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 يملعلا ثحبلاو  يلاعلا ميلعتلا ةر از و 

 1نار هو  ةعماج / نو نفلا مسق / نو نفلاو  بادألا ةيلك

 فن التمثيل : مقياسلا ناو نع

 يناثلا : يسادسلا

  9191/  9112السنة األولى ماستر إخراج مسرحي : المستوى 

  : ةثلاثلا ةر ضاحملا                           

 : مسرح القسوةأنطونان أرطو و 

من التجريبية،وكل تناول الظاهرة املسرحية أفرزت مرحلة التجريب املسرحي يف أوربا عديد املختربات 
يتخذ مفهوم " حيث ومن مجلة املبدعني الفرنسي أنطونان أرطو،زاويته اليت رآها أصلح وأفيد إبداعيا

للتدليل على قيم متناقضة،  ادالالت خمتلفة، و إن مل تكن متعارضة، فهو يستخدمه هاملسرح عند
يشري إىل دقته  و ال يعين ذلك اضطرابا يف فكر آرطو، بل. على ما رفضه، و يدعو إليه يف اآلن نفسه

إن  1".و ديناميكيته، إنه يريد من وراء ذلك أن حييي مفهوم املسرح و أن يعيد إليه قوته اليت فقدها
جل كبار املسرح فكروا دائما من خارج أسوار املسرح، و من بينهم آرطو ، الذي بدوره ال جيعل من 

ى ذلك يف نصوصه اليت ليست جمرد  املسرح غاية يف حد ذاهتا، و إمنا طريقة إلعادة احلياة، و يتجل
 .كتابات نظرية عادية، حيث أضحى من غري الالئق فصل املسرح عن باقي آثار آرطو

املسرح بكونه عملية سحرية حقيقية، و يدل ذلك على التغيري الذي كان يتطلع إليه و " آرطو"يعرف 
حتت  -الفنون التشكيلية فمع بداية القرن العشرين توقفت. الذي حتقق خارج جمال املسرح من قبل

ومن هنا أصبح املسرح 2".على أن تكون جمرد تقنية لتصبح نوعا من السحر –تأثري الفن اإلغريقي
أنطونان )مسرح  جاءلقد . " ملزما بتحقيق ثورته اخلاصة، ومن مث التحرر من كل ما كان حيي عليه
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ته الكاملة اليت حرم منها حىت كرد فعل ضد املسرح السائد ، من أجل أن يعيد للمسرح حري  3(أرطو
و كان هلذا املسرح الفضل يف حترير  4".اآلن، و اليت حتققت يف جماالت املوسيقى و الشعر و الرسم

 .املسرح من كل العوائق كبقية الفنون السابقة الذكر و اليت أخذت حصة األسد

لق عليه اسم مسرح يط..."و يف املعجم املسرحي ملاري إلياس و حنان قصاب فإن مسرح القسوة 
     Antonin Artaud ان آرطونو مسرح القسوة تعبري ابتدعه املسرحي الفرنسي أنطو . العنف

، و يف بيانات و (2891" )املسرح و قرينه" و صاغه بشكل نظري يف كتابه ( 2181-2891)
آرطو كما طرح ... م نشرت يف أعماله الكاملة 2899و  2892حماضرات كتبها و ألقاها ما بني 

مفهوم مسرح القسوة و أعطاها بعدا فلسفيا يف حماولة إلعادة صفة القدسية إىل املسرح الغريب الذي 
و من هذا املنحى بدأ  5"وصل برأيه إىل طريق مسدود حني ابتعد عن أصوله و أهدافه االحتفالية

لذوبان بني املمثل بتحقيق نوع من السحر و ا انددم سرح الغريب القائم على احملاكاة ،آرطو للم ضرف
مستنبطا ذلك من الطابع الطقوسي للمسرح اإلغريقي القدمي و املسرح الشرقي املعتمد هور ،و اجلم

