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الف�سل االأول:- االإطار املنهجي

م�سكلة البحث واحلاجة اإليه:
تنبثق احلركة االجتاهية الب�صرية من مركز يف منت�صف اجل�صد متاماً كما اأنها 
تنبثق اأي�صـــا وبالدرجة نف�صـــها من تالم�س القدم مع االأر�س وت�صـــكل هارمونية 
التوتر اجلديل بني هذين املركزين –العملي والنظري- اأي بني االأقدام و�صبكة 
االأع�صـــاب ال�صـــمبثاوية خلـــف املعـــدة منظومـــة جوهريةً يف حتقيـــق االرتباط 
والتوافـــق بني اجلوانب الف�صـــيولوجية واجلوانب اجلماليـــة يف احلركة وتعتمد 
احلركة امل�صـــرحية باأنواعها كافة على هذا االرتباط بني الطبيعة الف�صيولوجية 

من ناحية وبني الت�صكيل اجلمايل من ناحية اأخرى.
 عُدَّ التمثيل حالة اإن�صـــانية تتج�صـــد على خ�صبة امل�صرح تعتمد على اخليال اأوالً، 
فاملمثل بدون خيال لن يج�صـــد الفعل املطلوب ،هذا الفعل الذي »يت�صمن حركة 
اجل�صـــد ،املوؤ�ص�صة على خ�صـــائ�س واإر�صادات مت ا�صـــتالمها من املخرج الذي 
يهند�ـــس احلركة هـــذه ،فحركة ما ،تك�صـــف عـــن ال�صخ�صـــية ودافعها وتعطي 
معلومـــات عنهـــا »1 وبهذا ي�صـــبح التلقي �صـــاهداً على متيز العمليـــة االإبداعية 
املقدمة على اخل�صـــبة،فاأي حركة يف امل�صرح ي�صبقها حركة ت�صبق العر�س حيث 
اأن الدخـــول ”اإىل وعي ال�صخ�صـــية يتم عن طريق اكت�صـــاف احلركة املنا�صـــبة 
اوالً ثم حتديد بع�س اللزمات ال�صـــلوكية اخلا�صـــة بها ثانياً، واحلركة التي قبل 
العر�س ت�صـــاعد املمثل على حفظ دوره وال�صـــبب يف هذا اأن املتتاليات احلركية 
تي�صـــر اكت�صـــاب املتتاليات اللفظيـــة املرتبطة بها اأي�صـــا ، الأن احلركة املعروفة 

  
1 -See the internet http//:www.chilidrensmusuem.org/special  exhibits/theatre teachers 16/6/2006-3:00gmt 
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املكـــررة ت�صـــاعد على تن�صـــيط الذاكـــرة اللغوية«2، وهذا ما اأو�صـــى بـــه )مايريهولـــد( املمثل عند 
حفظـــه لدوره يف معر�س تاأكيده اأهمية درا�صـــة احلركة عند حفظ الـــدور ، وان يتوازى معها الفكر 

والتحليل.
اإن الدافعية يف احلركة تكون نابعة من فعل ا�صاري يتاأ�ص�س على جمموعة من البواعث النف�صية التي 
متنح املمثل القابلية على التحرك نحو �صيء معني لتنفيذ فعل نفعي يعود عليه اأو على غريه فالدوافع 
واملهارات التي تكت�صبها احلركة والكالم عادة ما تكون بالدرجة االأوىل دوافع عملية نفعية تتمثل يف 

التعبري عن احتياجاتنا اأو طلب العون من االآخرين عن طريق اإر�صال اإ�صارات بهذا املعنى.
وبهذا جاءت ت�صـــاوؤالت عدة  :اإىل اأي مدى تُ�صِهم الدافعية واال�صطناع يف احلركة يف اإي�صال املعنى 
الدرامي اإىل املتلقي؟ وهل تكون احلركة �صـــواءً كانت بدافعية اأم م�صـــطنعة يف اإي�صـــال هذا املعنى 
الدرامي الذي يبثه الن�س؟وهل تتدخل املعاجلة االإخراجية يف ر�صم احلركة بدافعيتها واإ�صطناعها 

عرب احلوار ومتى؟.
وكانـــت احلاجـــة اإىل الدرا�صـــة نابعـــة من ال�صـــرورة التي تنجم عن اإ�صـــهام الدافعية واال�صـــطناع 
عنـــد املمثل يف تعزيز دوره يف العر�س امل�صـــرحي،عرب احلركة التي تاأتـــي كمنظومة ملعاجلة املخرج 

للن�س.

هدف البحث:
 اإيجـــاد لغة بديلة جتمع بني احلركة والكلمة ، احلركة بدافعيتها واإ�صـــطناعها اإن اإئتلفا �صـــيخلقان 
هـــذه اللغـــة البديلة التي تُمَِكن املُخرج مـــن توظيفها كمنظومة للعر�س امل�صـــرحي. اأهمية البحث:- 

افادة الدار�صني والباحثني يف جمال امل�صرح )التمثيل واالأخراج(.

حدود البحث:
 تَرَكَزَ البحث يف حدوده املو�صـــوعية بدرا�صـــة الدافعية واالإ�صـــطناع يف  احلركة عند املمثل بو�صفه 
اأداةً مُِهمـــة من اأدوات العر�س ، ودرا�صـــة احلركة بني الدافعية واالإ�صـــطناع يف االإخراج امل�صـــرحي 
،واأهميـــة احلركة كمنظومة اإخراجية يف العر�س امل�صـــرحي .اأما حـــدود البحث الزمانية فتمتد بني 
2004-2010 لن�صـــتخل�س نتائج مو�صـــوعية من البحث اأما حدود البحث املكانية فهي ت�صمل بغداد 
وم�صر واجلزائر و�صوريا.وذلك الن الباحثني زارا هذه الدول واطالعا على اغلب املهرجانات التي 

اأقيمت فيها.

منهج البحث:
 اأعتمد الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي.

حتديد امل�سطلحات:
عَرَّف )لني اوك�صـــنفورد( احلركة باأنها«جميع االإمياءات والو�صـــعيات وال�صـــلوك اخلارجي وحركة 
املجموعات حيث يُنظر اإليهم من زاويتني االأوىل نف�صـــانية حيث الدوافع الداخلية التي ي�صتند اإليها 
املمثلـــون يف حركتهـــم واملخرجـــون يف توجيهاتهم والثانية ج�صـــمانية حيث املظهـــر اخلارجي الذي 

2- هلتون،جوليان،نظرية العر�س امل�صرحي،تر:نهاد �صليحة،)ال�صارقة:2002،دار ال�صارقة للن�صر(،�س100
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يوؤديـــه املمثلون ويراقبه املخرجون »3 وقد تبنى الباحثان تعريفا اإجرائيا للحركة لـ)جوليان هلتون( 
الن�صجام التعريف مع هدف البحث الذي تاأ�ص�س على الك�صف عن امل�صمون الفكري لدافعية احلركة 
وا�صـــطناعها مـــن قبل املمثل واملخرج ومـــدى تاأثري ذالك يف العر�س امل�صـــرحي حيث جاء التعريف 
ـــفٌَة جامعة لـــكل احلركات التي  كاالأتي: احلركة: »طاقة التعبري الكامنة يف اجل�صـــد الب�صـــري ، و�صِ
ميكن للج�صد الب�صري اأن يوؤديها ويف �صوء هذا ت�صح جتلياته الفعلية املنوعة التي ت�صمل االإمياءات 

اأي�صا وهي وحداتها املعربة واملعادل احلركي للكالم«4.
الدافعية لغةً:-«للدافعية جذور يف اللغة الالتينية )Mover(التي تعني يدفع،يحرك اأي اأن الدافعية 

اأي اأن الدافعية كلمة التينية م�صتقة من الكلمة )Mover( وتعني يدفع ويحرك”5
كما اأن الدافعية هي “�صرط ت�صاعد على ا�صتمرار النمط ال�صلوكي لتحقيق اال�صتجابات،فهي عامل 

نف�صي �صعوري يهيئ الفرد لتاأدية بع�س االأفعال اأو ميله لتحقيق بع�س االأهداف”6
اأمـــا ا�صـــطالحا فيعرفها )ادوارد كوردن كريـــك (باأنها” التفاعل مع احلـــدث بدرجة معينة متكن 

املمثل اأن يكون احد اأطراف العملية امل�صرحية ،وبتوافقه مع املو�صوع يكون جزءاً من املو�صوع”7
وقد ارتاأى الباحثان ان يتبنيان تعريف )كوردن كريك( لتوافقه مع هدف البحث.

االأ�صـــطناع لغـــةً:-يف املعجم اللغوي ياأتي االإ�صـــطناع مبعاين عدة ،فاإ�صـــطناعُ اآلة)طلب �صـــنعها( 
اإ�صطناع �صنيعٍة)طلب �صنعها(، اإ�صطناع احلياء)اإظهار احلياء وهو منعدم(8

اأما االإ�صطناع اإ�صطالحاً فلم يجد الباحثان معناً دقيقاً للم�صطلح يقرتب من هدف البحث ولذلك 
ارتاأى الباحثان اأن ي�صوغا تعريفاً اإجرائياً يتفق واأهداف البحث:-

االإ�صطناع:- هو حتريف للواقع وللحقيقة بغية الو�صول اإىل هدف معني ، يف امل�صرح ي�صطنع املمثل 
حركة معينة تبني حقيقتها عند املتلقي فاملتلقي يعي اأن احلركة م�صطنعة لكنها تبداأ وتنتهي للو�صل 

اإىل5 الهدف الدرامي يف العر�س امل�صرحي يحقق نتائج ملمو�صة وحقيقية.

