
 السٌنمائًالممثل بٌن تركٌبة الجسد وإنشاء الفضاء 

 )مٌكانٌزمات الممثل(

ٌنشئ الممثل بجسده وصوته )الذي هو نتاج الجسد(، ُرآه وتصوراته الخاصة عن 

، فً تحضٌره وتهٌئته، وفً أدائه، فٌعٌد تعرٌف نفسه فٌه السٌنمائً األنموذج الفنً 

بوصفه شخصٌة جدٌدة، وٌدخل فً مملكة خٌاله التجرٌبً الجدٌد، لٌوسع وٌعزز من 

، وٌفاعل للتصوٌرإحساسه بالحٌاة، وٌجدد إمكانٌاته، وٌتوفّر على معٌن جدٌد 

ً  سٌنماتعزٌز نشاطه الروحً. وكون ال المتلمٌن فً متغٌراً ومتجدداً  مكاناً فٌزٌاوٌا

وٌحمل الممثل فٌه معانٌه الفلسفٌة والسٌكولوجٌة من خالل مشاعره بوصفها إحساساً 

مادٌاً تخلك من لبله، ومع احتفاظه بمٌزة البنٌات الالمرئٌة هذه، التً "لم تكن شٌئاً 

كان ٌجب اكتشافه لفهم الكٌفٌة التً تتوظف بها الحمٌمة، ولكنها شًء ٌجب إعادة 

لى خشبة المسرح إلعطاء التخٌل التصوٌري حٌوٌة أكبر" . هً رنٌن خلمه ع

داخلً، وحركة وباعث، ومستوى من التنظٌم فً عاللات متشابكة، متفاعلة 

بمستوٌات مختلفة ٌطلك علٌها آلٌات التكنٌن )مٌكانٌزمات( الممثل، وٌمسمها 

 )بندٌتً( إلى لسمٌن:

 األول: أدوات الممثل.

 ماري لجسد الممثل.الثانً: التصمٌم المع

 األول: أدوات الممثل:

 ٌتمثل عمل الممثل بثالث أدوات:

تطوٌر لدراته التعبٌرٌة وصوالً إلى عممه اإلنسانً والكونً، من خالل  -1

مشاعره الٌومٌة واالستجابة العالٌة لها، وتعدد مواهبه فً أنظمة ردود أفعاله، 

علٌه السٌطرة على بٌئته  مما ٌسهل السٌنمائًوسٌطرته المهارٌة على تكنٌن 

المسرحٌة. شرط تحرره الكامل، لغرض استحضار حٌوٌته استجابة للجمال الخالق 

 فً الشكل وإٌصاله إلى المتلمً بتأثٌر سلس وشفاف، غٌر متولع وغٌر مألوف.

تطوٌر مهاراته التحلٌلٌة، التً تمكنه وتعلمه كٌفٌة اختراق سطح النص  -2

 ٌه.وٌكشف عن المعنى المدفون ف

، سٌنمائًوسة )الغرٌزٌة( تجاه دوره التطوٌر مهاراته الحسٌة غٌر الملم -3

بتطوٌر إمكانٌته التخٌلٌة فً وضع نفسه حمٌمة محل الشخصٌة المتخٌلة، بالطرٌمة 

المعنٌة التً ٌتبرهن فٌها على نشاطه التمثٌلً، وذلن باالستناد على كل ماله عاللة 



ً خدمة الشخصٌة نسبة إلى الدور. إذ أن مهارات بمهاراته االجتماعٌة، وتطوٌعها ف

الممثل االجتماعٌة تعطٌه إطاراً أولٌاً لما ٌرٌد أن ٌنشئه. فهو ٌمدم بعض إحساساته 

. فالممثل ٌمدم فناً أدائٌاً ٌتعامل فً التصوٌرالحٌاتٌة بأجزاء، لكن ذلن ٌختلف جداً 

عن نفسه، عن حٌاته،  مع كل حلمات الشخصٌات غٌر االعتٌادٌة، حتى فً اختالفها

 فً أي مكان ٌكون فٌه .