جيب أن ننتهي إذن من اإلميان اخلرايف بالنصوص و الشعر " و لذا . على التقليد و شعوب املكسيك
ينها، إذا استخدم بطريقة راقية أعتقد أن املسرح قادر على التأثري يف شكل األشياء و تكو . املكتوب

بل يتعلق . القسوة اليت ميكن أن ميارسها بعضنا ضد بعضذلك أبدا تعين ال  واقرتح مسرحا للقسوة، 
لقسوة أن متارسها األشياء ضدنا، ألننا يف النهاية لميكن إذ  .6"بقسوة أكثر إرهابا و إلزاما و قوةاألمر 
وة يف الوسط ليستمتع بالعرض بأصواته و باهتمام، يبحث اجلمهور يف مسرح القس جيلس.أحرارا لسنا

عن تلك األصوات و الصرخات و ما مصدرها، لذلك اقرتح آرطو مسرحا تسحق الصور املادية 
 .إىل دوامة من القوى العليا الفاعلة هالقاسية و العنيفة فيه شعور اجلمهور و تبهره، و تأخذ

فكرة تأثري  ،و على املسرح أن يتخذ ابتداء من هذه الفكرة أن كل ما يؤثر فينا قسوة،آرطو يرى " 
رد كل ما يف احلب أو اجلرمية أو احلرب أو اجلنون إذا أراد أن يستعيد سعلى املسرح أن ي. بالغ املدى
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سيطر على شعور اجلمهور من كل ناحية، دون جعل ار تدو أو هبذا يوصي آرطو بعرض . 7"ضرورته
 . غلقنيو القاعة عاملني م املسرح 

أما مسرح القسوة املعاصر فيمثل تيارات العنف املنتشرة يف أوربا منذ احلرب " : يقول أحد النقاد  
الطقوس السحرية اليت تضفي على حبكته جوا العاملية الثانية، و هو يعتمد على جو من السحر و 

ألهواء و األحالم الكامنة ، ألنه مبثابة مصدر ل8"و الالمعقول و اجلنس و القسوة العشوائية من اجلنون
ون دماء و القتل و املوت، ألنه قد تكيف النفوس، إال أن القسوة يف مسرح القسوة ال تعين العنف و ال

فمسرح القسوة ليس عرضا بال " ختلو منها أحيانا أخرى،  املشاهد حتوي القسوة أحيانا و قد بعض
هذا الرأي رأي نيتشة الذي أثث متفرجني فحسب، بل هو كذلك كالم بدون متفرجني، و ميثل 

فلسفته يف بداية القرن بالكثري من األفكار الطبيعية بعد أن فقد العامل الغريب اإلميان بقدرة الكنيسة 
، لذلك مل يكن مسرح القسوة جمرد نص يكتب ليعرض، و ال هو ذلك املسرح 9"على حل مشكالته

ة و موقف من قساوة احلياة اليت متليها األنظمة ، و إمنا هو نظرية مكتملباليةالذي فيه شعائر قدسية 
 تضميناتفيه  تظهرجيب أن فحني تقدمي النص على الركح، ... السائدة أو الكنيسة أو قوى الشر

 عاكسا للطرق التقليدية يف األداء،يكونفيها ماملسرحي التمثيل  ليصبحالفلسفة و مفردات احلياة، 
مسرح القسوة ال يعتمد على التكرار و إمنا  ألنمركزا لإلشارة و فاعال يف تكوين الصورة، فيها اجلسد 

 .يعتمد على الفعل املستمر

مثة تداخل مهم حيدث بني مسرح القسوة و فرويد و نيتشه، خاصة يف حتويل مشاهد مسرح القسوة "
 .10"إىل أحالم، و لكنها أحالم قاسية حمسوبة كما يقول دريد

أن احلياة ال بد أن تسري بطريقة معاكسة ملا يرغب فيها  ،القرن العشرين فالسفةدرك أرمبا و 
. السياسيون، خاصة و أن احلروب املختلفة مل تكسب غري الدمار لإلنسان و العقل و املستقبل