الف�سل الثاين..االإطار النظري:-
احلركة يف التمثيل:-

قـــد حتتـــوي احلركة على نُظُم ِعـــدة، يرتكب ِعربها مُجمـــل النظام احلركي الذي يَظهَر ب�صـــورته 
االأوليـــة ثـــم النهائية مروراً مبراحل تكوينية تنظم م�صـــريته التمثيلية التي تعرب عن مدلول معني يف 
مـــكان وزمـــان معينني على اأن يبتعـــد املمثل عن النمطية “ فاحلركة عرب ج�صـــد املمثل الذي يعتمد 
النمطيـــة يخلق بالتاأكيد دالالت واإ�صـــارات مكررة و�صـــاذجة ب�صـــبب كونها ال تنتـــج اإحاالت حلاالت 
معرفية بل ت�صكل ثرثرة يف الف�صاء ي�صبح فيها اجل�صد وفكر املمثل بعيداًعن اخللق الفني واملعريف، 
فاحلركة التعبريية جل�صد املمثل هي مفردات للغة معرفية يف الف�صاء الديناميكي املكتظ بالدالالت 
ـــاج باملعـــاين”9 فعملية الرتكيز على االإحالة اجل�صـــدية للممثل يف التعبري عن حاالت  والرموز وال�صِ
اإن�صـــانية توؤكد اإن�صانية الت�صرف يف احلدود املعرفية التعبريية للم�صرح وهنا يركز”مايرهولد على 
احلركة اجل�صـــدية ويعدها اأكرث و�صائل التعبري امل�صـــرحي فاعليةً ومن ثم موقفه من الن�س والنظر 

3-اوك�صنفورد،لني، ت�صميم احلركة،ترجمة:-�صامي عبد احلميد،)املو�صل:-دار الكتب للطباعة والن�صر(،�س7.
4- هلتون،جوليان، م�صدر �صابق،�س109

5-Norbert،Sillamy،Larouse)british:1991(P.195
6-Madeline،Blaque Frord،)londom:1982(،p201.                                                                                         
7-Francic،Richard،the drama introducing،)new york:-1987(،p.43.                                                             

8- املعجم اللغوي الغني ،)بريوت:1980(،�س110.
 www. Masraheon.com،9-ال�صـــوداين، د.فا�صل، الف�صـــاء ال�صـــيميولوجي لعمل املمثل يف امل�صرح،ال�صـــبكة الدولية للمعلومات

.GMT 3:00 ،2006/12/5

ا.د .يـو�صـف ر�صيد جــرب          م .عبا�س علي عبــد الغنياحلركة بني الدافعية واال�صطناعية يف العر�س امل�صرحي



76 األكاديمي

اإليه كخلفية للحركة ،فاحلركة مهمة عنده وراآى اأن على املمثل اأن يبداأ بها واأن يتدرب عليها اأوالً ثم 
على الفكرة ثانياً وعلى احلوار ثالثاً وبهذا فاإن احلركة جزء جوهري يف امل�صرح عند مايرهولد”10، 
كما اأن احلركة �صيء اأ�صا�صي يف العمل امل�صرحي وبذلك فاإن فن االأداء “حتول اإىل عمل يعتمد على 
احلركة وا�صـــبح املوؤدي هو الذي ي�صـــمم هذا االأداء املتمركز على احلركة، فكل حركة ت�صتمل على 
وعي بالثنائية وعرب هذه الثنائية يتم تنفيذ فعل ما ،بعد و�صـــعه يف �صـــورة ذهنية مقارنةً باأمنوذج 
اآخر مثايل له،اأو اأمنوذج اأ�صـــلي موجود يف الذاكرة “11 فاحلركة بالن�صبة للممثل تُعد اأداءً يُحا�صبه 
عليـــه املتلقون الذيـــن يراقبون ويقيمون دافعيتـــه التي يجب خلقها من حلظـــة التمرين وهذا يخلق 
التربيـــر لــــ” حدث مُعطى اىل تربيره ، بظـــروف مالئمة كتلقني املمثل الظـــروف التي عربها يُنَِفذ 
احلـــدث مثالً اأن يفتـــح الباب باإحرتا�س، اأن يُمَِثـــل  وهو يتهياأ لهذا احلدث فاإنه وحده �صـــيعرث على 
الظروف املُبَرَرَة “12. ويرى )انتونان اآرتو( اإن احلركة تو�صـــح املعاين امل�صـــترتة يف الكلمات “ فما 
من �صـــيء مينعنا من فهم الكلمة كاحلركة على امل�صـــتوى العاملي ، ف�صـــالً عن انها تكت�صب فاعليتها 
القُ�صـــوى يف هذا امل�صتوى بو�صفها قوة تف�صـــل بني الظاهرة املادية ، وبني كل احلاالت التي اأ�صتقر 
فيها الفكر ومييل اىل الراحة فيها، فتوظيف التعبري احلركي يعني ربط امل�صرح باإمكانيات التعبري 
باالأ�صـــكال وكل ماهو حركة و�صـــوت ولون اأي رده اإىل م�صريه االأول يعني رده اىل �صكله امليتافيزيقي 

الديني”13
 اإن احلركة �صـــيٌء اأ�صـــا�س يف العر�س امل�صـــرحي املُتكَِون “من جمموعة من اأن�صـــاق بنائية كالن�صـــق 
اللفظي و الن�صـــق احلركي و الن�صـــق التكويني الرتكيبي والن�صق ال�صـــوئي واللـون ون�صق االأزياء “14، 
هذه احلركة تُدِخل الذهن يف حالة خَالَّقة جتعل املمثل يف ن�صاط حركي كما ت�صرتعي انتباهه وجتعله 
م�صاحباً وب�صورة دائمة وحرية تامة يف حركة اجل�صد و الع�صالت ، وي�صبح اجلهاز اجل�صدي  كله 
حتت رهن و اإ�صـــارة املمثل ، وي�صـــتطيع املمثل حينها اأن يُعَبِّر بج�صده عما تَحُ�صه روحه ، وهكذا فاإن 
ت�صـــتمل على اإنتقاالته فوق خ�صـــبة امل�صـــرح وهذا له داللته االأيقونية الوا�صـــحة مثل  املمثل  “حركة 
�صخ�صـــية ت�صقط مغ�صياً عليها فوق اخل�صبة نتيجة �صماع خرب حزين ولكن كثرياً ماتكت�صب احلركة 
يف الفـــراغ الدرامـــي )للممثل( اأي�صـــا معنـــىً رمزيا، فعندما ي�صـــعد )براند( اجلبل يف م�صـــرحية 
)اأب�صـــن( يكت�صـــب عودة الأعلى داللة روحية”15. هذا الرُقي الروحي عند )براند( اإقرتب من تقنية 
احلركة يف امل�صـــرح ال�صرقي الذي يحتفظ بقيمة قابلة للتمدد مادام املعنى الوا�صح للكلمة لي�س كل 
�صيء ،هناك مو�صيقى الكلمة التي تُخاطب الال�صعور فلغة امل�صرح ال�صرقي لغة مكونة من احلركات 

والوقفات واالإ�صارات .                                               
لقد اأقرتح )باربا( منطاً خمتلفاً من االأفعال احلركية مق�صماً اإياها اإىل :

1: التكنيك اليومي : وهو خا�س عموماً بتو�صيل امل�صمون 
2:تكننيك املهارات كالبهلوان الذي يحول ج�صده ويثري الده�صة واالإعجاب

3: التكنيك الزائد عن احلاجة اليومية )احلركة امل�صطنعة( وهو الذي ال ي�صعى اإىل حتويل اجل�صد 
ولكنه ي�صعى اإىل تزويده باملعلومات واىل و�صعه مبوقف معني يكون فيها حياً و�صاعراً بوجوده متاماً 

10- بليزايتون،كاثرين،م�صرح مريهولد وبرخت،تر:فاروق قزق،)دم�صق:1997،وزارة الثقافة(،�س7
11- كارل�صون ،مارك،فن االأداء،تر:د.مثنى �صالم،)القاهرة:2002(،�س12

12-كر�صتي، كـ ،�صروط االإبتكار يف الفن واالأدب،ترجمة:-عقيل مهدي ،)االأردن:-2001،الكندي للن�صر(،�س9.
13- اآرتو،اأنتونان،امل�صرح وقرينه،ترجمة:-�صامية اأ�صعد،)دار النه�صة:1973(،�س61.

14-علي،عواد، �صفرات اجل�صد،)عمان:1996،اأزمنة للن�صر(،�س19.
.GMT 4:00 ،2005،22 نوفمرب، www.almasrah.com،15-�صكني ،اأبو بكر،امل�صرح كونه نظاماً �صيميوطيقياً ،امل�صرح دوت كوم
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دون اأن يقدم على �صيء )فباربا( ال ي�صع اأ�صا�س احلركة يف املوقف الذي يوؤدي فيه اإطاره الثقايف اأو 
اأ�صلوب ر�صده ولكنه ي�صعه على م�صتوى معني من التنظيم يف ج�صد املوؤدي وهو امل�صتوى الذي ي�صبق 
التعبـــري حيث يُدرك املتلقي اأن هذا ال�صـــلوك ميثل اأداءً عـــرب العمليات التي يقوم بها.16، كما اقرتح 
)باربا(تلكـــم االقرتاحـــات فاأن )ارتو( من قبلـــه كان قد دعا اإىل التخل�س من �صـــيطرة الن�س يف 
العر�س ، واأقرتح اأن يَحُل حملها عرو�صاً ذات اأحداث مو�صوعية ومادية و�صرخات وتاأوهات واأ�صباح 
ومفاجئات وخُدع م�صرحية من كل االأنواع واجلمال ال�صاحر للمالب�س التي اأُِخذت عن مناذج معينة 
من الطقو�س واأ�صـــواء رائعة واأ�صوات اأخاذة وان�صـــجام يخلب اللب ونغمات مو�صيقية نادرة ،واألوان 
االأ�صـــياء واالإيقاع اجل�صـــدي للحركة الذي يتوافق يف التزايد والتناق�س مع بع�س احلركات املاألوفة 
لكل �صـــخ�س ، والظهور املادي الأ�صـــياء جديدة ومده�صة ،واالأقنعة واحلركة املادية لل�صوء التي تثري 
اأحا�صي�س احلر والربد، وبهذا فاإن احلركة تاأخذ معاين ودالالت عدة ، يف عملية التعبري عن املكنون 

الدرامي عرب ت�صييئها على وفق العنا�صر التي توؤ�ص�س ملنظومة احلركة.
وبذلك ي�صري)اأوغ�صـــت �صـــنتاوب(يف كتابه) خلق امل�صـــرح(اىل ان امل�صـــرح احلركي يتاأ�صـــ�س على 
“حركة املنظر وحركة ال�صوء ف�صالً عن حركة املمثل كركن اأ�صا�صي، وجميع هذه العنا�صر تتعاون 
خللق امل�صـــرح ، �صحيح اأننا نذهب اإىل امل�صرح لرنى اأكرث مما ن�صمع حيث اأن الكلمات التي ن�صمعها 
ميكن اأن نقراأها يف الن�س ، ولكن هل يكفي هذا للتمتع بفن ال تكون الكلمة اإال اإحدى عنا�صره ، وهل 
تكتمل ال�صـــورة يف ذهن املتفرج مبجرّد قراءة الن�س”17 وهكذا ان�صحب  عر�س  )فاروم..فاروم( 
18· اىل اإن�صـــاء مرافعـــة او حماكمـــة مطولـــة ملدار�س فـــن التمثيل واالإخراج احلديثـــني ادتها املمثلة 