ٌنطلك الممثل فً كل ذلن من نص فرعً كما ٌسمٌه )ستانسالفسكً(، ربما ٌكون 

إٌماعاً أو أغنٌة أو طرٌمة معٌنة فً التنفس، أو فعالً ثانوٌاً صامتاً مختزالً دٌنامٌاً، 

بسط حركة دون أن ٌعرضه الممثل، ٌهدف فٌه الوصول إلى حركات بدنٌة، وهً "أ

ملحوظة ومدركة. إذ أن أي حركة مٌكروسكوبٌة ألبسط حركة للٌد مثالً تغٌر من 

لوة الجسم كلها. فالحركة الفعلٌة تؤدي إلى تغٌٌر فً توترات الجسد كلها، وتؤدي 

غنٌة ومتفردة،  " . ٌجب أن تكون تدرٌبات الممثلإلى تغٌٌر فً مفهوم التلمً

ن خزٌنه الحسً الصوري )ذاكرته( واسعة وبإمكانه أن ٌتعلم منها، لكً ٌكو

ة اآلنٌة التً االمتداد، ولها المدرة فً إمكان الممارنة والمماربة والمحاٌثة فً اللحظ

أٌاً كان شكله أو مواصفاته على المستوٌٌن الصوتً  سٌنمائًٌتطلبها الفعل ال

كر، الذي والجسدي الحركً. إذ أن للجسد لدرة فً أن ٌمول ما ال ٌمكن أن ٌموله الف

ٌحتاج إلى ولت، إلى زمن كً ٌدخل صندوق الذهن، وٌحلَْل، وٌُعاد مرة ثانٌة عن 

طرٌك الحس. المعنى متجسد دائماً، حامل للمعنى، علة المعنى، نالل للمعنى، 

"الجسد ٌوحً بالفكرة ونتٌجتها، فهو كٌنونة وتوتر، وكثافة، وسؤال، ال تعبر عنه 

، السٌنماٌة والمنطمٌة ولواعد النحو والصرف"  فً لغة األرلام والمعادالت الرٌاض

ٌكون الجسد موطن للمعنى ومفارلاً له فً الولت نفسه، ومحاٌثاً للفكر. الجسد دال 

ومن الضروري وجود مدلول له فً الوالع، ونفٌه ٌكون صورٌاً ولٌس وجودٌاً. إن 

ذات جسد الممثل الخاص هو الذي ٌحدد تجسٌد المعنى. فالصورة بمعزل عن 

الممثل، هً والعة طبٌعٌة صامتة، مادة خام، تصبح ذات معنى محفور فً جسد 

 الممثل الخاص، وهنا ٌعطً الجسد معنى للمعنى.

إن سلطة الوعً تتملص فً األفعال الالإردٌة بشكل كبٌر، على الرغم من أن الوعً 

الموضوع،  لم ٌستمل من وظٌفة المرالبة ذاتٌاً. بل أنه أجبر على االستمالة من هذا

ألن بدائله لٌست جسدٌة. وال ٌمكن للوعً أن ٌشغل الشعور الذي أحدثه غٌابه، إذ 

ٌُعدُّ أي رد )بالال( موجود فً الغٌاب فحٌن ٌسكت )األنا الجسدي( )جسد الممثل( ال 

ٌنمطع المعنى فـ"المعنى لٌس مشروطاً باللغو، المعنى المنطوق ما هو إال مستوى 

لجسد جملة من المعانً، لوحة لها دواخلها وخوارجها، من مستوٌات المعنى. ا

نستوحً منها ما ٌالئمنا دون أن ٌنضب معٌنها"  وٌمكن للممثل أن ٌحمك ذلن كله 

 بمهارات ضرورٌة ثالث:



 اإلمكانٌة الجسدٌة واللفظٌة. -1

 الرؤٌة التحلٌلٌة للنص. -2

وكل واحدة من  ئًالسٌنمااإلمكانٌة فً تركٌب المفاهٌم والتكنٌن فً الدور  -3

هذه المهارات تعتمد على األخرى، وفً حالة فمدان أٌة واحدة منها، فإن األخرٌتان 

 تصبحان عدٌمتً الفائدة، وٌمكن تحمٌمها من خالل:

