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 -2- بناء التشكيل الحركيعنوان املحاضرة: 

  نيالممثل حركةلغة الجسد، أو  -
 

 

 أ.د. لخضر منصوري إعداد:

  
 

 :Le mouvement الحركة:  1.4

اصطالحا، هي عبارة عن تعاون جمموعة من األعضاء ألداء تغري يف وضع اجلسم خدمة هلدف 
معني ، وتنتج نوعني من احلركة: األوىل )اإلرادية ( وهي اليت يتحكم وحيس هبا اجلسم والثانية )ال 

يكانيكية واليت ال يتحكم فيها اجلسم، وتعترب نوعا من م Réflexe إدارية( وهي إما أن تكون انعكاسية 
دفاع أو استجابة حملفز خارجي. أما يف املسرح فاحلركة نوعان: حركة فطرية هي اليت جندها أصال يف 

 "نص املؤلف )السيناريو ( والضرورية لتقدم املسرحية، وعادة ما تكون مذكورة يف تعليمات الكاتب 
Didascalie،"  وإذا مل تذكر فإهنا مؤكدة يف بعض األمور ، كدخول شخصية وخروجها وعبورها

الركح؛ وليس للمخرج إزاء هذه احلركات سوى القليل من اخليار، إال يف حالة معاجلته للنص أثناء عملية 
 .احلذف سابقة الذكر، فقد يغري اجتاهها أو موضعها

فهي احلركة اليت يضيفها املخرج  ،Mouvement non imposéواحلركة الثانية هي االختيارية  
أو املمثل لتقوية املسرحية أو توضيح فكرة أو نقل االنتباه إىل شيء موجود على املنصة. إذا فاحلركة 
هي النقلة ، أي العبور من شكل إىل آخر، وهبذا فهي تغري يف املكان ؛والتغيري يعين تغري الشكل واحلالة 

ور الفعل أو تطور الشخصية )بنائيا( إهنا ال تعين االنتقال فحسب بل التغري ، ففي املسرح تعد مبثابة تط
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، فاحلدث املسرحي باعتباره تغريا مكانيا البد أن مينح الشخصية املسرحية تبدالُ وتغرياً يف هيئتها، ومن 
 مثة يتحول هذا التغري إىل الشخصيات األخرى.

على تغري  دورهبالذي ينطوي  " Action " تتخذ هذه احلركة أمسى أهداف املسرح وهو الفعل 
وعب احلركة املناسبة يقابل رد فعل ،ولكي تكتسب احلركة إقناعا لدى املشاهد، على املمثل أن يست
 " الدراسات احلديثة للشخصية حىت يصل إىل درجة اإلحساس احلركي الذي يعد علماً قائماً بذاته يف

Kinésiologie "  ة النص املنطوق وما ألنه يسمح بإجياد الدافع هلذه احلركة، فتتشكل يف ذهنه خلفي
شأ هذه املدلوالت يف وراء املنطوق وإخراج كل املدلوالت العاطفية القابعة يف عمق الشخصية، وتن

 فعل أو أو    إىل شيء  املنطقة اليت تقع فيها احلركة واجتاهها بالنسبة للمشاهدين جلذب انتباههم
لصورة يتم التفكري فيها وضعية مسرحية ما، وأن ترتك انطباعا متكامال وموحدا؛ فاحلركة شأهنا شأن ا

 عادة ضمن جممل مادة املوضوع .
فمثال عندما يتحرك ممثل إىل منطقة مزدمحة مبمثلني آخرين ، يصبح من الضروري هلم أن يقابلوا 

ين، ويعرف هذا اإلجراء باسم " تنظيم املنصة حركته هذه خبطوة أو اثنتني كي يظهر ألعني املشاهد
» redressement de la scène « أو إذا كان املشهد سيمثل يف املنطقة األمامية الوسطى* ،

وهناك ممثل على وشك الدخول إىل املنطقة اخللفية الوسطى، يصري من الضروري حتريك األشخاص 
 لباب لدخول شخص جديد .املوجودين يف املنطقة األمامية الوسطى كي يفسحوا ا

   (Types de mouvements) أنواع الحركة في المسرح - 2.4
لو دققنا يف جممل احلركات على الركح أو يف الفضاء املسرحي ، فليس هناك إال نوعان من 

