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 د/بوعنانً سمٌر

 المادة: فن التمثٌل

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 

 األولى المحاضرة

 البٌومٌكانٌكا ومنهج ماٌرهولد فٌسفولد

 منهج من خالله  عارضٌمسرح البحث عن مسرحً جدٌد، لى إسعى )ماٌرهولد( 

ٌحٌا الحالة  حٌث ٌطلب من الممثل أن )ستانسالفسكً(تبناه استاذه الذي  ة النفسٌةالوالعٌ

الشعورٌة للدور كً ٌكون األداء صادق وٌصل إلى الجمهور كذلن، وهذا باستخدام الذاكرة 

ولال:  "ان كل حركة ٌموم بها الممثل هً بال االنفعالٌة، إال ان )ماٌرهولد( أتى بعكس ذلن، 

بالجانب الخارجً  ىعتنشن تحمل عاطفة ما دون الحاجة إلى معاٌشتها المسبمة" لذلن ا

للدور، وتدرٌب الممثل فٌزٌمٌا وعضوٌا، وإعداد جسده بطرٌمة آلٌة بالستٌكٌة إلنجاز 

 .مجموعة من الحركات الصامتة أو اآللٌة

المسرح الجدٌد الناجح ال ٌمكن أن ٌظهر للوجود ما لم تتم عملٌة التدرٌب " فهو ٌرى أن 

 " .وذلن إلنجاز وتحمٌك أفكار المخرج للممثلٌن فكرٌا وجسدٌا

، ٌمول ماٌرهولد:" ما نحن سوى آالت، بمعنى أن كل حالة سٌكولوجٌة الصددهذا  وفً

مرهونة لطعا بعملٌات فٌزٌابٌة/ بدنٌة معٌنة. فإذا ما وجد الممثل الوضع الصحٌح لحالته 

الفٌزٌابٌة، فإنه سٌبلغ حتما االستثارة المطلوبة، التً ستنتمل بدورها للمتفرجٌن جاذبة إٌاهم 

 ."، ولتحمً ذلن اعتمد ماٌرهولد منهج البٌومٌكانٌكاثلالممإلى أداء 

التً معناها المٌكانٌكا الحٌوٌة أو علم حركة الجسم وهً مشتمة من ":البٌومٌكانٌكا

 :كلمتٌن
1. : Bio   (ٌعنً حٌاة أو إحٌاء )العضو الحٌوي 
2. Mechanica  : وتعنً البراعة الٌدوٌة ولد تكون المٌكانٌكا ذات عاللة

 العامل الماهر الذي ٌموم بصناعة اآلالتباآلالت، أو 
 

نوع من التدرٌب ٌهدف الى تطوٌر  ..."أما الجانب العملً لمنهج البٌومٌكانٌكا ٌكمن فً أنه 

الممثلٌن الذٌن علٌهم ان ٌكونوا رٌاضٌٌن والعبً اكروبات وآالت حٌة فً الولت نفسه، 

وٌعتمد على االستعداد للفعل والفعل نفسه ورد الفعل الموازي. والهدف من ذلن الى تنظٌم 

ة التً تعٌن المتلمٌن االستجابات االنفعالٌة للممثل، من خالل استخدام الحركات البالستٌكٌ

المبادئ األساسٌة " حٌث أن البٌومٌكانٌن تكّون "لشخصٌات.ل على فهم الحوار الداخلً

أكبر لدر   لألداء التحلٌلً الدلٌك لكل حركة، والتفرٌك بٌن الحركات دف الوصول على

ASUS
PDF Creator Trial

ASUS
PDF Creator Trial



2 
 

جمٌع أن ٌكون ملما ب اولذلن كان لزاما على ممثل البٌومٌكانٌك" ممكن من الدلة والنموذجٌة

 .الحركات اآللٌة لواعد وعناصر التدرٌب وأشكال

كممثلٌن أن نموم بالتمثٌل  هل المطلوب منا" :الممثلحول مهمة ودور  تساؤل )ماٌرهولد(و

لماذا نمثل، وماذا  بالتأكٌد البد أننا مطالبون أٌضا أن نفكر، نحن بحاجة ألن نعرف فمط ؟

 " ؟المسرحً من خالل العرض همعأو اجمنمثل، ومن هم الذٌن نمثل من أجلهم ونعلمهم 

تؤدي حتما  توفر الحركة الصحٌحة، فأال ٌنفعلون فً بداٌة األمرممثلٌه  (ماٌرهولد)علم لذا، 

 . الدلٌكالصحٌح واالنفعال إلى 

أداة، آلة حٌة، تموم بتنفٌذ مهام محددة بمساعدة الموسٌمى  مجرد... "فالممثل عنده 

على ضبط الزمن مثلما هو األمر فً المسرح  ملالتً تعمل لدٌه كحامل إٌماعً، ٌع

الشرلً، الذي ال تتولف فٌه اإلٌماعات الضابطة لعمل الممثلٌن. ومن البدهً، إذاً، أن ٌكون 

منع على الممثل معاٌشة الشخصٌة، ألرب إلى فن العرض، الذي ٌ -هنا -عمل الممثل

وعلٌه، فلٌس فن الممثل   ".لألداءوٌطالبه باالحتفاظ بأناه الذاتٌة من أجل المرالبة الواعٌة 

 .، بمدر ما هو إبداع أشكال بالستٌكٌة جدٌدةأدوار مسرحٌةهو إبداع  (ماٌرهولد)عند 

ٌة للممثل على مستوى هنا، ٌركز ماٌرهولد كثٌرا على الحركات الخارجٌة البالستٌك ومن

التحرٌن واالنتمال والتولف والصمت واإلحساس حتى ٌشبه الممثل إلى حد كبٌر آلة 

 .مٌكانٌكٌة، تنفذ جمٌع األدوار التً ٌستوجبها العرض المسرحً

 :أن (ماٌرهولد)وجب على الممثل حسب  لذا

 .ٌتمتع بموهبة موسٌمٌة، وأن ٌكون لادرا إلى حد ما على الغناء " .1

 .ال ٌندمج فً دوره إلى الحد الذي ٌفمد فٌه نفسه .2

أن ٌكون الممثل صحٌح الجسم، لوي األعصاب، وأن ٌطوع مادته )جسمه( بالمدر  .3

الذي ٌجعلها تستجٌب بسرعة خاطفة لألدوار الصادرة من الممثل والمخرج، وأن ٌراعً 

 .دلة الحركة

 .ٌتمتع بمزاج جٌد .4

  .والعضلٌة ٌعظم االستجابات االنفعالٌة .5

 .ٌحسب حركاته وإٌماءاته، وٌحرص على أال تكون تلمابٌة، بل منضبطة ومدروسة .6

ٌستبعد كل المشاعر اإلنسانٌة، وان ٌكون مثل اآللة المحركة، فهزة رأس كافٌة أو  .7

 .وثبة أو شملبة، كلها أمور تنمل خاالت انفعالٌة معٌنة

الداخل، أي من الحركة الخارجٌة للمثل، منهج البٌومٌكانٌكا ٌسٌر من الخارج إلى  .8

إلى فعله الداخلً، أو بمعنى آخر من الحركة الفزٌولوجٌة الخارجٌة، التً تحمل فً 

 .جوهرها معنى داخلٌا
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الممثل من خالل حركته البالستٌكٌة المعبرة، ٌمتلن المدرة على إضفاء شا جدٌد من  .9

ج مبدع، فً حركته وفعله الخارجً ذلته كممثل، لذلن فإن الممثل ٌجب أن ٌفكر كمخر

 .والداخلً

ٌفترض نظام البٌومٌكانٌكا أن تكون حركة الممثل هادفة ومعبرة من خالل استخدام  .10

 .ألصى وسابل االلتصاد فً الحركة

إن البٌومٌكانٌكا هً استخدام التركٌب أو النظرٌة المٌكانٌكٌة للمثل، وهً تشبه  .11

ري أن تعمل بكل طالتها، وهً نوع من التدرٌب ٌهدف إي الممثل بالماكٌنة، ومن الضرو

تطوٌر فن الممثل وتنظٌم االستجابات االنفعالٌة والعضلٌة له، إذ على الممثل أن ٌكون 

وأن ٌكون مستعدا للفعل ثم لٌموم بالفعل نفسه، ثم ٌظهر رد  اترٌاضٌا أو العب أكروب

 .الفعل الموازي

بالحالة النفسٌة والفعل الداخلً، أي من خاللها ٌمكن اكتشاف  تهتم البٌومٌكانٌكا .12

المعنى الداخلً الكامن فً حركة الممثل. فهً كنظام عمل ٌمكن أن تساعد فً التوصل إلى 

 .الصورة والمشاعر الداخلٌة من خالل التأثٌر البالستٌكً المعبر

لعناصر المسرحٌة مفهوم ماٌرخولد للفعل المسرحً هو فعل الممثل زاد مجموع ا .13

بتكاملها وتالحمها وكلٌتها وشمولٌتها، كالبناء المسرحً، الموسٌمى، الحركة المسرحٌة 

 ."اإلٌماع، اإلنارة وغٌرها من عناصر تشكل هرمونٌة العرض المسرحً
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 المراجع:المصادر و

  (: مخرج مسرحً روسً، ولد فً مدٌنة بنزا 1940-1874) ٌسفولد ماٌرهولد

، 1895الروسٌة، انتمل من اسلوب فنً الى اخر، بدا ممثال وانهى دراسته الثانوٌة عام 

، ساعد أستاذه 1898انظم الى فرلة المسرح الروسً فً موسكو الفنً عام 

ه مسرح خاص به )ستانسالفسكً( فً اعماله االخراجٌة. وتاثر بالمخرج )كرٌج(، وكان ل

 وفٌه ٌظهر منهجه، ترأس جمعٌة الدراما الجدٌدة فٌما بعد.  