رح اقرتح فكرة العودة باملسقد آرطو  وكان القوة و القسوة و األحالم، ووضعوا لبنة تغيري العامل بواسطة
 .إىل الفكرة السحرية األوىل، املستمدة من التحليل النفسي، فالشعر و احللم متشاهبان 
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وقد حاول بعض املسرحيني اجملربني جمارات فكرة القسوة يف خمابرهم،متاما كما فعل جريزي 
و إمنا يف .. .يعود مسرح القسوة بصيغة درامية أخرى، و لكن هذه املرة ليس يف فرنسا"  غروتوفسكي

و لكل املخرجني  ،التلميذ املغاير منهجا و رؤية لستانسالفسكي ،روطوفسكيبولونيا، و على يد غ
العمالقة، عندما حول مفهوم مسرح القسوة إىل املسرح الفقري، معتمدا على كتاب آرطو نفسه هبذا 

ر روطوفسكي جريء حني وقف يف وجه املخرجني الكباجاز القول لنا ،بأن غومن هنا  11". الصدد
كما أن مسرحه و متارينه على املمثل كانت   ،، وهدفه إزدهار األدب مبا فيه املسرح و تياراته املختلفة

 .نقطة البداية يف نضج جتربة مسرح الصورة

حبيث مكن ربط آرائه بتوجهات املسرح الرمزي من ناحية و  ،من فراغ مل تتأتى" آرطو"إن نظرية 
يف زمن العشرينات من ناحية أخرى، إذ نلمس ذلك يف تشابه مبكرا باحلركة السريالية اليت انظم إليها 

اللذين طالبا بإعادة " آبياأدولف "و " كريججوردن   "و كذا توجهات " نيتشه"أفكاره لطروحات 
 .النص االستغناء عناحملاكاة و  منطابع القدسية إىل املسرح و التخلص 

و لكن كالطاعون،   معدفذلك ال يرجع إىل أنه  كان املسرح اجلوهري كالطاعون،فإذا  :يقول أرطو " 
،املعرب عنها تنطلق من اختالجات املمثلأعماق قاسية،  منبعثا من  لريتطم بالواقعكشفا، و تقدما، 

نون جبيبحث ارطو يف منهجه، عن خصوصية اجلسد يف األداء املسرحي الساحر،يشبهه  12."جسديا
مسرح خيلخل السائد و النمطي يف الثقافة الغربية ، مسرح تتحقق أبعاده من  يتافيزيقي،املسرح امل

 احلاضنةو الصراعات النفسية االجتماعية  التقليدي التواصل اللغوي يثق يفال ،خالل اجلسد 
 .للمشهد املسرحي الغريب

 :أثر المسرح الشرقي في مسرح القسوة 

ة يف الغرب، و خلفية حتوهلا، و زادا معرفيا و مجاليا يعترب املسرح الشرقي مركز جذب التجارب املسرحي
مطلع القرن املاضي،  يفاملسرح الغريب  علىالتأثري الذي مارسه املسرح الشرقي  نشري هنا إىل. لتألقها

الذي يعترب مرجعا أساسيا يف  ،آرطوومنها نستحضر معه أيضا عالمات بارزة يف املسرح التجرييب،  و
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 همسرح"بتأسيس  2811قام يف عام  الذي، إىل ريادة ألفريد جاري افةاملسرح احلديث، باإلض
استلهم أفكاره حيث والذي شكل انطالقة فعلية ألرطو،" روجيه فيسرتاك"بالتعاون مع  "اخلاص

الفضل كل الفضل يف مجع آراء ألفريد جاري وأفكاره  و يعتقد الدارسون أن آلرطوالفيزيقية منه،
ملسرح و ا" اليت ضمها كتابه " مسرح القسوة"املبعثرة و دراستها و حتصيلها للخروج بنظرية ما مساه 