 -    verticale  movement.(1) و حركة أفقية  mouvement Horizontal  احلركة ،حركة رأسية
 Mouvement d’entrer et de sortie والخروجحركة الدخول 

يف الدراما ال تدخل أي شخصية إىل منصة املسرح دون هدف أو فائدة درامية ، كما أنه ال 
ميكن أن يبقى املمثل ملدة طويلة بعد أن حيصل منه املخرج على الفائدة املرغوب فيها على الركح، غري 

                                                 

 الذي حيدد مناطق املنصة التسعة و لكل منها تسمية خاصة به. 01الشكل رقم  ينظر * 
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ثري كبري إذ جيب على املخرج أن يدرس بعناية كيفية الدخول ها أو ينصرف، هلا تأمنأن احلالة اليت يدخل 
 واخلروج أثناء التدريبات ويف رؤيته اإلخراجية .

روج يف تصميم ومبا أن املخرج هو الشخص الوحيد املسؤول عن تنظيم عمليات الدخول واخل
قة الدخول إن طريفاملنصة من جهة، وإشراك املشاهد يف منطق الرؤية اإلخراجية من جهة أخرى ، 

لوبة ، فمثال حينما يدخل ممثل واخلروج هلما أمهيتهما يف إنتاج املعاين والقيم الدرامية واجلمالية املط
ن الصغر مثاًل مليء  بصفات الشخصية املسرحية اليت ميثلها، عليه مراعاة صفات السن يف احلركة أل

ذا حدث له شيء إة أيضا، إال باحليوية ،وجيب عليه اخلروج على هذا النحو جبميع صفات الشخصي
كان ما، ليالحظه على الركح يؤثر على هذه احليوية، كذلك على املمثل أن يوحي بأنه جاء من م

 قف الدرامي.املشاهد باحلالة العاطفية والذهنية للشخصية املالئمة لشخصية الدور وللمو 
صح لشخصية فقدت كما أن الدخول واخلروج يرتبط ارتباطا منطقيا باحلكاية، فمثال ال ي

وظيفتها أثناء املشهد أن خترج بنفس اإليقاع الذي دخلت به املنصة قبل معرفة اخلرب، ويف هذا الصدد 
تؤكد جوليان هيلتون أمهية الدخول واخلروج إذ تؤسسه " كشرط جوهري لتحقيق عملية األداء، سواء 

همات األكثر تعقيدا مثل التمثيل بالنسبة لدخول وخروج املمثلني وهو أبسط األمور، أو بالنسبة للم
 .  (2)الصامت واملعارك املسرحية "

ضواء والديكورات وال يقتصر عنصر الدخول واخلروج على املمثلني فقط بل قد يشمل أيضا األ
الفرق الكامن هنا أن هذه و العاملني( ني ،اليت ميكن حتريكها بوسائل آلية أو من لدن اإلنسان ) املمثل

 رؤية اإلخراجية تقنيا .متتلك القدرة على احلركة الذاتية املستقلة وإمنا هي تعميق للالعناصر ال 
وغالبا   إمكان الفتحات -الدخول واخلروج  ضمن أفعال -يضع املخرج يف خمططه اإلخراجي 

ما تكون يف عمق املنصة من الناحية اليسرى أو اليمىن حىت ال يضر بتوازن اإلخراج انطالقا من فكرة 
قد عارض هذه التقنية  *سة املواقف املسرحية أثناء تطور احلكاية املسرحية، إال أن برتولد بريشت درا

بدرجة " جعل من دخول املمثلني أحيانا من عمق الصالة)جهة اجلمهور(، خدمة ملؤثر التغريب يف 
ل ذلك إبراز وطلبا ملشاركة املتلقي يف صناعة تطور العرض املسرحي، من خال 3تكسري اجلدار الرابع" 

                                                 
 .194ص  -جوليان هلتون م ن  2
 هلذا املخرج السرية الفنيةامللحق جتد فيه  ينظرخمرج أملاين صاحب نظرية املسرح امللحمي،  *
 329اإلخراج املسرحي، م س، ص –شكري عبد الوهاب  ينظر 3
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حيث إن دهشة املشاهد حني خروج املمثلني  (4)ما تسميه آن اوبرسفيلد "باملوافق الناس املنتجة للعرض"
من وسطهم، ينتج ال حمالة مشاركتهم يف الرتكيز على أحداث املسرحية من جهة وأن ما يعرض أمامهم 