مجد حمدي المصص. مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحٌة. مطبعة روزانا.  .1

 2006عمان، آمانة عمان الكبرى. المملكة الهاشمٌى األردنٌة. 

االنجلو )الماهرة: مكتبة  2اصالن، اودٌت ، اصالن، اودٌت، فن المسرح،ج .2

  .1970المصرٌة، 

 إدوارد براون ، ماٌرهولد ثورة فً المسرح  .3

 فاضل الجاف، فٌزٌاء الجسد، مٌرهولد ومسرح الحركة واإلٌماع، .4

 شكري عبد الوهاب، اإلخراج المسرحً، .5

 كاترٌن بلٌزاٌتون، مسرح مٌرخولد وبرٌخت،  .6
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 د/بوعنانً سمٌر

 مادة: فن التمثٌل

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 

 المحاضرة الثانٌة

 منهج التغرٌب وتمنٌات اإلبعاد

 التغرٌب وأصل المصطلح:

إن مصطلح التغرٌب ٌرتبط عادة ببرتولد برٌخت، وهً التسمٌة المتفك علٌها فً 

( باللغة الفرنسٌة، وهً تعنً اإلبعاد، Distanciationاللغة العربٌة كترجمة لكلمة )

التً أطلمها الشكالنً الروسً ( OstranenijaPriemكترجمة للعبارة الروسٌة )

( والتً تعنً تعدٌل إدران الشًء المؤلوف من خالل إبراز الشاذ Chklovskiشكلوفسكً )

مإكدا  فٌه. لمد صاغ برٌخت هذا المصطلح نظرٌا وحممه عملٌا فً الكثٌر من مسرحٌاته،

على شٌئٌن، األول تحوٌل الشًء إلى شًء خاص ٌثٌر الغرابة والغموض والدهشة، والثانً 

 Verfremdungsإلغاء اإلٌهام." واستند برٌخت على المفهوم نفسه واستعمل تعبٌر )

effekt( أو )effet De distanciation التغرٌب، فإن  مإثر( والذي ٌعنً االبتعاد أو

بمولة:  رفه برٌختفٌع .المفهوم الثابت فهو أساس النظرٌة الملحمٌة ٌعد" التغرٌب"مصطلح 

"إن التوصل إلى تغرٌب الحادثة أو الشخصٌة ٌعنى لبل كل شًء وببساطة أن تفمد الحادثة 

أو الشخصٌة كل ما هو بدٌهً ومؤلوف، وواضح باإلضافة إلى إثارة الدهشة والفضول بسب 

الحادثة نفسها." بمعنى تغرٌب األحداث الٌومٌة العادٌة، أي جعلها غرٌبة ومثٌرة للدهشة، 

 على التؤمل والتفكٌر.وباعثة 

وٌمدم لنا برٌخت مثاال حٌا عن أبسط أشكال "تؤثٌر التغرٌب" عندما نسؤل أحدهم: هل 

نظرت الٌوم بانتباه إلى ساعتن؟ إن السائل ٌعرف أنً أنظر باستمرار إلى ساعتً، غٌر أنه 

بسإاله هذا لد لضى على اعتٌادٌة األمر بالنسبة لً، وللسبب ذاته لضى على تصوري 

لساعة الذي لم ٌكن ٌعنً لً شٌئا: إننً أنظر إلى الساعة باستمرار ألحدد الولت، غٌر أنه ل

عندما أسؤل بإلحاح وإصرار، عندها أفهم أننً لم أنظر إلى الساعة نظرة ملٌئة بالدهشة، 

 وأنها من نواح عدٌدة تعتبر مكانة مدهشة.

المتابع السلبً والمستهلن إلى  إن دور )تؤثٌر التغرٌب( ٌكمن فً تغٌٌر وضعٌة المتفرج من

الٌمظ، والواعً، والنالد، ولد لخص برٌخت هدف التغرٌب السٌاسً واالجتماعً بموله: "إن 

االغتراب كحالة ٌمارسها وٌعٌشها اإلنسان مشروط بعوامل اجتماعٌة والتصادٌة. وأن إزالة 

 ."هذه العوامل هً الخطوة األساسٌة نحو إلامة مجتمع إنسانً غٌر مغترب
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 تمنٌات اإلبعاد فً النص الملحمً:

تؤتً على شكل حدث متمطع ٌتطور بوثبات، والتؤكٌد على مسارها عن طرٌك  الحكاٌةإن -

التمطٌع إلى لوحات تعرض كل منها نموذجا، وال تمدم كبنٌة تصاعدٌة كما فً المسرح 

تها التصاعدٌة األرسطً، ببداٌة ووسط ونهاٌة، بل كل لوحة تمدم مستملة عن األخرى، وببنٌ

المصغرة، ولهذا لد تغٌب الذروة من الحكاٌة المسرودة ألن الصراع هنا لٌس معلنا أو 

مباشر كما فً المسرح األرسطً بٌن اإلنسان والمدر أو اآللهة، أو نصف آلهة، أو رجل 

أحد العظماء، وإنما ٌتجلى الصراع فً المسرح المحمً فً التنالض بٌن الكالم واألفعال أو 

 صرفات.الت

إلى مشاهد منفصلة، حتى "ٌحتفظ كل مشهد بمغزاه الخاص، دون اهتمام  تمطٌع الحدث-

ٌنبغً على المإلف أن ٌبنً نصه على بالتتابع فً خط مستمٌم، ودون االعتماد على ذروة. و

وٌضع فً بداٌة كل مشهد عنوانا مكتوبا ٌبمى فً مكانه إلى أن ٌستبدل  ،سلسلة من األحداث

 بآخر.

: أي التؤكٌد على تؤرٌخٌة األحداث إلتاحة فرصة الحكم على هذه األحداث من رٌخٌةالتؤ-

 لبل المشاهد، نظرا لبعدها عنه زمنٌا، وانفصاله عنها عاطفٌا.

بدال من الهرمً، حٌث رفض برخت فكرة البناء الهرمً  إحالل بناء المسرحٌة الدائري-

البناء الدائري الذي ٌعتمد على حل( واستبدله ب –عمدة  –التملٌدي للمسرحٌة )عرض 

مجموعة من المسرحٌات أو المشاهد "لتحمٌك مهمات وضعها نصب عٌنٌه، وهً إعطاء 

الدراما طابعا ملحمٌا، وإظهار التنالضات الكامنة فً المولف والطباع وعرض الظاهرة من 

ٌمانه مختلف جوانبها." فؤدخل برٌخت عدة مواضٌع فً مسرحٌة واحدة هدفه من ذلن "... إ

 بؤن المشاهد ٌجب أن تكون منفصلة، لكً تزٌد من اإلغراب." 

الذي ٌحكً المصة دون اتخاذ أي مولف، فهو ٌموم بسردها بتجرد تام  استخدام الراوي-

فكان "ٌجلس فً جانب خشبة المسرح، ودون اندماج، ألنه ٌعرف مسبما كل األحداث، 

  حول الموالف المعروضة على المسرح"وٌظل طول الولت ٌزود المشاهد بالحمائك الالزمة 

تعتبر نماذج بشرٌة والعٌة، ال تظهر متكاملة ذات سٌرة  الشخصٌات فً المسرح الملحمً-

تامة، بل هً تعبر عن نفسها بمجموعة خطابات غٌر متوافمة، أي كسلون اجتماعً 

أكثر "... بسٌطة ومبسطة تارٌخً، ٌظهر من خالل وضعٌاتها، وحركاتها، وكالمها، فهً 

هو العاللات االجتماعٌة بٌن األفراد وال األفراد أنفسهم."  من الالزم، إذ ما ٌهم برٌخت

والحدث المسرحً عند برٌخت "لٌس هدفه عرض الشخصٌة، على العكس، فالشخصٌة ال 

 هدف لها إال توضٌح الحدث أو المولف االجتماعً." 
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وهذا بالطرٌمة التً اتبعها برٌخت التً تلعب دورا هاما فً تغرٌب النص الملحمً،  اللغة-

فً "استمالة الممثلٌن للتخلً عن لغة المسرح الغٌر معربة بسٌطة بمدر ما هً غٌر عادٌة. 

فهو ٌشجع الممثل على إلماء أدواره بلكنته المحلٌة، فالمشاعر واألفكار غالبا ما تفمد أصالتها 

حدٌث باللهجة المحلٌة ٌمكن الممثل فً التعبٌر عندما تحشر فً لغة المسرح المنمنة ]...[ وال

من التعبٌر عن نفسه بحرٌة أكثر." فهذه اللغة تحمل الرٌبرتوار اللغوي الذي ٌتداول بٌن 

 فئات الشعب، والذي به ٌعبر عن مشاكله وطموحاته، عن أحزانه وأفراحه.