االسترخاء: بإعطاء الجسد حرٌة الفعل العضوي تنفساً ولفظاً وحركات،  -1

ها إلى مرحلة التعبٌر، وعضالت، إلى أن ٌتشبع الجسد باإلحساس والمشاعر، وٌنمل

لتشكل األفكار التً ٌرٌدها المؤدي وٌحفظ للتشوٌك والتوتر عند المتلمً استمرارٌته 

وتواصل التحول فً الحاالت واالنتمال من مولف إلى آخر، وٌتأتى ذلن بالتركٌز، 

الذي ٌعتمد كلٌاً على انحناءات وانثناءات الجسد وحركاته. ومحور الجسم ومركزه 

الفمري، ولدرة حاسة البصر فً جّر المتلمً إلى الموضع المطلوب فً عموده 

التركٌز علٌه، وٌُرِجع )باربا( أٌة حركة فً أي تفصٌل من تفاصٌل الجسد إلى 

الجذع والعمود الفمري، وٌعّدها أحد شروط الحركة العضوٌة )الفعل العضوي(. 

م إحٌاؤها من خالل وتبمى حركة الجسد محكومة بشكل من أشكال التدوٌن، إذا لم ٌت

بعدها الداخلً، وتشٌر مٌكانٌزمات الممثل وهً أحد مستوٌات تنظٌم األداء فضالً 

عن صور التشابن فٌه، إذ أن لكل عرض مستوٌات من فن األداء ال حصر لها، 

ٌتوضح بعضها وٌغٌب بعضها اآلخر من عرض إلى آخر. وتأتً لدانة الجسد فً 

وٌستوي  كرة بصرٌة ٌُْدِخلُها اإلخراجمعنى أٌة ف منحه المرونة المطلوبة فً إغناء

فً بناء معمار جسدي له خاصٌة السٌطرة والتنظٌم لكل الموالف والحاالت التً ٌمر 

بها الجسد بٌن لحظة وأخرى، وٌمنح الجسد لدرة على اإلحساس الكلً للمدركات 

التً ٌشغلها ، ٌتفاعل مع اآلنٌة سٌنمائًالخارجٌة )الحسٌة(، وٌمثلها فً ذلن جسد 

وٌشكل دٌمومته لألفعال فً الـ)هنا( المكانٌة والوعً بالكلً المحٌط الذي وفّر بٌئة 

 الحوار الالمرئً، وأكسبه صفة المرئً.

إن التفاعل بٌن المرئً )الحركات الناتجة من التدرٌبات الٌومٌة( والالمرئً )عالمة 

ار هذا الحوار، وٌخلك االنطالق( الناتجة من النص الفرعً تحمك إمكانٌة استمر

الممثل من خالله مساحة خالٌة داخل الحركة وتصمٌمها وانضباطها، فالحوار 

 ٌمارسه الممثل فً حٌاته الداخلٌة، وٌفسره المتلمً بالتأوٌل، وٌتم ذلن عن طرٌك:

التمركز: اذ ٌجعل منه الممثل محوراً صفرٌاً فً نمطة ارتكازه التً تمع فً  -2

الجسد، وبما ٌمتلكه الجسد من لدرات تنسٌمٌة فً أعضائه من )السّرة( فً منتصف 

خالل سٌطرة ذهنٌة، مع وعً تام بكل الحركات الخارجٌة متمثلة بالموضعٌة منها 



واالنتمالٌة، والداخلٌة متمثلة بالصوت وما ٌخرجه اللفظ من معاٍن لغوٌة، وٌعتمد 

عضها مع بعض، ذلن على طرٌمة التصوٌت، وتنسٌك الولوف الصوتً والحركً ب

بحٌث ٌخرج الصوت من المركز من مركز المحور الصفري وكذلن الحركة، 

ومهما حصل من تضادات فً االتجاهات، فً خروج الصوت إلى األعلى من 

منطمة الفم وتوزٌع الحركة شعاعٌاً على الجسد فإن عاللة االرتباط تظل وثٌمة، وال 

كل كونه مرتبطاً بالحس ٌمكن فصل بعضها عن بعض، ٌبمى الجسد ٌمثل الش

البصري وما ٌحٌط به ٌمثل األرضٌة التً تبرزه، وحتى التفصٌل الصوتً واللفظً 

الممٌزة، من خالل  السٌنمائًاٌا األرضٌة لٌكسب الجسد خاصٌة لكلمة ٌدخل فً ثن

الموة األدائٌة وتدرج مستوٌاتها التً ٌبدٌها الممثل، وٌمثل مستوى األداء هذا "الطالة 