 ما هو إال مسرحا )تكسري اجلدار الرابع( .
كأن    ت الدخول واخلروج بطريقة عشوائيةيستحسن أن يستعمل املخرج فتحاوبطبيعة احلال ال 

يدخل شخصية من منطقة وخيرجها من منطقة أخرى، ألن الفتحات دالة منطقيا على أماكن خمتلفة، 
فجهة اليسار مثال هي باب الدخول وجهة اليمني تقع الغرفة اجملاورة مثاًل، فكل احلركات جيب أن 

مدلوالت الفضاء واألمكنة املتاحة للعب املمثلني، وبذلك فالتشكيل احلركي يبىن  يراعي فيها املخرج
منطقيا على توزيع مكاين حتدد فيه كل بقعة مدلوالهتا بالنسبة للمشاهد، حىت أن تُفسر هذه احلركات 

ياق )الدخول واخلروج( وتوضع يف صور درامية ختدم الفعل وختدم فهمه ملا يراه على منصة املسرح و الس
 العام للعرض.
 Les passagesالعبور - 3.4

العبور ببساطة، هو حترك شخص من مكان إىل مكان آخر فوق الركح ، وبوسع الشخص أن 
يعرب من ميني املنصة إىل يسارها أو العكس، أو من املنطقة اخللفية إىل املنطقة األمامية وميكنه أن يعرب 

، دة أكثر من خطوة يقوم هبا املمثلاملكتب ، ويكون العبور عااجتاه شخص آخر أو إىل النافذة أو إىل 
 كما ميكن القيام بالعبور بإحدى الطريقتني.

  Passage directeأ(العبور المباشر :
، تكون فيه نقطة (01) ينظر الشكل رقم يتم هذا العبور يف خط مستقيم مباشرة اجتاه شخص آخر

تكاك األقدام وال تعديل يف وضع اجلسم )إال إذا الوصول مقصودة ، كما ال جيب أن يصاحبه اح
تطلبت الرؤية اإلخراجية ذلك ( كما جيب على الشخص العابر أن يكون يف تواصل بصري دائم مع 

 املشاهدين وأن حيافظ على قدرته يف جلب االنتباه دون مبالغة .
 
 

                                                 
4.Voir Anne Ubrsfeld, L’école Du Spectateur, Lire Le Théâtre 2 Ed. Sociales 1981, P 291  
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 le passage en courbe: قوسالعبور الم-ب(  
إىل نقطة سواء  (02)ينظر الشكل رقم    أو مزدوج   (03)ينظر الشكل رقم  يتم هذا العبور إما يف منحىن مفرد

كانت شخصا أو شيئا، فيمكن استعمال هذا العبور تفاديا لقطع األثاث أو ممثلني آخرين واقفني يف 
طريق الشخص العابر ، أو ميكن استعماله من قبل املخرج إلحضار ممثل بطريقة طبيعية إىل موضع مل 

 يستطع العبور إليه مباشرة . 
 mouvement parallèle et paradoxale:المتعاكسةالحركة المتوازية و:  3.2

احلركة املتوازية تقع حينما يسري املمثلون بعرض املنصة، وعادة ما تكون ذات مدلول فكاهي 
أو تكون يف املسرح امللحمي حتدد سري  يف املسرحيات الواقعية، حيث ميكن تضخيم طاقتها الكوميدية 

 (04)أنظر الشكل رقم  شخصية الراوي
 ثلني يسريان يف اجتاهني متضادين املضادة فهي بعكس احلركة املتوازية، تتشكل مبمأما احلركة 

إما واحد حنو اآلخر أو متباعدان عن بعضهما وبنفس السرعة تقريبا ، ويعتمد عليها املخرجون لتبيان 
ن التعارض أو االتفاق، ففي األول يتم عن طريق التباعد والثاين بالتقارب، من الفرح إىل احلزن م

 االنتصار إىل اهلزمية .
 