ة : وستجلى فً "التكرار فً الحدٌث الواحد أكثر من مرة أو تكرار فً الشخصٌالتكرار-

 والذي من أثره ٌحدث التضخٌم ألفعال المشاهد الٌومٌة.

تؤتً مفتوحة، أي أن الحدث ٌبمى ممتدا معلك فً ذهن  النهاٌة فً المسرح الملحمً-

 المتفرج ومخٌلته.

 تمنٌات اإلبعاد فً العرض المسرحً الملحمً:

، الذي "ٌشٌر إلى األماكن بصورة رمزٌة الدٌكورنستهل هذه الدراسة بالتطرق إلى عنصر 

تعارض اإلٌهام." وهذا ألجل تحضٌر المشاهد فكرٌا، ألن الدٌكور فً المسرحٌة الملحمٌة 

 ٌؤتً موجزا رمزٌا.

فً المسرحٌة الملحمً بٌضاء )إضاءة شاملة( من مصدر مرئً من لبل  اإلضاءةتكون -

اللوحات من لبل الممثلٌن أنفسهم المتفرج، الذي جعله برٌخت ٌرى تغٌٌر الدٌكور بٌن 

بالتعاون مع عمال المسرح، حتى ال تشتت اإلضاءة انتباه المتفرج "أما اإلضاءة التً تسمط 

على الشًء، فهً وسٌلة إلبراز الحمٌمة، أما اللٌل فٌصور عن طرٌك الكلمة." بمعنى تكون 

 اإلضاءة شاملة.

تموم بنفس الدور الذي تموم به فً  فً المسرح الملحمً عنصر مستمل، فهً ال الموسٌمى-

المسرح الدرامً "فهً ال تصاحب الحدث وال تجسده ]...[ أي هً والحدث على نمٌض، 

فً المسرحٌة الملحمٌة هو  األغانً استعمال-كل ذلن ٌهدف إلى فصل المشاهد عن الحدث

بمثابة "بتر واعتراض وإعالة تدفك الحدث."
 

حٌث تإدى على الخشبة لتموم "بتمطٌع الحركة 

وتخفٌض درجة التوتر." وتعمل األغنٌة فً المسرح الملحمً السٌاسً أحٌانا "على التطابك 

بٌن المفهوم المجرد والتكنٌن، واألغنٌة تعمل على الربط بٌن المستوى الفلسفً والمستوى 

 الدرامً لمفهوم االغتراب."

(: تعبر عن الشخص وانتمائه الطبمً، وعاللته Gestusس )ما ٌسمى بالجستو أو الحركة-

 بعالم الشغل.
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: وهذا ٌكون عن طرٌك األغانً، وتغٌٌر الدٌكور على التوجهات المباشرة إلى الجمهور-

مرأى من الجمهور. وهذا إلعالمه بؤنه إنما ٌشاهد تمثٌال ولعبة، ولٌس حمٌمٌا، وبالتالً ٌهدم 

 لمشاهد مع ما ٌجري أمامه من أحداث على خشبة المسرح.الجدار الرابع بعدم اندماج ا

 ، كوسٌلة من وسائل التغرٌب، وكسر اإلٌهام.استخدام الالفتات المكتوبة-

: عندما نلمً النص بطرٌمة عادٌة هذا ال ٌجعل من النص نصا ذا طابع سٌكولوجً، اإللماء-

 بل ٌعٌد وٌصوب اإلٌماع العام.

المعاٌشة الذي تبناه ستنٌسالفسكً فً منهجه،  ألمبد برٌخت رفضه لمد أعلنالتمثٌل: -

مصرحا: "إذا كان من الجائز اندماج الممثل فً الشخصٌة خالل التمرٌنات )ولكن ٌجب 

تجنب ذلن عند العرض( فإن ذلن ٌجب أن ٌكون فمط على اعتباره أحد أسالٌب المرالبة." 

لولت ذاته نمل المتلمً من التلمً داعٌا ممثلٌه إلى عدم المشاركة االنفعالٌة ومحاوال فً ا

السلبً الذي ٌدفعه إلى االندماج مع أحداث المسرحٌة ومعاناته نفسٌا مع البطل، إلى التلمً 

االٌجابً الذي ٌدفعه إلى المشاركة االٌجابٌة فً العرض المسرحً لصد اتخاذ مولف إزاء 

لى تجنب ما ٌعرض علٌه من أحداث وشخصٌات، وكً ٌتمكن الممثل من الوصول إ

االندماج، وجب علٌه استخدام ثالث وسائل وضعها برٌخت للتغرٌب وهً كالتالً: "النمل 

على لسان الشخص الثالث، والنمل بالزمن الماضً، ولراءة الدور إلى جانب التعلٌمات 

والمالحظات"، فالتكلم بلسان حال شخص آخر هو أسلوب ملحمً متبع من أجل إدخال 

أي أن تدخل شخصٌة فً حوار مع نظرٌتها وتمطع كالمها بحوار  السرد كؤسلوب للتغرٌب،

آخر تلفظ به شخص ثالث، إما للتفسٌر أو لوصف الحالة المعنوٌة أو المادٌة لشخصٌة أخرى 

لحدث سابك له دور فً حدث الحك، أما النمل بالزمن الماضً، فٌعنً تدخل  الجانب  أو

دورا كبٌرا فً إسماط حادثة تارٌخٌة التارٌخً لألحداث عن طرٌك السرد، الذي ٌمثل 

وصفٌة لد تشغل حٌز التبرٌر أو التفسٌر، وتكمن إٌجابٌة السرد هنا، فً اختزال الزمن، 

وتوضٌح الفكرة للمشاهد أن ما ٌدور فوق الخشبة ما هو إال تمثٌل لكسر اإلٌهام لدٌه 

والذي ٌتمثل فً وتغرٌبه عن العرض. وٌؤتً عنصر لراءة الدور والتعلٌمات والمالحظات، 

لراءة اإلرشادات اإلخراجٌة الموجودة فً النص المسرحً، وبهذه الطرٌمة ٌظهر الممثل 

 مإدٌا للدور، فً هٌئة رواي للحدث.

التً كانت فً المسرح الٌونانً تشترن فً التمثٌل بتعلٌمها على األحداث،  استخدام الجولة-

تعمل على االتصال بالمشاهد أو أو بتحاورها مع الممثلٌن، حٌث أعادها برٌخت "كً 

مماطعة الحدث والتوجه نحو المشاهدٌن بخطابها العملً توجها مباشرا، ولد ٌتحمك )أثر 

التغرٌب( باعتراضها للحدث وإخبارها المشاهد عن األحداث التً ستمع بعد للٌل"
 

وهً 

طابها بذلن تعمل على االتصال بالمشاهد أو مماطعة الحدث والتوجه نحو المشاهدٌن بخ

 العملً توجها مباشرا.
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 المصادر والمراجع:لائمة  

( كاتب ومخرج ومنظر مسرحً المانً وضع )نظرٌة 1956-1898)برتولد برٌخت. - 

سس )فرلة برلٌن المسرحٌة(. كتب عدة مسرحٌات تعلٌمٌة، هاجرا الى أالمسرح الملحمً( و

، واعطى مسرحا خاصا به من 1948امرٌكا واستمر فٌها لفترة طوٌلة عاد الى برلٌن عام 

الدولة. كتب الى المسرح ما ٌمارب ثالثٌن مسرحٌة ابرزها )االم الشجاعة( و)دائرة 

ش الثالث( وغٌرها. فضال عن كتابته بعض الطباشٌر المولازٌه( و)بعل(، و)اوبرا المرو

 المصائد لكن اغلبها لم ٌنشر.

(. كاتب وأدٌب 1893/1984) سانت بطرسبرغفٌكتور بورٌسوفٌتش شكلوفسكً، ولد ب-

الشكلٌة الروسٌة بممالته "الفن من أجل الفن"، الذي نشر فً عام  روسً، لدم مساهمته إلى

 .للنظرٌة الشكلٌة، والعدٌد من المماالت النظرٌة. طرح بعض المفاهٌم األساسٌة 1917

ماري إلٌاس وحنان لصاب، المعجم المسرحً. مفاهٌم ومصطلحات المسرح وفنون  .1

 .1997فرنسً. -إنجلٌزي -. مكتبة لبنان ناشرون. عرب1ًالعرض. ط

انً. لراءات فً األدب والنمد "التغرٌب وانفتاح النص فً لص ما بعد الحداثة". شجاع الع .2

 اتحاد الكتاب العرب. دمشك. )دت(. 

 .المعرفة، بٌروت ترجمة: جمٌل نصٌف، عالمنظرٌة المسرح الملحمً.  .برتولد برٌخت .3

مجلة منى سعد أبوسنة. االغتراب فً المسرح المعاصر، من خالل مسرح برتولد برشت.  .4

  .1979، 01، العدد 10لمجلدا :عال مالفكر

دار عالء مسرح سعد هللا ونوس، بٌن التوظٌف التراثً والتجرٌب الحداثً.  .دمحم عزام .5

 2003الدٌن. 

منشورات مخبر أرشفة المسرح تجلٌات التغرٌب فً المسرح العربً.  .جازٌة فرلانً .6

 2012. سٌدي بلعباسمكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائري. 