لقد شغف آرطو،   على مسرحه، األثر الواضح لمسرح الشرقيم،كما أن ل2891الصادر عام " قرينه
امليتافيزيقية و حاالت اهلوس و )بالظواهر الغيبية )و بعلم  طرائق السحر عند الشعوب البدائية،

سدا جالالمعقول اخنرط فيه آرطو . )الكيمياء ووسائل التنجيم يف الشرق(... وهذا العامل(... الشعوذة
يقوم على أنثروبولوجيا  ،أسس مسرحاو على املسرح الواقعي و النفسي " آرطو"مترد . 13("وروحا

و إذا كان املسرح . األوروبية السياساتاء الروح و السجية اليت لوثتها تعكس صف ،حضارات بدائية
مللم   ،رطوفإن آالغريب قد تعامل مع هذه العناصر على أهنا هامشية و ثانوية و استبعدها من مركزه، 

املهم و الثانوي إىل املركز و جعلها نواة  استدعىالعناصر املكونة للمركز و املنتمية إىل الواقع،  كل
و ما يعلل هذا التحول هو كون املسرح الغريب القائم على مبدأ الكلمة  ،خلطاب املسرحي املعاصرا

 انزاحتو هكذا . أصبح عاجزا عن إبقاء املوضوع املسرحي ما يستهل من تقنيات و ختيل ومجاليات
لمة ، و هذا ال يعين أن مسرح القسوة ختلى عن الكالحركةعن املركز لتسلم السلطة إىل  الكلمة

أي جدد وظائفها و جعلها تتقاسم سلطتها مع عناصر  ،و إمنا اجته هبا إىل اجتاه جديد( النص)
مبا فيها  ،خلشبةمكونات اعلى أكثر على الرتكيز  املمثل املسرحيتساعد لأخرى، و استخدمها بدقة 

و . و الرقص و الفن التشكيلي و التمثيل الصامت و التمثيل الغنائي و اإلنارة و املناظر املوسيقى،
شاعرية " بدل " شاعرية املكان" بـ " آرطو"ما يسميه  عندما متتزج فيما بينها تشكل هذه العناصر

ا ، و هذه العناصر و متازجهالكالسيكي اليت كانت دائما أهم أدوات التعبري يف املسرح" احلدث
مقاومة هذه اجلمالية  ارطو مل يستطع .آرطو كبري فلسفة العرض املسرحي عند   يعكس بشكل

أكثر ما يلفت النظر فعال   ويقر ارطو أن  ،من حيث سحرها الشرقي، "بايل"املستلهمة من مسرح 
يف هذا العرض، الذي جعل لكي حيري مفهوم الغربية للمسرح، هو أن الكثري سينكرون كل صفة 

استطعنا أن نراه هنا إن ما يلفت النظر  ،له، يف حني أنه أمجل تعبري عن املسرح اخلالص مسرحية
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وحيرينا حنن األوربيني هو العقالنية الرائعة اليت حنس بطقطقاهتا يف كل مكان، يف نسج احلركات 
سعة تقطر و يف تغيريات الصوت املتنوعة إىل ما ال هناية، يف هذا املطر الرنان، كأنه غابة شا ،الدقيقة

كل شيء يتوافق،   :النتقال من احلركة إىل الصرخة أو الصوتا. أيضا ةتنتفض و تشابه احلركات الرنان
 14"عرب قنوات غريبة حفرت يف الفكر مباشرة 

و   ،باملمارسات الطقسية والنزعات الروحيةأنه يزخر  ،باملسرح الشرقي ولعل سبب هذا االهتمام
أن املسرح الشرقي ذي النزعات امليتافيزيقية املناقض للمسرح " ،حيث بولوجياجلانب األنثر كذلك 

تستمد ... و النفسية تأخذ األشكال فيه معناها على شىت املستويات( املادية)الغريب ذي النزعات 
عن طريق أداء املمثل  األشكال قدرهتا على إثارة االنفعال و السحر و تصبح إثارة مستمرة للفكر

