإليقاع سواء يف أجسامنا أو يف أجسام غيرنا من كائنات هو املؤشر 
األول على احلياة واستمراريتها، وعليه فاإليقاع املسرحي هو: تكرار 
كل  وبني  واالختفاء  وبالبروز  والضعف  بالقوة  متفاوتة  وحدات حسية 
كل عنصر من عناصرها  وبــني  زمــن معني  أو  وأخــرى مسافة  وحــدة 
أيضا مسافة وزمن، وأن اإليقاع احلركي: إيقاع احلركات هو املقياس 
للتناسب أو النسبة بني أجزاء احلركة وتتعني من خالل إيجاد النسبة 
بني األطوال الزمنية ألجزاء احلركة لذا فاإليقاع هو كمية غير قياسية 
أو غير رتيبة، حيث يتميز اإليقاع باحليوية والتغيير إضافة إلى التنظيم 
فهو»أول ما يسهل على اإلنسان اإلحساس به فى املوسيقى، وقد يرجع 
إلى أنه من العناصر األساسية يف الطبيعة، فهو يتمثل فى صورة دقات 
أو نبضات متتابعة مرتبة من مجموعات واضحة حتددها نقط ارتكاز 
فاإليقاع  وحيويتها،  بتكوينها  معنى خاص  للموسيقى  ويعطي  متتابعة، 

روح الرقص وروح املوسيقى وروح الشعر.
إن ضرورة معرفة املمثل ووعيه بعنصر اإليقاع اجلسدي/احلركي يف 
عمله يساهم يف توفير الطاقة املبذولة لألداء احلركي) بذل أقل جهد 
من الطاقة للوصول إلى أقصى تعبير حركي ممكن(، وذلك عن طريق 
تقسيم كميات القوة /الطاقة Effort اجلهد على مراحل زمنية منتظمة 
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ومتناسقة، أي إخراج القوة بالقدر األمثل يف الزمن املناسب، فاملمثل 
مثل الرياضي من خالل معرفته واستخدامه لألداء احلركي يسعى إلى 
توفير جهده وطاقته املبذولة، يف أداء حركاته املعبرة، وعدم احساسه 
بالتعب، ومحاولة احتفاظه بحيويته احلركية واألدائية ونشاطه طوال 
فترة العرض، «ويرتبط مفهوم اإليقاع Rhythm بعنصر الزمن، سواء 
مييل  حيث  لإلجناز،  املبذول  اجلهد  توفير  فى  أو  احلركة  إجناز  فى 
اجلزء األسفل من اجلسم إلى استخدام اإليقاع املنتظم فى األداء، كما 
فى حالة الرقص، فى حني يتعامل اجلزء العلوى من اجلسم واألطراف 
مع اإليقاع احلر وغير املنتظم والذى يعكس دينامية احلركة وتعبيريتها، 
يف  الباليه  أو  الشرقي  الرقص  حالة  فى  اليدين  أو  الــرأس  فحركات 
إنسيابية احلركة تعني استخدام قوة قليلة/جهد يف زمن طويل نسبيا، 
لليدين والقدمني واجلسم  بالنسبة  أثناء االستعراض  فحركة اجلندي 
كله تتميز بالتزامها باإليقاع املنتظم، أما حركات الراقص فهي حركات 
مبنية على اإليقاع املنتظم واإليقاع احلر الال منتظم، احلركي، ويتجلى 
ذلك يف رقص الفالمنكو Flamenco Dance للراقص والراقصة، 
حيث تشيد ثنائية التوافق اإليقاعي حلركات اجلسد يف اجلزء األسفل 
مع اإليقاع املوسيقي وضرباته وانسيابية حركة اليدين واخلصر -اجلزء 
العلوي- روح األداء وشكله املبني على التباين أو )التضاد( مابني أعضاء 

اجلسد للرقص األسباني الفالمنكو.
 ويرتبط اإليقاع بشكل مباشر بالتنفس كونه عملية إرادية وال إرادية، 
ففي حالة النوم يكون عملية ال إرادية، «ويصبح التنفس عملية واعية/

إرادية، يف حالة التنظيم حلركات الشهيق والزفير مع اإليقاع احلركي، 
سواء يف حالة الرياضي أو الراقص أو املمثل، وذلك من خالل إتباع 

نظام للشهيق والزفير وعدد محدد من اخلطوات واحلركات.
واإليقاع صفة مميزة من صفات األشخاص عموماً، سواء كان إيقاعاً 
لفظياً أوحركياً، فكل شخص/إنسان يتحرك أو يتكلم بإيقاع يختلف عن 
ايقاع إنسان آخر، ودائماً«هناك نوع من اإليقاع الداخلي يجري طوال 



جسد املمثل.. بني احلركة اليومية املعتادة واحلركة املُعبرة

55

بدأ من  الشخصي يف كل شيء  اإليقاع  ويؤثر  الوقت مع أي شخص، 
إيقاع األفراد  املتلقني، وقد يتصادم  أو  املكان إلى األشخاص املمثلني 
ورمبا يتآلف ويتوافق، ويتأثر اإليقاع ويتغير يف حالة تعرض اإلنسان 
إيقاع  يختلف  كما  التنفس،  من خالل  ذلك  فيظهر  عاطفى  مثير  إلى 
نشاط  أي  إن  السوي،  اإلنسان  إيقاع  عن  عقلياً  املضطرب  الشخص 
يقوم به اإلنسان وفقا لـ ستانسالفسكي، سواء كان لفظياً أم حركياً أو 
تأملياً، فهو يتكون من حلظات انتباه وتركيز ثم استرخاء، أما الشخص 
املضطرب عقلياً أو املعصوب، فيخرج عن اإليقاع الطبيعي يف حركته 
االسترخاء  فترات  تقليص  خالل  من  وذلك  أفكاره،  وحتى  وألفاظه، 
بالقياس إلى الشخص الطبيعي، ويتنفس الشخص املُثار عاطفياً أسرع 
من الشخص العادي، ويكون تنفسه من الفم بدل األنف، وذلك حلاجته 
إلى كمية أكبر من األوكسجني، ومن هنا...فاملمثل بحاجة إلى تارين 
االسترخاء التي نادى بها ستانسالفسكي يف تدريباته ملمثليه، بغرض 
للممثل،  الطاقة  وشحذ  العضلي  االسترخاء  من  حالة  إلى  التوصل 
كان  فــإذا  اليومية  احلياة  يف  ذاتها  هي  ليست  املسرح  على  فالطاقة 
ُيظهر  أن  عليه  الصعب  من  فسيكون  متوتراً  /املمثل/املؤدي  الراقص 
أحاسيسه ويتحرك أو حتى يفكر، فالتوتر هو انشداد عضلي مبا فيها 
الصوت، وهو يعيق احلصول على الطاقة املسرحية التي هي أعلى من 
الطاقة اليومية/احلياتية، فحتى الهمس على املسرح بحاجة إلى طاقة 
أعلى يف املسرح من طاقة الهمس اليومية، إن االسترخاء يبعد التوتر 
من خالل التمرين والتدريب املتكرر«بحيث يكون لديك أداة جسمانية 
تعمل باحساس من السالسة، ولكنها قادرة على التوتر حينما تريدها 
أن تتوتر وقادرة على أال تتوتر عندما ال تريد لها ذلك، مبعنى أن تارين 
إرادية، وميكن  إلى عملية  إرادية  الال  التوتر  االسترخاء حتول عملية 

اإلفادة منها يف األداء عموماً خاصة األداء اجلسدى.
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توظيف اجلسد اإلنساين يف املرسح

يتم توظيف حركة اجلسد اإلنساني يف احلياة اليومية للتعبير عن حاجات 
أمناط  بظهور  وتطورت  والتواصل  االتصال  معنى  إدراكه  منذ  اإلنسان 
من  وما حتمالنه  واملنطوقة  املكتوبة  اللغة  جانب  فإلى  للتعبير،  جديدة 
قدرة على التجريد والتكثيف واحتواء االستعارات ضمن حتقيق الوظيفة 
النفعي  التجسيدي  دورهــا  واإلميــاءة  للحركة  كان  البالغية،  اجلمالية 
لالتصال، ولكن مع تطور مجاالت البحث األدبي والفني واجلمالي السيما 
يف الفنون التعبيرية وظهور النظريات واألساليب املختلفة، وخاصة املجال 
األدائي يف املسرح كونه فناً تركيبياً شامالً يعتمد التجسيد احلي واآلني 
يف عالقته املباشرة مع اآلخر، لقد أصبحت احلركة عنصراً جوهرياً يف 

استثمار لغة اجلسد لالتصال والتعبير.
مركز  كونه  املسرح  يف  الداللية  املنظومة  محور  املمثل  جسد  وأصبح 
الفني  العمل  خطاب  أن  باعتبار  العرض،  نصوص  وحامل  التشفير 
تليفزيونياً-  أو  سينمائياً  أو  كان  مسرحياً  املمثل  فيه  يشارك  -الذي 
لغات  من  كثيراً  يوظف  عالماتي  ونظام  متعددة  لنصوص  تشكيل  هو 
فيها  املمثل  يكون جسد  حيث  ــدالالت،  ال من  نهائي  ال  بزخم  التعبير 
القول  معه  ميكن  مما  جميعاً،  اإلشارية  النظم  هذه  التقاء  نقطة  هو 
فائقة،  تعبيرية  قدرة  يتطلب  الذي  الداللي  التوليد  مكمن  إن اجلسد 
وبني  املرسل،  متبادلة بني اجلسد  يجعل حالة اجلذب واحلضور  مبا 
اجلسد املتلقي الذي يشارك بدوره يف تأويل املعنى وملء فجوات النص 

لدميومة التواصل.
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تنطلق  مفترضة،  متعددة،  فضاءات  مبثابة  ُيعد  املمثل  جسد  إن  كما 
التقليدية  الفنان املؤدي، فقد يكون هذا اجلسد يف حالته  من مخيلة 
املعتادة، فضاء مفترض يف نص املؤلف، أو يف مخيلة املخرج أو املصمم، 
وهنا يكون املمثل وجسده أداة، ينقش عليها املخرج ما يشاء وقتما يشاء، 
وفق رؤى جمالية ومعرفية تتعلق برؤيته اإلخراجية للعمل الفني، وليس 
للممثل أي تدخل فيها إال مهارة التنفيذ، أوقد يكون هذا اجلسد فضاءاً 
خالله  من  تتجلى  ديناميكي،  فضاء  إنه  مؤطر،  غير  أي  متناهياً،  ال 
طاقات املمثل الداخلية واخلارجية، مبا يسمح للمتفرج أن ينتزع منه 
قراءاته التأويلية والتفسيرية وفق رؤاه اجلمالية أو املعرفية، أو قناعاته 
على  تتدخل يف حكمه  نفسية  إسقاطات  أو  االجتماعية،  أو  الفكرية، 
فضاء جسد املمثل، وقد يتفق اجلمهور كله على تأطير هذا الفضاء 

وفقاً لدالالت محفورة يف الذاكرة اجلمعية.
وفضاءها  الدراما  مبدع  بصفته  عنه  نتحدث  الــذي  اجلسد  أن  بيد 
املسرح  يف  واملمثلني  األجساد  أنــواع  جميع  على  ينطبق  ال  احلقيقي 
أو حتى يف الوسائط األخرى، إمنا ينفرد به ذلك املمثل املبدع الذي 
بينما يبقى املمثل اآلخر  القديس(  أطلق عليه »جروتوفسكي« )املمثل 
يؤدي باستمرار موت الشخصية والدراما يف أداءه الوظيفي واستناده 
العاجز على العناصر األخرى يف الفراغ املحيط به ومواد وسينوغرافيا، 
ذلك إن اإلبداع لديه ينحصر يف أداء صوتى معتاد، وانفعاالت معتادة، 
وحركة تشبه حركته اليومية املعتادة يف حياته كإنسان، ومما هو مألوف 
عنه من لدن اجلمهور، ال يغير من طبيعته شئ لدور جديد، أو شخصية 
جديدة، ويظل أسيراً ملا اعتاد عليه يف أدائه، مفضالً البقاء يف املنطقة 

اآلمنة، التي عود عليها جمهوره، مستبعداً روح املغامرة اإلبداعية.
عند  تلتقي  العناصر  متعددة  شبكة  على  يحتوي  املسرحي   فالعرض 
محور املمثل باعتباره مركز العرض وبؤرة الصورة املسرحية، وبالتالي 
عبر  تتجلى  أسلوبية  مــن  ميتلكه  مبــا  الــعــرض،  خــطــاب  حــامــل  فهو 
صيغ  ضمن  فيه  الكامنة  الطاقة  وتوظيف  اجلسد  تقنيات  استخدام 
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أبعد حينما  آماٍد  األداء  ويبلغ هذا  والدالالت،  الرموز  تعبيرية تختزن 
وتلميحات  بإشارات  التفاصيل  أدق  عن  ليعبر  الشعرية  باجتاه  ينحو 
جسدية ميكنها أن تعوض عن اللغة املنطوقة إن لم تتفوق عليها، وعليه 
ميكن أن نعتبر اجلسد يف املسرح مبثابة نص يف حد ذاته، كونه يحمل 
بتوظيف  يقوم  بل  املنطوقة،  اللغة  على  تقوم  ال  متنوعة  رسائل  وينقل 
العالمات  من  أنواعاً  منتجاً  مستوياتها  بشتى  احلركي  التعبير  طاقة 
يتحقق  وبذلك  املتفرجني،  لدن  من  والتأويل  والتحليل  للقراءة  القابلة 
جوهر النص، وهو ما يؤكده »باتريس بافيس« يف قاموس املسرح بقوله: 
»إن التعبير الدرامي مثله كمثل كل تعبير فني وفقًا للرؤية الكالسيكية، 
يتضح  املعنى  وه���ذا  خافية،  ك��ان��ت  عناصر  إب���راز  أو  عميق  ملعنى  إظ��ه��ار 
على املسرح من خالل األداء احلركي واجلسماني للممثل بوصفه أهم 

عناصر االتصال«)35(.
وبشكٍل عام يخضع مفهوم التعبير إلى تفسيرات متعددة بالنسبة للنص 
تسعى  التي  اجلسد  لغة  عبر  التعبير  يكون  األمر حني  فكيف  اللغوي 
لتكوين داللة موضوعية عبر مجموعة من التكوينات احلركية املتخيلة، 
وهنا تكمن صعوبة التحليل والفهم والتأويل لنص اجلسد، ومع تداول 
غالباً  التعبير  كون  والعلمية  الفلسفية  النظريات  تناولته  الذي  املفهوم 
للمشاكل  األمثل  احلل  باعتباره  اإلنساني  باجلسد  مقترناً  يكون  ما 
إلى  يعود  املفهوم  هذا  تطور  وأن  اإلنسان،  عرفها  التي  امليتافيزيقية 
القرن السادس عشر بفضل نظريات »سبينوزا« و»ليبنيتز« و»كليجز«، 
وانتشر استخدام هذا املفهوم يف أوروبا مرتبطاً بنظريات علم النفس 
اجلسد  وأنطولوجيا  »هوسرل«  بعد  الوجودية  والفينومينولوجيا  العام 
رائداً يف دراسات اجلسد، عندما  ُيعد  الذي  »ميرلوبونتي«  يف مفهوم 
العالم،  واكتشاف  لفهم  الرئيسة  األداة  بوصفه  اجلسد  إلــى  َنــَظــَر 
وباعتباره ظاهرة عاطفية تؤدي إلى التعبير عن املشاعر واألحاسيس 

القاهرة،  طاقة املمثل، ترجمة: سهير اجلمل،  وآخــرون،  باربا،  إيوجينو  35 - مقتبس يف: 
أكادميية الفنون، وحدة اإلصدارات، ص3.
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وكأحد وسائل االتصال، وكما يقول الباحث واملفكر الياباني »تاداشي 
سوزوكي«:«إن املجتمع املثقف هو الذيُ تستخدم فيه القدرات التعبيرية 
واملدركة للجسد اإلنساني إلى حدودها القصوى، ال من يزودنا بالوسائل 
الرئيسة إلقامة الصالت وتبادل األفكار«)36(، وعليه فإن النص اجلسدي 

يف املسرح يتجلى عبر تعبيراته التي تقع يف مستويني:
بنية  يرتبط باجلسد وحركته ضمن  املستوى اخل��ارج��ي: وهو كل فعل 
فضاء العرض وما يحيط به أو يتواجد فيه من أشياء وكتل وشخصيات 
وفراغ وجمهور ومنه تنشأ حالة االتصال والعالقات املختلفة بني طريف 

البث واالستقبال.
املستوى الداخلي: الذي يركز على املنت التعبيري الذي ينجم من خالل 
أسلوبية توظيف الطاقة املخزونة يف جسد املمثل وفقاً للباعث الشعوري 
واالنفعالي الذي يتحول إلى أفعال حركية يف اجتاهات وزخم وسرعة 
والشعري يف  الداللي  املستويان  يتحدد يف ضوئها  زمكانية  ومسافات 

لغة األداء.
ولذا فإن جسد املمثل يظل قابالً للتكيف واخلروج عن املعتاد )اليومي( 
اعتماداً  واقع بصري )غير معتاد(  بناء  إعادة  املألوف، ومبا ميكنه من 
فيها  تشترك  التي  واجلمالية  الفكرية  املعطيات  من  مجموعة  على 
عناصر أخرى يف العمل الفني تساند أداء املمثل وجتعل طاقته التعبيرية 
واجلسد  متعددة،  لقراءات  قابلية  أكثر  ورمبــا  وتكامالً،  حضوراً  أكثر 
ال ميكن أن يصبح بهذا املستوى ما لم يخضع لسيطرة املمثل شعورياً 
ترتبط  التي  النفعية  الوظيفة  من شروط  ذلك  يتحرر  إذ  وفسيولوجياً، 
بالواقع اليومي)املعتاد( إلى املستوى اجلمالي )غير املعتاد(، حيث يتوجب 
على املمثل أن يستغل طاقة اجلسد يف آلية حركية تستجيب لكل املواقف 
واألحاسيس التي يتطلبها الدور أو الشخصية وفق ظروفها املعطاة، وهي 
حركية  بواسطة توجات  النفسية،  التحوالت  من  سلسلة  عبر  تتجسد 

36- تاداشي سوزوكي، الثقافة هي اجلسد، ترجمة علي كامل، موقع الفوانيس املسرحية، 
موقع ألكتروني.
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ومنحنيات شعورية متالزمة البد أنُ يتقَن املمثل التحكم يف توزيعها على 
مناطق اجلسد املختلفة، بحيث يصبح كل جزء منها ميثل أداة فاعلة يف 
األداء أو على حد تعبير املخرج الروسي »الكسندر تايروف« الذي يّشبه 
جسد املمثل باآللة املوسيقية التي ينبغي أن يعزف عليها ويعبر من خاللها 
عن الدور الذي يقوم به، وليس هذا فحسب، وهو ما نتلمس جتلياته يف 
وركــزوا على  اهتموا  املسرح احلديث ممن  العديد من مخرجي  أعمال 
املمثل  بات  حيث  املسرحي،  العرض  بنية  يف  البصرية  واألبعاد  الصور 
وأصبح  األخرى،  الفني  العمل  عناصر  بني  من  الرئيس  العنصر  لديهم 
التي تعكس رؤاهم وتخيالتهم، وهو من  املرآة  بالتالي هو  املمثل  جسد 
ينوب عنهم حامالً أفكارهم ومحاوالً التعبير عنها أمام جمهور يشاركه 
ووفق  بينهما،  ضمني  اتفاق  يف  وتطوراته  احلــدث  وبناء  املوقف  جدل 
هذه األهمية التي ينهض بها املمثل ركز البعض من املخرجني املحدثني 
واملعاصرين على اكتشاف اإلجراءات التدريبية املمكنة لرفع كفاءة األداء 
والعمل على جعل طاقة اجلسد لدى املمثل ترتقي إلى مصاف التحوالت 
واالنفعاالت املختلفة والتي تعتمل يف أعماق الشخصيات، يف محاولة من 
هؤالء املخرجني لتحرير جسد املمثل مما حلق به من إضافات خارجية 
)معتادة( فرضت عليه التموقع داخل دائرة ضيقة من السلوكيات اليومية 
الكامنة يف اجلسد، وهو ما  الطاقة  املعتادة، وحددت مستوى استثمار 