مراجعة : سالم الٌمانً  –ترجمة: ضٌف هللا مراد  .تمارا سورٌنا. ستانٌسالفسكً وبرٌخت .7

 . 1994 –دمشك  –منشورات وزارة الثمافة  –

 1992. 1مكتبة األنجلو المصرٌة.طرشاد رشدي. نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن.  .8

فً نظرٌة المسرح السٌاسً، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب. مصر،  أحمد العشري. ممدمة .9

1989. 

دار كنعان للدراسات مسرح التغٌٌر، مماالت فً منهج برٌشت الفنً.  .لٌس الزبٌدي .10

 2004والنشر. 

دراسة فً إبداع الصورة المرئٌة، ملتمى شكري عبد الوهاب، اإلخراج المسرحً.  .11

 .2002 الفكر، اإلسكندرٌة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1893
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الهٌئة المصرٌة العامة  عشري. ممدمة فً نظرٌة المسرح السٌاسً.أحمد ال .12

 . 1989مصر،  للكتاب.

ذلن المرجع االجتماعً لما ٌستعمله الفرد فً حٌاته الٌومٌة من وهو Gestusكلمة -

 حركات ورموز مستماة من الوسط االجتماعً أو العالم المهنً أو خصوصٌة ما ٌتطلبه

 الممٌزة "الطرٌمة المولف مما ٌجري أو طبٌعة العاللات مع األشخاص. وتعنً عند برٌخت

 .اآلخر إزاء مولف لكلمة االجتماعً المفهوم بذلن فتؤخذ الممثل، عند الجسم الستخدام

13 .Patrice Pavis: Dictionnaire du théâtre. Dunod, Paris, 1996.  

منشورات -الخطاب المعرفً وجمالٌات الشكل -الحدٌثعبد الفتاح للعة جً: المسرح 14.

 .2012اتحاد الكتاب العرب، دمشك 
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 د/بوعنانً سمٌر

 المادة: فن التمثٌل

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 المحاضرة الثالثة

 (1925) بٌتر برون

 أسلوب أداء الممثل فً المسرح التلفٌمً

 

 المسرحًٌتمٌز منهج بٌتر برون بالتنوع النظري والمدرسً حتى سمً منهجه 

وتصورات إخراجٌة  مناهج، ألنه كان ٌجمع فً عروضه الدرامٌة بٌن عدة بالمنهج التلفٌمً

للمخرجٌن اللذٌن تمٌزوا بمناهجهم التجدٌدٌة والتً اللت نجاحا والباال كبٌرا لذا رجاالت 

مسرح المسو ألرتو وتمنٌات ً، وكالمسرح العالمً، منهم منه الوالعٌة النفسٌة لستانسالفس

 كذلن تمنٌة التغرٌب لبرٌخت.المسرح الفمٌر لغروتوفسكً و

 مفهوم الممثل عند بٌتر برون:

بٌتر برون الممثل الحجر األساس فً العملٌة المسرحٌة، فٌشتغل مركزا متصدرا عن  ٌٌعتبر

عناصر العرض المسرحً، وفً هذا الصدد ٌمول: " إن تركٌزي على الممثل لٌس مسألة 

أسلوب فمط، بل هو نتٌجة تجربة، فالممثل أهم شًء على خشبة المسرح، واعتمد ان كل  

واالضاءة، ٌتم الحكم علٌها فً مكان آخر، لكن كل هذه  شًء الموسٌمى والمالبس والدٌكور

فٌنظر بٌتر برون إلى الممثل نظرة إٌجابٌة ة إلى العنصر البشري" ناألشٌاء ثانوٌة بالممار

ٌعتبر " نظرا للحرٌة التً ٌمنحها إٌاه فً العمل، إذ خالل تصور دٌممراطًإنسانٌة من 

وتوجٌه الممثل وارشاده نسٌك بٌن أفرادها، التوٌرتكز عمله على نفسه مجرد خادم للفرلة، 

 ومساعدته على حل مشاكله فً األداء وتشجٌعه إذا ادعى األمر ذلن"

داء، نوجزها عند األ هلمد حدد بٌتر برون ثالث عناصر تساعد الممثل فً حل مشاكل

 كاآلتً:
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وٌعنً به برون حصص التدرٌبات على األدوار، وٌرى : (Répétitionالتكرار ) .1

حٌث سٌكون الممثل أكثر نضجا "أن التكرار ضروري جدا لوصول العرض إلى الكمال،  

وجاهزٌة ألداء لدور، كما تكمن اهمٌة التكرار فً جعل الممثل على اطالع بعٌوبه 

المتواصلة" وبالتالً ومشاكله، التً ٌسعى إلى التخلص منها عن طرٌك التمارٌن المتكررة و

 وجب على الممثلٌن المداومة على التدرٌبات مهما كلف العمل من ولت.

التصوٌر ٌعنً المناسبة التً : "ٌمول(: Representation)   التصوٌر أو التمثٌل .2

شًء كان فً الولت الماضً، وهو ٌكون من الماضً لٌمدم من جدٌد،  ءٌحدث تصوٌر شً

ٌأخذ حدث األمس  ، فإن الممثلمحاكاة، أو وصفا لحدث ماضاآلن، لذلن التصوٌر لٌس 

وٌجعله ٌحٌا من جدٌد" بمعنى جعل المتلمً ٌعٌش أحداث الماضً وكأنها تجري فً اللحظة 

 ذاتها.

بالنسبة لٌتر برون، ٌعتبر الجمهور " ...عونا ومساعدا  (:Assistanceالعون ) .3

للمثل، وهذا لٌس فً البروفات،  بل فً العرض، أما إذا كان األمر ٌتعلك بالبروفات، فان 

فالعون كان المخرج هو من سٌكون المساعد والمعاون للممثل، حٌث ٌحل محل الجمهور" 

كً ٌؤدي دوره على لممثل لبة من لبل المخرج أو الجمهور، فهو ضروري ومهم بالنس

  احسن وجه.

 ابرز ممٌزات أداء الممثل فً مسرح برون:

بت بداٌة إخراج بٌتر برون إلى أن الممثل أصبح ٌالممثل كان ٌسٌر وفك خطة السكر  (1" 

 أكثر حرٌة بعد تخلً برون عن السكربت ومنح الممثل فرصة اكبر إلبداعاتهم الذاتٌة.

الممثل ٌعتمد فً إعداده للدور على أسلوب التمرٌن الجماعً بمعنى لٌام عدة ممثلٌن     (2 

 بأداء شخصٌة واحدة.

الممثلٌن مختلفٌن فً أصولهم وجذورهم فضالً عن تباٌن مستوٌاتهم واختالف   (3 

 مدارسهم واتجاهاتهم وثمافاتهم ضمن العرض الواحد .

)المص واللصك( بمعنى لٌام الممثل بأداء مشاهد مختلفة  الممثل ٌعتمد أسلوب الكوالج  (4 

 فً ذات الولت ال ٌشترط ترابطها .
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الممثل ٌستند طرٌمة االرتجال إذ ٌمكن لعدة ممثلٌن الدخول بالتتابع لٌكمل كل منهم ما   (5 

 انتهى إلٌه الممثل السابك من ارتجال.

مخزونة وكان ٌستعٌن بالتمنٌات  الممثل فً مسرحه هو األساس بما ٌمتلكه من طالات  (6 

 ال ألجل البهرجة أو استخدامها لجمالٌات لٌست لها معنى.

ٌرتبط الممثل ارتباطا جذرٌا بمسرحه مع أهمٌة المتلمً حٌث ٌشٌر برون إلى أن كل   (7 

ما ٌمتضٌه الفعل المسرحً هو أن ٌمطع شخص عابرا تلن الرلعة بٌنما ٌرالبه شخص 

 "آخر.
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 لائمة المصادر والمراجع:

-
م، وإن كان هذا المخرج روسً 1925ولد المخرج البرٌطانً الجنسٌة بٌتر برون سنة 

درس بأكسفورد، ومارس التمثٌل واإلخراج مبكرا وهو فً العشرٌن من . األصل والمولد

عمره، فاشتغل كثٌرا على مسرحٌات شكسبٌر. ثم زار كثٌرا من دول العالم للبحث عن 

 لفرجة الدرامٌة وطموسها األنتروبولوجٌة كدول آسٌا و أفرٌمٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة.أصول ا

من أهم المخرجٌن المعاصرٌن الذٌن حاولوا تجدٌد  Peter Brookٌعد بٌتر برون 

فرٌمٌة المسرح الغربً من خالل تلمٌحه باألشكال الفرجوٌة الثمافٌة الشرلٌة واألمرٌكٌة واإل

ولد هو وأرٌان مٌنوشكٌن وأوجٌنٌو باربا وبرٌخت وماٌرتن أرٌعلى غرار أنطون

 روتوفسكً.غو

من  -تمنٌات العرض المسرحً المعاصر –مدحت الكاشف. المسرح واالنسان  .1

 2008الملحمٌة إلى أنثروبولوجٌا المسرح. الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب. 