 
 

 01الشكل رقم 

 أ
 ج ب
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 spécificité du mouvement : خاصية الحركة-5.4

شكل إىل آخر ، وهبذا فهي تغري يف املكان، ذكرنا سابقا أن احلركة هي النقلة ، أي العبور من 
ويعين ذلك تغري يف الشكل واحلالة، فاحلركة هلا القدرة على جذب انتباه املشاهد أثناء العرض  ليالحظها 
 املشاهد على الفور، ويوليها اهتمامه يف عملية التلقي، فالعني أكثر من األذن تأثرا واستقباال للمؤثرات.

لى اخلشبة هي اليت ختلق فضاءات جديدة للمكان وحتدد الزمان إن حركة جسم املمثل ع
حيافظ على املخرج أن يكون يقظا دائما و ألهنا تتم يف فرتة معينة من زمن املسرحية. هلذا السبب جيب 

على عدم شرود ذهن املشاهدين بواسطة حركة أو حتريك أحد املمثلني بطريقة غري مصممة أو غري 
ركة يف قوهتا وضعفها تتحدد إىل حد كبري باملدلوالت العاطفية املوجودة داخل مرغوب فيها، كما أن احل

 ثارها على املشاهدين.آالنص من خالل حوارات الشخصيات و 
 :أ(الحركات القوية

لك اليت حتدث من منطقة ضعيفة )أعلى املنصة( إىل منطقة قوية تتشمل احلركات القوية 
املشاهد ، أو النهوض من األرض أو مقعد، أو االنتقال من )أسفل املنصة( أو اليت حتدث يف اجتاه 

مستوى منخفض إىل مستوى أعلى، وهنا يعتمد املخرجون على سرعة اإليقاع يف احلركة من بطئ إىل 
 سريع .

 ب(الحركات الضعيفة:
تشمل احلركات الضعيفة تلك احلركات اليت حتدث من منطقة قوية إىل منطقة ضعيفة، كأن 

حده بعيدا عن شخص خياطب ممثل آخر باجللوس على مقعد، أو جلب انتباه املشاهدين يتحرك ممثل لو 
 عن احلوار الذي جيري أمامهم من لدن شخصيات أخرى.

من خالل االستعانة باحلوار لتدعيم  -القوة والضعف -وقد تشمل نفس احلركة على النوعني 
من مقدمة املنصة إىل باب يف املنطقة اخللفية،  احلركتني يف توضيح الرموز املشفرة للمسرحية. مثالً السري

سيكون أثره   مثل الذي يستدير ليقول نصا مهماً فاألثر النهائي الذي يتلقاه املشاهد قبل خروج امل
 حتما قويا وحيدث تناقض درامي بصري، فيحول تلك احلركة الضعيفة إىل حركة قوية استعانة باحلوار.

 : الحركة والحوار - 6.4
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، وليس معىن هذا أن جل سطور املسرحية  للحوار وللحركات مدلوالت القوة والضعفيكون 
املؤلفة قد تكون قابلة إلنتاج احلركة وعلى املخرج حتريكها بواسطة املمثل فهو خيتار احلركات اليت 

وفق منطق " ال حركة دون مربر" بل عليه أن يراعي التوافق بني  (5)تصاحب كلمات النص املنطوق
كة والكلمة، وإال نرى النشاز من خالل حركات تقول شيئًا وكلمات تقول شيء أخر، وكقاعدة، احلر 

جيب أن يصاحب النص القوي احلركة القوية فمثال " مجلة " لن أغادر إطالقا هذا البيت " من اجللي 
يضعف أن هذا احلوار قوي البد أن تصاحبه حركة قوية كي نفسره ونرتجم معناه، و ميكن للمخرج أن 

حوارًا قويًا باحلركة، كأن يصاحب نفس اجلملة حبركة ضعيفة فيقلب معناها إذا أراد ذلك يف رؤيته 
 اإلخراجية .