)مرييـــام كولد �صـــميث( متحليـــة بالكثري من االزدواجيـــة العالية لفن التمثيـــل الربختي برفقة اآلة 
مو�صـــيقية تدعى )هانك( من الرتاث ال�صوي�صـــري عزف عليها )فران�صي�صكو اجنيلو(مقطعا حوار 
)مرييـــام( ذو اجلمل الطويلة اىل ميزورات كالمية ا�صـــاف لها )بـــروك( التعبري احلركي مرحال 
ق�صماً من ال�صرد اىل منطقة اجل�صد، فالعر�س غادر املدلول الكالمي اىل املدلول احلركي ال�صوري 
معتمدا حركة املنظر وال�صوء خللق امل�صرح. عندما اأناط )بروك( املدلول احلركي اجلانب االأو�صع 
يف العملية التمثيلية وبه ا�صـــبحت احلركة ال�صـــيء الذي عرب عن الفكرة عرب اجل�صـــد الذي ت�صـــياأ 
كل عن�صـــر فيه اىل ل�صـــان حال الن�س الذي ابتغى املوؤلف طرحه واأراد املخرج جت�صيده يف ت�صميم 
حركي  كانت الدافعية فيه ان الن�س ميكن اأن يتحدث بال ل�صـــان واال�صـــطناع كان ان التعبري اتخذ 
مـــن اجل�صـــد لغة تنطق بلهجات عـــده لتعطي الفكرة حقهـــا، فقد اأدت املمثلـــة اأدواراً عدة اعتمدت 
جميعها على احلركة كعن�صر رئي�س يف التعبري الذي �صكل جانباً مهماً يف العر�س ،فمرةً تكون طفلة 
تتقم�س مفاهيم الطفولة ومرة تتقم�س دور املراهقة التي تُظِهر ما تفكر به املراهقة من جعجعات 
حتـــد مـــن تقدمها رمبا يف الدرا�صـــة. وهذا بالطبع جعل من اجل�صـــد وحركته تاأخذ م�صـــاحة كبرية 
للتعبـــري عن حمتوى العملية امل�صـــرحية فكل التفاتـــة، وميل وجلو�س، ونهو�س تـــوؤدى بدافعية معينة 
لتنمي جانباً فكرياأً ير�صـــل اإ�صـــاراته اإىل املتلقي وعليه هذه االإ�صارات داللة على فهم ملا ينوي الن�س 
اثارته عرب خمرج اأراد اأن يتلقى املتلقي باحلركة �صـــواء كانت متاأتية بدافعية اأم باإ�صـــطناع العر�س 

16 - ينظر: كارل�صون،مارتن،فن االأداء ،م�صدر �صابق،�س)29،30(.
17 - �صامي عبد احلميد – م�صرح ال�صورة وم�صرح الكلمة / جريدة ) اجلمهورية ( – �صفحة اآفاق – يف 29 / 2 / 1984.

*  م�صـــرحية )فاروم ..فاروم( تعني )ملاذا ..ملاذا( بالعربية ،من تاأليف واإخراج بيرت بروك عر�صـــت �صـــمن فعاليات دم�صـــق عا�صمة للثقافة 
االإ�صـــالمية يف امل�صـــرح الدوار يف املعهد العايل للفنون امل�صـــرحية يف دم�صـــق، اعتمدت ال�صـــورة يف تكوينات العر�س،بتاأريخ 2008 . )ح�صـــر 

الباحثان العر�س( .
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امل�صرحي باإ�صتيعاب تام ويتفاعل معه يف حلظة من اللحظات ويتعاطف معه يف حلظات اأخرى.
 اإن حتـــول امل�صـــرح من م�صـــرح ن�س اىل م�صـــرح حركة جعل املمثـــل يَحِملُ على عاتقـــه مهمات عدة 
تتمنطق يف اإي�صال اأكرب عدد من االإ�صارات اىل املتلقي عرب اجل�صد ،ففي غياب الوعي ال�صردي هنا 
لن يكون يف مقدور املتلقي ا�صتيعاب الكم املرتاكم من احلركات ان مل يتم ترتيبها ب�صكل مت�صل�صل  
لها مرجعيتها اأوالً يف نقل اجلانب ال�صردي يف الن�س اىل حركي.فح�صور التعبري احلركي ال�صامت 
يف )فاروم..فاروم ( جعل املُتلقي يت�صـــور اأن املمثلة قد بلغت �صـــن الياأ�س يف ت�صـــوير املعاناة التي 
جعل من م�صكلة و�صولها اأرذل العمر معاناة كل امل�صنني يف اأوربا وما ينعك�س  عليه من اآثار ج�صيمة 
علـــى اجلوانب االأخالقيـــة التي يدفع بها املجتمع اأبناءه التي ج�صـــدتها املمثلة ِعرب احلركة، احلوار 
الذي  يع�صـــره االأمل يف توقها لالنتفا�س من اجل حريتها واأمنها و�صـــحرها الذي عرفت به ، وحيث 
كان على«املمثلة« اأن تكون قادرة على تقم�س التفا�صـــيل والتداعيات الروحية لل�صخ�صـــية واالنتقال 
مـــن حالـــة اإىل اأخرى فقد اإمتلكـــت  حرفيةً عاليةً وخمزونـــاً كبرياً من الذاكرة احلياتية، احل�صـــية 

والثقافية .
يت�صـــح مما �صـــبق اأن على املمثل ان تتكون لديه ملحات منتظمة للحاالت التي يتقم�صـــها وعليه فاإن 
احلركـــة تكون منتظمة �صـــريطة اأن تتحرك بدافعية لعل ما يجعلهـــا منتظمة فعال هو انطالقها من 
حركة اجل�صـــد عرب )الكريوكراف( الذي ي�صـــتعمل حركات اجل�صـــد وتقنياته خللق املتعة الب�صرية 

والتاأثري املطلوب على امل�صرح.
اإن احلركة بدافعيتها ت�صـــكل حالة فيزيائية ت�صـــب يف �صالح املمثل ان ا�صـــتثمرت بال�صكل املنا�صب 
والأن احلركة مرتبطة باالإيقاع الذي يعد«نب�س احلدث �صواء اأكان �صريعا اأم بطيئا وتتابع االإيقاعات 
على طول امل�صـــرحية خللق مان�صـــمية بـ)التون( الذي يَخِلق بدوره املفهوم العام اأو االأثر العام الذي 
توؤديـــه امل�صـــرحية،فاحلركة ت�صـــهم يف خلق االإيقاع يف امل�صـــرحية بال�صـــكل البَنَّاء والـــذي يعد حالة 
عامة يف تقرير جناح اأو ف�صـــل امل�صرحية فمثالً م�صـــرحية )اخلرتيت( لـ)يون�صكو( التي تعتمد على 
�صـــرعة االإيقاع املتولد من احلركة ، فلو قدمت هذه امل�صـــرحية باإيقاع بطيء فاأن ذلك نذير بف�صـــل 
امل�صـــرحية«19،اإن احلركة على امل�صـــرح تتم بوا�صـــطة املمثل الذي يتحرك بو�صـــفه كائنـــاً فيزيقياً ، 
فم�صـــرحيات«بيكت هي حداثة تتجلى يف اجل�صـــد الذي يجعل الكائن مو�صـــع ت�صـــاوؤل ،كما يربز يف 
نطـــاق دورانيـــة مغلقة وهي نقطة البداية والنهاية لكل ميتافيزيقيا،لهذا ينح�صـــر البعد الفل�صـــفي 
لنتاج )بيكت( يف مو�صـــوعة االأ�صـــتالب على م�صـــتوى قدمي هو �صـــورة اجل�صـــد ، وعلى اإدراك هذا 
اال�صـــتالب يف نطاق العالقة التي يقيمها االإن�صـــان مع ج�صده ومن هنا اأراد )بيكت( جت�صيد اجل�صد 
على امل�صـــرح عـــرب احلركة عند املمثل«20 و وهكذا فـــاإن اأهمية دور احلركة تت�صـــح يف توليد االإيقاع 
بو�صـــفها املركز املهم داخل العملية امل�صـــرحية التي تعتمد العنا�صر الب�صرية يف العر�س اإذا ما مت 

التحفظ على اجلانب ال�صردي اللفظي للن�س .
واحلركـــة تكت�صـــب اأهميتها حني تنطلق مـــن دافعية توؤدي جمموعة من االأفعال املهمة على امل�صـــرح 
وهذا �صـــيتطلب جهداً كبرياً من املمثل ليحول اجلانب ال�صـــمعي اىل ب�صـــري وهنـــا قد يلعب املمثل 
ادواراً عـــدة » فاملمثل الذي يوؤدي دور روميو يف الن�صـــف االأول من امل�صـــرحية يلعب  دور جوليت يف 
الن�صف االأخري اأو اأن يوؤدي املمثل ادواراً عدة كاأن توؤدي اإحدى املمثالت دور �صكرترية ثم اآلة كاتبة 
ثم من�صـــدة وكل هذه االأ�صـــاليب تعتمد قدرة املمثل الفائقة يف التعبري عن طريق حتكمه يف حركته 

19- �صرحان.د.�صمري،جتارب جديدة يف الفن امل�صرحي ،)بريوت:ب.ت،املركز العربي للثقافة والعلوم(،�س،83.
www.google.com،20-  املنيعي،د.ح�صن،فرجة اجل�صد يف م�صرح بيكت،ال�صبكة الدولية للمعلومات

ا.د .يـو�صـف ر�صيد جــرب          م .عبا�س علي عبــد الغنياحلركة بني الدافعية واال�صطناعية يف العر�س امل�صرحي



األكاديمي79

بالدرجة االأوىل«21
اإن الوا�صـــح مما م�صـــى اأن احلركة وتعبرياتها يف العر�س تتمو�صع مع خا�صية الن�س الذي يفر�س 
النمط املطلوب للتج�صيد الدرامي واإمكانية ترحيل املفردات احلوارية الطويلة اىل مفردات حركية 
وهذا يجعل املخرج اأمام اختياره لالأ�صـــلوب الذي �صـــيجعل العر�ـــس مرئياً ويربمج مفردات احلوار 
التي تَرَحَّل اىل حركة ذات دافعية وحركة م�صـــطنعة لتحتمـــل جوانب عدة تتمنطق مع الروؤية التي 

جاء بها املوؤلف.