من أجل بناء ما ٌساوي التركٌب الذي ٌمٌز الحركة فً الحٌاة، وهذا التركٌب  الكامنة

ف بأنه الشخصٌة، ٌجب أن ٌكون له تأثٌر حسً وعملً على المتلمً،  الذي ٌُعَرَّ

وهدف طالة الممثل هو إثارة ردود فعل مؤثرة" . وتأتً ردود األفعال تلن عن 

تغٌر ذاتً ٌتمثل بالشعور، أو طرٌك العاطفة التً تنشط مستوٌات عدٌدة، منها 

سلسلة تموٌمات إدراكٌة، تتعلك بالسلوكٌات، أو من خالل ردود األفعال اإلجبارٌة 

الالإرادٌة، مثل دلات الملب والتنفس، والتعرق، أو لرار التصرف بما ٌراه الممثل 

صحٌحاً فً الحركة تجاه األشٌاء فً ردود أفعاله، أو ما ٌبعث على التفاعل بٌن 

ئً والالمرئً. وبما أن العاطفة ترتبط باإلحساس، فإن الممثل ٌبنً تركٌباً المر

لإلحساس ولٌس للشعور، ألن الشعور آنً ٌرتبط باللحظة، واإلحساس وصور 

مخزونة فً الذاكرة، لكن آنٌة التفاعل سواًء كانت متعارضة أو متناسمة، للشعور 

حددة فً األداء، وهً بذلن واإلحساس، للمرئً والالمرئً، تمدم احتماالت غٌر م

تعطً لمٌكانٌزمات الممثل مساحة أوسع الشتغال آلٌاتها. وهكذا ٌستطٌع الممثل أن 

ٌخلص الشخصٌة التً ٌلعبها من عالمها بالمعنى التملٌدي المعروف، حٌث المسرح 

بال وهم، والوالع الفنً بال سمات المماثلة والتطابك مع الٌومً/ الحٌاتً المعاش. 

م للمتلمً عمالً فنٌاً ٌحطم فٌه الخٌال االستعاري وٌهزمه أمام المتلمً، إذ فهو ٌمد

ٌستبدل الطبٌعة بتجرٌدٌة فنٌة، والممثل "الحٌوي، هو صٌغة تأتً لتشارن فً تكوٌن 

الفضاء المسرحً، فٌصبح تمثاالً منحوتاً فً سرٍد تشكٌلً، وٌظهرها بالحركة 

 والحدث والحالة"  وتتجلى هذه كلها فً:

