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50 المحاضرة رقم   

 

 بناء التشكيل الحركيعنوان املحاضرة: 

 ألاداء التمثيلي إدارةاملخرج و 

 

 إعداد: أ.د. لخضر منصوري

  

نائي يتبادله ثتكتب املسرحيات أصال لتمثل ويراها اجلمهور سواء كانت تنهض على حوار 
الرئيسية لتبليغ ما يدور يف ذهن  البانتوميم( ، فاملمثل هو األداة –ممثالن أم كانت إميائية صامتة )امليم 

 الكاتب املسرحي و املخرج من رؤى وأفكار وانفعاالت إىل اجلمهور.
 حوار املسرحية إن وظيفة املمثل هي أن خيلق على الركح شخصية تصورها املؤلف ووضعها يف

العرض ظة من حلظات حلوأفعاهلا، واملخرج هو املسؤول عن وضعه داخل هذا اإلطار)الفضاء( ، يف كل 
دما يعرب يف صمت ، وأن جيعله مرئيا للمشاهد وبصورة واضحة عند أدائه لسطور النص أو حىت عن

 منصة املسرح أو أن يُعرب دون كالم عن عاطفة أو رد فعل.
لقد كان هدف فن التمثيل وما يزال إعادة خلق الشخصية املسرحية " وقبل أن يأخذ املخرج 

ان املمثل يعمل بنفسه على إعداد  شخصية دوره، ولكن مبجئ دوره األساسي يف العمل املسرحي ك
 أي مساعدة املمثل يف تلك العملية اإلبداعية . 1اإلخراج احلديث ُعهد للمخرج مهمة إعادة اخللق " 

نظرا خلطورة دور املمثل وحساسيته ، فقد مارسه كتاب مسرحيون كبار أمثال سوفوكليس 
صياهتم، وكثريا ما يؤلف بعض الكتاب مسرحياهتم  للممثلني وشكسبري وموليري يف متثيل أدوار شخ

معينني معروفني بقدرات معينة ، فيعمل هؤالء الكتاب على إبداع شخصياهتم املسرحية وفقا ملعرفتهم 
املسبقة باملمثلني وتكون سعادة هؤالء الكتاب تبلغ ذروهتا عندما يقوم ممثلون من طراز رفيع بأداء أدوار 
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اجلمهور، ويكون العكس حينما توزع األدوار على ممثلني بطريقة خاطئة أو ممثلني غري  املسرحية أمام
أكفاء يف تقمص أدوارهم وخلق احلياة الطبيعية على خشبة املسرح وبعث املشاعر اإلنسانية الصادقة، 

يفية لذا من الضروري أن نعرف  عملية مهمة يف تركيب و بناء اإلخراج املسرحي اجليد املتمثلة يف ك
 اختيار املمثلني.   

 
 
 
 :التوزيع -1

يقوم املخرج وفقا ملعطيات النص باختيار املمثلني املناسبني لشخصيات املسرحية على أساس 
 وعلى أساس مرونة املمثل يف جسمه قدرهتم التمثيلية وتطابق بعض الصفات مع صفات الشخصية

 أو املقابلة واملعرفة الشخصية . وصوته ومقدار ذكائه ورهافة حسه وقد يتم ذلك عن طريق االختيار 
عرض املسرحي فنيا، وجتد ينفرد املسرح باالستعانة باإلنسان باعتباره خامة أساسية يف تصميم ال

ل اجلسد يف الفراغ هو هذه اخلامة فعاليتها يف مجاليات التعبري اجلسدي والصويت، ألن حركة وتشكي
ها يف الفضاء ل يف تشكلمزج جديل بني التشكيل يف الزمن والتشكيل يف الفراغ. فقد تروي حركة املمث

تماما كبريا جبسد املمثل حكاية وهذه احلكاية تتطور يف تسلسل ما،  لذا يويل الكثري من املخرجني اه
ب جديدة تغوص يف ثنائية للبحث عن أساليألنه ميثل نقطة بداية يفتح من خالهلا املخرج آفاقاً رحبة 

  جتعل املشاهدين أكثر تركيزاً يف ما يقدم أمامهم. النص والعرض
باألشياء  ولكي يكون هذا التعبري اجلسدي صادقا وصحيحا جيب أن ينطلق من اإلحساس

 –بعاد الشخصيات أ –إنارة( وفكريا )أبعاد النص  –إكسسوارات  -اليت حتيط به ماديا )ديكورات
 العالقات فيما بينها والبعد الفكري للمسرحية( . 