يتناقض مع طبيعته الغريزية بأنه ال حدود لطاقاته يف التعبير.
ومن جانٍب آخر لعمل هؤالء املخرجني أصحاب االجتاهات املختلفة بل 
واملتباينة يف النظر إلى جسد املمثل، جند أن مدربي احلركة ومصممي 
تتعلق  التي  الفسيولوجية  باجلوانب  كبيراً  اهتماماً  أولوا  قد  الرقص 
النفسية  الروحية  اجلوانب  وبــني  والعضوية  العضلية  بالديناميكية 
للممثل أو الراقص، وذلك لتأهيل اجلسد بكل أجزائه إلجناز مختلف 
يف  وخصوصاً  التمثيل  مجال  ويف  الطاقة،  على  والسيطرة  احلركات 
العروض التجريبية احلديثة التي تعتمد اجلانب البصري كما هو احلال 
يف »مسرح الصورة« حيث يقوم املمثل وفقاً ملبدأ الوظيفة الشعرية التي 
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تركز على كل ما هو فني مسرحي وجتاوز اجلانب التواصلي، وهنا تكون 
الترابط  حالة  تقويض  » خالل  ومن  والبناء  الهدم  مبدأ  وفق  احلركة 
عبر  هنا  فاملمثل  والشيء،  الرمز  وبني  واملدلول  الــدال  بني  املنطقي 
تعبيرات اجلسد يقوم بتحريف األداء من مستواه اإلشاري )املرجعي( 
إلى مستواه اإليحائي« )37(، إذ إنه يقوم بإنتاج عدد النهائي من الدالالت 
اليومي  التعبير  عن  النحرافها  نتيجة  محددة،  معاٍن  عن  تنم  ال  رمبا 
الذي يسعى هو اآلخر  املتلقي  التساؤالت يف ذهن  يثير  )املعتاد( مما 
لتكوين صور ذهنية ملا يستقبله ويراه، وكلما يزداد االنحراف يتحقق 
املزيد من التحدي واالستجابة لألداء اجلسدي، وعليه فإن خصوصية 
االتصال يف املسرح تقوم على أساس العالقة بني عناصره أي النص 
املعروض والذي يتكون من مجموعة أنظمة عالمية لفظية منها وغير 
لفظية وهي تؤلف شبكة من الوحدات الداللية التي تنتمي إلى أنظمة 

مختلفة ومتداخلة ومركبة معاً من ناحية، واملتلقي من ناحية أخرى.
النظام املسرحي إذن هو شكل تعبيري واتصالي متغير سواء على  إن 
مستوى الشكل أو املضمون الرتباطه بالظروف االجتماعية والتغيرات 
التاريخية ويشكل املمثل واملتلقي أبرز عناصره وتفرده، وملا كان املمثل 
تذوب يف  ذواتهم  »فإن  العرض  اآلخرين يف  املرسلني  ينوب عن جميع 
نص  خالل  من  بصرية  تداولية  لتبدأ  تداوليتهم  تنتهي  وبهذا  املمثل، 
املمثل، وحني تتم عملية االستقبال من النص إلى املمثل ومن املخرج إلى 
املمثل تتحول هذه األنساق إلى عالمات حسية وبصرية، وهذا التحويل 
العرض  يف  ودالالتها  اللغوية  املسارات  يف  يؤثر  املمثل  به  يقوم  الــذي 
املسرحي » إن عملية حتويل اإلشارات اللفظية املسرحية املكتوبة والتي 
ستغير  الفاعلة  األجسام  التي تثل  التمثيل  إشــارات  إلى  أفعاالً  تثل 
من معانيها بحكم املنجزات اخلاصة باملمثل الذي يضع تعابير الوجه 
الدرامية«)38(،  الشخوص  أن تثل  يفترض  التي  واحلركات  واإلمياءات 

37 -عواد علي، شيفرات اجلسد، األردن– عمان، دار أزمنة للنشر، 1996، ص109.
املسرحية،  احلياة  مجلة  الدرامي،  للنص  كمعنى  املسرحي  ال��ع��رض  فيشت،  ليشت   -  38

دمشق، وزارة الثقافة، العدد 40، ص، 122 سنة 1994.
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املنبه حلواس  مبثابة  تعمل  املشفرة  املمثل  جسد  أوضاع  فإن  وعليه.. 
املتلقي وحالته النفسية وتثير لديه التطلع والتأمل ألن اجلسد ال ينفصل 
عن الطبيعة واحلياة، وهذا يتحقق حني تستثمر حركة املمثل وفق عالقة 
تكاملية مع العناصر األخرى والتي تساعده يف إنتاج عالمات مرجعية 
بني آليات البث والتلقي وبعكسه ينتج عن احلركة أوضاع عشوائية تؤدي 
إلى إنتاج داللة غامضة ال ميكن للمتلقي أن يفهمها ويصنفها يف إطار 
داللي، وهذا التشويش وفوضى العالمات تشتت انتباه املتلقي، وبالتالي 
استخدام  مع  تاماً  مختلف  األمــر  هذا  ولكن  بالعرض،  صلته  تقطع 
اليومية،  عن سياق احلياة  بعيداً  التعبير  إلى  للوصول  تقنيات اجلسد 
وبذلك يندرج ضمن كلية اخلطاب املسرحي، الذي يجدد فاعلية اللعب 
الدرامي، وكذلك التلقي باعتبار أن املمثل هنا يسعى إلى تقدمي أشكال 
ال واقعية من خالل جتسيد بنية التضاد وعرض غير املعتاد عبر التحويل 
اجلسدي بأشكال ميكن أن تثير الدهشة لدى املتفرج، تلك الدهشة التي 

جتعله يدخل إلى عالم اخليال الذي تدور فيه األحداث.
يف  والتواصل  للتعبير  أساسياً  ومنبعاً  مركزاً  اجلسد  يظل  ثم  ومــن 
احلياة، وتتعاظم أهميته يف املسرح كون اجلسد حامالً خلطاب العرض 
وخازن نصوصه املتعددة، وحني يستخدم اجلسد يف التعبير مما يسهم 
يف خلق حاالت التوصيل والتحفيز والتأثير لدى املتفرج كون اجلسد 
هنا يتجاوز الصيغ واألساليب التقليدية املألوفة وينجز أفعاالً وحركات 
وأشكاالً خيالية تنأى عن احلسي وامللموس واملعتاد قصد تعميق التعبير 
عن ماهو مقصود من العمل الفني، لكن هذا ال ميكن أن يتحقق ما لم 
يكن يف الطرف املقابل متلقياً يتوفر على كفاءة وذا قدرات حتليلية يف 
قراءة شيفرات ذلك اجلسد، وهو األمر الذي انتبهت إليه إصالحات 
فن التمثيل احلديثة واملعاصرة التي وضعت املتلقي يف االعتبار، وأولته 

أهمية وصلت عند البعض يف مقابل أهمية املمثل نفسه.
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املفاهيم واألسس العلمية للحركة اجلسدية

تعتبر املفاهيم واألسس العلمية للحركة اليومية من املوضوعات املهمة 
ذات العالقة املباشرة يف مجال األداء التمثيلي، حيثُ تعد مدخالً حلركته 
التعبيرية أثناء األداء، أو مبعنى آخر جند أن املمثل يحاول حتويل نشاطه 
احلركي اليومي املعتاد من مجرد سلوك يومي طبيعي إلى تعبير على 
خشبة املسرح أو أمام الكاميرا، فاحلركة اليومية لإلنسان بشكل عام 
هي النشاط، وهي الشكل األساسي للحياة، وهي يف مضمونها عبارة 
عن استجابة بدنية مقصودة، فهي غالباً تكون حركة هادفة تؤدي إلى 
النشاط امللحوظ يف العضالت الهيكلية أي احلركة اإلرادية، فاحلركة 
واملفاهيم،  واملشاعر  األفكار  عن  التعبير  يف  األساسية  الطريقة  هي 
وعن الذات بوجه عام فهي استجابة بدنية ملحوظة ملثير ما، سواء كان 
داخلياً أو خارجياً، وأهم ما مييزها هو ذلك التنوع الواسع يف أشكالها 
وأساليب أدائها، كما أن احلركة من طرق التعليم قدمياً وحديثاً فهي 
تساعد على اكتساب النواحي املعرفية وتشكيل املفاهيم وحل املشكالت، 
فمن خالل احلركة تكن اإلنسان من حتقيق اكتشافات عديدة يف بيئته 
الطبيعية واالجتماعية، مما ساعده يف نفس الوقت على اقتصاد جهده 
وحركاته وتكيف أمناط حياته تبعاً لذلك، ومن ثم، فإن اخلبرة احلركية 
مواجهة  على  اإلنسان  تساعد  ألنها  األســاس،  يف  وظيفية  خبرة  هي 
العالم من حوله، لذا كان من الضروري أن يهتم األشخاص والسيما 
استطاعة  يف  ما  ليعلموا  احلركية  امكانياتهم  باكتشاف  األداء  فناني 
أجسادهم من قدرات، واحلركة هي النمو، حيث إن كل أشكال النشاط 
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اإلنساني تتضمن احلركة وحتتاج إليها، «فتحدث احلركة عندما يرسل 
الدماغ إشارات كهربائية باستثارة األعصاب احلركية وتذهب اإلشارات 
إلى مجاميع  تتفرع  ومن هناك  الشوكي  إلى احلبل  الدماغ  عبر جذع 

العضلية املرتبطة بها«)39(.
ومن هنا يرى »رودلف البان« Rudolf Laban)40( أن تعبيرات احلركة 
اإلنسانية ترتبط مبا نحن عليه كأشخاص، إذا كنا نعرف كيف يتحرك 
البشر، فإننا نعرف كيف يرقصون، وذلك على اعتبار أن حركات الرقص 
هي امتداد للحركات  اليومية، إن احلركة البسيطة ليد شخص أثناء 
حديثه، ستصبح يف الرقص حركة الذراع بأكمله، وكذلك األمر بالنسبة 
للممثلني، فاحلركات أقرب بكثير بال شك من احلركات اليومية، ألنها 
تدخل يف روح الشخصية التي يؤديها كل ممثل، ليس فقط على مستوى 
العمل  أويف طريقة  أيضاً يف طريقة نطقها،  ولكن  املنطوقة،  الكلمات 
استخدام  إن  حيث  األداء،  أثناء  السلوكي  التصرف  ويف  النص،  على 
اجلسد، أو األوضاع التي يتخذها، تبث لنا معلومات شديدة الوضوح 
مستوى  على  لديه  منا  فكل  الشخص،  بها  يسير  التي  الطريقة  عن 
نحلل  إننا  اخلاصة،  بالتعبيرات  محملة  شخصية  خصائص  احلركة 
إلى  التوصل  يستحيل  ولكن  حلركاتهم،  وفقاً  األشخاص  من  ما  نوعاً 

الطيبة  الكلمة  دار  بغداد،  والتطبيق، ط2،  املبدأ  بني  التعلم احلركي  خيون،  يعرب   -  39
للطباعة، 2010م، ص77.

 Rudolf von البــان«  ــف  »رودل ــا  أوروب يف  احلديث  الرقص  ورائــد  واملنّظر  -الفنان   40
Laban، والذي وضع األسس املدونة لتحليل احلركة اجلسدية عند الراقصني والرياضيني 
بباريس، ولذا بات  الفنون اجلميلة  العمارة يف مدرسة  واملؤدين واملبارزين، وكان قد درس 
التركيز  يف  وبدأ  بها،  حتيط  التي  واملساحة  اإلنسانية  احلركة  شكل  بني  بالعالقة  مهتماً 
على فن احلركة، والتي هي أكثر شيوعاً ُتسمى الرقص التعبيري، أو فنون احلركة، وأنشأ 
البان معهد علم الرقص فى العام 1915، وأحلقه بفروع تأسست يف إيطاليا  وفرنسا  وو

سط  أوروبا، ومن أعظم مساهماته يف الرقص نشره يف عام 1928 لتصوير حركات البان، 
تدوين  أنظمة  من  كواحٍد  ُيستخدم  زال  البان وما  ُسمي تدوين  الذي  الرقص  تدوين  نظام 
احلركة االبتدائية يف الرقص، ْوتعد نظرياته يف علم الرقص واحلركة اآلن أسساً للرقص 
احلديث، ومت تطبيق هذه النظريات الحقاً يف دراسات ثقافية وتطوير القيادة واالتصال غير 

اللفظي ومجاالٍت أخرى. 
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التعقيد، لكي تكون كل حركة مرتبطة  أننا شديدي  تفسير مؤكد مبا 
بحالة نفسية محددة، أو مبيراث ثقايف واجتماعي معينني، أومبرجعية 
فلسفية معينة، ومن ثم، فإن منهج«البان« يبحث يف حتليل احلركة من 
حيث إن كانت احلركات متوافقة مع اخلطاب أم ال، حيث يحدث يف 
بعض األحيان أن نقول ملمثل أنه غير مقنع ألن حركاته ليست متزامنة 
أوغير متوافقة مع الكلمات التي ينطقها، وبطريقة تبسيطية نستطيع 
القول إن لوصف حركة يف مجملها، يجب أن نعرف أي جزء من اجلسد 
يتحرك، ومع أي جزء آخر من اجلسد يدخل يف عالقة، ومن أين تنبع 

احلركة؟؟؟!!!.

رودلف البان والتصميم الذي يتحرك يف مجاله املؤدي

إن أحد أهم املظاهر التي درسها »البان« هوسير اجلسد يف املكان، فقد 
اعتقدأنه من املهم معرفة أين يتحرك اجلسد أثناء العرض على سبيل 
املثال، هناك مكان اخلشبة ولكن هناك أيضاً مكان الفرد، واملكان الذي 
يفصله عن املمثل اآلخر، إذا اقتربت منه أكثر مما ينبغي، فرمبا يطغى 
عليه، وإذا ابتعد عنه أكثر مما ينبغي رمبا يفقد االتصال به، إن األمر 
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الفضاء  موقفنا يف  فإن  وعليه...  املثالية،  املسافة  إيجاد  إذن  يقتضي 
ونفهم  خلفه،  أومن  أمامه،  من  بعرضه،  فوق اجلسد،  من  لرؤية  مهم 
هذه احلركات املختلفة بفضل اخلبرة التي لدينا، واخلاصة بدالاللتها 
يف محيطنا الثقايف أوالغريزي، األمر الذي يجب معهطرح عدة أسئلة 
حول استخداماتنا للمكان، كيف ترسم أعضاء اجلسم أشكاالً يف هذا 
املكان، كيف نتحرك يف األماكن املرتفعة؟، كيف يستطيع وضع اجلسد 
أن ُيعطي اإليحاء بأننا نبتعد عن األرض عندما نشعر بالتحليق عالياً، 
أو أننا نقترب من األرض عندما نشعر بأننا يف مستوى منخفض؟، حتى 

وإن كانت هذه التغييرات يتم بالكاد قياسها من ناحية املسافة؟!!.

وبناء عليه.. فإن مايقوله املؤدي بجسمه يف املكان ليس بقدر أهمية 
الطريقة التي يقوله بها، إن طريقة احلديث تعطي صفة للنص، وكذلك 
األمر بالنسبة للحركة، إن احلركات تشكل اجلمل، حيث أن املؤدي يقوم 
بحركة يف املكان، ولكن الطريقة التي يؤدي بها تلك احلركة تغير بوفرة 
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معنى ومدى احلركة املشار إليها، إن التوقيت صعوبة أوسهولة احلركة، 
دقتها، فوضع باقياجلسد يغير تعبيرها، إن تركيبات اجلمالملوسيقية 
مثالً، والوقفات هي أيضاً ذات مغزى، إذ تظهر مختلف مظاهر نوعية 
تبادل احلوار،  اإلشــارة، يف  الصوت، يف وضع اجلسد يف  احلركة يف 
ويف التعبير عن االنفعاالت وما إلى ذلك، ويذكر«البان« أن هناك منطاً 
حركياً دائماً يستخدمه اإلنسان، حركات الظالل، إنها احلركات اليومية 
التي تعكس حياتنا الداخلية، والتي تؤدي يف الرقص إلى حركات أكثر 
تعبيرية، ويندر أن جند وجه خال من التعبيرات، وبالتعريف الميكننا 
أن نقوم بحركات ظالل بطريقة شعورية، ميكننا أن نالحظها، أن نعلق 
عليها، وحتى أن نشعر بها عندما حتدث، ولكن االستخدام الواعي لهذه 
التعبيرات الصغيرة اخلاصة بالوجه أو بهز الكتفني، يشير إلى أنها لم 

تعد حركات ظالل الشعورية، ولكنها أصبحت أفعال مدركة.

ويف املسرح تلعب حركات الظالل هذه دوراً مهماً إلقناع اجلمهور بأن 
ُيدرَك فكرة أنه  املمثل هو الشخصية، التي يلعبها، إن على املمثل أن 
يحمل حركات الظالل هذه معه، وعليه بناء تعريف واع للشخصية كي 

يستطيع الحقاً التعبير عنها بتلقائية وبطبيعية يف أداء الدور.
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املعرفة  ولكن  مختلفة،  حياتية  حقائب  املمثلني  جميع  ميتلك  وغالباً 
خلق  خــالل  ومــن  التعبير،  خــالل  من  اجلسد  عمل  لطريقة  اجليدة 
حاالت مختلفة أمر ضروري، إن على املمثل إتقان مجموعة متنوعة من 
احلركات التي يلجأ إليها خالل االختبار الواجب اتخاذه -شعوريا أم 
ال- يف بناء الشخصية، ففي معظم األحيان يتم امتصاص الشخصي من 
قبل املمثل، وعلى العكس من ذلك، يحلل بعض املمثلني الشخصية من 
خالل النص، ويبنون تدريجياً مجموعة احلركات، الظروف، اإلشارة، 
أن  املمثل  ُيلزم  الــذي  األمــر  الشخصية،  مع  متوافقة  أنها  يــرون  التي 
اليومية،  أو  التحليالت للحركات اإلنسانية املعتادة  يتعرف على بعض 
حتى يتمكن من الوصول إلى الطريقة الفائقة التي يوظف من خاللها 

جسده للتعبير واألداء، وهو ما يؤكده البان بقوله:
معرفتنا  زادت  كلما  اخل��اص��ة،  حركاتنا  أشكال  عن  خبراتنا  زادت  »كلما 
بأنفسنا، وكلما زادت املخازن التي نستلهم منها، أي بطريقة أخرى، كلما 

كان لدينا مفردات، كلما استطعنا التعبير عن أفكار« !!!.
إن حتليل احلركة عند »البان« -إذن- هو أسلوب ولغة لوصف، أوتصور 
وتفسير وتوثيق جميع أصناف احلركات اإلنسانية، من خالل: اجلسم، 
»البــان«  ُيـــدوُن  حيث  فيه،  يتحرك  الــذي  والفضاء  وشكله،  وطاقته، 
متحركاً،  كونه  حالة  البشري  للجسم  واملــاديــة  الهيكلية  اخلصائص 
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إلى وصف  يتطرق  كما  احلركة،  إجنــاز  املشاركة يف  أجــزاءه  ووصــف 
الطاقة)اجلهد( الذي يبذله الشخص املتحرك وربطها باألبعاد النفسية 
احلركة  التحكم يف  بغرض  ما،  إجناز حركة  عند  بداخله  تعتمل  التي 
وتوقيتها، وحدد لتلك الطاقة فئات أربع كل منها لديها اثنني من اجلهد 

املعاكس وهي:
1- الفضاء.

2- الوزن.
3- الزمن.

4- التدفق.
يتفرع عن الثالثة األولى منها ثمانية مجموعات مثل )اللمسة-االنزالق- 
القطع... وما إلى ذلك(، أما الرابعة وهي )التدفق( املسئولة عن الوعي.