على عاتقه بتطوير لغة مسرحية طقسية قائمة على إعادة " آرطو"هنا أخذ  ، ومن15"املسرحي 
 (.وز اهلريوغريفيةبالرم)ية الكونية أو ما أطلق عليه اكتشاف العالمات اجلسد

مالية من خالل أن خيلق فضاءات مسرحية تعرب عن أفكاره و رؤاه اجل" آرطو"وهبذا األسلوب استطاع 
متيز هبما عصره، استخالص  رابات و القلق اللذين تعكس االضط( thèmesموضوعات " )

يمات كونية و عاملية تفسر وفقا ألقدم النصوص و و ستكون هذه الث... نسان و حياته أساطري اإل
، إن مجيع أفكار آرطو و آرائه اليت نادى و آمن هبا، ال ينبغي 16"تأخذ عن علوم نشأة الكون القدمية

لذا فهو دعى إىل مسرح حبجم احلياة، و  ،ية التعليمية التقليديةتحقق بواسطة األساليب املسرحتأن 
 أن لغته األدبية باعتبار ورفض املسرح التقليدي  معيضم بني جنباته سحر األحالم و اتساع الواقع، 

ومن مث فمن الواجب  ،الكالم ليس من وسائل التعبري املسرحي و إمنا هو من وسائل التعبري األديب" 
 17."ا كامال على العناصر اليت خيتص هبا املسرحأن نركز تركيز 

س و األساطري يف الدراما املسرحية آلرطو صفة الريادية يف ميدان التجريب أعطى مفهوم الطق
هو تلك النزعة البدائية اليت تتكون من  ،حيدد مالمح احلركة الطليعيةوصار جليا أن ما  ،املسرحي

فاألول يكشف غور احلاالت احللمية و مستويات العقل الباطن و : جانبان يكمل أحدمها اآلخر 
                                                 

 98-91، الطبعة األوىل، ص 2829ن آرطو، املسرح و قرينه ، تر سامية أسعد، دار النهضة العربية، القاهرة ناأنتو 14
 211ان آرطو، املسرح و قرينه، م س ، ص نأنتو 15
 51املركز العريب للثقافة و الفنون، بريوت د ط د ت ، صعبد املنعم امساعيل، : جورج لورث، مسرح اإلحتجاج و التناقض، تر16
 21ان آرطو، املسرح و قرينه، م س ، ص نأنتو 17
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دوره الرتكيز على األسطورة و السحر بشكل شبه ديين و لثاين الغريزة املوجودة يف النفس البشرية، و ا
لعرض ا جعله نواةودفعه إىل التجريب على الطقس و  لدى ارطو، هو األمر الذي حرك كيان املسرح

و الصوت  ةحلركة و اإلمياءعلى تعتمد أساسا  ،املسرحي، مبا أن الطقوس هي ترميزات للخربة الدينية
لغة مسرحية ب تسرد املناظر،  فيها الطبول و املباخر و األجراس و الشموع ُتستعمل هلا صفة التقديس 

هلا إمكانية  يف رأي أرطو تأسيس فضاءات مسرحية،  ،اهلدف منهاتقع فيما بني احلركة و الشعر
ينفتح املسرح خارج الكلمات و يتطور يف الفضاء و يؤثر " حبيث  على الركح،التعبري الديناميكي 

اهتزازا على اإلحساس عن طريق النربات اليت تصدر عن الكلمة و يتم التدخل بني لغة األصوات 
ن ينظم لغة ، و أيث ميتد معناها و شكلها و جتميعها إىل اإلشاراتالسمعية و اللغة البصرية حب

و جيعل من األشياء و الشخصيات رموزا يستخدمها  ،الفضاء لغة األصوات و األضواء و الكلمات
ضبط التعبريات و  ، يساعده علىإجياد نسق مجايلعن  "آرطو" ، يبحث18"على مجيع املستويات