                                                 

   عملية اختيار املمثلني مسي باإلجنليزيةTHE CASTING ات األدوار اليت تناسب كل ممثل .ويتم من خالهلا اختيار املمثلني يف شخصي 
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املخرج لفكرته اإلخراجية ومن هنا متكني إن التعبري على منصة املسرح ينطلق دائما من فهم 
املمثل من أن يعيش الشخصية ، وأن ال ميثل نفسه "ودون أن يقلد املخرج بل يذهب إىل تصوير 

 .(2)سالفسكي" نيالشخصية يف صفاهتا وطبائعها وعالقتها على حسب رؤية ستا
 

فقد كانت معاملتهم " مريهولد" " و" راينهارت" وسالفسكي مثل " كريجنيأما املعارضون لستا
للممثل، على أنه أشبه بالدمية أو أداة بيدهم، حيركوها ويوجهوها حسب إرادهتم وسار " برتولد برخيت 

 .(3)" على نفس هذا املنهج
وإذا كان بعض املخرجون احملدثني يعتربون املمثل هو العنصر األساسي داخل اللعبة املسرحية  

الذي اعترب املمثل "مبثابة احلضور املعاصر للمؤلف كما أن جريزي  (*) ومن بينهم )جاك كوبو(
كرتوفسكي نادى باملسرح الفقري اخلايل من كل اإلضافات الطارئة على املمثل فكان يف مسرحه مبثابة 
جوهر العرض املسرحي، قد ميكن التخلي عن كل مكونات و تقنيات العرض املسرحي األخرى إال 

 املمثل " اإلنسان".
ذ مسحوا يف أعماهلم د تطرق بعض املخرجني املعاصرين يف االستعانة مبنهج ستان سالفسكي إلق

عبري عن صفاهتا من املسرحية حبرية مطلقة للممثل لكي يكتشف أغوار الشخصية املسرحية وطرق الت
 ذ إَن املمثل الذيإخالل احلركة والتصرف على الركح ، وقد أوقعهم ذلك يف الكثري من األخطاء، 
حمالة حقيقة الدور  يفهم دوره ويعيشه بواسطة ذكائه ومن خالل قربه من ثقافة جمتمعه، يكتشف ال

ل الذي ُيسري من ومكنونات الشخصية الداخلية، ليصري عمله على الركح أكثر صدق من ذلك املمث
يراه ى املسرح كما طرف املخرج كالدمية، صحيح أيضا أن املمثل ال يرى نفسه وهو يؤدي الدور عل

لشخصية والدور الذي ااملخرج، كما أنه ال يستطيع أن يدرك إىل أي مدى استطاع الوصول إىل أبعاد 
 ميثله. 

                                                 
 املعهد العايل للفنون املسرحية . –ة منشورات وزارة الثقاف–ترمجة ضيف اهلل مراد  -سالفسكي وبريشتنيستا –: متارا سورينا  بنظر  2
3Paris )1972" (Collection "Points/Littérature -Editions du Seuil , Voir Bernard Dort, lecture de Brecht 

France , p 58. 
جماهبة الواقعية التفصيلية وقد دخل عامل املسرح من  جاك كوبوه من أهم املخرجني الفرنسيني الرواد الذين هنجوا منهج االعتدال والتعقل يف(*)

 . 1909ناقدا وأديبا وحمررا واحد مؤسسي يف )اجمللة الفرنسية اجلديدة ( اليت أسست عام  صحايف والنقد، فقد كانعامل ال
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تشمل عالقة املخرج باملمثل جمموعة من اخلطوات، أثناء تركيب العرض املسرحي انطالقا من 
تنفيذ الرؤية اإلخراجية ألي اختيار املمثلني حىت مرحلة بداية العروض مرورا بإجراء التمارين والربوفات و 

 نص مسرحي .
على املخرج أن يستخدم خيال املمثل وإمكاناته اجلسمانية والصوتية من أجل الوصول إىل 
التشخيص الصحيح كما هو معاش يف ذهن املؤلف ورؤية املخرج، وعلى هذا األساس يتحدد عمل 

 املخرج مع املمثل على ثالثة مستويات . 
 المستوى األول :-1
يتعلق باجلانب البصري ومبظهر املمثل ومقدار مالءمته ملظهر الشخصية )األبعاد الفيزيولوجية  

احمليطة به داخل الفضاء، وهل يتفق مع الفعل  املفرداتوالطبيعية للشخصية ( وموضع هذا املمثل من 
البصري الذي تقوم به الشخصية واحلدث الذي تعيشه مع جمموع لشخصيات األخرى، ويتعلق اجلانب 

باألزياء  واملاكياج و األلوان يف هتيئة احلركة والكشف عن أبعادها وانسجامها مع األلوان املستخدمة 
 يف اإلنارة يف تعبريها عن الفكرة املراد توصيلها إىل املشاهد.  