املبحث الثاين
احلركة يف االإخراج امل�سرحي:-

احلركـــة يف االإخـــراج امل�صـــرحي تتطلـــب نوعاً من التقنيـــة الفنية املت�صـــمنة ملجمـــل العملية الفنية 
امل�صـــرحية ،والأجل الو�صـــول نحو الكمال يف ر�صـــم ال�صورة امل�صـــرحية ،يكون حرياً باملخرج اأن يعي 
ان اأي ت�صـــميم لل�صـــورة »يتطلب بدوره حركةً و�صـــرعةً من املمثلني وعليه فاأن هـــذا يتطلب متثيالً 
ذا طابع فيزيقي حقيقي، فـ)كوبو( لديه اإح�صـــا�س مرهف ب�صـــبط احلركة مع النغمة ،لكن هذا مل 
يكن مفرو�صـــاً من اخلارج بحيث يبدو عمل خمرج ا�صتعرا�صي موهوب لكنه كان يتطور عن الن�س 
تطوراً ع�صوياً تتحقق الروؤية يف معاجلاته االإخراجية عن طريق التمثيل واحلركة«22 فاملمثل عليه اأن 
يكون م�صتعداً لتغيريات احلركة التي عليه ان يتقم�صها يف كل م�صهد على حدة ويكون ذلك طبيعياً 
ان ا�صـــتوعب املمثل »كلمات الدور ون�صـــقه احلركي ، وبعد ذلك ينتقل خالل التدريبات اىل مرحلة 
تكييف الدور ،فاحلركة تعتمد لديه على ا�صـــتيعاب املنا�صـــب منها لل�صخ�صـــية التي يوؤديها والنجاح 
هنـــا يعتمـــد على مدى وعي املمثل باأهمية احلركة كموؤ�صـــر دال على ذات املمثل اوالً وبعد اكت�صـــاب 
املمثل لهذا الوعي يتولد عنده اإدراك حركي يفوق اأية درا�صـــة الأ�صكال احلركة وداللتها وهنا يق�صد 
)رودولـــف البـــان( بذلك ان االأهمية �صـــتتفوق من ناحية خو�س املمثل للجانـــب العملي للتقم�س يف 
�صخ�صيته عرب احلركة اأكرث من خو�صه يف درا�صة التفا�صيل«23  وهنا يتبني اأن اأهمية احلركة تنطلق 
مـــن اأهمية اإح�صـــا�س املمثل بها وهذا بطبيعته يتاأتى مـــن اأدراك املمثل اأن حركته تاأتي بدافعية غري 

م�صطنعة وعندها يكون اإح�صا�صه �صادقاً وينعك�س على حركته بالتايل.
 اإرتبطت احلركة باالنفعال وهو مامت اكت�صـــافه من لدن )اإيزادورا دنكن( ومن هنا جاء اكت�صـــاف 
قدرة احلركة على اإ�صـــتنباط اأ�صـــكالها مـــن الطاقة االإنفعالية ،ذلك ان رق�ـــس )اإيزادورا( مل يكن 
لهواً اأو ت�صلية لكنه كان طق�صاً دينياً ،كان تعبرياً عن احلياة ، فقد اأ�صبح الراق�صون يف الثالثينات 
يطورون املهارات الفردية ال�صـــرورية خللق دراما �صـــيكولوجية راق�صـــة وكانت مو�صـــوعاتها دائماً 
تدور حول ال�صراعات داخل الفرد واحلركة ت�صتمد دافعيتها من الداخل ولي�س من اخلارج ،فجوهر 

الرق�س احلديث اأن تنبع احلركة عن الفكرة وي�صدر الفعل عن االإنفعال.
 ويحـــاول الرق�ـــس احلديـــث اأن يوظف احلركة املنبعثـــة من دافعية عميقة كـــي ينقل اأدق اخلربات 
والتجارب التي تاأتي عرب احلركة االإخراجية التي يخططها املخرج باعتبار احلركة جزءاً اأ�صا�صـــيا 

21 - �صرحان ،د.�صمري،م�صدر �صابق،�س،14.
22 -  ايفانز،جيم�س رو�س،امل�صرح التجريبي من �صتان�صالف�صكي  االآن ،ترجمة:-فاروق عبدالقادر)القاهرة:1979،(     �س54.

23 - Lisa ullman )London،:1975، passim( p.39. 2: Rudolf، laban، modern education 
dance 3rd، with additional.
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من �صـــلوك املمثل الذي تاأتيه الدافعية نحو فعل معني ي�صدر عن انفعال خا�س ، وبدافعية الـــحركة 
�صـــواءاً بالرق�س ، اأم بالفعل التمثيلي تُنقَل معاين عميقة اأكرث من عمق الكلـــــمات نف�صــها24، وبهذا 
وجد الباحثان اأن ممثلة )فاروم ..فاروم( حتاول اأن جتد م�صافة جمالية خارجية بدل اأن ت�صتجيب 
الإيقاع حركتها الداخلية والتي حتاول فيها اأن تعرب عن حاالت عدة الإن�صـــانة تعر�صـــت ل�صـــتى اأنواع 
العذاب والقهر يف زمن اأ�صـــابه الك�صـــاح فجعل منها ترقد ل�صنني و�صـــنني ،لذا فقد جاءت املعاجلة 
احلركية االإخراجية مُتخيلةً يف الرق�س مع الفكرة التي تعرب عنها لتمتحن الدافعية التي و�صـــعتها 
احلركـــة االإخراجيـــة ولتكون من�صـــجمة مع روح املمثل الداخليـــة واخلارجية باعتبار اأن االن�صـــجام 
مو�صـــوع اأ�صـــا�س يجعل املتلقـــي يلتم�س معاناة ال�صخ�صـــية ويح�س ان حركته جـــاءت بدافعية ولي�س 
با�صطناع؛فكل حركة حتركتها املمثلة كانت بدافع ومتتلك التربير لكن ماكان جلياً اأن حركة العازف 
كانت م�صـــطنعة ولي�س لها مايربرها وهو حماولة املمثل اإ�صكات املمثلة بطرق عدة جاءت بحركاته 
املتنوعة امل�صـــطنعة الأن احلركة النابعة مـــن دافعية جتعل« املمثل يوؤدي كل حركة حتت تاأثري باعث 
داخلي قوي،ووجود �صـــبب جوهري وقوي ومنطقي يحمله على القيام بتلك احلركة«25 وهنا �صيكتمل 
االأداء النابع من احلركة ليوؤدي وظيفته على �صكل متكامل والأن احلركة ِبعَِدها فعالً فيزياوياً فاإنها 
تقرتن«بفعـــل نف�صـــي كما تقرتن الكلمة باالإميـــاءة والداخلية باخلارجية واالإراديـــة بالالاإرادية فاإن 
اخلط املت�صـــل لالأفعال امل�صرحية عند املمثل ي�صتح�صـــر ويت�صمن عدداً من العمليات االأخرى خط 
االنتبـــاه وخط االإرادة وخط التخيل »26 مبعنى اأن الفعل الفيزيائي املتكون من احلركة �صـــواءً كانت 
نابعة من دافعية اأم م�صـــطنعة يكون م�صدرها نف�صـــي وبعليه ترتكز على ثوابت معينة تتحرك على 

وفقها على امل�صرح.
اإن احلركة بو�صفها فعالً فيزياوياً تنطلق بدافعيتها لـتثري كل القوى الروحية لطبيعة املمثل االإبداعية 
كمـــا لوكانت لتبتلع روح املمثل الروحية وانتباهه واإميانه وتقييمه للظروف املعينة وعالقاته واأفكاره 
وم�صاعره ، ولهذا فعندما نرى املمثل وهو يرتدي معطفه على املن�صة ، ن�صتطيع تخمني ما يختلج يف 
نف�صه ،فاحلركة تكون احد عنا�صر املمثل يف الك�صف عن املعنى الباطن واإظهاره عن طريق ماتربزه 

احلركة ،اأي بكل ما يُ�صكل اجلانب اخلارجي)الفيزياوي( لالأفعال امل�صـرحية 27. 
وهكـــذا فـــاإن »العمـــل الفنـــي الينبغـــي اأن يكون �صـــكالً يف الف�صـــاء واإمنا ت�صـــكيل للف�صـــاء ،عندما 
طالب)لي�صـــنغ(باأن تكـــون التنقالت احلركية ذات معنـــى واأن االأفعال هي املو�صـــوعات التي متنح 
املـــكان اإ�صـــاراته الداللية بفعل االأج�صـــام الفاعلة«28 وهذا يعني ان الفعل هـــو روح التمثيل وما يبعث 
الفعل هو جممل العنا�صـــر املتولـــدة عن ن�س وحركة ورق�س ،فحركة املمثل يف االأخراج امل�صـــرحي 
تعني اأنه ينتقل من مكان الآخر ، ومن �صـــكل الآخر وبهذا فهي تغيري يف املكان والو�صـــعية ، والتغيري 
يعني تغيري ال�صكل واحلالة،  اإذن احلركة �صواءً على م�صتوى تطور الفعل اأم تطور ال�صخ�صية بنائياً 
تخ�صـــع ملنطـــق ديالكتياي ولهذا »فاحلركة ترتبط بزمن متغري با�صـــتمرار تغيـــرياً ديالكتياً، فزمن 
العر�س مُرتبط بحركة املمثل ،ومبا ان �صـــورة الفعل املنظورة توحي بحركة ج�صـــم املمثل فاإن زمن 
العر�ـــس يتغري بحركة هذا املمثل«29؛يت�صـــح مما �صـــبق اأن احلركة االإخراجيـــة يف )فاروم فاروم( 
جعلـــت املمثلة جت�صـــد مايـــدور يف خلدها مـــن حماولة الدفاع عـــن حقوقها موظفـــةً احلركة لتوؤدي 

24 - ينظر :-اإيفا نز،جيم�س،رو�س،م�صدر �صابق ،�س)84،85،86(.
25 - اخلطيب،د.اإبراهيم وزمالءه،فن التمثيل)بغداد:1981،دار الكتب للطباعة والن�صر(�س21.

26 - زاخوفا،بوري�س، فن املمثل واملخرج )ال�صارقة:-1999(،�س205.
27 - ينظر:-زاخوفا،بوري�س،م�صدر �صابق ،�س)211،225(.