الرسم البياني/ اجلهد)رودلف البان(

أما فيما يتعلق بالشكل فيصف »البان« الطريقة التي يتغير بها اجلسم 
أثناء احلركة، حيث يؤكد أن شكل اجلسم هو العامل الذي يقوم بتوحيد 
الثابتة  جميع األجزاء يف حركة محددة ذات مغزى، ووصف األشكال 
وتتحكم  املحيطة،  البيئة  مع  تفاعله  وطريقة  اجلسم،  يتخذها  التي 
عملية تدفق احلركة والوعي بها واجتاهها واحليز)الفضاء( الذُيتنجز 

فيه يف شكلها، من خالل نظام هندسي معقد.
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إال أنه من اجلدير بالذكر أن تدوين حركات الرقص قدع عرف يف ُمعظم 
فقد  الدينّية،  بالطُّقوس  الرَّقص  ارتباط  بسبب  القدمية  احَلضارات 
ح ُمختِلف الوضعّيات الراقصة على  ترك املصريون القدماء رُسوماً ُتوضِّ
زة  ُجدران املَعابد، ويف احَلضارات الشرقّية ُدوَِّنت حركات الرقص املُرمَّ
»الكاثاكالي«  كما هو احلال فى رقص  تت يف نصوص  وَتثبَّ واملؤسلبة، 
الهندي على سبيل املثال، حيث كان تدوين خطوات الرقص وتصميمه 
بواسطة رموز تترجم حركات اجلسد إلى عالمات مقروءة هو مبنزلة 

كتابة النوتات املوسيقية للحن.
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أوضاع جسدية للرقصات املتعلقة بالطقوس الدينية عند املصريني القدماء

أوضاع جسدية من رقصات االحتفال مبوسم احلصاد يف مصر القدمية

أوضاع جسدية حربية من الرقص الفرعوني املصري القدمي
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راقصة كاثكالي- الهند 

أوضاع جسدية لرقص الكاثكالي الهندي القدمي الذي يرتبط بطبيعة املنطقة وحركات 
اجلسد ترتبط بطقوس املعابد الهندية القدمية

يف  يقع  مركز  من  اإلنسانية  االجتاهية  احلركة  تنبثق  عــام  وبشكٍل 
منتصف اجلسد تاماً، كما أنها تنبثق أيضاً وبنفس الدرجة من تالمس 
والتوتر  التناغم  بني  التأرجح  من  من  نوعاً  وتشكل  األرض  مع  القدم 
اجلدلي بني هذين املركزين–العملي والنظري–أي بني األقدام وشبكة 
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والتي   ،Sympathetic nervous system السمبثاوية األعصاب 
هي جزء من اجلهاز العصبي الالإرادي )أى يعمل دون تدخل إرادي منا( 
ويتكون من عقد عصبية عديدة يف جانب العمود الفقري وكل عقدة 
بهـا وتعمـل منفصلـة ومتصلـة خلف  لها وظيفة ومنطقة عمل خاصـة 
اجلوانب  بني  والتوافق  االرتباط  حتقيق  يف  جوهريةً  منظومة  املعدة 
الفسيولوجية واجلوانب اجلمالية يف احلركة، وتعتمد احلركة املسرحية 
بكافة أنواعها على هذا االرتباط بني الطبيعة الفسيولوجية من ناحية 

وبني التشكيل اجلمالي من ناحية أخرى.
خشبة  على  تتجسد  إنسانية  حالة  مبثابة  التمثيلي  األداء  كــان  وملــا 
لن يجسد  دون هذا اخليال  فاملمثل  أوالً،  تعتمد على اخليال  املسرح 
الفعل املطلوب، هذا الفعل الذي«يتضمن حركة اجلسد، املؤسسة على 
خصائص وإرشادات مت استالمها من قبل املخرج الذيُ يهندس احلركة 
معلومات  وتعطي  ودافعها  الشخصية  عن  تكشف  ما،  فحركة  هــذه، 
اإلبداعية  العملية  تيز  على  شاهداً  املتلقي  يصبح  وبهذا  عنها«)41(، 
تسبق  حركة  يسبقها  املسرح  يف  حركة  فــأي  اخلشبة،  على  املقدمة 
عن  يتم  الشخصية  وعي  »إلى  الولوج  أن  اعتبار  على  وذلك  العرض، 
طريق اكتشاف احلركة املناسبة أوالً ثم حتديد بعض الالزمات السلوكية 
اخلاصة بها ثانياً، واحلركة التي قبل العرض تساعد املمثل على حفظ 
دوره، والسبب يف هذا أن املتتاليات احلركية تيسر اكتساب املتتاليات 
اللفظية املرتبطة بها أيضاً، ألن احلركة املعروفة املكررة تساعد على 
الذي طاملا  بـ»مايرهولد«  يذكرنا  ما  اللغوية«)42(، وهو  الذاكرة  تنشيط 
أكد على ممثليه عند إعداده مأل دوارهم بضرورة دراسة احلركة عند 
حفظ الدور، وأن يتوازى معها الفكر والتحليل، أو مبعنى آخر محاولة 
]أسلبة[ احلركة لتصبح دالة على املعنى املطلوب، حيث تكون الدافعية 

41 - د.إبراهيم اخلطيب، فن التمثيل، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، 1981م، ص21.
املسرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى اليوم، ترجمة:فاروق  إيفانز،  42 - جيمس روس 

عبد القادر، القاهرة، دار الكاتب العربى، 1979م، ص54.
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يف احلركة نابعة من فعل إشاري يتأسس على مجموعة من البواعث 
النفسية التي تنح املمثل القابلية على التحرك نحو شيء معني لتنفيذ 
تكتسبها  التي  واملهارات  أوعلى غيره، فالدوافع  يعود عليه  نفعي  فعل 
احلركة والكالم عادة ما تكون بالدرجة األولى دوافع عملية نفعية تتمثل 
يف التعبير عن احتياجاتنا، أوطلب العون من اآلخرين عن طريق إرسال 
إشارات بهذا املعنى، وبهذا تبرز لدينا عدة تساؤالت مثل: إلى أي مدى 
ُتسِهم الدافعية واالصطناع يف احلركة يف إيصال املعنى الدرامي إلى 
املتلقي؟، وهل تكون احلركة سواء كانت بدافعية أم مصطنعة يف إيصال 
هذا املعنى الدرامي الذي يبثه النص؟، وهل تتدخل املعاجلة اإلخراجية 

يف رسم احلركة بدافعيتها واصطناعها عبر احلوار ومتى؟.
وقد َعَرّف »لني أوكسنفورد« احلركة بأنها: »جميع اإلمياءات والوضعيات 
والسلوك اخلارجي وحركة املجموعات، حيث ُينظر إليهم من زاويتني، 
األولى نفسانية، حيث الدوافع الداخلية التي يستند إليها املمثلون يف 
املظهر  حيث  جسمانية،  والثانية  توجيهاتهم،  يف  واملخرجون  حركتهم 
اخلارجي الذي يؤديه املمثلون ويراقبه املخرجون«)43(، وهو ما يتفق مع 
تعريف »جوليان هلتون« Hilton Julian للحركة بأنها:«طاقة التعبير 
التي ميكن  البشري، وِصَفةٌ جامعة لكل احلركات  الكامنة يف اجلسد 
للجسد البشري أن يؤديها، ويف ضوء هذا تصح جتلياته الفعلية املنوعة 
احلركي  واملعادل  املعبرة  وحداتها  وهي  أيضاً  اإلميــاءات  تشمل  التي 
للكالم«)44(، وقد حتتوي احلركة على ُنُظم ِعدة، يتركب عبرها ُمجمل 
النظام احلركي الذي َيظَهُر بصورته األولية ثم النهائية، مروراً مبراحل 
ُتعبُر عن مدلول معني يف مكاٍن  التي  التمثيلية  تكوينية تنظم مسيرته 
وزماٍن معينني، على أن يبتعد املمثل عن النمطية أو احلركات اليومية 
النمطية  يعتمد  الــذي  املمثل  جسد  عبر  احلركة  إن  حيث  املعتادة، 
43 - لني أوكسنفورد، تصميم احلركة، ترجمة: سامي عبد احلميد، العراق، املوصل، دار 

الكتب للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص7.
44 - مقتبس يف: بوريس زاخوفا، فن املمثل واملخرج، ترجمة:عبد الهادي الراوي، عمان، 

وزارة الثقافة، 1996م.، 
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)املعتادة( يخلق بالتأكيد دالالت وإشارات مكررة وغير دالة بسبب كونها 
ال تنتج إحاالت حلاالت معرفية محددة، بل تشكل ثرثرة يف الفضاء، 
واملعريف،  الفني  اخللق  عن  بعيدين  املمثل  وفكر  اجلسد  فيها  يصبُح 
فاحلركة التعبيرية جلسد املمثل هي مفردات للغة معرفية يف الفضاء 
على  التركيز  فعملية  واملعاني،  والرموز  بالدالالت  املكتظ  الديناميكي 
اإلحالة اجلسدية للممثل يف التعبير عن حاالت إنسانية تؤكد إنسانية 

التصرف يف احلدود املعرفية التعبيرية للمسرح، 
إن«مايرهولد« يركز على احلركة اجلسدية ويعتبرها أكثر وسائل التعبير 
املسرحي فاعلية، ومن ثم، موقفه من النص والنظر إليه كخلفية للحركة، 
فاحلركة مهمة عنده ورأى أن على املمثل أن يبدأ بها وأن يتدرب عليها 
ثم على الفكرة ثانياً وعلى احلوار ثالثاً، وبهذا فإن احلركة جزء  أوالً 
جوهري يف املسرح عند ماير هولد«)45(، كما أن احلركة شيء أساسي 
يف العمل املسرحي، وبذلك فإن فن األداء قد«حتول إلى عمل يعتمد 
على احلركة، وأصبح املؤدي هو الذي ُيصمم هذا األداء املتمركز على 
احلركة، فكل حركة تشتمل على وعي بالثنائية وعبر هذه الثنائية يتم 
تنفيذ فعل ما، بعد وضعه يف صورة ذهنية مقارنةً بنموذج آخر مثالي 
له، أو منوذج أصلي موجود يف الذاكرة«)46(، فاحلركة بالنسبة للممثل 
ُتعَتَبُر أداًء ُيحاسبه عليه املتلقون الذين يراقبون ويقيمون دافعيته التي 
يجب خلقها من حلظة التمرين، وهذا يخلق التبرير كأنه »حدث ُمعطى 
إلى تبريره، بظروف مالئمة كتلقني املمثل الظروف التي عبرها ُيَنّفذ 
ّثل وهو يتهيأ لهذا احلدث  احلدث، مثالً أن يفتح الباب باحتراس، أن مُيَ

فإنه وحده سيعثر على الظروف املَُبّررَة«)47(.
توضح  أن احلركة   Antonin Artaud »آرتو »أنتونان  رأى  ومن جانبه 

للثقافة  العربي  املركز  بيروت،  املسرحي،  الفن  جت��ارب جديدة يف  سرحان،  د.سمير   -  45
والفنون، بدون تاريخ، ص83.

46 - عواد علي، شفرات اجلسد، عمان، أزمنة للنشر، 1996م.ص19.
وزارة  القاهرة،  سالم،  د.منى  ترجمة:  نقدية،  األداء- مقدمة  فن  كارلسون،  مارفن   -  47

الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 2002م، ص12.           
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املعاني املستترة يف الكلمات«فما من شيء مينعنا من فهم الكلمة كاحلركة 
على املستوى العاملي، فضالً عن أنها تكتسب فاعليتها الُقصوى يف هذا 
املستوى بوصفها قوة تفصل بني الظاهرة املادية وبني كل احلاالت التي 
استقر فيها الفكر ومييل إلى الراحة فيها، فتوظيف التعبير احلركي يعني 
ربط املسرح بإمكانيات التعبير باألشكال وكل ما هو حركة وصوت ولون، 
الديني«)48(،  امليتافيزيقي  إلى شكله  رده  يعني  األول  إلى مصيره  رده  أي 
من  يتكون  الذى  املسرحي  العرض  أساسي يف  احلركة شيٌء  فإن  وعليه 

مجموعة من أنساق بنائية هي:
1- النسق اللفظي.
2- النسق احلركي.

3- النسق التكويني التركيبي.
4-  النسق الضوئي واللـوني.

5-  نسق األزياء.
هذه احلركة ُتدِخل الذهن يف حالة َخالّقة جتعل املمثل يف نشاط حركي 
يف  تامة  وحرية  دائمة  وبصورة  مصاحباً  وجتعله  انتباهه  تسترعي  كما 
حركة اجلسد والعضالت، ويصبح اجلهاز اجلسدي كله حتت رهن وإشارة 
سه روحه، وهكذا  َر بجسده عما حَتُ املمثل، ويستطيع املمثل حينها أن ُيَعِبّ
فإن حركة املمثل تشتمل على انتقاالته فوق خشبة املسرح، وهذا له داللته 
األيقونية الواضحة مثل شخصية تسقط مغشياً عليها فوق اخلشبة نتيجة 
الدرامي  الفراغ  يف  احلركة  تكتسب  ما  كثيراً  ولكن  حزين،  خبر  سماع 
)للممثل( أيضاً معنًى رمزياً يرتبط يف عالقات متعددة مع السياق العام 

الذي ينظم دالالت ومعاني عناصر العرض املسرحي مجتمعة.
ومن جانبه اقترح »إيوجينو باربا« Barba Eugenio منطاً مختلفاً من 

األفعال احلركية مقسماً إياها إلى:
 1- احلركة اليومية املعتادة Daily وهي احلركة اليومية املعتادة ألي 

الثقافة، مجلة احلياة املسرحية،  48 - د.عوني كرومي، احلركة لغة املمثل، دمشق، وزارة 
العدد)40(، 1994م، ص33.
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إنسان.
 2- احلركة فائقة املهارة، وهي احلركة التي تعتمد على حتويل اجلسد من 

أجل إثارة الدهشة واإلعجاب يف املتفرجني.
 3- احلركة ما فوق املعتادة )املصطنعة( Extra daily، وهي التي مت 

تصميمها لكي تعبر عن معنى ما .
إلى  فيها  املمثل  يسعى  إذ  الكتاب،  هذا  تهمنا يف  ما  هي  األخيرة  وهذه 
اكتساب تلك الطبيعة الثانية، التي تده باملعلومات وتؤدي به إلى وضعه 
يقدم على  أن  دون  بوجوده تاماً  وشاعراً  فيها حياً  يكون  مبوقف معني 
شيء، إن احلركة ما فوق املعتادة أو غير املعتادة هي »التي تضع اجلسد يف 
شكل مقصود، ويف مستوى معني من التحديد والتنظيم، ويكسب اإلنسان 
املؤدي مزيداً من املعلومات بغرض بناء مجموعة من الدالالت املقصودة-
اجتماعي،  أو  ثقايف  إطار  أي  عن  النظر  بصرف  املتلقي،  واملحددة-إلى 
حيث إن هذه احلركة غير املعتادة تهدف يف األساس إلى وضع اجلسد يف 
شكل مقصود« )K)49 إن »باربا« إذن ال يضع أساس احلركة يف املوقف الذي 
يؤدي فيه إطاره الثقايف أو أسلوب رصده، ولكنه يضعه على مستوى معني 
من التنظيم يف جسد املؤدي وهو املستوى الذي يسبق التعبير أو ما يسميه 
)50(، حيث ُيدرك املتلقي أن هذا السلوك  التعبيرى(  هو)املستوى ما قبل 
»آرتو«  ماكان  مع  يتفق  ما  وهو  بها،  يقوم  التي  العمليات  عبر  أداًء  ميثل 
العرض،  يف  النص  سيطرة  من  التخلص  إلى  سعى  عندما  إليه  دعا  قد 
واقترح أن َيُحل محلها عروض ذات أحداث موضوعية، مادية، صرخات، 
واجلمال  األنـــواع،  كل  من  مسرحية  ــدع  وُخ مفاجآت  أشــبــاح،  تــأوهــات، 
)الشرق  الطقوس  من  معينة  منــاذج  عن  أُِخــذت  التي  للمالبس  الساحر 

49 - د.مدحت الكاشف، املسرح واإلنسان- تقنيات العرض املسرحي املعاصر من امللحمية 
إلى أنثروبولوجيا املسرح، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 2008م، ص 168، 169  .

وجود  باربا  فيه  يتصور  مجازي  مصطلح  وهو   Pre- Expressive التعبير  ماقبل   -  50
واألعراف  والعادات  املبادئ  كل  فيها  تكمن  التي  املرحلة  املؤدي، وهي  تعبير  تسبق  مرحلة 

املشتركة بني املؤدين يف مختلف الثقافات .
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ونغمات  اللب  يخلب  وانسجام  أخــاذة  وأصــوات  رائعة  وأضــواء  أقصوية( 
يتوافق  الذي  للحركة  واإليقاع اجلسدي  األشياء  وألوان  نادرة،  موسيقية 
التزايد والتناقص مع بعض احلركات املألوفة لكل شخص، والظهور  يف 
املادي ألشياء جديدة ومدهشة، واألقنعة، واحلركة املادية للضوء التي تثير 
أحاسيس احلر والبرد، وبهذا فإن احلركة تأخذ معاني ودالالت عدة، يف 
عملية التعبير عن املكنون الدرامي عبر تشييئها وفق العناصر التي تؤسس 
ملنظومة احلركة، ويتضح مما سبق أن على املمثل أن تتكون لديه ملحات 
منتظمة للحاالت التي يؤديها، وبالتالي فإن احلركة تكون منتظمة شريطة 
أن تتحرك بدافعية لعل ما يجعلها منتظمة فعالً هو انطالقها من حركة 
اجلسد عبر املصمم/املخرج الذي يستعمل حركات اجلسد وتقنياته خللق 

املتعة البصرية والتأثير املطلوب على املسرح.
مما ميكن معه القول إن احلركة بدافعيتها تشكل حالة فيزيائية تصب 
يف صالح املمثل إن استثمرت بالشكل املناسب، وألن احلركة مرتبطة 
أم  ُيعد نبض احلدث سواء أكان سريعاً  باإليقاع Rhythm)51(، الذي 
وتتابع اإليقاعات على طول املسرحية خللق ما نسميه التناغم بطيئاً 

اللذان  باإلجنليزية   Harmony التآلف  أو  بالفرنسية،   Tonalité
الفني  العمل  يؤديه  الذي  العام  أواألثر  العام  املفهوم  َيخِلُقان بدورهما 
سواء كان عرضا مسرحياً أو سينيمائياً أو تليفزيونياً، فاحلركة تساهم 
اء والذي ُيعد حالة عامة  يف خلق اإليقاع يف أي عمل فني بالشكل الَبَنّ
يف تقرير جناح أو فشل املسرحية، فاحلركة تتم بواسطة املمثل الذي 
يتحرك بوصفه كائناً فيزيقياً، وهكذا فإن أهمية دور احلركة تتضح يف 
توليد اإليقاع بوصفها املركز املهم داخل العملية املسرحية التي تعتمد 
العناصر البصرية يف العرض إذا ما مت التحفظ على اجلانب السردي 
اللفظي للنص، واحلركة تكتسب أهميتها حني تنطلق من دافعية، ألنها 

اتفاق  هو  آخر  أو مبعنى  ــوازن،  وت بانتظام  حركات  أو  أصــوات  مبثابة  هو  اإليقاع:   -  51
األصوات وتوقيعها يف الغناء، ومن ثم فهو يف املوسيقى هو الذي يضبط توقيت النغمات يف 
املوسيقى، أو الشعر، ويف حركات اجلسم أثناء القيام بأي لون من ألوان األداء، وميكن القول 

إن اإليقاع هو مبثابة عنصر زمني، أو هو النسبة الزمنية بني األزمنة املختلفة.



جسد املمثل.. بني احلركة اليومية املعتادة واحلركة املُعبرة

79

بالتالي ستؤدي مجموعة من األفعال املهمة يف سياق أي عمل فني، وهذا 
كبيراً من املمثل ليحول اجلانب السمعي إلى بصري،  سيتطلب جهداً 
العرض تتموضع، يف أغلب األحــوال، مع  إذن فاحلركة وتعبيراتها يف 
خاصية النص الذي يفرض النمط املطلوب للتجسيد الدرامي وإمكانية 
يجعل  وهذا  حركية،  مفردات  إلى  الطويلة  احلوارية  املفردات  ترحيل 
ويبرمج  مرئياً  العرض  سيجعل  الذي  لألسلوب  اختياره  أمام  املخرج 
دافعية وحركة مصطنعة  ذات  إلى حركة  َتَرَحّل  التي  مفردات احلوار 

لتحتمل جوانب عدة تتمنطق مع الرؤية التي جاء بها املؤلف.
الفنية  التقنية  من  تتطلب نوعاً  واحلركة يف اإلخراج املسرحي حتديداً 
الفنية املسرحية، وألجل الوصول نحو الكمال  املتضمنة ملجمل العملية 
يف رسم الصورة املسرحية، يكون حرياً باملخرج أن يعي أن أي تصميم 
هذا  فإن  وبالتالي  املمثلني،  من  وسرعةً  حركةً  بــدوره  يتطلب  للصورة، 
يتطلب تثيالً ذا طابع فيزيقي حقيقي، ولقد كان املخرج الفرنسي »جاك 
مع  احلركة  بضبط  مرهفاً  إحساساً  ميتلك  املثال-  سبيل  -على  كوبو« 
النغمة، لكن هذا لم يكن مفروضاً من اخلارج بحيث يبدو عمل مخرج 
تتحقق  عضوياً  تطوراً  النص  يتطور عن  كان  لكنه  استعراضي موهوب 
الرؤية يف معاجلاته اإلخراجية عن طريق التمثيل واحلركة، فاملمثل عليه 
لتغييرات احلركة التي عليه أن يؤديها يف كل مشهد  أن يكون مستعداً 
الدور ونسقه  كلمات  املمثل  إن استوعب  على حدة ويكون ذلك طبيعياً 
الدور،  تكييف  مرحلة  إلى  التدريبات  ينتقل خالل  ذلك  وبعد  احلركي، 
فاحلركة تعتمد لديه على استيعاب املناسب منها للشخصية التي يؤديها، 
والنجاح هنا يعتمد على مدى وعي املمثل بأهمية احلركة كمؤشر دال 
على ذات املمثل أوالً وبعد اكتساب املمثل لهذا الوعي يتولد عنده إدراك 
»البان«  يزعم  وهنا  وداللتها،  احلركة  ألشكال  دراســة  أية  يفوق  حركي 
لتجسيد  العملي  للجانب  املمثل  ناحية خوض  من  ستتفوق  األهمية  أن 
الشخصية عبر احلركة أكثر من خوضه يف دراسة التفاصيل، وهنا يتبني 
أن أهمية احلركة تنطلق من أهمية إحساس املمثل بها وهذا بطبيعته 
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يتأتى إن أدرك املمثل أن حركته تأتي بدافعية غير مصطنعة وعندها 
يكون إحساسه صادقاً وينعكس على حركته بالتالي.