البٌئة: تتمثل فً انعكاس وتصمٌم سمات وخصائص تعد أساسٌة لوالع   -3

ٌرتبط بالشكل الفنً الذي ارتبط به العمل المسرحً، وانعكاس لمفهوم اإلنسان عن 

ال ٌمكن إال أن  التصوٌرٌةالعالم الذي ٌكشف عن تعمٌد حٌاة اإلنسان الروحٌة فالبٌئة 

فً أٌة لحظة ٌود الخٌال استحضارها تكون ضمن حدود جغرافٌة تختزن العالم كله 

وفٌها ٌعبر الممثل عن موالفه العاطفٌة وردود أفعاله تجاه األشٌاء. وٌمكن فٌها 



تجسٌد المثال والكمال، وجمال الحٌاة الطبٌعٌة وخلك عالم موضوعً جمالً ٌتمبله 

العمل والحس البصري، وبوساطته ٌمكن للمثل أن ٌوجه إدران المتلمً وٌفتح 

خٌاله اإلبداعً فً مشاركة بموة كامنة مشروطة بتوجهه الجمالً وللجسد مساحة 

لوة امتداد كبٌرة فً مرونة حركته ولابلٌته االنتمالٌة ولدرته التحولٌة بحٌث ٌغطً 

فضاء خشبة المسرح جمٌعها، فٌفجر العناصر المرئٌة األخرى حركةً وامتداداً، فً 

بتشكٌل عاللات حٌوٌة، فٌندفع  إضاءة وأزٌاء ودٌكورات وملحمات أخرى وذلن

بالدالالت إلى إنتاج دالالت أخرى، تعج بالمدلوالت متضمنة معانً كثٌرة، عندها 

لد  –الممثل  –ٌعاد صٌاغة تركٌب الحركة وتشكٌلها التً ٌؤدٌها الممثل، فهو بذلن 

أنجز أنموذجاً فضائٌاً فوق الخشبة، بسٌطرته على آلٌة مٌكانٌزماته وٌمدم عرضاً 

 فاعل معه المتلمً.ٌت

 االتصال باآلخر: -4

مع الشخصٌة التً ٌلعبها،  فً السٌنماال ٌعنً اآلخر هنا الممثلٌن فمط المتواجدٌن 

وٌؤدي سلوكها وتصرفاتها المفترضة، ثم عاللته الشخصٌة التً ٌلعبها مع 

الشخصٌات التً ٌلعبها زمالؤه، وعاللة الشخصٌات مع عناصر العرض الالمرئٌة 

ٌة. كل تلن الروابط ناتجة من الخبرة التً ٌختزنها الممثل، ولوة الشخصٌة والمرئ

بحكم وزنها المٌمً بما ٌحٌط بها، وما ٌتركه ذلن من أثر على تشكل العاللة، سواء 

على المستوى الداخلً لحٌاته االجتماعٌة أو المستوى الخارجً، فً تركٌبة 

عها وصوالً إلى التركٌب الحمٌمً العاللات، الرئٌسة منها والثانوٌة، وتصاغ جمٌ

وٌؤكد الممثل بصوته على حضوره المتمٌز، بما ٌمثله  –لبنٌة العرض المسرحً 

الصوت من طالة داخلٌة مخزونة، فضالً عن لدرة الممثل فً إنشاء عاللة جدلٌة 

بٌن الجسد المرئً والصوت الالمرئً والذي ٌشكل بناء الشخصٌة "بالتفصٌل 

لتعبٌر والغناء والترنٌم، وفترات الصمت، ولدرات الجسد الكبٌر، الحركة وا

التعبٌرٌة بكل أشكالها وهذه أشٌاء ترتبط بالحرفٌة الخارجٌة" ، وللممثل أن ٌبذل 

لصارى جهده الكتساب السٌطرة الكاملة على جسده وألصى مرونة ممكنة لصوته، 

ن ٌمتلن المدرة فً وأوسع امتداد لفهمِه وإدراكِه، وأن ٌموي مخٌلتِه باستمرار. وأ

ٌاً أثناء تأدٌته لدورِه، وأن ٌشرن سٌنمائ"السٌطرة على انفعاالته، وأن ٌمتلن حضوراً 

 الجمهور معه فً اإلحساس والمعاٌشة" .
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، فحضورها، دٌمومة لعملٌة منها، تلن التً تشكل اللغة المشتركة لشعوب األرض