28 - نعمة مرعي،د.عبد ال�صاحب،الت�صكيل احلركي )امليز ان�صني يف العر�س امل�صرحي()ال�صارقة:2002،وزارة الثقافة،(،�س30.
29 -  كرومي،د.عوين،احلركة لغة املمثل،جملة احلياة امل�صرحية،)دم�صق،عدد40،وزارة الثقافة:1994(،�س33
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وظائف عدة ،فقد ربط املخرج يف توزيعه احلركي بني االأفعال الع�صـــلية للممثلة والعازف ورد فعل 
ال�صخ�صـــية التي يتقم�صـــها يف كل مرة من�صـــجماً مرةً مع املو�صـــيقى  ومرةً  مع اطر الباب املفردة 
الديكورية الوحيدة والتي بوا�صـــطتها ا�صـــتطاع )بيرت بروك( اأن يبني تركيبات حركية ب�صرية مما 
جعل بقية العنا�صر مكملة ، ولي�صت اأ�صا�صية مرتجما الن�س اىل حركة ؛اإن حركة االإخراج امل�صرحي 
يف )فاروم  فاروم( حملت معان عدة، فقد بنيت احلركة على ت�صـــورات �صـــوداوية �صـــارحةً احلالة 
عرب اجل�صـــد املتحرك على اخل�صبة هذا الذي بدى حممالً بال�صفرات احل�صية التي تخاطب قرينها 
االإن�صـــاين ، هذه ال�صخ�صـــية حتركت وتفاعلت مع العـــازف، واملفردة الديكوريـــة اندماج هارموين 
م�صـــتنداً اىل حماور عدة اأهمها املحور ال�صـــوري الذي بُني على احلركة االإخراجية املت�صـــظية اىل 
حماور عدة ،فمنذ البدء حتركت االأحداث بها ثم ظهور العازف الذي يُظهر ال�صـــمري للممثلة ليتم 
التفاعل احلركي بني املمثلة وبني ال�صمري املتمثل بالعازف، فقد وازن املخرج يف هذا امل�صهد جاعالً 

احلركة تتبدل مع تبدل احلدث على وفق �صاعرية اأحالت �صعر الن�س اىل �صعر حركي. 
يف امل�صهد الذي تال ذلك تنتقل االأحداث اىل وقت اآخر لي�صرح حوادث خمتلفة يف اإ�صارة اىل تطور 
مهـــم للحدث عرب احلركة املتاأتية من لدن املمثلة الذي عمـــل على تركيب )اإطار الباب( لتدراأ عن 
نف�صـــها خطر احلياة وق�صـــاوتها بجعلها ملجاأً حتتمي فيه ، جاءت احلركة يف االإخراج لتك�صـــف عن 
جتلـــي الذاكـــرة املرئية التي اأزاحت عند املتلقي ت�صـــورات اأر�صـــلت بدورها مالمح لتكوين امل�صـــهد 
و�صـــوالً اىل تعبري فني موؤ�ص�س على لغة اجل�صـــد احلركية التي انبثقت من مهم يف التاأ�صي�س لعالقة 
جدلية بني احلركة اجل�صدية ، وحركة االأ�صياء الديكورية واالأك�ص�صوارية التي حتركت على اخل�صبة 
�صـــمن اإطار وعي االأخراج امل�صـــرحي الذي ا�صـــتغل على وفق جانب ا�صتعرا�صي حركي مرتكزاً على 
ج�صـــد املمثل ، ليكون ال�صـــورة امل�صـــرحية التي امتلكت اأ�ص�صها الر�صـــينة ببقائها على امل�صرح طول 
فرتة العر�س متمثلة باجل�صـــد االإن�صـــاين الـــذي يُعَوَل عليه مايطرحه املخرج مـــن فكر يجعل املعنى 

وا�صحا لدى املتلقي.
فاحلركـــة يف االأخراج امل�صـــرحي بحاجـــة اىل براعة يف التقنية مع اإخراج دقيق وو�صـــوح يف الفكرة 
ومو�صـــوع غنـــي املحتوى ومتطـــور درامياً ،كما جتدر االإ�صـــارة اىل اأن املو�صـــيقى ت�صـــاحب التمثيل 
احلركـــي االإميائـــي حيث يكـــون دورها هو متابعـــة احلركة30، لكـــن يف )فاروم..فـــاروم( مت فر�س 
املو�صـــيقى من قبل )العازف على اآلة الهانك(على احلركة مما ا�صـــتلزم اأن تكون املو�صـــيقى البطل 
االآخـــر  يف العر�ـــس وعليه تابعت احلركة املو�صـــيقى ، ولي�س العك�س ودليل املخرج هو ان املو�صـــيقى 
تتفاعل مع اجل�صد االإن�صاين بعد اأن تفاعلت بفكره لتخلق روؤىً واأفكاراً عدة تربمج وفق اأيديولوجية 
تثري الغريزة التي تبعث الفكرة وعليه قد توحي املو�صيقى بو�صفه عن�صراً مهماً يف العر�س اي حركة 

م�صطنعة اأو بدافعية مل تكن بح�صبان املخرج نف�صه. 

املوؤ�سرات التي اأ�سفر عنها االإطار النظري:-
1:-الدافعية واالإ�صـــطناع مفردتان بعيدتان كل البعد اإحداهما عن االأخرى ، واحلركة يف كل منها 
تنطلق من اأ�صـــ�س جتعل لك منهما �صبباً ونتيجة تختلف على وفق منهجية وعمل كل منهما ، بو�صف 
الدافعيـــة ومايليهـــا من حركة متتزج بال�صـــدق والظفر يف اغلب االأحيان  بالهدف املن�صـــود واإقناع 

املتلقي بامل�صهدية.

30 - ينظر:--هازبر،اندرة، ،م�صرح توما�صف�صكي االإميائي ،)بغداد:2006،دار ال�صوؤون الثقافية(،�س20،29.
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2:-احلركة تو�صح املعاين امل�صترتة يف الكلمات وتو�صح اجلوانب املخفية التي تتطلب ترجمتها عرب 
حركة منتظمة ومدرو�صة مرتبطة باالإيقاع ال�صمعي الذي ينظم هذه احلركات.

3:- احلركة حني تنطلق من دافعية  فلها مكانة مميزة ، الأنها �صـــتوؤدي جمموعة من االأفعال املهمة 
على امل�صـــرح وهذا �صـــيتطلب جهداً كبرياً من املمثل ليحول اجلانب ال�صـــمعي اإىل ب�صـــري وهنا قد 

يوؤدي املمثل اأدواراً عدة.
4:-احلركة امل�صطنعة ال ت�صعى اإىل حتويل اجل�صد ولكن  اإىل تزويده باملعلومات واىل و�صعه مبوقف 
معني يكون فيها حياً و�صاعراً بوجوده متاماً دون اأن يقدم وعي معريف بالفكرة التي يحاول اأن ي�صل 

لها املخرج امل�صرحي تتفق ، وروؤية مبنية على الت�صل�صل احلدثي لن�س املوؤلف اأو ن�س املخرج.
5:- ان احلركـــة وتعبرياتها يف العر�س تتمو�صـــع مع خا�صـــية الن�س الذي يفر�ـــس النمط املطلوب 
للتج�صـــيد الدرامـــي واإمكانية ترحيل املفـــردات احلوارية الطويلة اإىل مفـــردات حركية وهذا يجعل 
املخرج اأمام اختياره لالأ�صلوب الذي �صيجعل العر�س مرئياً ويربمج مفردات احلوار التي تَرَحَّل اإىل 
حركة ذات دافعية وحركة م�صطنعة لتحتمل جوانب عدة تتمنطق مع الروؤية التي جاء بها املوؤلف.

6:- اإن احلركـــة بو�صـــفها فعالً فيزياويـــاً تنطلق بدافعيتها لـتثري كل القـــوى الروحية لطبيعة املمثل 
االإبداعية كما لوكانت لتبتلع روح املمثل الروحية وانتباهه واإميانه وتقييمه للظروف املعينة وعالقاته 

واأفكاره وم�صاعره.
7:- احلركة يف االإخراج امل�صرحي بحاجة اإىل براعة يف التقنية مع اإخراج دقيق وو�صوح يف الفكرة 
ومو�صـــوع غنـــي املحتوى ومتطـــور درامياً، كما جتدر االإ�صـــارة اإىل اأن املو�صـــيقى ت�صـــاحب التمثيل 

احلركي االإميائي حيث يكون دورها هو متابعة احلركة.
8:-  وظَفـــَ الرق�ـــس احلديث احلركة املنبعثة من دافعية عميقة كي ينقـــل اأدق اخلربات والتجارب 
التي تاأتي عرب احلركة االإخراجية التي يخططها املخرج بو�صـــف احلركة جزءاً اأ�صا�صـــيا من �صلوك 
املمثـــل الـــذي تاأتيه الدافعية نحو فعل معني ي�صـــدر عن انفعـــال خا�س ، وبدافعية الـــحركة �صـــواءً 

بالرق�س ، اأم بالفعل التمثيلي تُنقَل معاين عميقة اأكرث من عمق الكلـــــمات نف�صــها.
9:- عـــدت احلركـــة التي تنبع من مو�صـــوعة املعاجلـــة االإخراجية املوتيف الـــذي يقولب الن�س مع 
مفـــردات اجل�صـــد التي ترتجم الكلمـــات اإىل حركات وعرب احلـــركات املرتجمة تاأتي �صـــنيعة هذه 

املعاجلة التي تتفق مع الروؤية احلداثوية لكل املفردات االإخراجية والروؤى.
10:- احلركة بدافعيتها وا�صطناعها تو�صح معامل املعاجلة االإخراجية التي يروم العر�س اأن يجعل 
منها �صـــريورة العر�س ومنطه لينتج عن هذا اأ�صـــلوب يو�صف به خمرج ما، اأو تت�صف به نظرية  يف 

االإخراج امل�صرحي.
الدرا�سات ال�سابقة:-

بعـــد اأن اإطلـــع الباحثـــان علـــى جممل الدرا�صـــات التـــي تناولت احلركـــة ، مل يجدا درا�صـــة تتناول 
دافعيـــة احلركـــة واإ�صـــطناعها ، ووجـــدا درا�صـــة عـــن احلركـــة ودالالتهـــا  للباحث عبد احل�صـــني 
 رحمـــن التميمـــي ))احلركـــة ودالالتهـــا يف االإجتاهـــات االإخراجيـــة املعا�صـــرة(( بغـــداد 2003.