البداع بٌتر برون. الضجر من الشٌطان. ترجمة: دمحم ٌوسف. مركز الشارلة ل .2

 2006اإلمارات العربٌة المتحدة. ج ط.  -الفكري

 ،اإلسكندرٌةشكري عبد الوهاب. األسس العلمٌة والنظرٌة لإلخراج المسرحً.  .3

 2007 .مؤسسة حورس الدولٌة للنشر والتوزٌع، مصر

ترجمة، تحمٌك: فاروق عبد المادر. الناشر: المركز  بٌتر برون. المساحة الفارغة. .4

 2011.للترجمة ًالموم

. 1عمٌل مهدي ٌوسف. أسس نظرٌات فن التمثٌل. دار الكتاب الجدٌد المتحدة. ط .5

2001 
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 د/بوعنانً سمٌر  

 المادة: فن التمثٌل

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 المحاضرة الرابعة

 جٌرزي غروتوفسكً 
 أسلوب أداء الممثل مع عناصر العرض فً المسرح الفمٌر

 
فً   المسرح الفمٌر الذي الترحه ونّظر له ومارسه المسرحً البولندي غروتوفسكً

)المسرح ـ المختبر( و)معهد األبحاث الثمافٌة(، وٌموم هذا تٌار على مبادئ تهدف أساساً إلى 

خلك ما ٌمكن تسمٌته بـ )المسرح النمً(، والمبدأ األول لهذا المسرح هو )الفمر(، الذي 

-ٌهدف إلى مبدأ االلتصاد فً الوسائل واألدوات المسرحٌة أو االستغناء عنها كامالً )النص 

والمؤثرات الصوتٌة( بحٌث ٌصبح عمل  -المكٌاج -المالبس -الموسٌما -االضاءة -الدٌكور

 الممثل هو األساس.

إن هذه الرؤٌة النمٌة للمسرح استلزمت من غروتوفسكً بالضرورة فضاء مسرحٌا 

مغاٌرا للعلبة اإلٌطالٌة، إذ لم ٌعد لمفهوم الخشبة وجود، فاللعب ٌتم داخل صالة مستطٌلة أو 

رة أو لبو أو مرآب، وصار فضاء التمثٌل ساحةً مشتركة للممثل والمتلمً، إذ " ٌجب أن حج

ٌكون هنان اتصال مباشر بٌن الممثل والجمهور، فلٌس هنان خشبة مسرح والممثل ٌحدث 

 المتفرج مباشرة وٌلمسه وٌدور له باستمرار وٌفاجئه بمؤثرات متعددة"

د الممثل وما ٌبثه من دالالت على فً المسرح الفمٌر ٌفضل ) غروتوفسكً( جس

بالً عناصر خطاب العرض المسرحً فهو ٌبحث عن لغة إنسانٌة دالة على المعاناة 

الروحٌة للبشر . وجمٌع عناصر العرض األخرى ال ٌجد فٌها ) غروتوفسكً( إمكانٌة 

ٌة بدٌالً التعبٌر التً توازي إمكانٌة جسد الممثل بوصفه عنصرا فعاال وٌصبح بإمكانٌاته التمن

 عن كل الوسائل المساعدة للممثل. 

ٌمول ) غروتوفسكً(: "لمد تنازلنا عن الماكٌاج، عن األنوف  بصدد الماكٌاجو  

المعدلة عن البطون المنتفخة، وبكلمات أخرى تنازلنا عن كل شًء ٌعد له الممثل فً غرفة 

المالبس لبل خروجه منها والدخول فً مجال رؤٌة المتفرج له
". 

تعبٌرات الوجه بحٌث تبمى معبرة عن طبٌعة الشخصٌة   ن ٌصبح االعتماد علىوبذل

 بصورة عامة وبالً الجسد ٌتحرن لتحدٌد المولف المناسب.

أما بالنسبة للموسٌمى والمؤثرات الصوتٌة ٌمول )غروتوفسكً(: "اكتشفنا أن أبعاد 

، أي إمكانٌة بناء الموسٌمى اآللٌة من المسرح ٌسمح للعرض المسرحً بأن ٌغدو موسٌمٌا
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الموسٌمى فً نطاق المسرح ذاته، أي التكوٌن الدرامً للصوت البشري، ومؤثرات تصادم 

المادة بمادة أخرى طرلات األرض وما ٌشبهها، لمد عرفنا أن النص فً ذاته لٌس األساس 

و المسٌطر فً المسرح وال ٌدخل فً نطاله، إال عندما نراه بٌن ٌدي الممثل وما ٌفعل به، فه

ٌعامل باعتباره "نوتة" موسٌمٌة بمثابة رابطة صوتٌة باعتباره لغة دخلت فً تكوٌنها 

لذا ٌصبح إلزاما على الممثل  ابتكار موسٌمى طبٌعٌة بدٌلة بصوته، بدالً من  الموسٌمٌة."

الموسٌمى واألصوات المسجلة، كً تخلك الجو المسرحً المطلوب للعرض عبر العوٌل 

 على األرض.  والصراخ وضرب األلدام

فً ما ٌخص عنصر الدٌكور "فإن كروتوفسكً لفظ هذا المدلول وتلن الغاٌة ألن و  

الممثل بتحركاته ٌموم بتحوٌل األرض إلى بحر أو مائدة أو منضدة..."
 

كما ٌوظف      

)غروتوفسكً( جسد الممثل مع بعض لطع الدٌكور واإلكسسوار لتكون حركة الجسد المحدد 

طبٌعة العاللة بٌنهما بحٌث ٌتنوع التوظٌف وفك ممتضٌات الخطاب لدالالتها وفك 

 المسرحً.

األزٌاء التً رأى ) غروتوفسكً ( "إمكانٌة المسرح تهمٌش دورها، لم ٌأتً عنصر 

ٌتخل على الرغم من ذلن عن توظٌفها فً خطابه المسرحً ففً مسرحٌة ) فاوست ( 

ً أبٌض اللون فً حٌن ٌرتدي ً أسود اللون. وفً  ٌرتدي ) فاوست ( زٌا ) مفٌستولس( زٌا

ً أبٌض وسترة حمراء وفً نهاٌة  مسرحٌة ) األمٌر الجلد ( ٌرتدي ) األمٌر ( لمٌصا

المسرحٌة ٌغدو عارٌاً. وبذلن ٌعبر ) غروتوفسكً( بالزي عن الروحٌة الجوهرٌة 

بٌض ) فاوست( النماء على الرغم مما أرتكبه من آثام فأظهره فً زي أ للشخصٌة فوجد فً

 اللون ووجد فً ) مفٌستولس( التلوث بالشر فجعله فً زي أسود اللون. "

 ٌرى غروتوفسكً أن الممثلٌن ثالث أصناف وهً:  

 أو التملٌدي. ي�ممثل بدائً: كما فً المسرح األكاد

 ممثل صانع: وهو الذي ٌبدع وٌبنً مؤثرات صوتٌة فٌزٌمٌة.

ورموز مستمدة  طموسً: وهو الممثل الصانع الذي ٌنـفـتـح عـلـى صـور وخـٌـاالت ممثل

 من العمل الباطن للمجتمع.

لٌزرع فٌه هذه  فً معمله المسرحً ولمد اهتم غروتوفسكً بالنوع الثالث ودربه 

التوجٌهات." فإن وصف غروتوفسكً الممثل "بالمدٌس لٌس عبثا، إذ ٌسعى إلى تحمٌك 

ي ٌدفع المشاهد إلى المشاركة فً العرض المسرحً...وهذه الطرٌمة ال عداد التواصل الذ

 " المدسٌٌن( ترجع جذورها إلى الٌوجا والطموس والغناء. -)الممثلٌن

 ٌتلخص عمل الممثل مع عناصر العرض فً المسرح الفمٌر، باالتً: 
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رض األخرى فً المسرح الفمٌر ٌأتً جسد الممثل عنصرا أساسٌا وتأتً عناصر الع  (1 

بصفة ثانوٌة مما ٌجعل المسؤولٌة التً تمع على الممثل كبٌرة اتجاه عناصر العرض 

األخرى ومحاولة إٌجاد الوسائل البدٌلة عنها أو توظٌفها امتداداً مع فعله الجسدي بالشكل 

  الذي ٌحمك المدسٌة المناسبة لخطاب العرض بوصفه طمساً من الطموس الدٌنٌة

دس ضمن هذه التجربة الروحٌة ٌذوب بالعمل المسرحً وٌعري كوامن الممثل المم    (2

 نفسه. 

غرض العرض فً المسرح الفمٌر التخلص من النظرة التملٌدٌة لألشٌاء والموضوعات   (3

النصٌة المعتنمة للحداثة الملوثة بالتكنولوجٌا مما دفع نحو توظٌف األسطورة لمنح دالالت 

الدالالت والبواعث الجمالٌة بهذه الحال تستطٌع أن تضٌف جمالٌة محملة بإشعاعات رائعة و

 فً المجتمع.  إلى خبرة الفرد . الحكمة التً تراكمت عبر المرون

4)   ً ً ٌوحً   االمتزاج بٌن جسد الممثل والموضوع األسطوري ٌخلك تأثٌراً روحٌا طمسٌا

عن كوامنه المتمخضة بأجواء الطموس البدائٌة المعتمدة جسد الممثل داللة أساسٌة للتعبٌر 

 عن الالشعور الجمعً لبنى البشر مما ٌشٌر إلى مضمون المسرح المدٌم. 