 المستوى الثاني : -2
ت ذلك مع صفا يتالءميتعلق باجلانب السمعي للممثل يف أصواته وطريقة كالمه وهل 

الشخصية املراد أدائها يف تغريات اإليقاع سواء بالتوافق أم بالتضاد مع دوافع الفعل و كذا يف اخلروج 
من تلوين أحادي للنص حىت ال يقع امللل، ويقوم املخرج بتقدمي كل املعونة للممثل للوصول إىل اهلدف 

 املرجو .
ته يف تالؤمها مع أبعاد يتعلق باجلانب احلركي للممثل يف إمياءاالمستوى الثالث : -3

الشخصية ودوافعها وعالقتها مع الشخصيات األخرى اليت يلتقي هبا، وتصحيح إيقاع احلركة مع تلك 
 األبعاد والعالقات .

إمنا هو ترويض للخيال وتوجيهه ضمن  امليزانسنيتقودنا هذه املستويات إىل أن عمل املمثل يف 
متطلبات حمتوى املشهد أو العرض املسرحي ككل، بروحه ومبرونة جسمه يف خلق تشكيالت داخلية 
وخارجية، ألن كلمات املؤلف ورؤية املخرج تعترب مبثابة  احملفز على دخول املمثل أعماق الشخصية، 

سدية وصوتية، حتقق ال حمالة منظومة مجالية للعرض اليت يراد متثيلها من خالل املزاوجة بني عالمات ج
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املسرحي ككل. هذه  احملفزات تأيت عن طريق التدريب والرغبة يف حتويل هذه الطاقات إىل متعة بصرية 
مجيلة، ويتحدد ذلك بأنواع متعددة للتمثيل لكسب حرفية الالزمة لبناء صورة مقنعة لشخصية الدور 

 لق جتربة فريدة يف فن املمثل.فتكسبه بذلك مهارة عالية يف خ
 التمثيل االستغاللي :  - 2 

جلسدي، أو أحد يهدف هذا النوع من التمثيل إىل استغالل صوت املمثل وشخصيته ومجاله ا
ل جملرد جذب باملظاهر اجلذابة بنوع خاص، ليس إلبراز مالمح الشخصية اليت يصورها فحسب، 

 صوته أو شخصيته.االنتباه املثمر لوجه املمثل أو شكله أو 
نلتقي كثرياً هبذا النوع من التمثيل يف فن السينما والتلفزة حيث يهتم بإبراز وتوجيه انتباه املتلقي 

، دون اعتبار إىل مطابقة هذه الفيزيولوجيا أو مناسبتها ألبعاد *على ما يريده املخرج والتأكيد عليه
الشخصية املراد متثيلها، واحلقيقة أن هناك جمموعة من املخرجني احملدثني مييلون إىل هذا النوع من 
التمثيل، جلذب املشاهد وألنه مييل ويعجب هبذا النوع من التمثيل، فالفتاة احلسناء والشاب ذو الصوت 

 ما صفة اإلقناع والتواصل مع امللتقي يف جانبه النفسي .  الرنان هل
  Interprétation mécanique التمثيل اآللي أو الميكانيكي -3

يتأسس هذا النوع من التمثيل على انتقاء االنطباعات حىت تصري شبيهة بالفنية وأن املمثل 
حتس به الشخصية يف أية حلظة  اآليل ليبذل جهدا كبريا يف دراسة وحتليل دوره، ليكتشف بالضبط ما

معينة، لكن بدال من إعادة خلق هذا اإلحساس فنيا يف داخل نفسه، فإن املمثل يكتفي بالبحث عن 
، إىل أن يعثر على هذا الفعل أو احلركة العاطفية *أصناف االنطباعات اليت اكتسبها يف جتربته احلياتية