ه املؤلف منها وأن لذا من الواجب أن يتأكد املخرج من أن سطور املسرحية تنطبق مبا يقصد
 أي حركة يضيفها املخرج تقوي أو تضعف كلمات النص.

 le parler et le mouvement التكلم والتحرك-7.4

قد ال تكون األفعال والعواطف واضحة دائما يف نص املؤلف، وقد تبدو أحيانا متناقضة مع 
الدالالت الظاهرية للحوار، والقاعدة العامة هي أن كل حركة فوق الركح ال يقوم هبا إال املمثل الذي 

وبطبيعة احلال فإن حترك شخص آخر يتكلم، يتحرك تبعا لسطور النص وال يتحرك تبعا ملمثل آخر، 
ورغم هذا  -إال إذا أراد املخرج ذلك  -غري املتكلم سيعمل على شرود ذهن املتفرج أثناء عملية التلقي

تكلم سطوره، وأن املمثل ال يتحرك إال وهو يتكلم ، تفال يعين أن املمثل جيب أال يتحرك إال عندما 
فمثال حينما يقول "مات ليوس" يف مسرحية " أوديب" سيكون أفضل لو حترك قبل الكالم أو بعده، 

" لسوفكليس"  دون أن يقوم حبركة متهيدية له فمن احملتمل جدا أن تضيع حرارة هذا املوقف وهذه 
اجلملة ألهنا بالضرورة تفرض حركة تعاطف أو عكسها ، كما ميكن استعمال احلركة قبل الكالم لتأكيد  

يف مشهدها  اصة ونأخذ على سبيل املثال مشهد من مسرحية أنتقون املوقف الدرامي ذي األمهية اخل
مع شخصية كريون حينما تقول انتفون " السعادة ياهلا من كلمة فارغة" فإذا خطت املمثلة خطوتني 

 إىل اإلمام قبل التكلم ، ضاعفت من قوة هذه اجلملة وأعطتها معاين أخرى .

                                                 
5.:141 et 142 » éditions Belin,France,1996, P le dialogue de théâtre voir, Anne Ubersfeld, Lire le théâtre III « -  

   طه حسني ، مكتبة األداب، د ت.-ترمجة –سفوكليس، مسرحية انتقون 
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عماهلا لكسر احلالة كن أن تكون نافعة فيمكن استكذلك احلركة بعد النطق بكلمات احلوار، مي
جلملة حركة سري إىل االيت سببتها تلك الكلمات "أظن انك قد تصرفت تصرفا سيئا " فإذا تبعت هذه 

 املشهد، كذلك تستطيع اإلمام ، فقد جيعل هلذا الكالم فرتة انتظار، ويهيئ اجلو ألي تطور جديد يف
لة " هذه هي النتيجة اليت اقرتحتها اجلملة السابقة هلا ، فمثال مجاحلركة بعد الكالم أن تكمل فكرة 

يسري يف االجتاه املعاكس و أردهتا من فعلك" فيقضى املنطق بأن يتبع  هذه اجلملة، أن يستدير املتكلم 
 وستكون احلركة أكثر تأثري بعد الكالم منها بعده .

 l’équilibre:  التوازن -5

ج بواسطة تنظيمه للكتل يف املسرح، يعتمد التوازن على نوع التشكيل احلركي الذي يقرتحه املخر 
اء، وحىت أجسام على أساس طبيعية األشياء اليت يضعها داخل الفضاء املسرحي من ألوان، وأضو 

ت العرض الكثري من معضال لكتل واأللوان على السطوح أمر ضروري حللهلذه ااملمثلني، فنظام املوازنة 
قبلها العقل وتستلطفها املسرحي ألنه يساعد يف عملية جذب انتباه املتلقي حني تبىن عالقة توازن ي

فراغ واملسافة واملساحة والعمق العني ، فالتنويع يف األحجام خيلق شعورا لدى املتلقي جيعله يعرف قيمة ال
 ء املسرحي .والتباعد بني كل العناصر املكونة للصورة املسرحية داخل الفضا

إن التوازن من جهة نظر املتفرجني مسألة وزن ضد وزن آخر ، فعندما تستعمل املنصة بأكملها 
، مييل املشاهد إىل تقسيمها إىل نصفني  يف جانبها املادي أو أن يتعاطف مع إحدى الشخصيات و 

ألخرى كي يوازن مع شخصيات أخرى  ويتابع كل حركتها على الركح و يرتبص حركات الشخصيات ا
من املتعة الذاتية، وإذا مل يتحقق هذا التوازن ، فمن احملتمل أن يقلق املشاهد يف عملية  اً يعيش نوع

تلقيه للعرض، فالتوازن جيمع بني القدرة التخيلية للمتلقي وقدرة املخرج يف استخدامه جملموع التقنيات 
املشاهدين أن تشمل املسرح كله ،  واألجسام املوظفة يف العمل املسرحي ككل "إذ ال تستطيع عيون