»إيــزادورا  لدن  اكتشافه من  ما مت  وهو  باالنفعال  كما ارتبطت احلركة 
دنكان« Isadora Duncan، والتي اعتبرت فن الرقص مبثابة التعبير 
عن حركة الروح، ومن هنا جاء اكتشافها لقدرة احلركة على استنباط 
أشكالها من الطاقة االنفعالية، ذلك أن رقص »إيزادورا دنكان« لم يكن 
تعبيراً  كان  رمبا  أو  دينياً،  طقساً  أنه  لو  كما  بدا  لكنه  تسلية  أو  لهواً 
العشرين  القرن  الثالثينيات من  الراقصون يف  عن احلياة، فقد أصبح 
راقصة،  سيكولوجية  دراما  خللق  الضرورية  الفردية  املهارات  يطورون 
واحلركة  الفرد  داخل  الصراعات  تدور حول  دائماً  وكانت موضوعاتها 
تستمد دافعيتها من الداخل وليس من اخلارج، فجوهر الرقص احلديث 
أن تنبع احلركة عن الفكرة ويصدر الفعل عن االنفعال، ومن جانب آخر 
املنبعثة من دافعية عميقة  »يحاول الرقص احلديث أن يوظف احلركة 
كي ينقل أدق اخلبرات والتجارب التي تأتي عبر احلركة اإلخراجية التي 
يخططها املخرج باعتبار احلركة جزءاً أساسياً من سلوك املمثل الذي 
تأتيه الدافعية نحو فعل معني يصدر عن انفعال خاص، وبدافعية احلركة 
عمق  من  أكثر  عميقة  معان  ُتنَقل  التمثيلي  بالفعل  أم  بالرقص  ســواء 
النابعة من دافعية جتعل املمثل يؤدي  الكلمات نفسها«)52(، ألن احلركة 
وقوي  ووجود سبب جوهري  قوي،  داخلي  باعث  تأثير  كل حركة حتت 
ومنطقي يحمله على القيام بتلك احلركة وهنا سيكتمل األداء النابع من 
احلركة ليؤدي وظيفته على شكل متكامل، وألن احلركة باعتبارها فعالً 
فيزياوياً فإنها تقترن بفعل نفسي كما تقترن الكلمة باإلمياءة والداخلية 
املسرحية  لألفعال  املتصل  اخلط  فإن  بالالإرادية  واإلرادية  باخلارجية 
عند املمثل يستحضر ويتضمن عدداً من العمليات األخرى خط االنتباه 
من  املتكون  الفيزيائي  الفعل  أن  مبعنى  التخيل،  وخــط  اإلرادة  وخــط 

مرجع  اليوم،  إل��ى  التجريبي من ستانسالفسكي  املسرح  إيفانز،  روس  جيمس  أنظر:   -  52
سابق، ص84 ومابعدها.



جسد املمثل.. بني احلركة اليومية املعتادة واحلركة املُعبرة

81

احلركة، سواًء كانت نابعة من دافعية أو مصطنعة يكون مصدرها نفسياً، 
وبالتالي ترتكز على ثوابت معينة تتحرك وفقها على املسرح.

أوضاع اجلسد عند إيزادورا دنكان
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ومن ثم، فإن احلركة بوصفها فعالً فيزياوياً تنطلق بدافعيتها لتثير كل 

القوى الروحية لطبيعة املمثل اإلبداعية، كما لو كانت لتبتلع روح املمثل 
وأفكاره  املعينة وعالقاته  للظروف  وتقييمه  وانتباهه وإميانه  الروحية 
ومشاعره، وهذا يعني أن الفعل هو روح التمثيل وما يبعث الفعل هو 
يف  املمثل  فحركة  ورقــص،  وحركة  نص  عن  املتولدة  العناصر  مجمل 
اإلخراج املسرحي مبنتهى البساطة تعني أنه ينتقل من مكان آلخر ومن 
شكل آلخر، وبهذا فهي تغيير يف املكان والوضعية، والتغيير يعني تغير 
الشكل واحلالة، إذن فاحلركة سواًء على مستوى تطور الفعل أوتطور 
بزمن  احلركة  »ترتبط  ولهذا  جدلي،  ملنطق  تخضع  بنائياً  الشخصية 
ويتغيران باستمرار تغييراً جدلياً، فزمن العرض مرتبط بحركة املمثل، 
زمن  فإن  املمثل  جسم  بحركة  توحي  املنظورة  الفعل  صــورة  أن  ومبا 

العرض يتغير بحركة هذا املمثل«)53(.
املسرحية  والتيارات  االجتاهات  من  للعديد  الرئيسية  السمات  ومن 
املعاصرة أنها اعتمدت علي تغيير صورة جسد املمثل من خالل التركيز 
املشحون  واحلــركــي،  واإلشـــاري  اإلميائي  الطابع  ذات  تعبيراته  على 
بالدالالت التي ال تتوقف عن التدفق، دون االستناد إلى نص أدبي، بل 
انطلق عمل املمثل على هذا النحو وفق مجموعة من تدريبات التداعي 
رؤية  لصياغة  انطالق  نقطة  التدريبات مبثابة  تلك  لتكون  والتلقائية، 
مسرحية لفكرة مت بلورتها أثناء التدريبات، تعتمد يف املقام األول على 
الصورة اجلسدية للممثل، وقد كان ذلك انعكاساً لظهور رؤى جديدة يف 
املسرح تسعى إلى التحول من النص إلى اجلسد، ومن ثم، التحول إلى 
إبداع عناصر أخرى جديدة -غير الكلمة املنطوقة- يف مقابل األصوات 
البشرية والصرخات املعبرة، وهو ما جتلى يف رؤى وتصورات »أنتونني 
آرتو«، سالفة الذكر، والذي ارتبط اسمه مبسرح القسوة، الذي طالب 
من خالله حترير جسد املمثل، والكشف عن اجلانب اإلنساني، وعودته 
إلى طبيعته البدائية، كما هو احلال عند أطروحات »باكونني باختني« 

53 - عوني كرومي، مرجع سابق، ص33.
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يف هذا الصدد.
األمر الذي يساهم يف اكتشاف مساحات وشفرات الدالالت لدي املؤدي، 
االتصال  يحقق  كما  واجلماعي،  الفردي  اإليقاع  من  نوعاً  يحقق  كما 
ُيَفجُر من  الذي يعتمد على احلواس، ويخلق مساحة حتررية للمؤدي 
خاللها سحر املشاعر واخليال يف الفضاء املسرحي، فضالً عن سحر 
املكان  أو  املساحة  شعر  وتشكيل  والتكوين،  اللون  خالل  من  اجلمال 
كما يف رؤية احللم عند »آرتو«، واستخدام وسائل مهمة مثل املوسيقي 
والرقص واإلمياء، والتعاويذ الطقوسية البدائية،ُ  بغية اكتشاف مفاتيح 

السعادة، واأللم، واحلزن، والفرح يف اجلسد.
وبناًء عليه أصبحت الصورة اجلسدية هي العنصر األهم يف العرض 
البصري،  البناء  من  كبيراً  حيزاً  له  أصبح  الذي  املعاصر،  املسرحي 
وهو ما يفسر صياغة العروض احلديثة وفق متطلبات العصر، الذي 
اجته إلى اخلصام مع الكلمة التي لم تعد تفي باملعنى، والسعي صوب 
الذي  املمثل  عن احلدث، حيث جسد  تعبيراً  أكثر  باتت  التي  الصورة 
الكلمات، إلى عالم  يومئ ويشير ويتحرك ليشكل قيمة كونية تتجاوز 
التي  قدمية،  وحضارات  ثقافات  إلى  تنتمي  التي  البدائية  الطقوس 
األرواح  طرد  من خالل  واجلمعي،  على«التطهير«النفسي  مبنية  كانت 
الشريرة من اجلسد بدءاً من األشكال املسرحية عند اليونان«اإلغريق« 
وحضارات الشرق األقصى، وصوالً إلى االستفادة من العلوم احلديثة 
النفس، واألنثروبولوجيا، وغيرها، والتي كان  مثل علم اجلمال، وعلم 
لها أثرها البالغ يف طريف العملية املسرحية ]املمثل واملتفرج[، وتطور 
األمر بشكل أكثر عمقاً مع ظهور الوسائل التقنية احلديثة أو بالتحديد 
]الوسائط املتعددة[ التي تتعت بالقدرات الفائقة يف املحاكاة واإليهام 
وراء  عما  البحث  عمليات  خــالل  من  اإلدهـــاش،  من  قصوى  لدرجة 
املعاني واملشاعر واالنفعاالت التي جتعل الفضاء املسرحي عبارة عن 
صورة حتمل يف طياتها منطلقات فكرية وجمالية ومضامني فلسفية 
الوعي والبحث، وهنا فإن لغة اجلسد والضوء  تدخل ضمن إشكالية 
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واخلطوط وكل املساحات واأللوان والكتل السحرية البصرية التي مت 
صياغتها وتصميمها هندسياً من خالل برمجيات فائقة التكنولوجيا، 
ذاكرة  وخلق  الــروح  فلسفة  عن  الكشف  يف  أدنــى شك  دون  ساعدت 
مرئية تخاطب الالوعي اجلمعي، حتقيقاً لتصورات ورؤى »آرتو« الذي 
كان يحلم بعرض مسرحي ينهض على مجموعة أحالم تنفجر وتخرج 
تتالطم  بحراً  املسرحي  الفضاء  من  تخلق  لكي  املرئية  الــذاكــرة  من 
وتضفي  العرض  فضاء  يف  حتلق  وهي  البشرية  األجساد  أمــواج  فيه 
األجواء القدسية علي كل مكونات العرض، بأساليب استعارية مجازية، 
تعتمد على اإلسقاطات الضوئية واللونية يف تشكيل الفضاء املسرحي 
من  انطالقاً  العرض،  نص  بنية  يف  واجلاذبية  الشاعرية  حالة  وخلق 
حترير جسد املمثل ومساعدته على جتاوز التابوهات )أو املقدسات أو 
املحرمات(، ليصبح املمثل وجسده هو املحور ومركز الصدارة الرئيسي 
احلركية  العناصر  على  القائم  والــعــرض  الفضاء  تشكيل  يف  واملهم 
والبصرية، فمنذ بزوغ القرن العشرين املنصرم أخذ املسرح علي عاتقه 
وكل  األدبي،  والسرد  الكلمة  والتحرر من سلطة  والثورة  التمرد  مهمة 
تيارات مسرحية جديدة مثل  التمرد أوجدت  املحاوالت وحاالت  هذه 
]مسرح الصورة[ Theatre IMAGE، من الناحية النظرية والعملية 
وإيجاد رؤى جديدة للشكل الدرامي أو ما يسمي ]امليتاتياتر[ والسعي 
نحو فلسفة جمالية بصرية قائمة علي اخلط واللون والشكل والكتلة 
العناصر  وخلق  اجلسدي  التعبير  وقــوة  واإلميــاءة  واإلشــارة  واحلركة 
أهمية  معه  تبرز  الــذي  األمــر  املسرحي،  الفضاء  جوهر  يف  البصرية 

رصد وإعادة قراءة تاريخ احلركة وتطورها عبر العصور املسرحية.
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احلركة عىل املرسح
املخرج  يوظفها  التي  التعبيرية  الوسائل  من  املسرح  على  احلركة  تعد 
بتحليله  مستعيناً  الطرق،  بأفضل  وإيصالها  وأهدافه  أفكاره  لترجمة 
لتلك احلركات وفق أنواعها وأشكالها بأبعادها وتراكيبها التي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً باحلدث من جهة، وباألبعاد الثالثة للشخصية )الطبيعية 
واالجتماعية والنفسية( من جهة أخرى، لتصويرُ معطياٍت فكرية وفنية 
وجمالية تكون األساس يف مّد اجلسور بني العرض واملتلقي، إذ تتوافق 
احلركة مع أغراضها التي حتركت باجتاهها، سواء أكان هذا التحرك 
الشخصية  مبعطيات  يرتبط  احلركة  من  فالهدف  تلقائياً،  أم  عمداً 
من  هناك  »ليس  إذ  العرض  داخل  ومرجعياتها  يتالئم  مبا  املرسومة 
أكثر من احلركة واإلميــاءة، فمن  يكشف عن دخيلتة بوضوح وحتمية 
املمكن للمرء إذا أراد، أن يختفي أو ُيرائي خلف الكلمات أو اللوحات 
أو التمثيل أوغيرها من أنواع التعبير اإلنساني، ولكن يف اللحظة التي 

يتحرك فيها ينكشف املرء وتبدو حقيقته خبيثة كانت أم نبيلة«)54(.
فاحلركة إذن هي حاملة املشاعر واملعاني إذ ال ميكن أن نتجاهلها بأي 
شكل من األشكال، وهي صورة حقيقية سواء تواجدت مع الفعل أو مع 
وناجت هذا  متكامالً  تناقش موضوعاً  الفعل، وهي فلسفة متكاملة  رد 
النقاش هو العرض املسرحي بتوليداته وصراعاته، فأية فلسفة تنبثق 
اجتاهات  النظر عن  وبغض  العرض  فلسفة  من احلركة سوف حتدد 
ومذهبيات أو أساليب ومناهج تلك الفلسفة، وهمية كانت أم طبيعية، 

54 - د.عوني كرومي، احلركة لغة املمثل، مجلة احلياة املسرحية، العدد40، دمشق، مطابع 
وزارة الثقافة، 1994، ص16
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كبير  كمي  إلى حتليل  يحتاج  بطبيعته  املسرح  ألن  تعبيرية،  أو  رمزية 
للشفرات املتولدة منه، وأننا قد ال نحتاج إلى جميع احلركات أو لهذا 
الكم الهائل بل نحتاج للوصول إلى أمنوذج حقيقي أو مناذج حركية تعبر 

عن تعددية الفعل وردوده إليصال تلك األفكار بأساليب متعددة.
إن احلركة على املسرح يف تغير دائم وال ميكن بطبيعة احلال حصرها 
وفق املفاهيم الطبيعية ونقلها نقالً أيقونياً، كما هي يف احلياة اليومية 
أحادية  أو  محددة  رسمية  وظيفة  ذات  تكون  أن  مبعنى  أي  املعتادة، 
اجلانب، إذ تعاملت بعض االجتاهات اإلخراجية مع احلركة على أساس 
أنها مدلوالت طبيعية وبهدف تقريبها من الواقع لتفادي السقوط يف فخ 
املبالغة التي تبعدها عن املألوف فتصبح عندئذ حركات غير مألوفة، 
وقد ميكن استخدام تلك احلركات بشكٍل قصدّي يف العروض املسرحية 
معناها  تفقد  أال  مراعاة  مع  الالمعقول،  أو  العبث  لتيار  تنتمي  التي 
وتتحول إلى حركات عشوائية أو اعتباطية الداللة، ألن احلركات إذا 
فقدت معناها ومشاعرها ستؤدي باملتلقي إلى التشتت والتخبط وتقطع 
ذلك اخليط الشفاف الذي يربطه بالعرض و»بالرغم من وجود حركات 
مطلقة كثيرة يف الواقع فإن هناك حركات تقود العالقات املتبادلة بني 
النابعة  الشخصيات نحو هدف من األهــداف«)55(، ألن جميع األفكار 
من املسرحية يتم وصولها عن طريق اإلمياءة واحلركة، حتى وإن كان 
بــارزة فيه، ألن مسرحيات األفكار ال ميكن لها أن تد  احلــوار سمة 
الفهم والتلقي إال عن طريق احلركة واإلمياءة، فاستخدامهما  جسور 
كوسيلتني صادقتني للفكرة وإيصال معانيها املطلوبة، وميكن استغالل 
الواقع كمنطلق إذ »ما ينطبق على الكون ميكن أن ينطبق على املسرح 
بتغييرات يف جوهر  تتأثر  الكون ال  التي حتصل يف  التغييرات  أي أن 
لبعضها، فالشخصيات  بالنسبة  ترتيبها  وتغير  بل يف حركتها  الذرات 
يف املسرح ال تتوضح من خالل التغييرات والتحوالت، إمنا تتوضح من 

مؤسسة  القاهرة،  عزمي،  ترجمة:عنايات  للرقص،  العديدة  سوريل،  األوجه  وولتر   -  55
فرانكلني للطباعة والنشر، 1974، ص28.
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خالل حركة الشخصيات وتغيير ترتيبها على املسرح بالنسبة لبعضها 
البعض«)56(.

أنواع احلركة:
إن اصطالح )النوع( هو مصدر يحدد األصناف لكل األشياء، واملقصود 
بأنواع احلركة، هي أصناف احلركات، ومبا أن احلركة تتبدل وتتغير 
أن  البديهي  لذا أصبح من  استنباطها،  البيئة ومصادر  لتغيرات  وفقاً 
يكون هناك تنوع يف احلركة، إذ أن جميع املتغيرات التي ساهمت يف 
تكوين تلك األنواع لها عالقة مباشرة بـ)الدوافع(، التي صنفها علماء 
النفس بالدوافع الشعورية والال شعورية للشخصية، فاألولى تكمن يف 
دخيلة النفس البشرية حيث تتضح خطوطها بشكل مباشر وغير مباشر 
الباطن املستتر  العقل  الثانية فإنها تكمن يف  عن طريق الوضوح، أما 
والتي يشوب خطوطها الشك والريبة من خالل مرجعياتها العتيقة، دون 
باألنواع  أن يدركها الشخص بشكل واضح ومباشر، وحتدد احلركات 
اآلتية » احلركة االضطرارية واحلركة االنعكاسية واحلركة التقنية«)57(، 

والتي ميكن شرحها على النحو التالي:
1 -  احلركة االضطرارية : وهي تلك احلركة التي يرسمها املؤلف كجزء 
ال يتجزأ من الفكرة أو الهدف أو احلدث، كما يحدث يف مشهد سقوط 
يكون  ال  آخر  جانب  ومن  لـ)شكسبير(،  )عطيل(  مسرحية  املنديل يف 
املخرج ملزماً بكل ما يضعه املؤلف بني أقواس، إذ ان بعض املخرجني 
يشطبون األقواس منذ القراءة األولى للنص، ليضعوا بدالً منها أقواساً 
جديدة ترتبط ببنية نص املخرج حتى تستقر بشكلها النهائي يف نص 

العرض.
مباشراً  اتصاالً  تتصل  فعلية  ترجمة  االنعكاسية: وهي  احل��رك��ة   -2
لشخصية  صادقة  مشاعر  إخفاء  املخرج  يتعمد  وقد  الشعور،  بعامل 

56 - ماريان غاالوي،  دور املخرج يف املسرح، مرجع سابق، ص183.
57 - أنظر: د.عوني كرومي،  احلركة لغة املمثل، مجلة احلياة املسرحية، مرجع سابق، ص 

.18
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والعكس  اإلخفاء،  هذا  تكشف  احلركة  أن  بيد  البطلة،  أمــام  البطل 
يحدث حينما يخص البطل مشاعره السلبية أمام البطلة أو العكس، 
والدته  من  )هاملت(  نفور  حالة  مثل  كل خفي،  تكشف  فإن حركتهما 

عندما اكتشف سر خيانتها ألبيه مع عمه.
وقد قام علم النفس احلديث على ثالثة أمناط من ردود الفعل بالنسبة 

لتلك املثيرات التي لها عالقة مباشرة باحلركة االنعكاسية وهي:
احلاسمة  باللحظات  تتمثل  التي  املثيرات  هذه  باجتاه  فعل  ردود  أ-   
أن  بعد  حقيقة  إلى  أفعاله  ردود  وترجمة  الساحرات  اجتاه  لـ«مكبث« 
كانت وهماً يف مخيلة »الليدي مكبث« يف مسرحية )مكبث( لشكسبير.

إن هذا النمط من ردود الفعل ما هو إال دافع نحو األشياء التي تثيرنا 
فنقترب منها لالستحواذ عليها، وهي أيضاً دافع نحو األشياء التي ال 

نكتمل بدونها.
فيها  أقدم  التي  بلحظات احلسم  تتمثل  التي  ردود فعل ضدها،  ب-   
»أوديب« على قتل أمه »جوكاستا« يف مسرحية )أوديب ملكاً( لسوفوكلس.