على الممثل الممدس أن ٌعتمد على لدرته الجسدٌة خٌر منمذ فالممثل ٌمع على عاتمه أن   (5

ً ومحدداً عن رغباته وعواطفه وأفكاره بأحداث فٌزٌمٌة ) جمناستن،  ٌعبر تعبٌراً واضحا

ٌة، أكروباتٌن، بانتومٌم، أو بأحداث صوتٌة )دندنات أصوات ..الخ( ولكً تكون رٌاضة بدن

 هذه المؤثرات موحٌة حماً، ٌجب أن تكون نابعة من تكثٌف كافة الموى الجسدٌة. 

ٌٌدخْل جسد الممثل نخبة المتلمٌن خالل التجربة المسرحٌة فً مشاركة طمسٌة بحٌث   (6 

لمتطلباته الروحٌة من خالل مواجهة الفعل الجسدي  ٌمٌم المتلمً أثناء العرض تحلٌالً 

للممثل، ولكً ٌنوع ) غروتوفسكً( عاللة جسد الممثل بالمتلمً لم ٌلتزم بمكان عرض 

ً عن أماكن عرض مسرحً تتمتع بمرونة تسمح بتغٌر عاللة جسد  مسرحً محدد باحثا

 الممثل بالمتلمً إذ كان لكل عرض مكان وتصمٌم مختلف. 

ً بوساطة عضالت وجهه وهكذا خالل  ٌجب أن  (7 ً عضوٌا ٌخلك الممثل لنفسه لناعا

المسرحٌة كلها ترتسم على وجه كل شخصٌة نفس المسمات بٌنما الجسم ٌتحرن وفك 

 الظروف وٌبمى المناع مثال معبراً عن الٌأس والمعاناة وعدم المباالة. 

مً تملٌدها وتأدٌتها تحمٌماً ٌجب أن ٌمتلن الممثل إمكانٌات صوتٌة ٌتعذر على المتل    (8

   إلدهاشه.

بعض لطع الدٌكور واإلكسسوار لتكون   على الممثل أن ٌوجد عاللات أشارٌة مع  (9

حركة الجسد المحدد لدالالتها وتمكن من منح مفردات العرض إمكانٌة التحول الداللً فمثال 
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حر والطاولة إلى كرسً بوساطة االستخدام المحكم لإلشارة ٌحول الممثل لاع الغرفة إلى ب

 اعتراف ولطعة الحدٌد إلى زمٌل حً. 

اإلضاءة الثابتة تسمح بما ٌنشأ عنها من ظالل وبمع مضٌئة فً خلك عاللة وظٌفٌة   (10

 مع جسد الممثل بحٌث توحً بروحٌة طمس الخطاب المسرحً. 

الرغم فً مسرحه، وعلى  األزٌاء التً رأى ) غروتوفسكً( إمكانٌة تهمٌش دورها  (11

من ذلن وظفها فً بعض مسرحٌاته، ففً مسرحٌة ) فاوست ( "لغوته" ٌرتدي ) فاوست( 

زٌاً أبٌض اللون فً حٌن ٌرتدي ) مفٌستولس( زٌاً أسود اللون. وبذلن ٌعبر ) غروتوفسكً( 

بالزي عن الروحٌة الجوهرٌة للشخصٌة فوجد فً) فاوست( النماء على الرغم مما أرتكبه 

ً زي أبٌض اللون ووجد فً) مفٌستولس( التلوث بالشر فجعله فً زي من آثام فأظهره ف

"أسود اللون.
 

أما التمارٌن الجسدٌة فمد اتسمت بالتعمٌد، واستمى بعضها من تمالٌد الٌوغا الهندٌة  

 والطموس البوذٌة.

 "ومن التمارٌن األولٌة:

 المشً بشكل إٌماعً مع تماسن األٌدي باألذرع.• 

 األصابع.المشً على رؤوس • 

 المشً محنً السالٌن واألٌدي خلف الظهر.• 

 المشً مع انحناءة فً السالٌن واألٌدي تالمس أصابع المدم.• 

 المشً بشكل مستمٌم واألٌدي إلى أعلى كأنها مرتفعة بواسطة خٌط.• 

 ومن تمارٌن االسترخاء العضلً وكذا العمود الفمري:

 بطء وتارة بسرعة.األلدام على الحائط واألرجل تفتح تارة ب• 

 الرأس مندفع إلى األمام واألٌدي موضوعة فوق الركٌتبن.• 

 األرجل ملتصمة مع ثنً الجسد حتى ٌالمس الرأس الركبتٌن.• 

 ثنً الجسد إلى الوراء إلحداث لنطرة حتى تالمس األٌدي األرض.• 

باعتباره لم ٌكن هدف هذه التمارٌن رٌاضٌا أو تحمٌك مرونة جسدٌة، بل تطوٌر اإلبداع 

ذاكرة جسدٌة. فعبر التمارٌن الصوتٌة والجسدٌة ٌتوصل الممثل إلى تجسٌد الدور عبر إلامة 

تناسك وخلك تناغم بٌن األحداث الداخلٌة واألحداث الفنٌة، فمن خالل التنسٌك بٌن صوت 

الممثل وجسمه ٌتم إٌصال الكلمة والفكرة بشكل متناغم
." 

ح كروتوفسكً ٌتحدد فً نزعه كل الثٌاب مسروفً الخالصة، ٌمكننا المول أن 

المستعارة من مٌادٌن أخرى عن المسرح، ففً لفظة لكل وسائل الفنون األخرى المجتمعة 

فً العرض المسرحً المصطنع احتجاج واضح على المسرح الباذخ والمترف الذي انتشر 

 .فً أرجاء بولندا وأوربا بوجه عام
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 لائمة المصادر والمراجع:

 فسكً واحدا من أشهر المخرجٌن العالمٌٌن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ٌعتبر كروتو

إلى جانب بٌتر برون وأنطوان أرتو وبرٌشت، وذلن لما اتسم به مختبره المسرحً 

ولد  .من بحث فً خصوصٌة المسرح من جهة، وفً فن الممثل من جهة أخرى

، بولندي الجنسٌة، درس فنون اإلخراج بالمعهد العالً 1933عام  كروتوفسكً

، أصبح 1959للفنون المسرحٌة بموسكو، وكذا بكراكوف البولندٌة. وفً سنة 

صفا"، بدعوة من صدٌمه الحمٌم "لودفٌن  13كروتوفسكً مخرجا مسرحٌا لمسرح "

تطوٌر عمله ، التً منحته كل اإلمكانات لOpole "فالشٌن" وذلن بمدٌنة "أوبولً

وتنمٌة تجاربه المسرحٌة، وفً السنوات التالٌة، أصبح هذا المسرح الصغٌر الذي 

معهد أسالٌب التمثٌل" إنه مركز  –ٌدٌره كروتوفسكً ٌحمل اسم "مسرح المعمل 

أبحاث فً أسالٌب التمثٌل بالمسرح الفمٌر الذي ٌعد الممثل أهم ما فٌه، إنها صٌاغة 

ومن التجارب التً لعبت دورا فً إبداعات تجربة  .سرحنوعٌة لمهمة جدٌدة فً الم

، وتمارٌن البٌومٌكانٌن لمٌرخولد، ونظرٌات  Dullinستانسالفسكً، ودٌالن

، وظواهر مسرحٌة شرلٌة مثل "أوبرا بكٌن" و"الكاثا  Vakhtangovفاختانكوف

كالً الهندي" ومسرح "النو" الٌابانً، بٌد أن منهج كروتوفسكً لٌس تجمٌعا أو 

تركٌبا لكل هذه التجارب إذ له صبغته الخاصة والممٌزة التً تتحمك من خالل 

 .تطوٌع جسد الممثل لشتى أنواع التعبٌر

سعد األردش، "المخرج فً المسرح المعاصر"، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،   .1

 224، ص: 1998

2. Jerzy Grotowski, «vers un théâtre pauvre», traduction: 

levenson. édition l’âge homme, 1971, p: 20Claude B  

. منهج كروتوفسكً. هشام بن الهاشمً .3

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95684&r=0http: 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E5%D4%C7%E3+%C8%E4+%C7%E1%E5%C7%D4%E3%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E5%D4%C7%E3+%C8%E4+%C7%E1%E5%C7%D4%E3%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95684&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95684&r=0
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دمحم عباس حنتوش. اسلوب اداء الممثل مع عناصر العرض فً المسرح الفمً.  .4

.aspx?fid=13&http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture

depid=4&lcid=8897 

5.  1
سعد األردش، "المخرج فً المسرح المعاصر"، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،  

1998.  

6. http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=

13&depid=4&lcid=8897 

بٌتر برون، تٌري إٌجلتون، سو، إلٌن كٌسن وآخرون، "التفسٌر والتفكٌن   .7

  .2000واألٌدٌولوجٌا ..."، تمدٌم: نهاد صلٌحة، الهٌئة المصرٌة العربٌة للكتاب، 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&depid=4&lcid=8897
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&depid=4&lcid=8897
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&depid=4&lcid=8897
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&depid=4&lcid=8897
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 د/بوعنانً سمٌر

 المادة: فن التمثٌل

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 

 المحاضرة الخامسة

 باربا ٌوٌوجٌن

 الممثل إعدادو ًاألنثروبولوج المسرح

 

المخرجٌٌن المسرحٌٌن الذي برزوا من خالل الكتاب ومن بٌن ( باربا ٌوٌوجٌن) ٌعتبر

بجسد الممثل والحركة فً صنع عرض مسرحً  تهتماتجربتهم المسرحٌة الجدٌدة التً 

 ٌختلف فً بنٌته وشكله عن العرض المسرحً التملٌدي.