االتصال، ومحرن لجدلٌة العاللة بٌن األجساد، على الرغم من وجود إٌماءات 

خاصة بكل شعب تعطٌه التمٌز عن الشعوب األخرى، وكل عضو من أعضاء 



الجسد المدرة على إنتاج عشرات اإلٌماءات، إذا توافرت فً العضو المرونة 

. وٌشكل التوالً السٌنمائًر االتصال والتشكٌل الذي ٌفرضه على بمٌة عناص

التمدٌمً لإلٌماءات، ولدرة الممثل فً تنسٌمه، داللة على سٌطرة الممثل على منابع 

اإلٌماءة الجذرٌة. أي لحظة انطاللها من جذر العضو الذي ترتبط به. ٌحتاج الممثل 

فٌها إلى متطلبات )جسدٌة( حركٌة. تتضمن التنسٌك والفصل والمرونة ولوة 

االحتمال والسٌطرة والموة والرشالة )والخفة( والتوازن والمدرة على اكتساب 

مهارات خاصة، مثل األكروباتٌن، واالشتبان باألٌدي، والمبارزة بالسٌف، واأللعاب 

البهلوانٌة، واأللعاب الشعبٌة والرلص بأنواعه العدٌدة. وتظهر وظٌفة كل إٌماءة فً 

بعضها مع بعض، أو منفصلة، لكنها تشكل فً أي واحدة من تلن العناصر مشتركة 

النهاٌة كالً ٌنطك بمعانً كثٌرة. وٌعد مركز الجسد األساس النطالق أٌة إٌماءة، إذ 

أنها تمتلن توازنها من نمطة االنطالق، ثم تتعدى لدرتها اإلٌهامٌة المتخٌلة المرتبة 

عاطفاً ٌخضع زمانٌاً، من األعضاء التً تصدرها، فتبنً صورة مفترضة، وتوفر ت

إلى نوع من السٌطرة الذهنٌة فً "إدران ماذا ٌعنً أو ٌشعر به الجسد  وأن األداء 

الصحٌح تتوافر فٌه فرصة إٌجاد هذه االستجابة لدى المتلمٌن"  وفً كل ذلن، ٌجب 

على الممثل أن ٌوزع طالته الخارجٌة والداخلٌة على وفك الدور الذي ٌؤدٌه 

ٌه أن ٌعتمد على التنسٌك بٌن الخارج والداخل لٌوفر والشخصٌة التً ٌلعبها، وعل

للجسد فرصة التعبٌر الصحٌحة التً ٌولدها اعتماداً على مستوى اإلٌماءة التً 

تعتمدها الشخصٌة، فلكل مستوى شخصٌة حدود إٌمائٌة ٌترتب علٌه أشغالها على 

 وفك مٌكانٌزمات خاصة تتحرن من آلٌات تتناغم والبعد الخارجً والداخلً

للشخصٌة وهنان أنواع تستخدم وحدها بدون دخول زوائد تساعدها على اإلٌهام 

التخٌلً المفترض، وهنان إٌماءة ٌساندها فً الوصول إلى المتلمً مادٌات، تمّرب 

اإلٌهام التخٌلً من افتراضٌة إلى والعٌة، فاإلٌماءة التً تمتلن حالة االتفاق الجمعً 

اً أو صوتٌاً أو داللة إشارٌة، وهذه تأتً لوحدها فإنها تشكل رمزاً سواًء كان حركٌ

من دون المادٌات، أما تلن التً تتعامل وتتفاعل مع المادٌات فإنها تعٌش اللحظة 

واإلحساس الصوري المرحلً، ولد تغٌب فً فترة زمنٌة أو تظهر فً أخرى، 

ت لدرة وهنان إٌماءات تمثل المناع الذي ٌمدم الشخصٌة إلى اآلخر، وكل تلن تمع تح

الممثل التكنٌكٌة فً توفٌر فرصة لإلٌماءة باالشتغال على خصوصٌة آلٌاتها وإطالق 

 مٌكانٌزماته فً تحمٌك ذلن.

ٌأتً دور الصوت بوصفه وظٌفة عضوٌة من خالل اإلٌماءات اللفظٌة التً تضٌف 

فٌضاً من الدالالت والمعانً إلى العرض. وخصوصاً عندما تتحول اإلٌماءة 

أفواه الممثلٌن أو من الخارج سلوكاً صوتٌاً فمط،  مع سلون حركً  الصوتٌة إلى

ولكنها تلعب دوراً فً إعادة صٌاغة التركٌب التكوٌنً للجسد استجابة لها. للممثل 



أسلوبه فً إخراج اإلٌماءة الصوتٌة عن طرٌك األنف أو الفم، حروف علّة، أو 

لكه من مهارات. وتعّد حروف ساكنة، وضوح فً اجتماع حرفٌن صوتٌٌن، بما ٌمت

اإلٌماءة روح التعبٌر الجسدي الذي ٌتأسس "على طالة روحٌة كاملة فً داخله، 

بتشكلها، ٌتشكل الجسد، أو هو مزج بٌن الوعً والالوعً فً نسٌج جدلً مبدع 

 معتمداً على سبر الطالة الكامنة عند الممثل" .