إن يف هذا النمط الثاني تكون احلركة سريعاً باجتاه ذلك املثير، الهدف 
منها إما أن يكون هدفاً يسحقه وأما أن يكون الهدف مسحه من الذاكرة 

أي جتاوزه بطريقة ما.
األولــى  الشك  حلظات  يف  تتمثل  والتي  عنها،  بعيداً  فعل  ردود  ج-   
ل-»عطيل« بزوجته »ديزدمونة« والتي حاول من خالل صراع مرير أن 

يكذب اخلبر«)58(.
أما هذا النمط الثالث من ردود الفعل فهو ما ينصب يف تلك املحاوالت 

اجلادة لالبتعاد عن ذلك املثير وكبح جماح تلك الغزيرة.
3- احلركة التقنية : وهي منطقة مفرغة تاماً للمخرج يفعل بها ما 
يشاء وفق ضروراته اإلخراجية، فقد تتعلق هذه احلركة بإيصال فكرة 
ما، أو إلعطاء جمال ما، أو ليشير بها لداللة ما، وقد تكون لضرورات 

58 - بدري حسون فريد، وسامي عبد احلميد،  مبادئ اإلخ��راج املسرحي، مرجع سابق، 
ص44.
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مستمداً  احلركات  تلك  بني  يــزاوج  أن  املخرج  يستطيع  وكذلك  فنية 
تبريراته من خالل حتليله وتفسيره للنص وكذلك من خالل مشاعره 

اجتاه الشخوص وأهدافهم.
أشكال احلركة وفق الدوافع:

إن تطور اجلدل الدائر بني علماء النفس حول موضوع الدوافع هو ما 
جعلهم يبتكرون طرائق وأساليب وعلى جميع املستويات، علمية كانت 
أم إنسانية، أو طبية نفسية، غيرت يف سبل حتليل الشخصية مما أثر 
املسرح بشكل خاص وعموم مفاصل احلياة بشكل  واضحاً يف  تأثيراً 

عام.
 William »وقد أثار عالم النفس واالجتماع اإلجنليزي »وليم ماكدوجال
McDougal )1871- 1983( جدالً حول موضوع الدوافع التي أشار 
إليها على »أنها قوى موروثة عقالنية ُجتبُر السلوَك على اجتاه معني، 
أو  به  ويشعرون  الناس  يفعله  شيء  كل  جوهرية  بصورة  تشكل  وهي 
يفكرون فيه«)59(، إذ أكد من خالل أبحاثه توصله إلى آلية عمل خاصة 
بالدوافع التي تخطو خطوات متأنية نحو إيجاد تفسير لكل حالة من 
احلاالت الداخلية التي تظهر واضحة على السطح اخلارجي )الذي هو 
اجلسد( نتيجة للرد على فعل ما، إذ تعمل هذه احلاالت على استفزاز 

وحتفيز السلوك اخلارجي نحو الهدف املراد تنشيطه.
أما »سيجموند فرويد« صاحب مدرسة التحليل النفسي فيعتبر من بني 
أهم املؤثرين يف حقل املسرح، فقد تناول الشخوص واملوضوعات وحللها 
وفق منظور نفساني، كما أنه قد أكد على أن قوى الشخصية حتتوي 
على ثالثة أقسام هي: )الهو واألنا واألنا األعلى( إضافة الى تأكيده 
موضوع الشعور والالشعور عند الشخصية، كما أن هناك آخرين لم 
يكونوا أقل شأناً من »فرويد« يف تأثيرهم على املسرح من أمثال »كارل 
يوجن« و»الفريد أدلر« وقد تناوال الشخصية من وجهتي نظر أخريتني، 
وهناك علماء آخرون قد تناولوا نفس املواضيع باجتهادات مغايرة وكلها 

59 - ماريان غاالوي،  دور املخرج يف املسرح، مرجع  سابق، ص188.
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حاول  املنطلق  هذا  ومن  للشخصية،  تناولهم  مجرى  يف  تصب  كانت 
املسرحيون من مؤدين ومؤلفني ومخرجني وتقنيني االستفادة من تلك 
التحليالت معتمدين على أن الفعل املسرحي ميتاز باحلركة سواء أكانت 
هذه احلركة انتقالية، ينتقل بها اجلسم من مكان إلى آخر أو موضعية 

وأطلق عليها اصطالح اإلمياءة.
أو  الثبات  هذا  أن  غير  السكون،  أو  للثبات  أحياناً  املمثل  يحتاج  وقد 
أو  إشــارة  أو  إميــاءة  إلى  يحتاجان  موضعيان  كانا  وأن  حتى  السكون 
حركة تدل على معناها، ألن األفعال بطبيعتها حتتاج اتصاالً مباشراً أو 
غير مباشر بني الشخوص الذين يكونون يف قلب احلدث، ويشمل هذا 
املسرحيات ذات الشخصية الواحدة )املونودراما( فالبد أن تكون لهذه 
الشخصية عدة عالقات ذات بنية محددة تشمل عالقته مع ذاته أو مع 
من حوله أو مع املتلقي، ويف كل تلك احلاالت تكون احلركة هي اخلط 

الفاصل لتوضيح تلك املعاني.
إن احلركة على خشبة املسرح ال تتوقف مبعناها املادي واملعنوي ألن 
»حركة املمثل تبقى مستمرة خالل العرض ما دامت هناك قوة دافعة، 
ونعني بها الفعل الذي يبقي املمثل يف حالة معايشة أو تثيل يف األثر، 
التمثيل، والقوة  فال ميكن للممثل أن يعود إلى ما كان عليه قبل بدء 
الدافعة هنا تتناسب مع الرغبة والفعل، مع مكانة الشخصية وأفعالها 
وحضورها«)60(، وهو ما ينطبق تاماً على ما يسمى بـ)مسرح املامي(، إذ 

يكون االعتماد فيه على احلركة بشكل واسع.
املسرحية وحتددت مالمحها  العصور  عبر  احلركة  بنية  تشكلت  وقد 
وفق املؤثرات التي أثرت يف بنية البيئة سواء كانت طبيعية أو اجتماعية 
سياسية  أو  اقتصادية  تغيرات  من  ويتخللها  تخللها  ما  أو  نفسية،  أو 
فضالً عن التأثيرات امليثيولوجية، ومجمل تلك املؤثرات أنتجت أشكاالً 
املسرحي  اإلخــراج  توظيفها يف عملية  يتم  ملعاني  ذات دالالت  حركية 

وتحورت يف األشكال اآلتية:

60 - لندال دافيدوف،  مدخل علم النفس، مرجع  سابق، ص431.
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1- احلركة املستقيمة.
2- احلركة الدائرية.
3- احلركة املوضعية
1- احلركة املنحنية.

2- احلركة املتعرجة... )61(
أوالً: احلركة املستقيمة:

أساس  على  املرسومة،  أهدافها  لتحقيق  املستقيمة  احلركة  تسعى 
موقف  أي  استخدامها يف  ال ميكن  إذ  وصــراع  حــدث  من  سبقها  ما 
كان بل » ُيحتفظ بهذا النوع من احلركة للمواقف الهامة«)62(، كما أن 
توظيفها على خشبة املسرح من قبل املخرج ال يكاد يخلو من خطورة 
فهي تسعى باملمثل ألن يقطع املساحة الكاملة على اخلشبة من أسفل 
أو  املسرح،  أعلى  إلى  املسرح  أسفل  من  أو  اليسار  أسفل  إلى  اليمني 
القاعدة ألن املمثل من  لشذوذها عن  العكس، وتكاد تكون قليلة جداً 
وجهة نظر املخرج كائن مرئي يجب أن تصل جميع حركاته وسكناته 
الكالسيكية  املسرحيات  املتلقي، السيما يف  إلى  ودقيق  واضح  بشكل 
تكون  »عندما  لهذه احلركات  إذ تصبح احلاجة  والطبيعية،  والواقعية 
الدوافع قوية ومبسطة، إضافة إلى أنها قد تكون مباشرة وقد تكون 
ثقيلة أو خفيفة وقد تكون سريعة أو بطيئة وتعبر احلركة املستقيمة 
والصرامة  الضغط  وعن  والصدق  واالستقامة  واملباشرة  احلزم  عن 
العروض  الذروة يف  مشاهد  ذلك  ومثال  وبسيطة«)63(،  قوية  ودوافعها 
املسرحية ومشاهد املواجهة بني الشخوص كما هو احلال يف مواجهة 
لـ»سوفوكليس« والعكس  »أنتيجون«  »كريون« لـ»أنتيجون«  يف مسرحية 
صحيح، إضافة إلى حلظة مواجهة »ترسياس«  لـ»أوديب« يف مسرحية 

61 - عوني كرومي،  احلركة لغة املمثل، مرجع سابق، ص ص30-29.
62 - أنظر: هيننغ نيلمز،  اإلخراج املسرحي، ترجمة:أمني سالمة، القاهرة، مكتبة االجنلو 

املصرية، 1961 من ص173-171.
63 - املرجع السابق، ص171.
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»أوديب ملكاً« لـ»سوفوكليس« والعكس صحيح.
ثانيًا: احلركة الدائرية:

يخطط  الذي  املمثل  حركة  ضــرورات  وفق  الدائرية  احلركات  تتباين 
لها املخرج مدعوماً بتشكيل حركي يصور اشتباك العالقات من خالل 
الصراع الكامن يف شخوص العرض أو لبث حركات ذات دالالت معبرة 
عن دوافع الشخصية ضمن فضاءات متداخلة، وهذا ما نراه واضحاً يف 
أغلب مسرحيات »بريشت«، مثال ذلك، املشهد الذي يدور بني )جاليلو( 
و)أندريا( يف مسرحية )جاليلو جاليلي( أو يف مسرحيات الالمعقول، 

وهو ما جنده يف مسرحية الدرس لـ»يونيسكو«.
ثالثًا: احلركة املوضعية:

التي يستخدمها  املوضعية واحدة من بني أهم احلركات  ُتعّد احلركة 
احلــوار،  الى  اللجوء  دون  ما  معنى  عن  للتعبير  خاص  بشكل  املخرج 
أي عملية محاكاة الفعل لتقدميه يف صورة ممتلئة باالنسجام  حينما 
تظهر على اخلشبة، و»هي احلجر الوحيد يف فسيفساء التمثيل الال 
لفظي الذي يقدمه املمثل للجمهور«)64(، إذ أن »حركات املمثلني تطلعنا 
كثيراً أو قليالً على املسرحية التي تثل حسب طبيعة هذه املسرحية، 
تطلعنا تقريباً على كل شيء إن كان األمر متعلق بفن اإلميــاء«)65(، إذ 
موضعية  »حركة  وهي  )اإلميـــاءة(  اصطالح  احلركة  هذه  على  يطلق 
لها دالالت ومعاني متحركة، فحركة صغيرة باألصابع قد تؤدي معنى 
يكون  قد  والكتف  الــرأس  من  وحركة صغيرة  الكالم  عن  يغني  معني 
املشاعر«)66(،  عن  والتعبير  املقاصد  من  الكثير  توضيح  دورها يف  لها 

64 - بدري حسون فريد، وسامي عبد احلميد،  مبادئ اإلخراج املسرحي، مرجع سابق، ص45.
65 - صفاء الدين حسني، وسامي عبد احلميد،  طرازية احلركة لدى العراقيني القدماء 
وتشكيل جسد املمثل، بحث منشور، مجلة األكادميي، العدد26، مجلد7، وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة، بغداد، مطبعة اجلامعة، 1999، ص80.
66 - روبرت.ل هيلر،  رمزية اإلمياءة يف مسرحيات بريخت، مقتبس يف: جبرا ابراهيم جبرا، 
والنشر،  للدراسات  العربية  املؤسسة  بيروت،  نقدية،  مقاالت  مجموعة  والرمز،  األسطورة 

1980، ص81.
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الشخصية  حركة  تشكيل  بعملية  داللياً  ترتبط  احلركة  تشكل  فعملية 
منها  اإلكثار  وعدم  اإلميــاءات  تلك  استخدام  االقتصاد يف  من خالل 
أللى تؤدي الى تشويه صورة الفعل، وغالباً ما تكثر هذه اإلمياءات يف 
عروض )املامي(، فضالً عن ان العروض التي حتتوي احلوار هي أيضاً 
تزخر بكم كبير من اإلمياءات ذات الدالالت التعبيرية املرتبطة باحلركة 

املوضعية املتموضعة داخل العرض املسرحي.
رابعًا: احلركة املنحنية:

وهي ناجتة عن ردود أفعال الشخصيات بعضها اجتاه البعض اآلخر 
إذ » يعتاد الناس على السير يف خط منحني إال إذا كانت هناك دوافع 
قوية تدفعهم للسير يف خط مستقيم، وغالباً ما يسير الشخص يف خط 
أن يصمم  بعالقات متعددة كحركات )هملت( قبل  ارتبط  إذا  منحني 
على االنتقام ألبيه فإنها حركات منحنية«)67(، ألن شكل احلركة املنحنية 
مبني على أساس التناقض الوارد بني الشخصية وبني حالتها النفسية، 
وهذه احلركات ليست مقننة وفق مفهوم الثبات واحلركة، بل إنها تأتي 
متوافقة مع تطور شبكة العالقات يف املسرحية وانصهارها على طول 
زمن العرض املسرحي، إذ أن بنائية تلك احلركات)املنحنية( تعتمد على 
املسرحيات  يف  يرِد  ما  عكس  على  والتناقضات،  االختالفات  أساس 
الواقعية التي يكون فيها احلوار واحلركة يف توافق مستمر، لكن حينما 
يكون هناك خلل ما يف الشخصية أو تعاني من صراع داخلي أو خارجي 
غير  املنحنية  احلركة  تكون  إذ  احلــال،  يف  التناقضات  تلك  فتظهر 
مباشرة وقد تكون ثقيلة أو ضعيفة وقد تكون سريعة أو بطيئة، وتعّبر 
املباشرة وعدم  واملخاتلة وعدم  وااللتواء  املنحنية عن اخلداع  احلركة 
الوضوح ودوافعها قوية وغير بسيطة«)68(، ومثال ذلك: حركات )ياجو( 
يف مسرحية )عطيل( لـ)شكسبير( وشخصية )إدموند( يف )امللك لير( 
باريس ،  دمشق،  درقــاوي،  عربي  أسعد  ترجمة:  وال���ذاك���رة،  برغسون،  امل���ادة  هنري   -  67

1967 ، ص10.
68 -  بدري حسون فريد، وسامي عبد احلميد،  مبادئ اإلخ��راج املسرحي، مصدر سابق، 

ص46.
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و)ريتشارد الثالث( يف مسرحية )ريتشارد الثالث( و)شايلوك( يف )تاجر 
البندقية(.

خامسًا: احلركة املتعرجة:
 ُتعّبر احلركات املتعرجة عن صدمة ما، أو تخبط ما، أو السير بشكل 
غير سوي، لهدف ما، »إما أن جتذب العالقات الشخص نحو الشيء 
أو تبعده عنه فإذا اجتمعت العالقتان معاً يف وقت واحد فإن الشخص 
يدور حول الشيء وهو ال يدري أيقدم أم يحجم«)69(، إذ أن استخدام 
احلركات املتعرجة لها خصوصياتها النابعة من الشخصية وتنتظم يف 
العرض، ألن  املخرج حسب ضرورات  يوظفها  التي  جماليات دالالتها 
احلركة املتعرجة »غير مباشرة وقد تكون ضعيفة أو ثقيلة، وقد تكون 
سريعة أو بطيئة وُتعبّر احلركة املتعرجة عن عدم املباشرة وعن التردد 
واملراوغة ودوافعها قوية ومعقدة«)70(،  الصراحة  الغموض وعدم  وعن 

ومثال ذلك عندما يقدم هاملت على عملية االنتقام ألبيه.
أبعاد احلركة:

واحلدث  جهة  من  وحركاتها  الشخصية  بني  اجلمالية  املساحة  تأخذ 
العام من جهة أخرى، مساحة واسعة يف رؤية املخرج املسرحي، فهو 
يخطط لها بعد سلسلة من البناءات تخطيطاً دقيقاً وحسب اشتراطاتها 
العامة واخلاصة التي حتتوي يف بناءها على أفعال قد تكون رئيسة أو 
ثانوية، إذ أن »االجتاه والسرعة والطاقة والسيطرة«)71(- وفق الكسندر 
وفق  تتشكل  أن احلركة  األبعاد احلركية، ومبا  نطاق  تدخل يف  دين- 
متغيرات حتكمها فرضية العرض املسرحي، لذا كان من البديهي أن 
ارتباط  بُعد خصائص ذات  لكل  يكون  وأن  أبعادها ومهامها  تتنوع يف 

بأنساق احلركة وهي كاآلتي:

69 - املرجع السابق، ص45.
70 - صفاء الدين حسني، و، سامي عبد احلميد،  طرازية حلركة لدى العراقيني القدماء 

وتشكيل جسد املمثل، مرجع سابق، ص80.
71 - الكسندر دين،  أسس اإلخراج املسرحي، مرجع سابق، ص29.
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مسؤولية  املسؤول  هو  املسرحي  املخرج  يكون  ما  غالباً  االجت����اه:   -1
مباشرة عن جميع اجتاهات احلركة ودوافعها، إذ يؤكد »الكسندر دين« 
يف موضوع االجتاه احلركي على أهمية خشبة املسرح وتقسيماتها وفق 
حتليالً  ُيعطي  إذ  وأسفل،  وأعلى  والوسط  واليسار  اليمني  اجتاهات 
كامالً ألهمية هذه االجتاهات وكيفية رسم احلركة باجتاهها، معتمداً 
على عنصري القوة والضعف، مبرراً ذلك على أن هنالك دائماً مناطق 
ضعيفة ومناطق قوية، فاالجتاه إما أن يكون »نحو الدافع )شخص أو 
مادة( أو بعيداً عنها أو االستمرار يف تثبيت الوقوف وباستثناء الوقوف 
يف املوضع فإن جميع االنتقاالت مهما اختلفت فهي محصورة يف االجتاه 
نحو أو بعيداً عن الدافع«)72(، وهذه العمليات يتم السيطرة عليها من 
خالل حتديد وتنظيم »األفعال واجتاهاتها احلركية ألن االجتاه لصيق 
احلركة ولكل حركة اجتاه تأخذه حني يقوم بها الشخص وميكن قياسه 
بالتقدم الشامل للحركة وعدد التغيرات يف التقدم فهناك اجتاه نحو 

شيء أو شخص وهناك اجتاه عن شيء أو شخص«)73(. 
2- السرعة: إن لسرعة احلركة أبعاداً تتشكل صورها وفق املنظور العام 
تشكل  تقطعها  التي  واملساحة  وسرعتها  فاحلركة  املسرحي،  للعرض 
يكمل  باألخرى بحلقات منتظمة  الواحدة  ترتبط أضالعه  مهماً  مثلثاً 
أحدها اآلخر فقد تكون احلركة سريعة ولكنها ال تأخذ مساحة كبيرة، 
السرعة  يف  معدل  وكل  معينة  قيمة  احلركة  سرعة  من  معدل  ولكل 
يعبر عن مشاعر معينة، فاحلركة السريعة تعبر عن العواطف املتأججة 
واملشاعر النامية يف حني أن احلركة البطيئة تعبر عن الهدوء والتريث، 

واحلركة السريعة أقوى من احلركة البطيئة يف أغلب األحيان.
3- اإليقاع: إن من بني أهم ما يتفرد به املخرج املسرحي، هو الشعور 
باإليقاع، ومعدل السرعة، يف احلركة وإلقاء احلوار، وهذا الشعور يجب 

72 - صفاء الدين حسني، و، سامي عبد احلميد،  طرازية احلركة لدى العراقيني القدماء 
وتشكيل جسد املمثل، مرجع  سابق، ص80.