 .(6)بل تركز على التشكيالت وتنتـقي مركز التوازن الصحيح من تلقاء نفسها " 

                                                 
 122ص ، 2000-مصر–القاهرة –نشر والتوزيع هال لل–هناد صليحة –نظرية العرض املسرحي ، تر –جوليان هلتون :  ينظر6
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وتأسيسا ملا تقدم فإن عملية خلق التوازن على خشبة املسرح تتم من خالل التساوي يف توزيع 
إحداث تساوي يف الصورة التشكيالت اليت تشغل الفضاء املسرحي، فهي توازن نفسها بنفسها أي " 

 .(7)املسرحية من حيث توزيع احلركات املسرحية والشخصيات واأللوان والظالل واألحجام واألنوار "

ملة ضمن إن اهلدف من أي تشكيل حركي )ميزنسني( هو إتاحة فرصة التحرك حبرية كا
وظيفها و التعامل ت األشكال، من ديكورات وأنوار وحىت الشخصيات وكذا األبعاد اليت قرر املخرج

 يف تنظيمها، أو معها ، سواء كانت تلك األشكال متضمنة لكل احلركات اليت تتطلبها امليزنسني
يشرتط توازن ما بني املمثل  االعتماد على التنسيق بني عنصر اإليقاع وعنصر التوازن ، فالتمثيل مثال "

فيميل   بذلك اإليقاع  التوازن يضيعاختل ، فإذا خل إيقاع منتظم وحركة كل األعضاءومابني جسده دا
نتشار يف املكان )الفضاء بعض من املمثلني إىل إطالق حرية كاملة للجسد يف حركة غري حمددة بغية اال

احلقيقية فتعطي نتائج  املسرحي ( مما يؤدي إىل اإلفراط يف حرية التعبري تنعكس على حيوية املشهد
احلركية اليت تظهر  ، ونلتمس ذلك مثال يف التشكيالت عكسية تؤثر يف ديناميكية التشكيل احلركي

العام للتشكيل احلركي  مجوع الناس يف ساحات عمومية فأي حركة زائدة من لدن ممثل تؤثر يف التنسيق
 الذي يريده املخرج . 

توازن فوق الركح وإذا ذهبنا إىل أبعد من ذلك ، فليس من الضروري أن حيبذ املشاهدون ال
توازن الفين وهذا النوع يعي( إطالقا، بل يرغبون كل الرغبة يف قبول ما يعرف باسم ال)التوازن الطب

وازن تأكيدي أي موازنة يستعمله الكثري من املخرجني ، وتوازن اجلمال الفين ، إىل حد كبري ، هو ت
 .( 02و 01رقم  )ينظر املخططشخص مؤكد أمام شخص مؤكد آخر ، أو جمموعة  من األشخاص 
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ومهما تكن طريقة احلصول على التوازن ، جيب أن تكون على غرار صورة املنصة كلما 
اجلزء األكرب منها، ومن املفروض أن يكون منظر املنصة نفسه  استعملت املنصة بأكملها، أو استعمل

متوازنا وإال اضطر املخرج إىل االستعانة بالتقنيات األخرى كاإلنارة والديكورات لتعويض عدم التوازن 
 يف تكوين الصورة املسرحية .   

املخرجني حنو التصوير  ام جللوبتطور الفنون املرافقة لفن اإلخراج، السيما فن التصوير صار التوجه الع
نواع التوازن يف الشكل الرسم يف تنشيط فضاءاهتم املسرحية فصار التوازن ظاهراً حيث استخدموا كل أو 

اللون من خالل إطارات رمست عليها أشكال متوازنة بألوان متعددة يكون هلا وزن بصري وامللمس و 
 متساو حىت لو كانت األشكال متفاوتة يف ترتيبها. 

إرساء و نسج جل تعبرياته احلية كيل احلركي يتأثر بشكل فاعل لعضوية املمثل يف إن التش
املتوازنة حركياُ و شعورياً مينح بذلك لإلخراج روحاً متوازنة مع عناصر العرض األخرى لتحقيق اهلدف و 

 األعلى للعرض املسرحي املتكامل.
 

 ابلةالتوازن من خالل جموع الممثلين بممثل واحد من الجهة المق