ألجل السيطرة الكاملة على كل عنصر من  لدى املمثل، ات الصوتيةاحلركات و اإلمياءات و التنويع
يسعى إلجراء عملية حتول لدى اجلمهور من خالل توظيف تقنية " آرطو"و كان . عناصر العرض

كوهنا عوامل مساعدة إلطالق عملية   ،األحالم و حمتويات العقل الباطن و كذلك التداعي احلر
كل ما هو مظلم و حمجوب يف الذهن " التحول و إزالة الشك لدى اجلمهور و هو ما عرب عنه بأن 

 19".للمثل جيب أن يعلن باعتباره شيئا حقيقيا من خالل التجسيد املادي

ليله اجلمعي و يف حت( Yung)يونغ  عندالتحليل  ومبادئاملسرحية " آرطو" هناك توافق بني أهداف
و تعد األساطري تلك  ،ال خترتع األساطري و إمنا تعيشها  االبداعية،لية مالذي وجد فيه أن الع

 20"البشري يف الالوعي ،الراكنةالتجليات األصلية للنفس اإلنسانية يف مستوياهتا السابقة على الوعي
ن ممكنه هذا األسلوب  ،ولمية أي احل ،توظيف تقنية احلاالت املذكورة سابقا" آرطو"وهبذا استطاع 

لرموز اهلريوغليفية وسيلة لنقل األفكار و املعلومات وقد رأى يف ا... ر مسرحياستخدام احلوار يف إطا
حيقق يقدم األشباح و الدمى و كل ما من شأنه أن يهز األعصاب و يوقع الدهشة و .. يف األحالم

                                                 
 212-211ص  - 2889 –أكادميية الفنون  –سامح فكري / تر عي، طليكريستوفر اينز، املسرح ال18
 219ان آرطو، املسرح و قرينه، م س ، ص نبنظر ، أنتو 19
 255، م س ص الطليعيح بنظر، كريستوفر اينز، املسر  20
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و األحداث و العنف  و القوى البدائية  تلقياملبني اليت استطاعت أن جتمع  العناصرو هي  ،الذهول
 21"اليت تسيطر على العامل يف إطار من الوحدة األسطورية املطلوبة

 : آرطو في منهجالممثل 

يتحكم يف املمثلني و حيوهلم إىل كائنات احتفالية " مسرح القسوة " صاحب نظرية " آرطو" كان 
يقاع اإلخراج حىت قبل أن يعرف املسرح الشرقي متحركة مع مسار التنغيم، و توايل اإلهتزاز، و إ

فمسرح آرطو بعيد كل البعد عن كثرة احلوار و اإلطالة يف الكالم  " ، و بالتايل 2891الباليين سنة 
كما هو املسرح الغريب، بل يدعو إىل مسرح شامل يعتمد على احلركة و الكوريغرافية و التشخيص 

يف رأيي إن : " لذا يقول آرطو22".لغناء و اإلمياء و الباليهالتعبريي اجلسدي، عالوة على الرقص و ا
املنصة مكان مادي ملموس، حيتاج منا أن منأله، و أن جنعله يتكلم لغته املادية اليت خياطب احلواس 

الذي ال  املهمل املهجور، يعاحملدد يف الو  ،قرين املسرحجيب الغوص يف خبايا ...مستقلة عن الكالم
و الصور  يةاجلسد ارطو، ممثليه على االهتمام باحلركة  حيث 23..."يستعمله رجال املسرح اليوم

 تعميم صفة وتشغيل احلوارات اململة، كما يدعو إىلمن استخدام اللغة املنطوقة،الكوريغرافية أكثر 
، و ذلك 24..."ربولوجيةالذي حيول العرض املسرحي إىل فرجة احتفالية أنث ،املمثل االحتفايل الطقسي

ذهنيا ووجدانيا و حركيا، و حتريره من غرائزه االنفعالية السلبية، و تطهريه  التأثري احلي يف املتلقي،بغية 
 .شعوريا و ال شعوريا عن طريق تشخيص مواقف درامية أكثر عنفا و قسوة