73 -املرجع  السابق، ص79.
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السرعة،  ومعدل  اإليقاع  بني  االنسجام  خلق  على  قدرة  يصاحبه  أن 
متغيرة  بحاالت  التي تر  الشخصية  ملزاج  يخضعان  بدورهما  اللذين 
ذات تأثير على املتلقي خللق تواتر متواصل نحو الهدف املرسوم داخل 
العرض املسرحي. مما يعني أن السرعة لصيقة اإلنسان فلكل »حركة 
تقطعه  الذي  بالزمن  قياسها  وميكن  معينة  سرعة  اإلنسان  بها  يقوم 
وبسرعة احلركة ودوافعها وأهدافها«)74(، إذ أن معرفتنا مبعدل السرعة 
من  باملطلوب  أو  احلــوار  من  باملنطوق  معرفتنا  إال من خالل  يأتي  ال 

السلوك )سلوك الشخصية وأهدافها(.
رهني  فهو  ولهذا  احلركة،  إيقاع  يعطينا  الذي  هو  السرعة  معدل  إن 
باإليقاع  وإحساس  بشعور  املخرج  يتميز  »أن  إلى  يحتاج  إذ  باإليقاع، 
ومبعدل سرعته يف احلركة والصوت ليضمن بذلك انسيابية احلركة 
الذي  العمل  ثم، إلجنــاح  ومن  النص،  ومحتوى  يتجانس  مبا  واحلــوار 
سيؤدي بال شك إليصال أفكار املؤلف وأساليب املخرج باملستوى الفني 
رؤية  وفق  ودالالتها  للحركة  واضحاً  ُبعداً  يعطي  مما  املــطــلــوب«)75(، 

املتلقي املتعددة.
كي  أي جسد،  تغذي  طاقة  هناك  تكون  أن  الطبيعي  من  ال��ط��اق��ة:   -4
يقوم بالواجبات املناطة به، إذ ان »هناك طاقة كامنة وطاقة مستعارة، 
الذي  الدافع  أو  يحركها  الــذي  املحرك  على  الطاقة  قيمة  وتتوقف 
يحفزها وتقاس الطاقة بالقوة الضرورية لتنفيذ عمل ما أو حركة ما، 
ُوتقاس الطاقة املستنفذة بالقوة املحررة عند تنفيذ احلركة«)76(، كما أن 
الطاقة تعني اجلهد املبذول أي أن لكل حركة جهد معني يبذله صاحبها، 
ويقصد به الطاقة املبذولة أثناء احلركة، إنها القوة التي تنح احلركة 
دميومتها واستمراريتها، وميكن قياس اجلهد بالقوة الضرورية لتنفيذ 

74 - املرجع السابق، السابق، ص79.
75 - بدري حسون فريد، و، سامي عبد احلميد،  مبادئ اإلخراج املسرحي، مرجع سابق، 

ص41.
76 - صفاء الدين حسني، و، سامي عبد احلميد،  طرازية احلركة لدى العراقيني القدماء 

وتشكيل جسد املمثل، مرجع سابق، ص79.
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احلركة  بداية  من  املستمرين  واالسترخاء  الشّد  تشمل  والتي  احلركة 
وحتى انتهائها، إذ أن املمثل يستثمر طاقاته بشكل مبرمج ليوزعها على 
طول خط سير عرض املسرحية بشكل منظم مستعيناً مببدأ االقتصاد 
»أن  إذ  الفسيولوجية  بطبيعته  متكاملة  معرفة  خالل  من  احلركة  يف 
هو يف كل مرة الصورة  رويــداً  املمثل رويــداً  ُيعبُر عنه  الذي  احلضور 
النهائية للتطور وليس نهايته، ويف نفس الوقت إن كل مرور إلى الشكل 
هو حضور، إن احلضور هو نفس التطور للطاقة أي اجلسد احلي.. 

ذلك اجلزء املرتبط باحلياة باملعنى املحدد«)77(. 
 5- السيطرة: تتحرك األجسام احلية بدافعني، إما شعوري أوال شعوري، 
إذ يحتاجان لضبط، وال ميكن لهذا الضبط أن يتحقق إال بوجود ما 
أن حتدَد  تستطيع  أهدافه مبنظومة  إلى  يوجهه  بحيث  عليه  يسيطر 
ُبعَد احلركة من خالل اجتاهها وسرعتها وطاقتها كما »ميكن للسيطرة 
بالدافع واملحرك  العناصر الصوتية واحلركية، وتتأثر…  أن توّحد بني 
وبالعناصر البصرية، وتتأثر.. كذلك بضبط األعصاب أو عدم ضبطها 
التحكم  تعني  السيطرة  أن  كما  والتصميم«)78(،  بالتفكير  أيضاً  وتتأثر 
إذ يقصد به »مقدار سيطرة الشخص املتحرك على حركته ويتحرك 
الشخص عندما يكون هناك دافع غالب للحركة، عندها تكون سيطرته 
غير طوعية، أما عندما يكون هناك مجرد رغبة، عندها تكون السيطرة 
طوعية، والتحكم معناه تنظيم احلركة«)79(، مع احلفاظ على جماليتها 
وفق مبدأ النسبة والتناسب التي نستطيع أن نحصل عليها من خالل 

عدة صفات جمالية وهي:
● الوزن.

77 -بدري حسون فريد، و، سامي عبد احلميد،  مبادئ اإلخ��راج املسرحي، مرجع سابق، 
ص42.

78 -صفاء الدين حسني، و، سامي عبد احلميد،  طرازية حلركة لدى العراقيني القدماء 
وتشكيل جسد املمثل، مرجع سابق، ص80.

79 - أوجينيو باربا، وآخرون،  طاقة املمثل، مقاالت يف انثروبولوجيا املسرح، ترجمة: سهير 
اجلمل، القاهرة، أكادميية الفنون، مركز اللغات والترجمة، 1999، ص143.
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● اإليقاع.
● جمالية ورشاقة احلركة.

فترى  كل جهد عضلي،  بأنها خالية من  توهمنا  التي  » وهي احلركة 
األعضاء تتحرك حرة طليقة كأمنا يحركها النسيم«)80(، كما أنها تتلك 
فعل قسري  أي  دون ممارسة  نفسه  اجلمال  من  نابعة  أخرى  صفات 
اجتاهها إذ إن للحركة » قيمة فنية ومزاجية كما تتلك عدة صفات 

جمالية مثل القوة واالنسجام واإليقاع والوزن«)81(.
التركيب احلركي:

التي تدخل يف  العناصر األساسية  من  واحداً  التركيب احلركي  ُيعّد   
تشكيل نوع احلركة التقنية، إذ ميكن عدهما جزءاً مهماً يكتشفه املخرج 
املسرحي معتمداً على مرجعيات متعددة بدءاً من نص املؤلف ومروراً 
بنص املخرج، ثم صورة العرض النهائية، ولغرض حصول املخرج على 
إيجاده  على  تساعده  عوامل  عدة  توافر  من  البد  تركيب حركي جيد 
وهي » ميل األجسام نحو إيجاد حالة حركية، وميل األجسام نحو جذب 
أجسام أخرى إليها، وميل الفراغ إلى جذب األجسام مللئه«)82(، إذ يدخل 
العامل األول يف ميل األجسام نحو تركيب حالة حركية تساعدها يف 
الدوافع سواء  تعبير عن  امليل هو حالة  التعبير عن دوافعها ألن هذا 
أكانت شعورية أو ال شعورية، أما العامل الثاني، فهو تعبير عن ما هو 
مرسوم سلفاً من أهداف تسعى لتحقيقها هذه األجسام باجتاه أجسام 
أخرى وفق منظور أهدافها وتطلعاتها، أما العامل الثالث فهو الفراغ 
الذي ال ميتلئ إال من خالل بحثه عن أجسام ميتلئ بها ليعطي معنى 
الصورة  تكوين  على  ويساعد  الفراغ  ألجل  فراغاً  يكون  ال  إذ  لوجوده 

80 - بدري حسون فريد، و، سامي عبد احلميد، ،  مبادئ اإلخراج املسرحي، مرجع سابق، 
ص42.

81 - صفاء الدين حسني، و، سامي عبد احلميد، طرازية احلركة لدى العراقيني القدماء 
وتشكيل جسد املمثل، مرجع سابق، ص80.

دار  الدروبي، ط2،  سامي  ترجمة:  املعاصرة،  الفن  مسائل فلسفة  ماري،  جان  جيو   -  82
اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، 1965م، ص53.
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املجموعة. ومع  أو تصميم  أو شكل  »بناء  التكوين  إذ ميثل  املسرحية، 
ذلك هو ليس يعني الصورة. فالتكوين قادر على التعبير عن شعور وكنه 
وحالة املوضوع املزاجية من خالل اللون واخلط والكتلة والشكل. إنه 
تلك  التصور«)83(، وقد تستخدم  التكنيك وليس  إنه  يروي احلكاية،  ال 
جيد  حركي  تركيب  منفصلة خللق  أو  مجتمعة  الذكر  سالفة  العوامل 
ذو معاني واضحة ودقيقة فـ«أحياناً ال يخبر التركيب عن قصة إمنا له 
قيمة صورية جيدة، وأحياناً ليس له قيمة صورية جيدة، إمنا يخبر عن 
قصة، إن أفضل من هذين التركيبني هو ذلك الذي يجمع بني االثنني، 
إن صورة التركيب يجب ان ال تكون جميلة فقط وإمنا يجب ان يكون لها 
معنى أيضاً«)84(، وهذا ما يحدد  قيم احلركات إذ »ميكن تقييم جميع 
والــرديء  اجليد  تعني  ال  لكن..  أو ضعيفة،  قوية  انها  على  احلركات 
وامنا هي مجرد تقييم للحركة«)85(، مما يعني ان أهمية احلركة ال زالت 
قائمة كعنصر فعال يخدم ويدمي فعل املسرحية ويدفعها الى األمام كما 
أنه يطورها، وهي حلقة الوصل التي تصل بأفكار املسرحية وأهدافها 
وخطوطها اجلمالية الى املتلقي عن طريق املمثل الذي البد أن تفرد 
ملا تليه  طبقاً  اخلاص  احلركي  إطــاره  يخلق  »لكي  كافية  له مساحة 
عليه دوافعه الذاتية، إذ تبقى تلك الدوافع الذاتية بيد املخرج يوّظفها 

بالطريقة التي يراها مناسبة وتخدم الهدف.
اإلمياءة:

إن اإلمياءة هي شكل آخر من أشكال احلركة وهي جزء ال يتجزأ منها، 
موضعية  حركات  خــالل  من  املخرج  يقدمه  أن  يريد  ملا  دقيق  وتعبير 
قدرتها  من  احلركة  هذه  أهمية  تأتي  إذ  وطروحاته،  أفكاره  عن  تعبر 
فضالً  الشخصيات  بني  والصراع  العالقات  وترصني  بناء  على  العالية 

83 - حسن سليمان،  سايكولوجية اخلطوط، املكتبة الثقافية، عدد ممتاز، القاهرة: دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1967، ص97.

84 - بدري حسون فريد، وسامي عبد احلميد،  مبادئ اإلخ��راج املسرحي، مصدر سابق، 
ص42.

85 - الكسندر دين،  أسس اإلخراج املسرحي، مرجع سابق، ص173.
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عن انها تعطي قيمة فكرية وجمالية وتقنية للصور املتوالية يف العرض 
املسرحي، والشغل املسرحي قد يصاحبه احلوار وقد يكون بال حوار، إذ 
يؤشر املخرج جميع اإلمياءات والشغل املسرحي ذات الدالالت املتعددة 
املترابط  البناء  املمثل من خالل مجمل  بواسطة  التنفيذ  ويدخلها حيز 
املراد تصويرها  لألفعال  واضحة  الى صورة  للوصول  املشهد،  بعناصر 
على اخلشبة، وكل ما يتم تقدميه من إمياءات وشغل مسرحي البد ان 
يكون مرتبط مبرجعيات معرفية أو اعتقادية وغالباً ما تكون منظمة وفق 
إرادي  الال  أو  اإلرادي  بالفعل  ومرتبطة  املخرج  قبل  من  تقنية  حركات 
إذ »جتسد اإلمياءة الفاعل الدرامي وعامله وتؤكد على هويته من خالل 
جسد حقيقي وفضاء حقيقي«)86(، يوجهه املخرج وفق أساليبه املتعددة 
يف ابتكار »سلسلة من احلركات التمثيلية التي لها دالالتها، إذ أن هناك 
فارق بني احلركة التمثيلية يف اجلماعة، واحلركة التي يقوم بها املمثل 
وهو منفرد… إذ… ال يوجد تثيل باملرة خير من عمل احلركات التمثيلية 
الصغيرة«)87(، وفق مبدأ االقتصاد يف احلركة واإلمياءة والشغل املسرحي، 
فاإلمياءة هي »إحدى احليل التي ميكن ان تعطي لبناء املسرحية النامية 
أثر التماسك وتتمحور يف نوعني واحدة تصدر عن املؤلف وأخرى تصدر 
أقواس  ما جندها بني  املخرج«)88(، فاألولى غالباً  رؤية  املمثل وفق  عن 
يضعها املؤلف بصفتها إرشادات مسرحية، إذ يعمد بعض املخرجني لرفع 
بعضها، أما اآلخرين فيحذفون كل تلك األقواس وفق مقتضيات الرؤية 
تنقل  التي  الطريقة  لفظي… هي  الال  التعبير  أو  فـ«اإلمياءة  اإلخراجية 
اإلمياءة ستكّون  تتحرر  الشخصية قصدها وعاطفتها«)89(، وعندما  بها 
العرض  أثناء  تتوالى  التي  األخــرى  الصور  سياق  ضمن  مكثفة  صــورة 

86 - املرجع سابق، ص276.
87 - هوايتننغ فرانك. م،  املدخل إلى الفنون املسرحية، مرجع سابق، 1970، ص217.

88 - كير إيالم،  سيمياء املسرح والدراما، ترجمة: رئيف كرم، بيروت، املركز الثقايف العربي، 
مطبعة املركز الثقايف العربي، 1992، ص117.

89 - إدوارد جوردن كريج،  يف الفن املسرحي، مرجع سابق، ص57.
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واملرتبطة بشخوصها منذ البداية وحتى النهاية، على ان ال تقع يف فخ 
التطبيق اآللي، ألنها ستفقد ديناميكيتها وارتباطها الوثيق بالفعل الذي 
بدوره سيتأثر هو أيضاً ويكون مشوهاً إذ »ميكن استخدام اإلمياءة بأية 
التي من  املسرحيات  ومنها  اإلنتاج  مع  املخرج مبالءمتها  يشعر  طريقة 
نوع )البرليسيك()*( ويف الكوميديا الشخصية وخالل املقاطع احلوارية 
وفق  اإلمياءة ألغراض خاصة«)90(،  استخدام  القصيرة ميكن  واملشاهد 
ما  غالباً  إذ  البصري  اخلطاب  الــى  احلـــواري  اخلطاب  من  حتوالتها 
مسرحي  وشغل  إميــاءات  بإضافة  احلذف  الستخدام  املخرجون  يدعو 
تقسيمات  جميع  تصبح  قد  احلالة  هذه  »ويف  املحذوف  الكالم  جتسد 
وإشارات الكاتب بال ضرورة عملية، إذ يكون املهم هو الكشف عن نوايا 
الكاتب ومقاصده اخلفية أي عن النص الضمني، الكامن خلف الكلمات 
الظاهرة«)91(، ونرى هذا جلياً يف بعض األساليب واالجتاهات اإلخراجية 
تعتبر  إذ  لها خصوصيات،  تؤسس  ان  التي حتاول  واملعاصرة  احلديثة 
لتأسيس  أو حجة  أو منطلق  الشروع  األدبي هو مبثابة خط  النص  أن 
نص مجاور يتحرك باجتاهات صورية تؤسس مغزاً فنياً وفكرياً وجمالياً 
ملا يتحرك على اخلشبة، وكل هذا ال ميكن له ان يتحقق إال اذا كانت 
احلركة قد أخذت مكانها احلقيقي كتجسيد للمعاني مبصاحبة اإلمياءة 
يف  الفعل  ويقدمان  احلركة  عن  يتجزءان  ال  اللذين  املسرحي  والشغل 
املتعددة، فالشكل املسرحي هو »نشاط يستخدم إلجناز )فعل(.  صوره 
أو تأكيده، أو تكثيفه، األسلوب الذي يلعب به املرء باألشياء يف البيئة… 
وحتى  املمثلني«)92(،  الزمالء  مع  والعالقة  باألشياء  االرتباط  من  وينمو 
مسبقاً،  املسرحي  للشغل  يخطط  ان  ميكن  ال  املهارات  كل  توفرت  لو 
النه حتماً سيظهر عند التمارين )البروفات(، وعندما ال يستطيع املمثل 

90 - روبرت. ل هيلر،  رمزية اإلمياءة يف مسرحيات بريخت، مرجع سابق، ص81.
الكويت، سلسلة عالم املعرفة،  91 -غيورغي غاتشف، الوعي والفن، ترجمة: نوفل نيوف، 

العدد146، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 19، ص55.
92 -لني أوسكنفورد، مرجع سابق، ص43.
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إيجاد شغل مسرحي، عندها يتدخل املخرج ليحفزه ويساعده، وهناك 
عدة طرق للحصول على الشغل املسرحي فـ«احياناً تأتي من املمثل فتلهم 
املخرج. أو بإيجاد نوع خاص من التمارين املستمرة والتي تعطي كماً من 
االكتشافات، إضافة الى ان الشغل الذي يقدمه املمثل يكون مثار بحث 
ليس  املسرحي  الشغل  ويبقى  واملمثل،  املشهد  يالئم  ما  ليختار  املخرج 
مجرد حركة عشوائية تبقي على املمثلني مشغولني. فتخطيط احلركة، 
البد ان يكون مشوقاً وغير مقحم وأن يبدو تلقائياً«)93( األمر الذي يؤكد 
العمليات  املمثل البد وأن يقوم مبجموعة من  من جديد على فكرة أن 
الهندسية وهو يوظف جسده من أجل تأكيد املعنى املراد من األداء، وهو 
ما يتجلى يف العديد من اجتاهات تدريب املمثل وتأني يف مقدمتها تلك 
واملعروفة   ،)1943 الروسي«مايرهولد«)1874-  ابتكرها  التي  التقنيات 
القرن  سبعينيات  يف  مستقال  علما  ستصبح  والتي  بالبايوميكانيك، 

العشرين أي بعد وفاته بحوالي ثالثني عاما.
تقنيات البايوميكانيك عند مايرهولد

من  سابقيه  على  متمرداً  اآلخر  هو   )1943  -1874( »مايرهولد«  بدأ 
أيضا  ترد  كما  و»ستانسالفسكي«،  أنطوان«  »أندريه  أمثال  املخرجني 
أستاذه  بها  جــاء  التي  اجلديدة  الطريقة  خاصة  عصره،  ممثلي  على 
العصور  مسرح  من  لينهل  »مايرهولد«  عاد  حيث  »ستانسالفسكي«، 
الوسطي الذي وجد فيه منوذجاً للمسرح الذي يحلم به، بعد جتريده من 
اخليال  ذلك  منه  ليلتقط  االجتماعي،  بالطابع  الديني، وصبغة  محتواه 
الروسية عام 1917 وجد  الثورة  اندالع  للمتفرج، ومع  والفعال  احلسي 
»مايرهولد« ضرورة تأسيس نوعاً من التواصل مع املجتمع اجلديد، فقرر 
أن ينطلق من األساس اإليديولوجي الذي تبنته الثورة ومن ثم أخذ يعيد 
كان  التي  تلك  خاصة  عصره،  يف  السائدة  املسرح  تقنيات  يف  النظر 
مرئية  تكوينات  صياغة  يف  فبدأ  نظامه،  ضمنها  قد  ستانسالفسكي 