المدرسة  1979وٌعد "اول من أطلك تعبٌر األنثروبولوجٌا المسرحٌة حٌن أسس فً عام 

دراسة "ولد عّرف هذا المجال المسرحً الجدٌد  "ISTAالعالمٌة لألنثروبولوجٌا المسرحٌة 

ٌولوجٌة والثمافٌة لإلنسان وهو فً حالة العرض، أي حٌن ٌستخدم حضوره التصرفات الب

 " .الجسدي والذهنً حسب مبادئ مختلفة عن تلن التً تتحكم بالحٌاة الٌومٌة

ٌتفرع و ...بدراسة اإلنسانهً العلم الذي ٌختص على أنها " األنثروبولوجٌاُعّرفت 

 الذي ٌدرس تصرفات البشر علم اإلنسان االجتماعً علم اإلنسان إلى كل من

كل الذي ٌدرس بناء الثمافات البشرٌة وأداءها وظائفها فً  وعلم اإلنسان الثمافً المعاصرٌن

، :األنثروبولوجٌا البٌولوجٌة"مجاالت االنثروبولوجٌا وفروعها  و تعددت ."زمان ومكان

األنثروبولوجٌا االجتماعٌة . الّسمات الفٌزٌمٌة لإلنسان أي األنثروبولوجٌا الفٌزٌمٌة

 :دراستها بطرٌمتٌن  وٌمكن، األنثروبولوجٌا الثمافٌة ،

مجتمعات والثمافات فً األولى، هً الدراسة المتزامنة: أي فً زمن واحد، أي دراسة ال

 . نمطة معٌنة من تارٌخها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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الثانٌة، هً الدراسة التتبعٌة أو التارٌخٌة: أي دراسة المجتمعات والثمافات عبر 

أٌجاد "مٌدان عمل أنثروبولوجٌا المسرح فً محاولة  (إٌوجٌنٌو باربا)وٌحدد   ".التارٌخ

معٌنة للحركة والنطك واكتساب طرق  تمنٌة لمسرحه تعتمد الحركة وذاتٌة الممثل

  " ...واالٌماءات اثناء التدرٌب

 دون جسدٌة أدائٌة بتمنٌات الممثل لٌام أي تظاهر عن عبارة المسرح أن (باربا) ٌرى

 ٌعتبر فهو جسده، وبٌن بٌنه داخلٌة وأحاسٌس مشاعر انتمال من تخلو بطرٌمة وساطة، أي

كان ، لذا نفسه حتى شخصٌة بأي العرض أثناء ٌرتبط وال المٌود كل من متحرر الممثل جسد

اهتماه ٌوجٌنو باربا " بجسد الممثل مهما جدا، فالتربٌة الجسدٌة للممثل من اهم ممٌزات 

المسرح، فمد لام فً بداٌة عمله إعادة النظر فً تجاربه السابمة ولام بدور المحمك فً 

  ".جمالٌات األٌدٌولوجٌات المسرحٌة الرائدة فً المسرح المعاصر

وبما  ،وارتبطت ملكته ما ثمافة نتاج هو للممثل الجسدي االستخدام أن على "باربا" وٌؤكد 

 بٌئته ومحٌطه. من نابعةال محالة  تكونحركات الممثل ف، الخاصة تهاان لكل ثمافة بٌئ

 أن ٌجب كلها وإٌماءاته وحركاته الممثل جسد ٌرى "باربا" أن سبك مما ٌتضحو

 وعلى الزمن، بمرور الحٌاتٌة الظروف أو عاشها التً االجتماعٌة حالته حسب على ٌوظفها

 .وفمط الخارجٌة وطبائعه ته سلوكا إلى بالنظر دوره ٌؤدي األساس هذا

 ثم وتلمائٌته، حٌوٌته تعترض التً العوائك كل إزالة علٌه ٌجب" باربا" مسرح فً الممثلإن 

 الذي هو" باربا" مسرح فً الممثل هدف إن ثم األدائٌة، ولدراته مهاراته اكتشاف علٌه

 نفسه الممثل ٌجد الخطوات هذه تتبع خالل ومن التلمائٌة،  من االلتراب إلى دائما ٌسعى

 .ٌعٌشها التً البٌئة ٌساٌر أداء للدور  أداؤه لٌكون العادٌة الحٌاة أسلوب ٌتتبع

  منهج إعداد الممثل عند )ٌوجٌنٌو باربا( ٌموم على ما ٌلً:

 "تموم أفعال الجسد والحركة على: .1

 باآلخرٌن ٌتصل الذي الٌومٌة الحٌاة فً العادي الفعل وهو: المعتاد الجسدي الفعل .أ 

 .الواحد تمعلمجا داخل علٌها المتعارف االجتماعٌة األعراف خالل من
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 المتمكنٌن األشخاص فً الفعل هذا وٌتمثل: عالٌة بمهارة ٌتمتع الذي الجسدي الفعل .ب 

 تسعى األفعال وهذه األكروبات والعبوا السٌرن، ُمهرجو مثل فائمة بمهارات بدنٌا

 .واإلعجاب الدهشة إثارة إلى

 بشكل مرسومة خطوات عبتٌ الذي الفعل وهو :المعتاد عن خارج الجسدي الفعل .ج 

 دالالت تولٌد أجل من المعلومات من مزٌدا الممثل ٌكسب الذي وهو ممصود

  ".للمتلمً خصٌصا وعرضها مسبما مدروسة ومعانً

 (.، شاب، شٌخىفت) بٌعة الجسد العمرٌةتعتمد الحركة على ط" .2

 الحركة على تدرٌب الجسد.تموم  .3

 عاللة الحركة بالزمن. -مسار الحركة -ٌجب التدرٌب على: شكل الحركة  .4

 :ركٌةحللمهارات ال عنان انواهركة لها مهارات تؤدٌها، وحال .5

 .الكبٌرةمهارات العضالت الدلٌمة والعضالت  .أ 

 .مهارات مستمرة ومتماسكة ومتمطعة .ب 

 .مهارات السٌطرة الذاتٌة والسٌطرة الخارجٌة .ج 

 المؤدي  )الممثل( ٌمكن ان ٌخطأ فً انواع  الحركة، وهنان نوعٌن من ا األخطاء: .6

 األخطاء الرئٌسٌة. .أ 

 .األخطاء الثانوٌة .ب 

الكتساب   خٌالوتنتهً بال عتبدأ من الداف طرة نمشنان عهو ادائه. البانتوماٌم وتمنٌات .7

 .البانتوماٌممهارات 

 :التعبٌر عن مهارات جسد الممثل .8

 الجسد لبل النص )الكالم(. .أ 
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 ٌكمن انتاج النص حسب األداء الجسدي. .ب 

 عن ما ٌمكن ان ٌدور فً مخٌلتنا. الجسد ٌعبر .ج 

 الجسد ٌعبر عن المشاعر.   .د 

أشبه بالدمٌة أو اإلنسان اس ٌكونون بدون احسات ركحلٌن ٌؤدون الثمن المم الكثٌر .9

 "جسده و ٌدرب أفعاله على على اإلحساس.  ئاآللً. هنا ٌجب على الممثل أن ٌهٌ
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 المصادر والمراجع:لائمة 

 29 ، ولد فًإٌطالً وممثل ومخرج  كاتب مسرحً ٌوجٌنٌو باربا. هو *

 مٌدان فً والكتب المماالت من العدٌد لدم ذلن. إٌطالٌا فً برٌندٌزيب 1936 أكتوبر

 العرض سٌسٌولوجٌا و رجالدراماتو وعمل الممثل إعداد من كل فٌها ٌعالج حٌث المسرح

 .والمسرح

 وفنون المسرح ومصطلحات مفاهٌمالمعجم المسرحً. ماري إلٌاس وحنان لصاب.  .1

 1997. ، 1 ط لبنان ناشرون، لبنان مكتبةفرنسً. -عربً-. انجلٌزيالعرض

المسرح.  نثروبولوجٌاا. المسرحٌة مجلة الفنون –  محسن النصار .2

https://atitheatre.ae/ 

3.   https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

مجلة الفنون المسرحٌة. نثروبولوجٌا  –  محسن النصار .4

 /https://atitheatre.aeالمسرح/.

مدحت الكاشف. المسرح واالنسان: تمنٌات العرض المسرحً المعاصر. الهٌئة  .5

 . 2008المصرٌة العامة للكتاب، الماهرة. 

فاضل علً مراد الجاف وتوخٌب أحمد لرو. المهارة وجمالٌة األداء الجسدي فً    .6

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68785 العرض المسرحً.