شاهد هذا اإلحساس، فمثال يأخذ يف حركة الذهاب واجمليء املناسبة أو النغمة املماثلة اليت تنقل إىل امل
ليعرب عن القلق أو أن يضع يده على جبينه ليعرب عن اخلوف وعادة ما تكون هذه االنطباعات خالية 
من محل أي إقناع حقيقي للمشاهد، ونتيجة لذلك ال تستطيع اثارة املشاهد عاطفيا بل عليه " توظيف 

كية واحلسية، فالنص املسرحي حيتاج دائما خللق عامل ذهين وحسي للشخصية، مجيع طاقته التخيلية واحلر 

                                                 
يف املسرح فيتم ذلك عرب تسليط إنارة  على منطقة أو فضاء معني أما Le Zoom يتم توجيه انتباه املتلقي يف السينما من خالل الزوم  *

 مركزة على ممثل أو أشياء داخل الفضاء املسرحي.
اتية اليت مر هبا ليجد من خالهلا آليات و يسميها ستانيسالفسكي بالذاكرة العاطفية، حيث أن املمثل يستنجد بذاكرته و األحداث احلي * 

 الشخصية املراد متثيلهاجديدة تساعده على تكوين 
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من خالل العمل الفين ال من جمرد   L’intellectualisationمن خالل عملية تثقيف بناء الشخصية 
 اخلالية من أي انفعال حيتاج إىل صنعة فنية . (4)إعادة صناعة االنطباعات "

 
 
 التمثيل التمثيلي:  -4

ثل طريقاً شاقاً للوصول هذا النوع من التمثيل يف أوج صورته إىل الفن األصيل، فيسلك املميصل 
حلركات العاطفية بالشخصية اليت ميثلها إىل حد " الكمال" وال يدخر أي جهد يف احلصول على ا

 حىت يصري ق التفاصيلي النقي الذي يهتم بأدالصحيحة، واالنفعاالت الكاملة. وهذا العمل التمثيل
 هذا النوع من التمثيل يصبو إىل درجة عالية يف تقمص شخصية الدور .

يتطلب هذا النوع من التمثيل دراسة شاملة وعميقة لكل جزئية يف الشخصية والبحث عن كل 
املمثل برتكيب كل جزئيات الشخصية اليت درسها حىت يكاد يصل "دقيق من أدق اإلحساسات، فيقوم 

، مث ينتقي بعضا (5)"الواقعية، وكأنه هو الشخصية حيث يضعها يف حيز الوجودبالتمثيل إىل احلقيقة 
قليال من احلركات العاطفية املعربة الذاتية، تكون مثاًل يف طريقة املشي أو يف طريقة الشرب أو بطريقة 

لكلمات معينة، فيعتاد املمثل على عواطف خاصة بالشخصية، فينتج ال حمالة  غري عادية يف النطق
دقة مؤثرة صفات الشخصية اليت أرادها املؤلف واملخرج معا " ويقوم بإدخالنا يف عوامل روحية من وب

خالل املالحظة، وختزين املعلومة، وحتليلها واستنباط املواقف احلياتية مث جيمعها ويذهب بنا إىل اخرتاع 
أن تفعله واليت يسميها  أو بشكل أكثر دقة ما تريده الشخصية وما تنوي (6)وخلق الشخصية املسرحية "

 ستانيسالفسكي بالشعور الشخصية املسرحية.
حينما يكتمل عمل املمثل يف بناء شخصية دوره أثناء مرحلة الربوفات، يرتاجع التمثيل التمثيلي، 
فيفصل نفسه عن شخصية دوره عاطفيا، و يصري يتعامل مع الشخصية كفنان مبتكر، إذ كلما طلب 

                                                 
-مشق للطباعة والصحافة والنشر دار د–ترمجة : ممدوح عدوان ـمراجعة و تقدمي علي كنعان -ينظر هارولد كلريمان، اإلخراج املسرحي   4

 .120ص 1988
5 -ur , honoré : Sabine Chaouch, la philosophie de l’acteur, la dialectique de l’intérieur et de l’extérie Voir 

champion éditeur , paris –France , 2007 , page 215. 
6., la philosophie de l’acteur , Op cit P 305 Sabine Chaouch 
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ة املسرحية ميد يده إىل الصورة اليت ابتكرها يف دهنه، كما لو كانت ثوبا منه أن جيسد تلك الشخصي
معلقا على مشجب، فيأخذها ويتقمصها مث يعرضها أمام اجلمهور جبميع تفاصيلها، هدفه يف ذلك 
إحداث تأثري مقصود يف عقل اجلمهور وروحه وخياله، ورغبة منه يف التناغم مع ذواهتم، سواء يف 