93 -صالح سعد،  األنا- اآلخر،  ازدواجية الفن التمثيلي، سلسلة عالم املعرفة، العدد27، 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2001، ص25.
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جديدة يف املنظر املسرحي ذات طابع سياسي مباشر، حتى باتت عروضه 
نوعاً من العقد السياسي بني املسرح واجلمهور، ونبذ فكرة الفردية التي 
كان ستانسالفسكي يصورها يف مسرحة، ومن ثم اجته »مايرهولد« نحو 
الرمزية يف التعبير، والتي تقوم على دالالت األلوان على احلاالت املزاجية 
للشخصيات، لقد أراد أيضاً أن يبني جسراً ميكن من خالله التقريب بني 
املمثلني واملتفرجني وبدالً من حتديد املالمح الفردية للشخصية اإلنسانية 
جعل كتل املمثلني تتحرك يف جماعة واحدة متناغمة، وذلك بغرض نقل 
خالصة نقية لإلنفعاالت، اجلماعية بني الصالة واخلشبة، ومن أجل أن 
الصالة  أنوار  »مايرهولد«  ترك  املتفرج،  على  الفوري  األثر  املمثل  يري 
مضاءة، وكأنه يصهر املجتمع مع املسرح يف بوتقة إنفعالية واحدة، ومن 
ثم، سعي إلى ذلك الهدف بإبتداع تقنيات أدائية ملختلف عناصر العرض 
املسرحي، من أجل بلورة وظيفة اجتماعية للمسرح، لقد حاول مايرهولد 
أن يبحث يف إمكانية تقدمي مسرح شعبي من أجل تلبية متطلبات املجتمع 
مطالبته  يف  فاجنر«  »ريتشارد  من  مايرهولد  يقترب  هذا  ويف  اجلديد 
بإحياء املسرح الشعبي عند اإلغريق، الذي يتحول اجلمهور فيه إلى كل 
متكامل بحيث تصور صالة املشاهدين املجتمع بأكمله، ومن خالل جموع 
املشاهدين يستطيع املسرح أن يتحدث إلى املجتمع ككل ويثير اهتمامه، 
كما آمن »مايرهولد« بأن املسرح احتياج عضوي مثل اجلوع، أو اجلنس، 
وإنطالقاً من هذا املفهوم اجته إلى محاولة جتسيد احلياة على املسرح 
بصور وأشكال تتمتع بثراء يتجاوز ما تدركه حواس أى فرد يف احلياة 
نفسها، مستهدفاً بذلك أن يصل إلى درجة من التأثير يف املتفرج تبدأ 
من اإلدهاش يف بداية املسرحية وتصل إلى املصداقية يف ختامها، وكان 
منذ بداية عمله يف مسرح الفن مع »ستانسالفسكي« مركزاً على ضرورة 
االهتمام بالتضمينات االجتماعية للعرض املسرحي، وكان دائم السؤال 
عن ماهية التمثيل مثل: ملاذا منثل؟وماذا منثل؟ ومن هم الذين منثل من 
املعنى والداللة االجتماعية  الكشف عن  ثم، وجد ضرورة  أجلهم؟ ومن 
يف  عنه  يدافع  الذي  املجتمع  لفهم  كوسيلة  للمسرحية  والسيكولوجية 
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األداء  وتقنية  املمثل  على  منصباً  األســاســي  تركيزه  ــات  وب مسرحه، 
التمثيلي، بوصفه العنصر الوحيد احلي الذي يواجه املتفرج، حيث رأى 
أنه من خالل إبداع املمثل وخيال املتفرج يتولد لهب صايف نقي ال تشوبه 
شائبة، ويف إطار بحثه عن أسلوب أداء املمثل املعروف لديه باسم اآللية 
املمثل يف املاضي كان  )البيوميكانيك( اكتشف »مايرهولد« أن  احليوية 
دائماً يلتصق باملجتمع الذي يقدم له فنه، أما ممثل املستقبل يف نظره 
يجب أن يتجاوز املجتمع عن طريق ربطه بالصورة التكنولوجية الصناعية، 
ولذا رأي ضرورة وضع أسس تقنية جديدة تتفق وهذه الصورة، متوسالً 
يف ذلك باملدرسة البنائية أو التركيبية التي تتطلب من الفنان أن يكون 
على  االعتماد  رأي ضــرورة  هنا،  ومن  واحــد،  وقت  يف  ومهندساً  فناناً 
إلى  املسرح  يف  اإلبداعية  العمليات  حتويل  أجل  من  العلمية،  القوانني 
درجة من الوعي، فاملمثل البد وأن يكون واعياً وقادراً على تنظيم مادته 
اخلام، خاصة أدوات جسده التعبيرية، والتى تخضع لقوانني ميكانيكية، 
وفسيولوجية، وذلك على اعتبار أيضاً أن فن األداء التمثيلي وفق مفهوم 
مكاني،  يتم يف حيز  الذي  التشكيلية،  الفنون  أنواع  أحد  مايرهولد هو 
وعليه فقد آمن أن كل االنفعاالت النفسية حتددها تغييرات فسيولوجية، 
التعبيرية،  وطاقته  على جسده،  الهيمنة  املمثل  من  يتطلب  الذي  األمر 
حيث أن دراسته لهندسية اجلسم والقوانني احلركية املرتبطة به تساعده 
املتفرج،  إلى  بشكل منضبط  بثها  املطلوب  واملعاني  الــدالالت  بناء  على 
أسلوب  يف  »ديلالكروا«  التشكيلي  الفنان  من جتارب  ذلك  يف  واستفاد 
هذه  وأن  حركة،  اإليقاع  أن  اعتبر  والــذي  اإليقاعي،  للرقص  تصويره 
احلركة هي جسدية باألساس، وأن الوعي باملوسيقي يأتي نتيجة خلبرة 
دفع  مــا  وهــو  املــكــان،  يف  حــيــزاً  يشغل  زمــن  حركة  لكل  وأن  جسدية، 
فيه  تتم  الــذي  املسرحي(  أو)احليز  باملكان  االهتمام  إلى  »مايرهولد« 
عمليات األداء تلك، فرأي أنه يحتاج إلى معمارمسرحي شبيه باملسرح 
املناظر  يستخدم  ال  والـــذي  الثالثة،  األبــعــاد  ذي  الــقــدمي،  اإلغريقى 
املمثل، ولتحقيق ذلك  املقام األول على مرونة  يعتمد يف  بل  املسرحية، 
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فقد اتبع »مايرهولد« نهجاً يف اإلخراج املسرحي اليهتم كثيراً ببروفات 
الطاولة، بل إنه يبدأ تدريباته على النص مع املمثلني على خشبة املسرح 
مباشرة ليترك أحاسيس املمثلني بالشخصيات تتداعى تلقائياً وتدريجياً، 
وبهذا فلن يشوب تلك التداعيات النفسية واجلسدية أى زيف، فاملمثل 
يقوم بخلق الدور على املسرح، بدالً من خلقه مرة يف بروفات الطاولة ثم 
إعادة خلقه مرة ثانية على املسرح كما يفعل الكثير من املمثلني يف العديد 
التي  )امليزانسني(  ثم، فاحلركة املسرحية  املناهج اإلخراجية، ومن  من 
يصممها املخرج للممثلني ال تعني مجرد التشكيل الساكن للمجاميع، بل 
إنها عملية حتيا بالتدريج يف الفضاء املسرحي متأثرة بعنصري الزمان 
املثال  سبيل  فعلى  عندئٍذ  لها،  املصاحب  املوسيقي  وباإليقاع  واملكان 
عندما يشاهد املتفرج جسراً تتحرك عليه الشخوص فإن التوتر احليوي 
حلركاتهم وسكناتهم يصبح هو الشيئ اجلوهري وليس البناء اجلمالي 
للجسر نفسه، إنه بذلك يصف امليزانسني كعنصر ُيناط به بناء التناغم 
بني عناصر األداء يف العرض املسرحي كله، ويرى »مايرهولد« أن قدرة 
يف  التشكيلية  الطبيعة  توظيف  على  قدرته  يف  تكمن  التعبيرية  املمثل 
جسده، كما يؤمن بقدرة اجلسد اإلنساني على التعبير عن أدق املشاعر 
واألحاسيس اإلنسانية، وأيضا عن العالقات بني البشر بعضهم وبعض، 
وذلك عن احلركات واإلمياءات واإلشارات واألوضاع اجلسدية، فالكلمات 
يف نظره ال ميكن أن تقول كل شيئ، ولذا فالبد أن يستكمل املعنى بحركة 
اجلسد التشكيلية، فهو يؤكد أن فن املمثل هو إبداع أشكال بالستيكية 
يف املكان، وهو ال يسعى إلى حتقيق هذه األشكال البالستيكية عن طريق 
االهتمام املفرط يف تفاصيل احلياة الواقعية للشخصيات املسرحية أو 
املسرح  على  احلياة  إعطاء  حــاول  ما  بقدر  لها  الفوتوغرايف  التصوير 
يف  املتلقي  حواس  تدركها  التي  تلك  من  وبالغة  ثــراءاً  أكثر  تضمينات 
احلياة الواقعية نفسها، األمر الذي دفعه إلى االهتمام بتدريب املمثلني 
االستجابات  تنظيم  وعلى  املالئمة،  اجلسدية  احلركات  اختيار  على 
االنفعالية والعضلية كما هو احلال بالنسبة للراقص، واملمثل عنده لكي 
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يصل إلى ذلك فإن عليه أن يستبعد تاما املشاعر اإلنسانية يف مقابل 
البحث عن نظام حركي يقوم على ميكانيكية اجلسم البشري، وهكذا كان 
حول  عديدة  ألبحاث  مجاالً  »مايرهولد«  للمخرج  التجريبي  االستوديو 
املسرحي  للفن  كمبدأ  »األسلبة«  من  نوع  على  تنهض  مسرحية  أشكال 
عنده، ومن جانب آخر، حيث كشفت نتائج تلك التطبيقات التي صممها 
بني  وجود تاثل  أشهر  ثالثة  مدى  على  مع طالبه  الكتاب  هذا  مؤلف 
األطروحات التي جاء بها »مايرهولد« والتي باتت مع الوقت من املسلمات 
والتي  املدرب/املؤلف  عليها  اعتمد  التي  التوجيه  نقاط  وبني  العلمية، 
يستعمل  أن  آخر  مبعنى  أو  للداخل،  اخلــارج  من  معادلة  على  ارتكزت 
املمثل/املتدرب جسده وطاقاته اإلبداعية ألداء األفعال املجردة، والتي 
ميكن أن حتفر يف جسده أثناء التدريبات، ليتمكن من توظيفها يف أداء 
الشخصيات كلما تطلب األمر، وسيرا على نهج »مايرهولد« والذي كان 
يف  متصدرا  مركزاً  تأخذ  فيه  والسيرك،  اجلمناستك)94(،  لتدريبات 

94 - إن مفهوم كلمة اجلمناستك قدمياً أشتق من كلمة )جمنوس( ومعناها التمرين متعرياً أو 
شبه متعري، إذ كان املتسابقون يؤدون تارينهم وسباقاتهم وهم عراة أو شبه عراة، لذا كان 
محرماً على النساء دخول صاالت العرض والتمرين أو احلضور ملشاهدة السباقات الرياضية 
للجمناستك، أما مفهوم »اجلمناستك« حديثاً فهو اللبنة األساسية لكل أنواع اجلمناستك التي 
ظهرت يف األلعاب األوملبية احلديثة ومنها اجلمناستك اإليقاعي واجلمناستك األكروباتيكي 
وجمناستك الترامبولني، وهو من األلعاب التي شهدت تطوراً كبيراً خالل الدورات األوملبية 
والقارية والعاملية األخيرة، إذ وصل فيها مستوى األداء إلى حد اإلبداع واإلبتكار)(، وكل ذلك 
إلى  الوصول  ان  إذ  احلديثة،  ونظرياته  التدريب  أساليب  يف  والشامل  الكلي  التغيير  سببه 
املستوى العالي يف اجلمناستك يتطلب التدريب املبكر وقد يستمر التدريب ) 12– 15 سنة( 
وعلى هذا األساس يجب أن توضع مناهج التدريب الطويلة األمد إذا كان الغرض من التدريب 
باعتماد  اجلمناستك  أهمية  وتتجلى  العالية،  املستويات  إلى  والالعبات  بالالعبني  الوصول 
أغلب مدربي األلعاب الرياضية األخرى على أجهزة اجلمناستك باعتبارها أجهزة مساعدة 
فهي تسمح يف إعداد الالعبني وتطوير مستوياتهم من خالل التمارين على األجهزة كما أنها 

تنمي لدى الالعب النواحي اجلسمية والعقلية والتربوية
وميكن حتديد أهمية اجلمناستك بالنقاط اآلتية:

1- تنمية وتطوير الصحة العامة.

2- تنمية وتطوير اللياقة البدنية.
3- تنمية النواحي الفكرية.

4- التربية الشخصية.
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تدريباته إلى جانب مناذج أخرى من املسارح التي تعتمد إلى حد ما على 
احلركة والرموز اجلسدية فهو يريد أن يهيئ املمثل/املتدرب عبر تارين 
خاصة ليتمكن من السيطرة على لعبة االنتقاالت امليكانيكية بني الداخل 
ورموز  إلى حركات  وأحاسيسه  انفعاالته  املمثل  يترجم  بحيث  واخلارج 
جسدية كلغة مخطابة من نوع آخر مع املتلقي شرط أن يدرك املمثل بأنه 
ممثل وعلى خشبة املسرح ومع اجلمهور معاً يف نفس املكان، حيث سعى 
مايرهولد إلى أن يكون املمثل واعياً مبا يعمله يف كل حلظة حتى يسيطر 
عرض  مبثابة  تصبح  »البيوميكانيك«  وحركاته  وجــســده  نفسه  على 
والدقة  للممثل  اجلسدي  التطبيق  تنظيم  مبادئه  أهــم  من  اجتماعي 
والضبط واألعصاب الفوالذية والشجاعة واالجتهاد واجلرأة فهو يعتمد 
املنظمة  األفكار  إلظهار  الضرورية  والتمارين  القاسية  التمارين  علي 
للجسد والبنائية امليكانيكية، كل هذه األشياء البنائية والببيوماتيكية أول 
املمثل من  من طبقها يف املسرح هو مايرهولد فهو يعتمد علي حترير 
البعد الثالث للخشبة واجلدار الرابع، واهتم بتكوين املمثل وتدريبه وبناء 
شخصيته وإعداده إعدادا جيدا فرفض واقعية أستاذه »ستانسالفسكي« 
وعن  املاكياج  عن  استغني  كما  املسرح  يف  الشكلي  اجلانب  إلي  واجته 
األقنعة وعن كل املظاهر اخلارجية وعوضها بحركة اجلسد التي ينبغي 
فإن  وهكذا  الرمزي،  الطابع  ذات  الدرامية،  الواقعية  لتحقيق  تطويعها 
هذه جتربة »مايرهولد« أثبتت أن املمثل هو املحرك األساسي للعرض 
جيداً  إعــداداً  إعــداده  ويتم  املمثل  يــدرب  أن  ثم، يجب  ومن  املسرحي، 
ليؤدي دوره املناط به، وكذلك أن للممثل إمكانية أن يساعد املخرج علي 
علي  يعتمد  »مايرهولد«  فمسرح  املناسبة،  احلركات  وإيجاد  االبتكار 
فيزياء اجلسد يف نظريته حول اجلسد وإمكانياته اإلبداعية الهائلة، كما 
إن مفاهيم »مايرهولد« ترتكز علي تأثير البيوميكانيكا لعمل املمثل، فلقد 
االنتقاالت يف  إلى  »مايرهولد« منهجه وعلم ممثليه عدم حاجتهم  بني 
االنتقال  يأتي  وعندها  أوال  الصحيحة  احلركة  تؤثر  أن  ويجب  البداية 
واإلحساس الدقيق، وهكذا فإن مايرهولد يعتبر إن أي شي فوق اخلشبة 
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هو حركة ولكنها ليست احلركة التجريدية مثل ما يفعل بعض املخرجني، 
»مايرهولد« يعتبر االنتقاالت والكلمات ما هي اال جوهر البيوميكانيك.

 bio ]البيوميكانيك[  منهجه  خــالل  مــن  »مــايــرهــولــد«  أســس  لقد 
والفوستك  بالبنائية  بعالقته  املستقبل  ما اسماه ممثل   mechanics
هول،  امليوزك  مثل  منهجه  الغناء  املتنوعة  للمصادر  باستعماله  وذلك 
اجلمناستيك، السيرك، أيضا املسرح الياباني والصيني القدمي وكذلك 
العلوم التايليرية )95(، وخاصة يف مجال احلركة اإلنتاجية واألهمية يف 
اقتصاد احلركة يف املسرح ونظرية االنتقاالت، حيث يكون املنهج الفني 
يف تثيل املمثل علي اإلحساس أوتوماتيكيا باالنتقاالت الداخلية وما 
يفرضه هذا املنهج يعبر بحركة جسمه بشكل متواصل وتقسيمها إلى 

95 - نسبة إلى فريدريك تايلور )1856-1915(، هو املطور الرئيسي لنظرية اإلدارة العلمية 
تقوم بتحليل وتركيب  نظريات  اإلدارة التي  إحدى  وهي  تايلو،  باسم منهج  أيًضا  املعروفة 
سيما  وال  االقتصادية  الكفاءة  حتسني  يف  األساسي  هدفها  ويتمثل  العمل،  سير  حركة 
إنتاجية العمال، وهي من أولى املحاوالت لتطبيق العلم يف هندسة العمليات واإلدارة، وبدأ 
تطويرها على يد فريدريك وينسلو تايلور يف ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر يف 
القطاعات الصناعية، وبلغ هذا التأثير ذروته يف العقد األول والثاني من القرن العشرين، وال 
يزال تأثيرها بارًزا ولكنها بدأت عصر املنافسة والتوافق مع األفكار املتعارضة أو املتكاملة، 
من  شيئًا  أصبحت  فكرية  مدرسة  أو  مميزة  كنظرية  العلمية  اإلدارة  أن  من  الرغم  على 
جزًءا  تزال تثل  ال  موضوعاتها  غالبية  أن  إال  العشرين،  القرن  ثالثينيات  بحلول  املاضي 
من الهندسة الصناعية واإلدارة حالًيا، وتتضمن هذه املوضوعات التحليل والتركيب واملنطق  
والعقالنية والتجريب وأخالقيات العمل والكفاءة واحلد من الفاقد وتوحيد معايير أفضل 
املمارسات وازدراء التقاليد التي يتم املحافظة عليها من أجل ذاتها أو فقط من أجل حماية 
الوضع االجتماعي لعمال معينني لديهم مجموعة محددة من املهارات، وحتول اإلنتاج احلريف 
إلى إنتاج ضخم; ونقل املعرفة بني العمال ومن العمال لألدوات والعمليات والتوثيق، وكان 
من املمكن تطبيق اإلدارة العلمية على مستوى عاٍل من الرقابة اإلدارية يف ممارسات العمل 
للموظفني، وهذا يستلزم بالضرورة وجود عدد من املوظفني اإلداريني يكون أكبر من عدد 
العمال مقارنة بطرق اإلدارة السابقة، وتسببت كذلك الصعوبة الكبرى يف التمييز الدقيق 
بني اإلدارة الذكية املرتكزة على التفاصيل عن مجرد اإلدارة املضللة يف اخلالفات الشخصية 
العلمية«  »اإلدارة  مصطلحي  مع  التعامل  يتم  ما  عادة  أنه  حني  واملديرين، يف  العمال  بني 
و»منهج تايلور« كمترادفني، فهناك وجهة نظر بديلة تعتبر منهج تايلور النموذج األول لإلدارة 
اليوم أحياًنا ما تطلق على  اتبعته مناهج كثيرة، وبالتالي فإن نظرية اإلدارة  العلمية الذي 
منهج تايلور املنهج الكالسيكي )وهذا يعني املنظور الذي ال يزال يحظى باالحترام لتأثيرها 

األصلي بالرغم من أنها ليست حديثة أو مطورة(. 
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املمثل اجلسمانية  قدرات  بني  يتم خلق عالقة  وبهذا  معبرة،  حركات 
وأحاسيسه الداخلية.

روسية  كلمة  وهي   –otkaz »أوت��ك��از« »مايرهولد« مصطلح  ويستخدم 
تعني الرفض- ويعنى الرقص والذى مبقتضاه يستطيع املمثل أن يحول 
إلى عضوية مشهدية، أى يضعها يف حالة  الطبيعية  العضوية  احلياة 

تسمح برؤيتها. 
املحفزات  مبثابة  هى  »مايرهولد«  Otkazعــنــد  الـ»اوتكاز«  هذه  إن 
الدقيقة لكل فعل يقوم به املمثل، ال يعنى القيام باألفعال بشكل متقطع 
أو غير متواصل، بل على العكس أنه يريد من املمثل أن يحرر حيويته 
مبنتهى  األفعال  ينهى  بحيث  وديناميكى،  مــرن،  بأسلوب  العضوية، 
وهكذا  التالية...  األفعال  من  أخرى  مجموعة  إلى  لينتقل  السالسة، 

وهو الذي يتضح يف تدريبات »مايرهولد« املوضحة بالصورة التالية: 

االستعداد للفعل                                   الفع��ل                                   رد الفعل

املمثل  تكن   otkaz »االوتكاز«  هذه  أن  يعتبر  »مايرهولد«  كان  كما 
الزميل )املواجه( له من اإلدراك احلسى بأن املمثل الذي أمامه مستعد 
لالنتقال ملرحلة جديدة يف التمرين–إنه فعل خاطف يف االجتاه املعاكس 
لالجتاه العام للحركة، فمثالً: يف حالة املتحفز لقيام ممثل بفعل الضرب 
براحة يده ضده الزميل، فإنه يقوم بإرجاع يده إلى اخللف قبل الفعل، 

ويصاحب ذلك طى الركبة، قبل القيام واالعتدال... وهكذا. 
 إن منهج البيوميكانيك –إذن- يكّون املبادئ األساسية لألداء التمثيلي 
الدقة  إلي  الوصول  بهدف  احلركات  بني  والتفريق  حركة  لكل  الدقيق 
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لـ«مايرهولد« ميتلك اآللية للوصول إلي شعرية  النموذجية، هذا املنهج 
األداء وتطوير القدرات اإلبداعية املتنوعة للممثل، وهذا يؤدي إلي حتقيق 
التمسرح يف عمل املمثل، ووظيفة املتلقي يف إخضاع كل ما علي املسرح 
إلي قوانني اللعب املسرحي فاملسرحة قائمة علي الّشرطية التي تفرض 
املبدع الرابع )املتفرج( الذي جتعله يتذكر انه أمام ممثلني ميثلون أدوارهم 

وجتعل املمثلني يتذكرون بأنهم علي خشبة املسرح، وأمام اجلمهور.
ومن جانب آخر أسهم منهج »مايرهولد« يف استعمال أشكال مسرحية 

أدائية مختلفة مثل:
 1- البانتومامي.