 ثانٌاً: التصمٌم المعماري للممثل

حالما ٌبدأ الممثل بمراءة النص المسرحً وتحلٌله، فإنه ٌضع أهداف تحلٌل النص: 

فً اعتباراته شكل الشخصٌة وبناءها المعماري وكٌف ٌصمم جسده خدمة لهذه 

الشخصٌة، فٌحدد أبعادها الفسلجٌة )الطبٌعٌة( واالجتماعٌة والنفسٌة، وٌرسم خطوط 

، المستمٌمة، المنحنٌة، الحركة التً ٌمكن أن تستفٌد منها اعتماداً إلى أنواع الخطوط

الخ. فمن خالل رؤٌة الممثل لحٌاة الشخصٌة ومعاٌشتها كما ….المتعرجة، الدائرٌة،

عند ستانسالفكسً، والباٌومٌكانٌن )المكننة الجسدٌة( كما عند ماٌرهولد، أي الداخل 

والخارج ٌعزز الممثل رؤٌته الحٌاتٌة لها، وحال وصوله إلٌها فإنه ٌكون لد حدد 

الزمنً وحمك جانباً من وجودها المعماري، وال ٌمكن أن ٌكمل البناء  مسارها

المعماري تصمٌمٌاً إال برؤٌته الكلٌة للمسرحٌة وعاللاتها الرابطة التركٌبٌة التً 

تتفاعل فً إكساب ذلن البناء المعماري لوة إٌضاحٌة وإٌهامٌة ولد لسم )باربا( 

 ثالثة أنواع: األفعال الجسدٌة التً تشكل ذلن المعمار إلى
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 الجسد وإثارة الدهشة واإلعجاب.
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بالمعلومات حٌث ٌكون حٌاً وشاعراً بوجوده تماماً، وٌضعه ولكنه ٌسعى إلى تزوٌده 

فً مستوى معٌن من التنظٌم، وهو المستوى الذي ٌسبك التعبٌر .هنان تعبٌرٌة أولٌة 

توصف بأنها لوة متحدة وغٌر محددة لادرة على التعبٌر نابعة من طرٌمة البناء 

ة طبٌعٌة وكل فكرة التصمٌمً لمعمار الجسد ذاته، تتخطى وتتجاوز حدود كل إشار

 ُمَشَكلَة.

وٌمثل تحلٌل الكالم )اإللماء( جانباً آخر مهماً فً البناء المعماري لجسد الممثل وال 

سٌما من الرموز التً ٌستعٌرها من الوالع االجتماعً وٌمدمها أفكاراً مجردة تحمل 

إذ مفهومها الفلسفً، من خالل دالالت تظهر واضحة فً حالة اإلعراب )لواعدٌاً( 

تمثل الولفات حسب عالمات الترلٌم العربٌة مٌكانٌزم التلفظ عند الممثل، وٌشبع 



تكنٌكه لها فً لدرته على مجاراة وتحمٌك )الرذم(، اإلٌماع فً تنوعات وحسب 

سٌالات الجمل وبنائها، واألنساق التً تسٌر فٌها. فاالختالف بٌن اإلٌماع الشعري 

تصمٌم معمار ٌوازي حركة الفعل وٌدفعها إلى واإلٌماع النثري ٌعطً للممثل فرصة 

أمام باتجاه تحمٌك هدفه، شرط انسجامه مع اللحن الصوتً للكالم، إحساساً، 

ومجانسة فً الكلمات المتتابعة بالحرف أو بالصوت وتشكٌلها الصوتً وٌستطٌع 

بذلن أن ٌشخص الشخصٌة التً ٌؤدٌها. وتأتً لدرة الممثل فً تحلٌله للكالم وفن 

شارات االستعارٌة للصور المجازٌة، وتحوٌلها إلى صور حسٌة، ومن كل ذلن اإل

، وهو جزء آخر مضاف سٌنمائًٌستطٌع أن ٌصل إلى الفعل الدرامً وطرٌمة بناء 

إلى التصمٌم المعماري لجسد الممثل، إذ ٌوفر لدراً من الموة فً تشكٌله الحركة 

للمتلمً. فاستنطاله للفعل األساس  بإظهار الصفات التعبٌرٌة التً ٌستطٌع أن ٌمدمها

)الرئٌس(، وإمساكه بفعل الصراع واستخراجه للمعنى، وتنظٌمه لحركة سٌر الفعل 

فً الحبكة، ولٌادته للشخصٌة، هً لدرة الممثل على تصمٌم بناء معماري لجسده. 