اليت يسعى لبلورهتا، حبيث أن ذاته الفنية ال تتحقق إال من خالل ذوات اآلخرين  األهداف أو القيم
االنفعالية، ومهمته ال تقتصر على التوصيل و التبليغ فقط، بل تشتمل التفسري أيضا من خالل أسلوب 

ؤية إمياءاته وحركاته اجلسدية ونرباته و إيقاعه الصويت، وهو أسلوب حمكوم باإلطار العام للعرض والر 
وإن اخلطاب يف  املتلقي املباشر بالنسبة للممثل اإلخراجية، " إن اجلمهور يف هذه العملية يلعب دور
وهذا يعود إىل أن عمل املمثل إمنا هو ترويض  7جممله وإن جاء على لسان الشخصية فإنه موجه هلم "

 للخيال وتوجيهه ضمن متطلبات العرض التابعة له من نص املخرج واملؤلف يف نفس الوقت .
   التمثيل و المعايشة -5

يتضمن هذا النمط من التمثيل كل األشياء اليت يضفيها املمثل على التمثيل التمثيلي، فهو   
كل مرة ميثل فيها الدور، فهو يكرس نفس العناية والدراسة الفائقتني يشمل اإلحساس احلقيقي يف  

لتكوين بناء الدور، بإضافة إىل شعور املمثل أثناء تكوين شخصية دوره حبقيقته العاطفية اليت تشعر هبا 
الشخصية اليت ميثلها يف كل مرة يقوم فيها بأداء الدور فإذا أحست الشخصية مثال " بعاطفة الغضب، 

ملمثل نفسه يشعر هو أيضا بنفس العاطفة، وبالطبع بنفس الشدة تقريبا، فهذه العاطفة مشاهبة فإن ا
الشخصية جبميع مواصفاهتا، ويستطيع أن ينقل للمشاهدين يف كل مرة  معايشةهلا جدا، فيعيد املمثل 

ية أقوى " يصعد فيها على املنصة نفس الشعور تقريبا أو إحساسا عاليا حىت يثري فيهم استجابة عاطف
ظهر من خالل العرض املسرحي اهلدف األعلى والفعل الداخلي يويكشف عن سلوك الشخصيات، و 

 . 8للنص "
يل       والذي هو النمط النموذجي للتمث "Stanislavski لستانيسالفسكي"هذا النمط تبعاً 

تمثيل يعيشه أغلب املمثلني جيب على مجيع املمثلني أن حياولوا الوصول إليه، وبالطبع هذا النوع من ال
ة بنفس فيشعرون فجأ يف حلظات عابرة من العرض املسرحي ألنه يعتمد على درجة عالية من الرتكيز،

 اهد .   ميثلوهنا فينجحون يف نقلها إىل املش العاطفة اليت تشعر هبا الشخصية اليت
                                                 

 .36ص -2003-1ط –اجلزائر –منشورات االختالف –عمر بلخري ، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية  7
 4، ص  سم متارا سورينا ، ستانيسالفسكي وبريشت ،  8
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ولكي يساعد ستانيسالفسكي املمثل الذي يعمل حبق يف احلصول على األمانة واإلخالص يف 
 " و "بناء الشخصية "un acteur se prépareمتثيله، وضع كتابني مهمني مها " ممثل يستعد " 

"Construction du caractère  يهتم هذان الكتابان بنوع خاص، بشرح احلرفية الالزمة للحصول "
التمثيل  -التمثيل اآليل -، )التمثيل االستغاليل*على الكفاءة يف منط معايشة الدور وأمناط التمثيل

يف مجيع أحناء العامل واليت صارت أكثر نفعا  la méthodeاملعايشة..( وُعرف بأهنا الطريقة –التمثيلي 
للممثلني يف العصر احلديث من أية نظرية أخرى ، فعلى األقل ، أجربهتم على دراسة ونقد وظيفتهم 
يف املسرح كفنانني حياولون اكتشاف سبب وجودهم على املنصة، وماذا ينتظر منهم بالضبط، وكيف 

عملية التقمص احلقيقي الشخصية و ن خالل عملية معايشة ميكنهم القيام مبسؤوليتهم على خري وجه م
 اليت تنسج عالقة إجيابية مع املتلقي املسرحي.

 
 

 

                                                 

 *اليت سبق ذكرها يف املباحث السابقة . 