 2- مهارة احلركة.
 3- دمج القدرة البدنية بالقدرة الذهنية للممثل.

 4- استعمال قواعد الفن التشكيلي يف العرض املسرحي والسينوغرافيا.
لقد علم مايرهولد ممثله وبنّي منهجه بعدم االجتاه إلي االنفعاالت، وإن 
منهجه الببيوماكنيك هو منهج جديد للتمثيل والرؤيا اإلخراجية املختلفة عن 
املدرستني الطبيعية السيكولوجية، ولذا جنده قد اعتمد علي اجلروتسك 
)96(، وإحياءه من التراث القدمي، وذلك بغرض الكشف عن ازدواجية املمثل 

  Grotta ة من 96 - تأتي كلمة »جروتسك« Grotesque من كلمة Grottesca اإليطالّية امُلشتقَّ
أُطلق يف  إذ  بالفنون اجلميلة،  ارَتبط عند ظهوره  َكْهف، واجلروتسك ُمصطلَح  أو  َمغارة  وتعني 
األصل على الرسومات والتزيينات املُكتَشفة يف مناطق كانت َمغمورة بالتراب يف إيطاليا وحَتتوي 
رة بشكل غير ُمطاِبق  على رسومات َعجائبّية ِمثل حيوانات لها شكل َنباتّي ووجوه إنسانّية ُمصوَّ
اجَلمال  ِعلم  الكلمة يف  واسُتخدمت  املَعنى  َتوّسع  بعد  فيما  الواقع،  َتكون عليه يف  أن  ملا مُيكن 
صف بالغرائبّية، ولكّل ما ُيضحك من ِخالل املُباَلغة  كِصفة أو طابَع لكّل ما هو غير ُمنتِظم وَيتَّ
والتشويه وَيتناقض مع ما هو ساٍم ورفيع، أي إّن اجلروتسك َدخل ِضمن التصنيفات اجَلمالّية 
الثقافة  ِنتاج  هو  ما  ُيناقض  إّنه  حيث  من  ا  فلسفّيً بُعًدا  وَحمل    Catégoriesesthétiques
التقليدّية املُعتَرف بها، وال توَجد يف اللغة العربّية كلمة ُتعطي املَعنى بكّل أبعاده، فقد ُترجمت 
كلمة جروتسك أحياًنا بالشاذّ والقبيح، أو بالُهزء والُقبح مًعا، مع أّن هذه املُفردات كّل على ِحدة ال 
ُتغّطي املُصطلَح بأكمله، والواقع أّنه َيصُعب حتديد اجلروتسك وتعريفه ألّنه نقيض كّل ما َينتظم 
د مَبعايير، أي إّنه مُيكن أن ُيعرَّف من ِخالل ما هو عكسه، فهو الُقبح التشويهّي  يف قوالب وُيحدَّ
بالنسبة ملفهوم اجلميل Le Beau، وهو الوضيع بالنسبة ملفهوم الرفيع والسامي، باملُقاِبل، َيقترب 

اجلروتسك كثيًرا من مفهوم البورلسك لكّنه يف يومنا هذا َيكتسب معنى أكثر ُشمولّية.
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الظاهرية، وكذلك الكشف عن سخفها الذي ميزج بني الواعي واخليالي، 
ويربط بني الساخر واملأسوي، ويكشف النواقص األخري وكذلك إدراك 
هذه الظاهرة وقام بتحليلها بدقة مما أدي إلي تعميق املعني احلقيقي 
لها وارتباطها بالواقع، فكلمة »جروستك« تعني التباين والتناقض وكذلك 
صراع بني الشكل واملضمون، حيث كان »مايرهولد« مؤمناً باملسرح كفن 
الواقعية  من  واالنتقال  جديد  مسرح  إيجاد  هو  الهدف  وأن  ذاتــه  بحد 
أنه  بالذكر  واجلدير  الرمزية،  إلي  »ستانسالفسكي«  ملؤسسها  النفسية 
من خالل أفكار »مايرهولد« ظهرت اجنازات أخرى مصاحبة للممثل يف 
مجال السينوغرافيا، وذلك عندما حول الفضاء من فضاء مسطح إلي 

فضاء غني باملمثل اجليد والرموز البنائية األخرى .
وعندما أراد أن يصور الرؤية الكاملة للحياة بدأ بتقدمي املمثلني علي 
للمتفرجني،  بارزاً  املسطحة شيئاً  الفضاء مع اخللفية  املسرح جاعالً 
القدمي،  املسرح  مع  للعالقة  معيدا  اخلشبة،  داخل  عمقا  أعطي  مما 
كما ألبس ممثليه زياً محايداً غير وصفي، أي ال ينم عن الشخصية 
رمزية  مع حركة  تتحرك  لديه  واألزياء  التمارين  فكل  مباشرة،  املؤداة 
من  مختلفة  حاالت  ليقدم  املستويات  من  أنواع  فيها  يستخدم  دقيقة 
الفكر واملجتمع، إن املمثلني ورقصهم علي املسرح يف أدائهم احلركي 
التمثيلي يقتربون من املمثلني ويشعرون هؤالء بأنهم جزء من هذا العالم 
اخليالي املخلوق علي اخلشبة املتلقون ينقلون اجلو املسرحي وكأنهم 

داخل عرض سيرك ويتحدون بصوت عاليا ومباشر مع املتلقي.
ــة الــتــي تــوضــح الــتــبــاســات  ــنــظــري ــة ال ومــــن خــــالل هــــذه املــرجــعــي
تطبيقات«مايرهولد« ألفكاره وتصوراته حول عمل املمثل، اختار الباحث 
عدد من العناصر األساسية املستخلصة من تدريبات »مايرهولد« يف 
محاولة لتطبيقها على العينة املختارة للبحث من خالل مجموعة من 
التمارين والفرضيات املبتكرة، وهو ما يتضح من خالل الصور التالية 
التي قام فيها الطالب بتطبيق بعضا من عناصر تدريبات مايرهولد يف 

تربية وتدريب املمثل.
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الكاتب يف سطور
د.مدحت الكاشف

  drmedhatkashif59@yahoo.com
عميد املعهد العالي للفنون املسرحية بالقاهرة  

 - املسرحية  للفنون  العالي  باملعهد  واإلخــراج  التمثيل  بقسم  دكتور  أستاذ 
أكادميية الفنون بالقاهرة- رئيس قسم التمثيل واإلخراج- وكيل املعهد العالي 

للفنون املسرحية وقائم بعمل عميد املعهد.

●● التدرج الوظيفي:
● ممثل ومخرج مسرحي– البيت الفني للمسرح – مسرح الطليعة من عام  

1988م.
● معيد بقسم التمثيل واإلخراج – املعهد العالي للفنون املسرحية من  1991 

م.
● مدرس مساعد بذات القسم من 2002 م .

● مدرس بذات القسم من 2006 م .
● أستاذ مساعد بذات القسم منذ 2012م . 

● أستاذ دكتور منذ 2017م.
**املناصب التي تقلدها داخل األكادميية:

● رئيس قسم التمثيل واالخراج.
● وكيل املعهد العالي للفنون املسرحية.

● أمني عام اللجنة العليا للمعادالت بأكادميية الفنون.
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● عضو مجلس أكادميية الفنون.
● عضو جلنة الدراسات العليا بأكادميية الفنون. 

●● املناصب التى تقلدها خارج األكادميية:
● مدير عام الشئون الفنية بالبيت الفني للمسرح 2009 م .

● مدير عام املركز الثقايف للعلوم والفنون بجامعة حلوان 2009م .
● مدير عام املسرح الكوميدي 2010م .

امللكية  حقوق  وحماية  املؤلف  حق  وحماية  الفنية  التراخيص  عام  مدير   ●
الفكرية بقطاع شئون اإلنتاج الثقافى التابع لوزارة الثقافة منذ 2010 : 2015.

●● املؤهالت العلمية :
● دكتوراه الفلسفة يف الفنون– تخصص التمثيل واإلخراج – بتقدير مرتبة 
الشرف األولى- املعهد العالي للفنون املسرحية– أكادميية الفنون- القاهرة 

2006م .
● ماجيستير يف الفنون- تخصص التمثيل واإلخراج – بتقدير امتياز- املعهد 

العالي للفنون املسرحية–أكادميية الفنون-القاهرة2002 م.
للفنون  العالي  املعهد  املسرحي-  اإلخــراج  يف  العليا  الــدراســات  دبلوم    ●

املسرحية– أكادميية الفنون- القاهرة  بتقدير جيد جداً 1990 م .
القاهرة  الفنون-  أكادميية  املسرحية–  للفنون  العالي  املعهد  بكالوريوس   ●

1987م بتقدير جيد جداً – تخصص التمثيل واإلخراج.

●● األعمال اإلبداعية:
● أخرج العديد من العروض املسرحية .

● قام بالتمثيل يف العديد من العروض املسرحية واملسلسالت التليفزيونية 
واألفالم السينمائية.

● قدم جتربة »ثمن القمر« كسينوجراف يف املسرح املفتوح على شط النيل 
بقرية بسيون - محافظة الغربية.

● قام بتصميم ديكورات ومناظر عدد من العروض املسرحية أهمها : ثمن 
القمر – ملياء يف أرض العقالء– الزير سالم– األراجوز . 
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●● األعمال العلمية:
● عمل خبيراً لتدريس علوم املسرح التربية النوعية بجامعة حلوان.

● عمل خبيراً لتدريس علوم املسرح بكلية التربية النوعية بجامعة املنوفية .
● أستاذ التمثيل يف كلية السينما واملسرح بجامعة بدر بالقاهرة.

● أشرف على العديد من رسائل املاجيستير والدكتوراه بأكادميية الفنون، 
وجامعة حلوان، وجامعة االسكندرية، وجامعة الفيوم، وجامعة بغداد/العراق.

● ناقش العديد من رسائل املاجيستير والدكتوراه بأكادميية الفنون وجامعة 
حلوان- جامعة اإلسكندرية- جامعة الفيوم.

● أجرى عددًا من األبحاث والدراسات العلمية ومت نشرها جميعا أهمها:
1-  جسد املؤدي بني الفعل واحلركة يف الزمان واملكان.

2- املسرح والتداخل الثقايف- تثيل النوع يف املسرح العربي /األفريقي.
3-  املمثل ودراسة الشخصية من منظور علم النفس.

4- جتربتي يف إعداد املمثل السعودي.
5- املمثل وتكنولوجيا الصور.

6- توظيف القناع يف تدريب املمثل.
7- املسرح بني العلوم اإلنسانية والتجربة املسرحية.

8-  تداعيات توظيف اإلبداع الرقمي يف العرض املسرحي املعاصر.
9-  تثوير األبنية اجلمالية يف العرض املسرحي املعاصر .

10- جسد املمثل بني احلركة اليومية واحلركة املعبرة .
11- عناصر تدريب املمثل وفق رؤى كريج للممثل الدمية ]السوبر ماريونيت[.

12- الرقابة وحرية اإلبداع من منظور حقوق االنسان.

العلمية  وال��ن��دوات  الدولية  املؤمترات  من  العديد  يف  ●●املشاركة 
بأبحاث علمية، أهمها: 
● جمهورية مصرالعربية:

= شارك يف جميع مؤترات وندوات املهرجان الدولي للمسرح التجريبى منذ 
تأسيسه 1988، وحتى الدورة )22(، عام 2010.

= شارك ببحث ضمن املحور الرئيسي لندوات الدورة )23( ملهرجان القاهرة 
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الدولي للمسرح املعاصر والتجريبي 2016.
= مؤتر حقوق امللكية الفكرية الذي نظمته جامعة الدول العربية بالقاهرة، 

2010م.
= مؤتر حقوق امللكية الفكرية وحق األداء العلني الذي نظمته جامعة الدول 

العربية عام 2014.
= شارك ببحث حول املمثل وتكنولوجيا الصور بامللتقى العلمي العربي األول 

ألكادميية الفنون 2015 .
= شارك بورقة بحثية يف اجللسة االفتتاحية يف مؤتر حقوق امللكية الفكرية 
لعام 2016، حتت عنوان »اإلبداع الرقمى/ ثقافة وجتدد«، حول »تداعيات 

توظيف التكنولوجيا الرقمية يف املسرح املعاصر«.
● جمهورية السودان:

النوع يف  الثانية« تثيل  الدورة  الثقايف–  والتداخل  املسرح  الدولي:  املؤتر 
والتكنولوجيا  للعلوم  السودان  الذي نظمته جامعة  األفريقي  العربي  املسرح 
 – بالسودان  األحفاد  وجامعة    ITI للمسرح  الدولية  الهيئة  مع  باالشتراك 

اخلرطوم يف الفترة  من 11 /12 / 2007 وحتى 13 / 12 / 2007م. 
● دولة الكويت :

= ترأس الندوة الفكرية حول املسرح اجلامعي بالوطن العربي، ضمن فعاليات 
املهرجان األكادميي الرابع الذي نظمه املعهد العالي للفنون املسرحية بدولة 

الكويت 2014م.
●اململكة املغربية:

املؤتر الدولي: املائدة املستيرة بعنوان« البعد النفسي واالجتماعي للمسرح«-
املهرجان الدولي للمسرح اجلامعي/ الدورة 27/ يوليو 2015، والذي نظمته 
الثاني  العلمي وتكوين األطر- جامعة احلسن  العالي والبحث  التعليم  وزارة 

بالدار البيضاء- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك الدار البيضاء.

●● الورش والدورات التي شارك يف اإلشراف والتدريب فيها: 
● عمل كمدرب للتمثيل واإلخراج يف العديد من ستوديوهات إعداد املمثل يف 

مصر وبعض الدول العربية .
● شارك بالتدريب للممثلني املبتدئني يف ورشة مسرحية عن العرائس مبسرح 
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البالون عام 1996.
● نظم دورة متقدمة يف تقنيات املمثل للممثلني املحترفني باململكة العربية 
السعودية على هامش مهرجان املسرح السعودي الرابع بالعاصمة الرياض- 

يف الفترة من16-2008/3/28م .
حائل،  منطقة  السعودية/  العربية  باململكة  املمثل  إعــداد  يف  دورة  نظم   ●

2008م.
الشرقية –  املمثل بسلطنة عمان/ محافظة جنوب  اعداد  ● نظم دورة يف 

صور، 2015م.
● شارك كمحاضر يف اإلخراج املسرحي بالدورة التدريبية األولى يف الفنون 
الثانية عام  التدريبية  والــدورة  م،  املسرحية مبطرانية شبرا اخليمة 2006 

2009 م.
نقابة  نظمتها  التي  املسرحية  الورشة  يف  املمثل  كمدرب حلرفية  شارك   ●

الصحفيني بالقاهرة 2009 م .
● درّس فن البانتوميم لفرقة بورسعيد للدراما احلركية – يناير 2010م .

بعض  يف  البرامج  ومقدمي  للمذيعني  اإللقاء  فنون  على  كمدرب  عمل    ●
القنوات اإلخبارية .

الهيئة  نظمتها  التي  املسرح  فنون  تعليم  دورات  يف  املمثل  حرفية  درس   ●
املصرية العامة لقصور الثقافة بجريدة مسرحنا.

واحلركة  اجلسد  بعنوان«  للممثل  التكوينية  الورشة  يف  بالتدريب  شارك   ●
اليومية« مع األملانية »صوفى سيافاش« على هامش املهرجان الدولي للمسرح 

اجلامعي بالدار البيضاء الدورة)27(- اململكة املغربية 2015م.
● ترأس وفد مصر املشارك يف املهرجان الدولي للمسرح اجلامعي/ الدورة 
27/ يوليو 2015، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
األطر- جامعة احلسن الثاني بالدار البيضاء- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بنمسيك الدار البيضاء.
● ترأس وفد مصر املشارك يف مهرجان الكويت للمسرح األكادميي بدولة 

الكويت والذي نظمه املعهد العالي للفنون املسرحية 2017.
●عمل ضمن رؤية اململكة العربية السعودية )2030(–جودة احلياة من خالل 
تنظيم دورتني إحداهما يف التمثيل واألخرى يف االخراج املسرحي بجلمعتى 
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استخدام  برنامج  ضمن  املكرمة  مبكة  القرى  وأم  بجدة  العزيز  عبد  امللك 
املسارح اجلامعية يف خدمة املجتمع 2019.
●● خبرات األعمال اإلدارية واللجان: 

● عضو جلنة فحص جلوائز الدولة للفنون )فرع التفوق(.
● عمل موجهاً للنشاط املسرحي/ املدرسي– وزارة املعارف اململكة العربية 

السعودية ملدة خمس سنوات .
● شارك يف العديد من جلان التحكيم يف مهرجانات مسرح الهواة، واملسرح 

اجلامعي، واملدرسي، والهيئة العامة لقصور الثقافة.
الذي  موهبتك(  )اكتشف  برنامج  يف  مسرحياً  ومنشطاً  مستشاراً  عمل   ●
تنظمه مدارس دي السال »الفرير« بالقاهرة يف الفترة من 2000 : 2006 م . 

● مقرر جلنة التحكيم يف املهرجان القومي للمسرح املصري األول والثاني.
● عضو اللجنة العليا للتنسيق بني وزارة الثقافة ووزارة االتصاالت.

السينما املصرية مع غرفة  لبحث مشكالت  الدائمة  العليا  اللجنة  ● عضو 
صناعة السينما ممثالً لوزارة الثقافة.

● عضو جلنة تعديل قانون امللكية الفكرية بوزارة الثقافة.
● ممثل وزارة الثقافة لدى وزارة االستثمار.

● ممثل وزارة الثقافة لدى وزارة التجارة.
● خبير قضايا املصنفات الفنية لدى وزارة العدل.

● مأمور ضبط قضائي للقانون 82 لسنة 2002 واخلاص بامللكية الفكرية 
وحماية حق املؤلف.

● عضو نقابة املهن التمثيلية شعبتي التمثيل واإلخراج .
● عضو مجلس املعهد العالى للفنون املسرحية.

● عضو مجلس قسم التمثيل واإلخراج باملعهد العالى للفنون  املسرحية.
● عضو جلنة شئون الطالب باملعهد العالي للفنون  املسرحية. 

● عضو اللجنة العلمية لبحوث املاجستير والدكتوراه باملعهد العالي للفنون 
املسرحية.

● رئيس جلان الرصد باملعهد العالي للفنون املسرحية.
● عضو جلنة العالقات الثقافية والعلمية باملعهد العالي للفنون املسرحية.

● رائد احتاد الطالب باملعهد العالى للفنون املسرحية.
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● رائد جلنة الرحالت باحتاد الطالب باملعهد العالى للفنون  املسرحية.
● رائد اللجنة الفنية باحتاد الطالب باملعهد العالى للفنون  املسرحية.
● عضو جلنة الندوات مبهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.  

● مقرر جلنة متابعة العروض والتجهيزات مبهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي .

● قدم العديد من حلقات البرنامج التليفزيوني »قاموس الدراما«– قناة النيل 
للدراما – إعداد : د. حامت حافظ  وإخراج: محمد فوزى.

● أخرج العديد من العروض املسرحية .
● كتب العديد من املقاالت حول فن املمثل.

●●الدورات التدريبية احلاصل عليها:
● دورة تدريب خاصة بالتأهيل التربوي ملعلم التعليم العالي– جامعة القاهرة 

2004 م .
● دورة تدريبية يف مجال احلاسب اآللي– جامعة القاهرة - 2006 م .

● دورة يف إجادة اللغة اإلجنليزية ]التويفيل[ جامعة عني شمس 2005م. 
أكادميية  األكادميي–  واإلرشاد  املعتمدة  بالساعات  التعليم  دورة يف نظم   ●

الفنون بالتعاون مع جامعة حلوان 2010م.

●● املؤلفات املنشورة:
1- كتاب »اللغة اجلسدية للممثل«.

2- كتاب »املسرح واإلنسان- تقنيات العرض املسرحي املعاصر من امللحمية 
إلى أنثروبولوجيا املسرح«.

3- كتاب »البانتوميم- فن الصمت«.
4- الوجه والظل يف دولة التمثيل .

5- اكتشاف املمثل.  
6- يحيي الفخراني بني قناع املمثل وقناع الدور.