وهو جسد مسرحً أنثروبولوجً، تتشكل فٌه كل الصفات والمدرات اإلنسانٌة 

لمكانٌة الموضعٌة وٌتفاعل فً أثنوٌات ثمافٌة وحضارٌة بما ٌمتلكه وٌتخطى حاجز ا

من مٌكانٌزمات. ٌستطٌع هذا الجسد أن ٌخضعها آللٌاته بما ٌعزز من لدرات 

العرض التعبٌرٌة، ٌنشأ من جدلٌة التعبٌر والحضور وٌبرز ذلن من خالل "العاللة 

تفسٌره للغة بوصفها  المائمة بٌن لدرة الجسد على اإلحساس وبٌن اللغة، وٌبرز

سلوكاً اجتماعٌاً )الجست( والكالم وسٌلة التالحم بالجسد مع األشٌاء ومع العالم، لٌس 

بغرض محاكاتها وإنما لصٌاغتها صٌاغة جدٌدة"  وصوالً إلى ما ٌمكن أن ٌطلك 

علٌه )المستوى ما لبل التعبٌري( وهو الذي ٌشكل جوهر األنثروبولوجٌا 

ٌعبر الممثل عن شًء إال حضوره، وهو حضور لٌس له المسرحٌة*. وفٌها ال 

عاللة بالجاذبٌة، وإنما ٌمثل إحدى المعطٌات العلمٌة، وٌتم التحمك منه براجماتٌاً فً 

ظل ظروف خاصة بعٌنها ٌتم بوساطتها اجتذاب المتلمً، وأساس ذلن، هو أن: 

ا ٌؤكد على وجود تراكم األفعال فً البراغماتٌة ال ٌفمد أهمٌته نتٌجة التضمٌن وإنم

األشكال التً تتخذها، وفٌه تتراكم األفعال بشكل أفمً، فٌضاف كل منها إلى اآلخر، 

فتتسع وتصبح شمولٌة، فٌمود إلى وسائل تمرٌبٌة أكثر مالئمة . أن توافر تمنٌات فوق 

اعتٌادٌة للجسد فً أنثروبولوجٌته وفً عاللته العدائٌة مع االستخدام العادي الٌومً 

تعبٌري( ومنها ٌستخلص ثالثة لوانٌن  –ات تكشف عن المستوى )المالبل للتمنٌ

 ترتكز على ما ٌسمى بحضور الممثل وهً:

تبدٌل التوازن: وٌتنالض مع لوة االرتكاز الجسدي المحصورة فً وسط  -1

 الجسد والعمود الفمري، إذ تجعل التوازن هشاً وغٌر ثابت.
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ٌخضع لها وتؤكدها الدٌنامٌة االصطناعٌة، والثالثة هذه هً تكنٌن فً مٌكانٌزمات 

عزز من لدرته األدائٌة المسرحٌة. وٌبمى مبدأ اإللغاء للحفاظ على الممثل التً ت

سٌادة الجسد، إلغاء إكسسوار، إلغاء أثاث، على الرغم من وجودها الفعلً فوق 

خشبة المسرح، إذ أن الممثل ٌمنح جسده لدرة إلغاء ما ٌحٌط به، وفً حاالت معٌنة 

تفالً، الذي ٌرتمً إلى مرحلة ٌلغً الممثل نفسه، وٌرتبط ذلن بالجسد الطمسً واالح

التصوف. وبما أن الجسد ٌعتمد فن الحركة فً المسرح فإنه ٌجب أن ٌأخذ باعتباره 

مفاهٌم وعناصر التعوٌض والتبادل واإلٌماع والفضاء، بٌنما العنصر األساس 

لحضوره هو عنصر الزمن. وهكذا فإن تكنٌن استخدام اإلنسان لجسده فً حالة 

تلف كلٌاً عن استخدامه فً الحٌاة الٌومٌة، لذا، ٌجب أن ال العرض المسرحً، ٌخ

تكون حركة الممثل تكراراً لحركات حٌة والعٌة، بل على أن الجسد األنثروبولوجً 

تجاوزها تباٌناً وتنوعاً، إذ أنها بدون ذلن ال تموم بوظٌفتها وفً النهاٌة ٌبمى جسد 

وألوانها على الرغم من  بمختلف أشكالها السٌنماالممثل العنصر الثابت فً 

 التغٌٌرات الكبٌرة التً طرأت وستستمر على التغٌر فً تكنٌن عناصر محٌطه.