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://atitheatre.ae/
https://atitheatre.ae/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://atitheatre.ae/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68785
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 د/ بوعنانً سمٌر

 المادة: فن التمثٌل

 دراسات مسرحٌة 2المستوى: السنة 

 

 السادسةالمحاضرة 

 أو البانتوماٌمالتمثٌل الصامت 

 الٌونانٌة من الكلمة وأصل الصامت، التمثٌل فن "هو   البانتومٌم أو التمثٌل الصامت

 حٌث المدم منذ اإلٌمائً التمثٌل فن عرف ولد شًء، كل ٌحاكً الذي الممثل تعنً التً

 أغلبها المدٌمة الحضارات عرفت كذلن واالستعراضٌة، الشعبٌة المسرحٌة بالعروض ارتبط

 المرابٌن، وتمدٌم العبادات وطموس الحروب رلصات من جزء كان حٌث اإلٌمائً التمثٌل

 الرومانٌة الحضارة فً كبٌرا نجاحا العروض هذه واللت لدٌما الٌونان دعن عرف كما

 ".الكومٌدٌا من ٌتجزأ ال جزء أصبح حٌث الشعبً طابعها لبساطة

 ،والحركة اإلٌماءةأساسه  ٌموم به الممثل، نوع من األداء هو التمثٌل الصامتإذا 

ٌعبر عن األحاسٌس لجسده ل نالعناوٌترن ، ٌستخدم الكلماتوٌشترط على الممثل أن ال 

الجمالٌة فً الصورة  ٌنولصد تك، واألفكار باإلٌماءة واإلشارة والحركة واألوضاع الجسدٌة

  .العرض المسرحً

فن  الذي أراد من خالل (كروواٌتٌن د)الى ٌسمى بالماٌم الجسدي  ما تأسٌس وٌعود 

 "التعبٌر عن عموم البشر ومن ثم فالبد للتمنٌة ان توظف لخدمة هذا الغرض"البانتومٌم 

تركٌز لوي ودلة عالٌة للتعبٌر وبمرونة جسد كبٌرة  وجب على الممثل ان ٌتمتعوبالتالً 

سدٌة والحركات الجواإلٌماءات،  اإلشاراتباستعمال وهذا والموالف  حاسٌسعن األ

 .مالٌة والفكرٌة للمتلمًإلٌصال الصور الج
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وهً العنصر البصري والعنصر على ثالث عناصر اساسٌة  المسرحًٌعتمد العمل 

، واذا كان العنصر السمعً ٌعتمد على االلماء والمؤثرات السمعً والعنصر الحركً

  .الصوتٌة فان العنصرٌن االخرٌن ٌعتمدان على التعبٌر الصامت والحركة الصامتة

 ؟كٌف تصمم العمل الصامت

هم العناصر التً توفره أن المصدر االساسً للعمل الصامت هو نص المسرحٌة نفسها وإ

 : هً

االحداث : لصة المسرحٌة ٌعنى لنا ان األعمال الصامتة الضرورٌة التً تربط بٌن  .1

 الكلمات وبٌن الحوارات

ور الكامل للمشاهد الصامتة ولإلشارات الحوار فً المسرحٌة ٌعطٌنا التص .2

واإلٌماءات وفما لمبدا )طابك العمل للكلمة والكلمة للعمل( مثال : ذلن مشهد المبارزة فً 

 ()سٌرانو( ومشهد الشٌخ فً )هاملت( ومشهد المندٌل فً )عطٌل

الشخصٌة : ان صفات وابعاد الشخصٌة ٌعطٌنا تصورا كامال عن حركاتها   .3

 .اراتها ولكل شخصٌة مظهرا خارجا ٌختلف عن مظهر االخرٌنوسكناتها واش

الصفات المكانٌة : ان المكان الذي ٌعٌش به الشخصٌة ٌعطٌنا اٌجادات كثٌرة عن   .4

 . التمثٌل الصامت المناسب للتكٌف

المحٌط : ونعنً به العاللات االجتماعٌة والطبٌعٌة التً تربط بها الشخصٌة مع   .5

 . علٌها من سلوناآلخرٌن وما ٌترتب 

 :عناصر العمل الصامت

 :ٌعتمد العمل الصامت على العوامل التالٌة

مرونة الجسم : ٌجب على الممثل ان ٌحصل على سٌطرة تامة على كل جزء من  .1

أجزاء جسمه بمعزل عن األجزاء االخرى وعن الجسم ككل فٌمكن للرأس ان 

 األكتاف وٌمكن للٌد ان تتحرن بمعزل عن الذراع وهكذاٌتحرن بمعزل عن 
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االٌهام : ٌعتمد التمثٌل الصامت على اٌهام المتفرج بالمحسوسات واالشٌاء ،   .2

فالممثل مثال ٌوهم المتفرج بانه ٌصعد سلم فً حٌن انه ٌبمى فً مكانه اوٌوهم 

 . المتفرج بانه ٌتلمس جدار زجاجً

ع من التمثٌل على لابلٌة الممثل على التذكر واستعادة التذكر : ٌعتمد هذا النو  .3

الذكرى ، فعلى الممثل ان ٌتذكر ما هً المادة الحمٌمٌة التً تظهر فً لصة وعلٌة 

 . ان ٌعٌد خلمها كما لو كانت حمٌمٌة

صامت والكلمات : عندما ٌرافك التمثٌل الصامت رواٌة للحدث فٌجب على الممثل   .4

العمل للكلمة وانما علٌه ان ٌؤدي حركات تفوق معنى الكلمة ، الصامت ان ال ٌطابك 

وٌستعمل الممثل الصامت جسمه كاداة وٌستعمل مخٌلته كمحرن وموهبته كولود 

 لحركته لٌخلك عالم كامل من الشخصٌات والمشاهد

التون)تصنٌفا توضٌحٌا Lawton هنان من العلماء والباحثٌن من درس المٌم دراسة العالم

 للمكونات المٌمٌة حٌث ٌمٌز بٌن ثالثة أنواع:

 التعبٌر الطبٌعً لالنفعاالت-1

 (الحركات االشتغالٌة التً تصف مختلف النشاطات) اللعب والعمل -2

 :ات االصطالحٌة التً تشمل ثالثة أنواع تحتٌةالحرك -3

 .الحركات السردٌة المستعملة فً مجال التبادالت اللفظٌة - أ

الحركات الوصفٌة التً تسمح للفنان للتعبٌر عما ٌرى، وٌسمع وٌحس وٌلمس. وتمكن  - ب

 .هذه الحركات أٌضا من وصف األحداث أو الظروف الوالعة خارج المشهد

 .االنفعالٌة المشتمة من االنفعاالت الطبٌعٌة على سبٌل المثالالحركات  - ت

 :وٌمٌز الوتون سبعة أنشطة جسدٌة معبرة عن انفعاالت طبٌعٌة

 .نحو األمام: للسالم والمبول واالستفسار أو التعبٌر عن المفاجأة .1

 .نحو الخلف: للرلص والتعبٌر عن الرفض وإظهار الكراهٌة والنفور والخوف .2

 .نحو األعلى أو الخارج: وذلن للتعبٌر عن جمٌع االنفعاالت المفردة أو الضاحكة .3
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نحو األسفل أو الداخل: وذلن إلظهار جمٌع االنفعاالت الحزٌنة، وٌشٌر الداخل  .4

 .بمفرده إلى حالة التعب

 .الهٌئة المنفتحة: هً عالمة الطٌبوبة واألمانة .5

ل جمع الٌدٌن مصاحبة بحركات سرٌعة غٌر ظاهرة الهٌئة المنغلمة المنكمشة: مثا .6

 .واستعمال الذكاء والتخفًهً عالمة على االحتٌال 

 "تمدٌم الظهر: ٌعنً نهاٌة حلمة أو أخذ لرار أو تغٌٌر فً الهٌئات. .7

لغة الجسد ولدرته أو فن البانتومٌم هو تصوٌر خٌالً لتمثٌل الصامت أو ن إوأخٌراً ف

ٌستطٌع بخصائصه التعبٌرٌة عن الحٌاة أن  ، والتعبٌرٌة فً خلك اإلٌهام بالبٌئة المتخٌلة

ضه على التفكٌر العمًٌولِظ اللَّذة الجمالٌة لدى الم   دٌكور الوهذا دون استخدام  شاهد وٌحر ِ

 ة المماربةاتالحرك تشكٌلوٌتم ذلن من خالل ، التملٌدي المسرحً  مكمالت العرض أو 

 .للفعل
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 ر والمراجع:دالمصاأهم 

ومصطلحات المسرح فاهٌم م ،المسرحً المعجم .حسن لصاب حنان إلٌاس، ماري .1

   1997 لبنان ناشرون.كتبة م فرنسً.-انجلٌزي -عربً وفنون العرض.

 2011، ل، اربٌالمسرحًالممدادي ، التمثٌل  فٌصل .2
 1لناظور، الطبعة دروس فً لسانٌات التواصل، مطبعة الممدم، ا .جمٌل حمداوي .3

2005 

 1998. سعد أردش: المخرج فً المسرح المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت .4

5. Lawton.J: Mime: the theory and practice of expressive 

gesture. dance Horison Republication,1957 

6. www.Sabaalanbari.com 

  ن . مفن البانتوماٌممارس سٌنوغراف، ممثل فرنسً،  ( 1898/ 1991): اٌتٌن دٌكرو

  حول فن البانتوماٌم:  مؤلفاته

 Étienne Decroux, Paroles sur le mime, Paris, Gallimard, 1963. 
 Daniel Dobbels, Le Silence des mimes blancs, livre multimédia, Paris, La Maison d'à 

côté, 2006. 
 Patrick Pezin, Étienne Decroux, mime corporel, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, 

coll. « Les Voies de l'acteur », 2003. 
 Jean-Pierre Pagliano, "Profils perdus : Etienne Decroux", France Culture, 5 et 12 

novembre 1992. 
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