حتـــدد هذا البحـــث بدرا�صـــة )احلركـــة ودالالتها يف االجتاهـــات االإخراجيـــة املعا�صـــرة( متناوالً 
منـــاذج م�صـــرحية عراقية خمتـــارة، اإذ اأنطلق الباحـــث من االأهميـــة البالغة للحركـــة ودالالتها يف 
ت�صـــكيل العر�س امل�صـــرحي بو�صـــفه ترجمة فنية وجمالية وفكرية وتقنية الإي�صـــال املو�صـــوع ب�صكل 
متكامل ف�صـــالً عن كونهـــا مهيمنة ترتبط اإرتباطاً وثيقاً باالجتاهـــات االإخراجية املتعددة ، و تقدم 
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مناذجـــاً متنوعة ذات دالالت متعددة مـــن حيث انتقالها ودفعها لعجلة العالقات املتمثلة بتو�صـــيح 
 اأ�صـــكال ال�صـــراع الدرامي على وفق الدوافع املتعددة، كذلك دورها املهـــم و املنتج الأكرث من داللة. 
اإذ اأراد الباحث اأن ي�صل من خالل م�صكلة بحثه الذي متثل يف ال�صوؤال عن اأهم املنطلقات االأ�صا�صية 
التـــي اأعتمدهـــا املخرجـــون امل�صـــرحيون العراقيون يف �صـــياغة احلركـــة ودالالتهـــا يف اجتاهاتهم 
االإخراجية؟ و هل كانت ذات �صـــلة مبرجعيات منهجية؟ اأم كانت ذات منطلقات ذاتية وع�صـــوائية؟ 
و ليحقـــق الباحث اأهدافه من خالل االإجابة عن هذا ال�صـــوؤال من خـــالل التعرف على اآلية احلركة 
 ودالالتها يف �صـــوء االإجتاهات االإخراجية املعا�صـــرة و مدى فعاليتها يف العر�س امل�صرحي العراقي.

وقد ت�صمن البحث ف�صوالً اأربع:-
الف�صـــل االأول:- و قـــد اأحتـــوى على االإطـــار املنهجي الذي ت�صـــمن م�صـــكلة البحـــث واحلاجة األيه 
واأهميـــة البحث واأهداف البحث وحدوده وحتديد امل�صـــطلحات، اإذ بـــرزت اأهمية البحث وتركزت 
يف واحـــدة من اأهم و�صـــائل التعبري يف العر�س امل�صـــرحي، وهـــي احلركة ودالالتها، ملـــا لها من اأثر 
كبري يف تطوير قدرات املخرج امل�صـــرحي وتفعيلها واالإفادة منها وتطويرها يف اجتاهات فر�صـــيات 
 عرو�صـــهم امل�صرحية للو�صول اإىل التكامل الفني واجلمايل والفكري والتقني يف العر�س امل�صرحي.
لقـــد حدد الباحث حدود بحثه يف مناذج من املخرجني امل�صـــرحيني العراقيني على وفق عرو�صـــهم 
 امل�صـــرحية ب�صورة ق�صدية للفرتة من )1989- 1999( التي عُر�صت على م�صارح بغداد ح�صرا .. 
اأما الف�صـــل الثاين فقد �صمل االإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة والذي اأ�صتمل على ثالثة مباحث 

وعلى النحو االآتي :-
املبحث االأول:- احلركة. التي �صملت كل ما يخ�س احلركة على  وفق تطورها عرب الع�صور امل�صرحية 
ف�صالً عن احلركة على امل�صرح واأنواعها واأ�صكالها على وفق الدوافع ثم اأبعادها وتركيبها ف�صالً عن 

االإمياءة وال�صغل امل�صرحي بعدّهما جزءاً ال يتجزاأ من احلركة . 

املبحث الثاين:  الدالالت و اأنواعها التي قدمها الباحث يف ثالثة حماور:- 
 1. علم الداللة. 

 2. الداللة عند �صارل �صاندرز بري�س. 
3. الداللة عند تاديو�س كافزان. 

كما اأ�صتمل هذا الف�صل على الدرا�صات ال�صابقة و اأهم املوؤ�صرات التي اأ�صفر عنها االإطار النظري
  الف�صــــل الثالث: ت�صـــمن اإجراءات البحث الذي اأحتوى علـــى جمتمع البحث وعينة البحث ومنهج 

واأداة البحث ف�صالً عن حتليل العينات.
 

 الف�صل الرابع: اأحتوى على النتائج، اإذ خل�س الباحث اإىل بع�س النتائج التي اأ�صفر عنها التحليل ومنها:- 
 اإن احلركات قد اأرتبطت باإحاالت رمزية تنتمي اإىل مرجعيات دينية طق�صية ويف اأحيان اأخرى يكون 
ارتباطها بالغريزة املجردة، اإذ يتم ا�صتخدام اجل�صد كو�صيط حي يف نقل ثيمة املو�صوع عرب ا�صتباكه 
 مـــع معطيات فن الرق�س واحلـــركات االإيقاعية التي تطورت فيما بعـــد اإىل مفهوم )البانتوميامي(      
 ا�صتخدام احلركة كتعبري عن فعلني اإما اأن يكون خارجياً اأو داخلياً ف�صالً عن ترجمة الفعل الع�صلي 
اإذ تباينت اأنواع احلركات واختلفت بح�صب مرجعياتها فظهرت االأنعكا�صية واال�صطرارية واحلركة 

التقنية
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الف�سل الثالث: جمتمع البحث: 
قام الباحثان باإح�صـــاء جمتمع البحث ومتا�صـــياً مع متطلبات البحث الذي كان للعرو�س امل�صرحية 
التـــي  اعتمـــدت يف اغلبهـــا على احلركة،م�صـــرحية  ) حلـــم يف بغداد (  فقد وجـــد الباحث اأن هذه 
امل�صـــرحية قُدمت عام ) 2008 ( من قبل ) اأن�س عبد ال�صـــمد ( يف )بغداد( وم�صـــرحية)هاملت(  
عام) 2009( يف م�صـــر ،وم�صرحية)اجلدار()2010( يف )اجلزائر(،  والأن هذه العرو�س الثالث  
هي النماذج املنتخبة للبحث فقد مت اختيارهما ق�صدياً على رغم من ت�صمن جمتمع البحث لعرو�س 

اأخرى مل يختارهما الباحثان مل�صاركتهما يف العرو�س االأخرى.

عينة البحث :-
جلاأ الباحثان اىل الطريقة الق�صدية يف اختيار عينات بحثهما ، والتي هي جمتمع البحث نف�صه:

مخرج العرضاسم العرض المسرحي

انس عبد الصمد)حلم في بغداد(1

            وليد عوني) هاملت (2
           باتريك يانسون)الجدار(-
ولالأ�صباب التالية :

1 – جاءت العينات متطابقة مع حدود البحث .
2 – العرو�س هذه تتوفر فيها �صـــروط احلركة والدافعية التي ابتغى الباحثان درا�صتهما والأنهما مل 

ي�صاركا يف هذه العرو�س  .
3 – توفرت الفر�صة للباحثني مل�صاهدة العرو�س حياً .

اأداة البحث:- 
اعتمـــد الباحثان على ما اأ�صـــفر عنـــه االإطار النظري مـــن نتائج ومعايري وعلى م�صـــاهدة العرو�س  

للو�صول اإىل نتائج مو�صوعية ليخرجا بها كمح�صلة نهائية ملو�صوع بحثه .

حتليل العينات:-
1:- م�سرحية )حلم يف بغداد(**:-

بحث العر�س  �صـــيغة امل�صـــرح ما بعد )البانتومامي ( اأو عن �صـــكل امليتام�صرح ال�صامت يف جتاوزه 
حلدود املحاكي باللغة البديلة يف اخلطاب الب�صـــري احلركي م�صـــتعينا ببع�س الهمهمات واأ�صوات 
االأفعال اأحياناً يف حماولة ل�صحن ال�صفرات التي تبثها حركة اجل�صد ومدلوالتها العالية التاأويل ، اإذ 

تنبثق عن )حرية اجل�صد( ت�صكيالت و�صور التكتمل اإال ِعربَ االت�صال بثقافة املتلقي .
فاخلطاب الثقايف حلركة اجل�صـــد هنا يتجاوز الق�صدية و اال�صطناع ، الن عنا�صره تتجاوز الثابت 
)املاألوف( يحكمها زمان و مكان هو الكون باأ�صـــره الذي يحاول العر�س اأن يُبَوؤِرَهُ يف حلم افرتا�صي 
تف�صره قراءة اللحظة احلركية ملنطقة مغيبة يحاول الك�صف عنها وا�صتح�صارها يف كوامن الالوعي 
اجلمعي لي�صخ�صها يف �صورة من �صور الت�صدي ملحنة الهم اجلمعي )بغداد( وهي يف توجعها حتت 

معاول االحتالل والنهب والدمار الهوالكوي اجلديد .
اإن هذه املاأ�صـــاة اليومية العراقية مل تقدم يف )حلـــم يف بغداد( عرب خطاب حركي منفلت يف بنيته 
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اجلمالية وال يف خطاب مقيد اإىل نوامي�س الدافعية احلركية واإمنا يف حماولة لالإنعتاق من �صـــطوة 
التقليدي نحو توظيف اال�صـــطناع  الرتياد الف�صـــاء الرحب حلرية اجل�صد وطواعيته لتبدو متجردة 
عن جميع اأ�صـــكال ال�صـــلطات التي وجد االإن�صـــان يف اأطرها –الرتبوية والدينية واالجتماعية وتلك 

القيود واال�صرتاطات القبلية التي منها ما هوموؤدلج ومنها ما هو متاأ�صل .
فبنية احلركة يف )حلم يف بغداد(توؤ�صـــ�س لفر�صـــة �صـــانحة للتمرد على الـــرتاث وخلخلة التقليدي 
املتوقع بوا�صـــطة االإزاحة التي يقوم بها اجل�صـــد اخلالق لتحقيق �صـــريان االإح�صا�س يف ج�صد املمثل 

ملجاورة املعنى– كخط �صري للت�صكيل احلركي املبتدع.
عليه فان )حلم يف بغداد( جتربة حركية لالفادة من فكرة الف�صل بني ج�صد املمثل وج�صده اليومي 
املتوطن باحلركات واالإيحاءات ، واالإ�صـــارات و�صـــوال باجل�صد اإىل �صـــعرية التتغذى من املرجعيات 
واإمنا تغذيها . من هنا فان حركة املمثل لها مدلوالت عدة يف حتديد معنى الدراما تختلف املدلوالت 
هذه باختالف ال�صـــنف الدرامي الذي يقدمه �صـــواءاً كان واقعياً اأم طبيعيـــاً اأم تعبريياً ،حركياً اأم 
رمزياً اأم ملحمياً اأم ت�صـــجيلياً اأم  عبثياً وذلك قيا�صـــاً على اجلديد الذي تقدمه اأو تبتكره مما يعد 