املقرتحات العملية عن ة من على تقاليد املسرح احلديث،طرح مجلعارمة  ثورةمسرح القسوة مبثابة يُعترب 
مبا يتالءم مع  ،وتكييفهابعد تفسريها مبفهومه الفلسفي و الفين مفهوم القسوة مسرحيا،كيفية حتقيق 

وحيتمل أن يكون ذلك املس حالة ... كلمة املس  أطلق آرطو على مسرحه،. " وظيفة املسرح العالجية
 25"منطقية جيب أ يسعى إليها ممثل مسرح القسوة

                                                 
 51جورج لورث، مسرح االحتجاج و التناقض، م س ، ص 21
  11:11، 1121أوت  11: خ الزيارةتاري http://www.dorodo.com/archivs/?p=45630داوي، نظريات املمثل يف جمال املسرح، محمجيل 22
 91، ص 2811، 2، املسرح الفقري، دار الفران للنشر احلديث، الدار البيضاء، طغروطوفسكيجريزي 23
 مجيل محداوي، نظريات املمثل يف جمال املسرح، م س 24
 215ان آرطو، املسرح و قرينه، م س ، ص نأنتو 25

http://www.dorodo.com/archivs/?p=45630
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إيالء األمهية ، لذا ينبغي املسرحي يف كل املناهج املعادلة رقم واحد يف فعل املسرحةالتمثيل يُعترب 
بالطريقة اليت يفند هبا  املمثل يركز أرطو على غرار اجملربني يف املسرح، على أداء ، القصوى للممثل

 ،تلك اللغة لغة اجلسدب يدالتقو  مع احملافظة على البعد اإلنساين،رمزي، الطابع اختياره للقسوة،يلزمه بال
ر و التفاصيل و احلركة عنده دائما تذكر باألفكاالقريبة من البانتوميم،حيث تظل شارية اإلميائية اإل

و جسده وبني  مبفهوم القسوة تقضي على الفواصل بني روح املمثلسد اجلغة ل .األشياء الطبيعية
ل الصوت و اآلهات كلغة توازي لغة شعوره وال شعوره من جهة أخرى، كما وجه ممثليه باستعما

مسرحا يتخلى عن الدراسة النفسية، و يروي ما خيرق العادة، مسرحا " اجلسد، و ذلك لكي خيلق 
اليت تلجأ إليها  تشبه تلك ،و خياطب اجلسم بوسائل حمددة... كرقص الدراويش  ،ينتج التشنج

كلمات اليت لأن مينح األمهية لوهبذا جيب على املمثل أيضا . موسيقى العالج عند بعض الشعوب
سواء كانت تتمي  ،ميلكها يف األحالم، كما جيب عليه العثور على وسائل جديدة لتسجيل هذه اللغة

ألن  ،احلروف اهلريوغريفية نإىل التكييف املوسيقي أو إىل رموز مشفرة، و أن يستوحي إهلامه م
هذه الوسائل  ،وحينها ميكن أن تتيح تناينبغي أن يكون متاحا وفق إراد ،التشويه الثانوي للكلمة

 .و بالتايل يظهر الثراء اهلائل للتعبري ،إظهار ما يسمى بعجز الكلمة

املوسيقى و الرقص من أهم الوسائل و الطرائق املقرتحة للمثل املسرحي يف منهج أرطو،االغتماد على  
الصوت و استخدام  تضخيمو طريقة حتويل الكلمة إىل تعويذة و  حرة،او البانتوميم و احملاكاة الس

 .إهنا الطريقة املثلى لتحرر غنائية احلركة املنسجمة ،و سحق اإليقاع إلحداث الضجيج العارم ،ذبذباته

يعد اهلدف األساس من  ،كما أن وضع اإلحساس يف حالة إدراك حادة و عميقة بوسائل إجيابية
 . املسرح إال انعكاسا هلما السحر و الشعائر إذ ليس

 