اإزاحة الجتاه �صبقها وبناءً جديداً ي�صاير روح الع�صر الذي اأبدعت فيه. 
وهو اأمر يبنى على اأن احلركة عند املمثل يف )حلم يف بغداد(  متعددة االحتماالت لتعددية معانيها 

وهنا تتحدد حركة املمثل بناءً على الديكور وما ينتجه من معلومات ومعاِن يف العر�س امل�صرحي .
 اإن حتول ال�صرد من  ن�س اىل  حركة جعل املمثل يحمل على عاتقه مهمات عدة تتمنطق يف اإي�صال 
اكرب عدد من االإ�صـــارات اىل املتلقي عرب اجل�صـــد ،ففي غياب الوعي ال�صـــردي هنا وعليه  لن يكون 
يف مقـــدور املتلقي ا�صـــتيعاب الكم املرتاكـــم من احلركات ان مل يتم ترتيبها ب�صـــكل مت�صل�صـــل  لها 

مرجعيتها اأوال يف نقل اجلانب ال�صردي يف الن�س اىل حركي.
ان عر�ـــس )حلم يف بغـــداد( بني  دور احلركة يف توليد االإيقاع بو�صـــفها املركز املهم داخل العملية 
امل�صـــرحية التـــي تعتمد العنا�صـــر الب�صـــرية يف العر�س اإذا مـــا مت التحفظ على اجلانب ال�صـــردي 
اللفظـــي للن�س . واحلركة  يف االإخراج امل�صـــرحي للعر�س تكت�صـــب اأهميتها كلمـــا كانت تنطلق من 
دافعيـــة ، الأنهـــا وعليه تـــوؤدي جمموعة من االأفعال املهمة على امل�صـــرح وهذا �صـــيتطلب جهداً كبرياً 
من املمثل ليحول اجلانب ال�صـــمعي اإىل ب�صـــري وهنا قـــد يوؤدي املمثل اأدواراً عـــدة فقد اأدى املمثل 
يف م�صـــرحية )حلم يف بغداد( دوره الذي جعل من ج�صـــده وحركته تاأخذ م�صاحة كبرية للتعبري عن 
حمتوى العملية امل�صرحية فكل التفاتة ، وميل ، وانبطاح ، ونهو�س توؤدى بدافعية معينة لتنمي جانب 
فكري ير�صل اإ�صاراته اإىل املتلقي وبه تكون هذه االإ�صارات داللة على فهم ملا ينوي الن�س طرحه عرب 
خمرج اأراد اأن يتلقى املتلقي باحلركة �صـــواء كانت متاأتية بدافعية اأم باإ�صـــطناع العر�س امل�صـــرحي 

باإ�صتيعاب تام ويتفاعل معه يف حلظة من اللحظات ويتعاطف معه يف حلظات اأخرى . 

2:- حتليل م�سرحية )هاملت(31¨
فكـــرة العر�س:-تـــدور فكرة العر�س حول اكت�صـــاف هاملـــت اأمري الدمنارك اأن والـــده امللك قد مت 
قتله بفعل فاعل وتتجلى هذه احلقيقة يف لقاء يجمع بني هاملت االإبن وهاملت امللك،حيث ت�صـــيدت 
املو�صـــيقى على العر�س ب�صـــكل متكامل منذ البداية اىل النهاية وبعد اأن يكت�صـــف هاملت احلقيقة 
يبـــداأ بالتحقيـــق والعمل على اأن يعر�س احلدث يف تقنية امل�صـــرح داخل امل�صـــرح  يبني فيه ماحدث 

31- ¨ م�صرحية انتقام هاملت تاأليف :وليم �صك�صبري ،اإخراج:وليد عوين قدمت على قاعة م�صرح االأوبرا يف القاهرة، يف 2007
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الأبيه امللك ويطلب من )هورا�صـــيو( اأن يراقب ردة فعل امللكة وامللك املغت�صب للعر�س وهنا تكت�صف 
املكيدة ويظهر للعيان ان اجلناة مدانون فعالً ويف م�صـــهد اآخر يقتل )هاملت(،) كالوديو�س( وزير 

امللك ووالد )اوفيليا( خطاأً وعندها تقرر االأخرية االنتحار. 
وبعدهـــا يقرر )هاملـــت( االنتقام وجتري املبارزة االأخرية بني )هملـــت( و )اليرت�س( ومن ثم بني 
)هاملت( وعمه امللك وتنتهي مبقتل اجلميع وهنا يدخل الطيف حامالً بيديه عباءة مطابقة للعباءة 

التي يرتديها ويلب�صها لهاملت ويخرجان .
حتليل العر�س:-جاءت احلركة عند املمثلني الراق�صني يف عر�س )هاملت( لتوؤكد  حتمية مفادها 
ان كل مايوؤطره اجل�صـــد من لغة على اخل�صـــبة متتلك دافعية لها عرب الهدف من احلركة نحو جزء 
معني من اخل�صبة وبهذا متلكت اجل�صد هناك حاالت معرفية ا�صتبقت املمكن نحو تاأطري الرمز عن 
طريق االإمياءة ، لتعرب عن حاالت عجز الكالم عن اأن يتمنطق بها ويف املو�صوع الذي �صيطرت عليه 
احلركة كجزء اأ�صـــا�س من العر�س تكيف املمثل مع اجل�صـــد الذي يحمله اأوالً مع دالالت املكان ومع 
الفكـــرة االإخراجية التي وظَفَت احلركة وتعبريات اجل�صـــد كجزء من منظومـــة املخرج االإخراجية  
التي حمًلت املمثل مع املو�صيقى املهمة الكربى ، لتعرب عن حاالت ان�صانية وفكر عظيم كفكر �صك�صبري 
الذي جعله املخرج ينطق باحلركة بدل ال�صـــرد ال�صـــعري ال�صك�صـــبريي ،فاحلركة بجانبها التمثيلي 
تركبت على النهج املو�صـــيقي الذي اختاره املخرج ليكون مبثابة �صـــكربت اإخراجي اآخر بدل الفكرة 
التـــي تـــراوح مكانها وهنا وقع على عاتق املمثل ومن قبله املخرج ان يكون مالحظاً للحاالت املتغرية 
للنهـــج املو�صـــيقي وعليه ان يتحرك مع وقعاتها املختلفة وال�صـــريعة فمنذ م�صـــهد احلرا�صـــة الليلية 
اأدت حركة املمثلني على ان تكون �صـــبه ا�صـــتعرا�س ع�صـــكري  ملا يتطلبه امل�صهد من ان�صباط متميز 
وراديكايل وعليه التحمت امل�صهدية هنا مع حركة املمثل وفكرة املخرج يف تاأ�صيل امل�صهد وربطه مع 
ظهـــور الطيـــف ومن ثم حركة دخول هاملت ولقاءه باحلر�س الذين ا�صـــعروه مبا ظهر عندهم وهنا 
حتركت االأج�صـــاد بخفة ومنطقية لتعرب عن حالة وجود وقوة وحتدي والتحام وبهذا تقرر ان يغادر 
احلر�س املكان لينفرد )هاملت( بحركة مو�صعية ومنفردة جعلت من الطيف يخرج للقاء ابنه البار 
وهنا يهم�س باإذنه ومن ثم يعرب له عن ماحدث له من غدر عرب حركة اليدين واجل�صد اللتني عُدتا 
من العنا�صر االأ�صا�صية لدى املمثل وهنا ا�صتلم املمثل اإ�صارات الطيف وحتذيراته ومطالبه ب�صرورة 
االأنتقـــام وبعدها يتحـــرك الطيف نحو موؤخرة امل�صـــرح ليخرج ، ويرتك هاملـــت ليتحرك بحركات 
�صـــبه جنونية نقلت للمتلقي فكرة ا�صـــابة هاملت بلوثة يف دماغه وهنا ي�صـــتدعي هاملت امللكة عرب 
رق�صـــة ج�صـــدية م�صتمرة ومن بعدها امللك املغت�صب لل�صـــلطة يف دافعية مربرة  وبعدهما ي�صتدعي 
زميل روحه هورا�صيو ويتحرك بحركات معتوهة وغري م�صتقرة ليوجز لهم انه يريد ان يريهم م�صداً 
وبالفعل يتم عر�س امل�صـــهد هنا ويكت�صـــف هاملـــت من ردة فعل امللك وامللكة بحركاتهما املو�صـــعية 
القلقة انهم جناة مذنبون ويف م�صهد اآخر يلتقي هاملت بوالدته امللكة وتتحرك ال�صتارة لتبلغ هاملت 
ان هناك من ي�صـــرتق ال�صـــمع ويهرع هاملت نحو ال�صتارة ليجعل �صـــيفه يف داخل من ي�صرتق ال�صمع 
ويكت�صف انه بولونيو�س الوزير ولي�س امللك كالوديو�س ولدى معرفة اوفيليا بذلك تقرر االأنتحار بعد 
م�صـــهد رق�س حركي م�صـــتمر بينها وبني حبيبها املفرت�س هاملت، وت�صـــتقر فكـــرة االأنتحار بذهن 
اأوفيليا لتتحرك على امل�صـــرح وهنا تربط احلركة االإخراجية دافعيتها من التحرك على اخل�صبة ثم 
ربط امل�صهد امل�صرحي مع اأج�صاد املمثلني واملمثالت املتحركة  يف هارموين متوحد ليبني م�صهد غرق 
اوفيليا وبعد هذا امل�صـــهد يتم م�صـــهد املبارزة التي تتمو�صـــع فيه حركة املمثلني لتبني مع املو�صـــيقى 
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امل�صـــيطرة على امل�صـــاهد ككل لون متميز من احلركة عند املمثل الذي جعل من حركته الواناً عدة 
راق�صة و�صاكنة يف كل مرة ي�صتلزم فيها امل�صهد ذلك .

جاءت احلركة يف امل�صـــهد االأول لتحيل الدراما ب�صـــكلها ال�صـــردي اإىل مديات متمو�صعة مع اجل�صد 
الذي األقى بظالله على اخل�صبة لكن بوحي من املمثل الذي �صمح لعنفوانه بان يجتاز املقد�س الذي 
يحرم على اجل�صـــد اأن يجتازها بو�صـــفه اإ�صـــطناعاً غري مربر ، مما ف�صر على انه �صعف تقني من 
قبل املخرج الذي تنق�صه الدراية يف توجيه الدوال اجل�صدية للممثل يف ا�صتمالة املمكن وحتويله اإىل 
مباح وذات معاين عدة حلت حمل ال�صرد الذي اأزاحه املخرج عرب احلركة التي جاءت م�صطنعة يف 
م�صـــهد اال�صتهالل حيث احلر�س يف باب الق�صـــر واإذ بامللك ال�صبح يظهر لهم من بني االأثري وعليه 
اندمـــج احلر�ـــس بحـــركات ذات دافعية مع الدافعية التي جاءت بال�صـــبح ليكون يف ف�صـــاء احلر�س 
فيوحـــي لهـــم من طيفه الذي حمله معه مذ اأن كان ملكاً ولكنـــه اآثر اأن يختفي على الفور الأن ظهوره 
اقرتن بوجود جنله املحبوب اإىل قلبه )هاملت( ، وهنا كانت عملية الظهور �صواء بجانبها التاأليفي 
الـــذي وجد يف الن�س ال�صك�صـــبريي اأم جانـــب العر�س الذي اختار له املخـــرج معاجلة اختلفت عما 
قدم �صابقاً جاءت بحركات غري مربرة وذات ا�صطناع امتد لتطول بذلك م�صاحة العر�س مما دفع 
باملمثلني اإىل اجتياز لوحة مهمة حتمل بداخلها حركات ملت جوانب �صردية بلون حركي ، ويف امل�صهد 
الثاين يظهر هاملت بعد اأن مت تبليغه من لدن هورا�صـــيو بظهور ال�صـــبح فيواجه االأب ابنه يف حركة 
راق�صـــة ا�صتلمت �صرعيتها من املو�صوع بالهام اأدىل بدلوه على حركاتهما املنطلقة من دافعية تارة 
، ومن ا�صطناع ملفت للنظر تارة اأخرى، ثم م�صهد امل�صرحية التي ابتغى عر�صه ليك�صف عمه امللك  
حيث تقع على عاتق ال�صـــاب الدامنركي هاملت اأن يف�صـــح اخلونة ويتحقق من اخلرب الذي نقله له 

ال�صبح .
 جاءت احلركة يف امل�صهد االأخري لتقول اإن الدافعية تغلبت على اال�صطناع وهو اأمر ارتهن باحرتاف 
املمثلني لهذا اللون من العرو�س مما جعل اغلب احلركات تتميز بوقع مرتهن بالتعبري املربر لل�صرد 

ال�صعري يف ن�س �صك�صبريي مهم .
لقـــد تلونـــت احلركة بلونني جعل من اال�صـــطناع عنواناً �صـــيطر على كل م�صـــالك العر�س مما دفع 
باأغلب املتلقني اإىل تف�صـــري ، وتاأويل امل�صـــهد االأخري بو�صفه ا�صطناعا متكامال على رغم مما ما مت 
تو�صـــيله باأنـــه بادرة مهمة من لدن هاملت للوفاء بعهده الأبيه الـــذي اأوقع على عاتقه مهمة االنتقام 

الذي كان على قدر كبري من االأهمية .

3:- حتليل م�سرحية )اجلدار(32·
تدور فكرة العر�س حول اجلدار وماهيته بو�صفه مادة فل�صفية معنوية ومادية فاجلدار يكون برزخاً 
يف�صـــل بني مو�صـــوعني اأو بني �صـــيء واآخر، اجلدار هو الكائـــن الوحيد الذي ميكنـــه اأن يحول بني 
االإبداع والالاإبداع بني اخلري وال�صـــر ،وهنا جاء اجلدار ليكون الفي�صـــل بني كل ثنائية يف احلياة ، 
واهم ثنائية هي روح اجلماعة التي تفرقت فاأرادت اأن تهدم هذا اجلدار الذي بدا مفرقاً للممثلني 
الذي ا�صـــتعانوا بج�صـــدهم ليربهنوا اأن التعبري احلركي له مكنونه االأوحد يف اإي�صـــال االأفكار التي 

يعجز عنها الكالم اأحياناً.
 تطرق العر�س اإىل مو�صـــوعات عدة منها اخلري وال�صـــر االإحتاد والتفرق، واحلب والكراهية، كما 
32- · م�صـــرحية)اجلدار( تاأليف واخراج باتريك يان�صـــون و)طلعت ال�صماوي( ،قدمت على  امل�صرح الوطني يف العا�صمة اجلزائرية يف العام 

2010.وقد ح�صر احد الباحثني العر�س.

ا.د .يـو�صـف ر�صيد جــرب          م .عبا�س علي عبــد الغنياحلركة بني الدافعية واال�صطناعية يف العر�س امل�صرحي



88 األكاديمي

نقد العر�س احلياة االإجتماعية عرب �صخ�صـــية الرجل االأعمى الذي يتعر�س ملقالب مكروهة جتعل 
منـــه �صـــحية ،وتاأتي احلكمـــة منه بكلمات ينطقهـــا يف اآخر العر�س جتعل من �صـــري االأحداث ياأخذ 

النمط التغريبي يف اإ�صفاء �صفة الالماألوف على العر�س.
التحليل:-

بداأ العر�س برق�صـــة جمعت املمثلني ال�صبعة والع�صـــرين يف مكان مبهم مل تدل رق�صتهم على منط 
و�صفة املكان ،احلركة متيزت باإ�صطناعها الوا�صح والت�صتت الذي �صيطر على اغلب احلركات جعل 
من امل�صـــهد يبدو ركيكاً مع االأخذ بنظر االأعتبار االإنفراد الذي متيزت به �صخ�صـــية املذيع واملذيعة 
اللذان بينت تعبرياتهم احلركية بدافعيتها بالتوجه نحو مقدمة و�صط امل�صرح ليلقيا اخلطاب املهم 
حـــول اآليـــة االأخبـــار التي تداخلت فيهـــا نوعية اخلرب الذي بني وجود �صـــحايا يف مـــكان ما وجاءت 
اأ�صـــئلتهم لتوجه نحو اجلمهور الذي �صاركهم اخلرب و�صـــحح عدد ال�صحايا ،فمرة يكونون ع�صرين 
ومرة ثالثون ،ات�صمت حركة املجاميع اأو�صاعاً عدة مبخاطبتها �صعور املتلقي يف مزجها للحركة مع 
تعبريات الوجه ووقفات املجاميع كاأنها ج�صد ان�صان مري�س عانى ما عاناه وقد امتزجت احلركة مع 
املو�صيقى لتكون حالة فردية مرة وحالة جماعية مرة اأخرى لتنتج احالةً  انفعالية امتزجت بحركات 
ووقفات وانعكا�صـــات متباينة جعلتهم يبدون كج�صـــد واحد ، الأنهم ارتدوا زياً موحدا ،وجاء العر�س 
ببناءه املتقولب مع احلركة ليوؤكد اأهمية اجلانب الذي يغلب عليه ال�صـــمت ، وهذا مل يجعل املتلقي 
يُدرك ماهية الفكرة التي انطلق منها املوؤلفان املخرجان لوال احلركة التي اأعطت للرجل ال�صـــرير 
الدافعية يف اأن ي�صلب لب اجلموع ويحكي مقولته الوحيدة يف العر�س التي جت�صدت يف :-)اأنا مهنتي 
احللم لكم..فهل ت�صـــرتون من بائع احللم دون ثمن؟.جدار بيني وبني حلمي ين�صـــاب على ج�صـــدي 
بل�صـــما ملا م�صى وورداً ملا �صوف ياأتي(،فاالإ�صـــطناع بدا وا�صحا على املمثلني الذي انتقدوا اجلانب 
احلياتي البحت يف املعاي�صـــة التي واجهوها خالل مـــدة بروفاتهم يف )اجلزائر( وهذا جعل املتلقي 
يدرك ا�صـــطناع احلالة وعدم وجود دافعية كافية لديهم متنحهم ال�صـــوء االأخ�صر وامل�صداقية يف 
فهـــم دالالت الوعي املعريف الذي ينطلق منه ال�صـــريورة املعرفية يف ادجلة الن�س على وفق مفهوم 
العر�ـــس وهنـــا وقع املخرجان يف �صـــرك كبري جعلهـــم اليخرجون منه على رغم مـــن البهرجة التي 
اأظهرهـــا العر�ـــس وبدت جلية يف تقنيات امل�صـــرح الوطني اجلزائري.فالك�صـــر املتعـــدد والالمربر 
للجدار الرابع جعل املتلقي اليعي مايبتغيه املوؤلفان املخرجان الأن العر�س بني على االإرجتال.وهكذا 
فـــاإن معاجلة املخرجان للحركة احتكمـــت بوعي كل منهما لتطور منط احلركة فـ)باترك (خمت�س 
يف رق�ـــس الكابويـــرا و)ال�صـــماوي( يف الرق�س الدرامـــي وهنا كان املحك يف اأن ي�صـــال اإىل جدال 
معريف بني املخرجني يف اأهمية اإ�صافة م�صاهد جديدة كادت التنهي العر�س ، فاحلركة التي تنتهج 
لهـــا مكانـــاً بني احلوار جعلت من دور ال�صـــرير �صـــماناً لكل احلركات التي ظهـــرت زائدة يف حبك 
الفكـــرة التـــي ت�صـــتت يف اخرتاق اجلـــدار الرابع بدون مربر ملـــرات عدة ، وهذا جعل من رق�صـــات 
الكابويـــرا التـــي تخللت العر�ـــس تنم عن حركات م�صـــطنعة بدت مغربة عن الفعل االأ�صـــا�س الذي  
�صـــعى اإليه املتلقي يف بداية العر�س لكنه مل يتوقعه كما ح�صـــل يف النهاية عندما دار احلديث وكاأنه 
حديـــث يف مقهى حول اآلية تنظيم اجلوانب اللوج�صـــتية من طعام و�صـــراب ومنـــام يف مكان اجراء 
اإن اإقحام احلركات امل�صطنعة جعل من �صرعية  الربوفات)املعهد العايل ملهن فنون العر�س (33¨ ، 
احلـــدث تبدو غري �صـــلطوية والتتمتع باآلية الإقناع املتلقي الذي �صـــيطرت عليـــه وجود ثالث مدربني 
33-̈  جرت الروفات يف املعهد العايل ملهن فنون العر�س ال�صـــمعي والب�صـــري يف العا�صـــمة اجلزائرية وقد واه الطلبة املمثلني امل�صـــاركني يف 

العر�س ظروف �صعبة القت بظاللها على العر�س.
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للحركة يف العامل جاوؤوا لي�صاركوا يف العر�س .
اإن الوعي الذي يهرب منه العر�س هو اإمكانية اأن تكون معاجلة املخرجني للحركة تنطلق من تغذية 
معرفية راجعة تكت�صـــب وقودها من فكر الن�س وهذا االأخـــري كان غائبا يف عر�س )اجلدار( الذي 
اعتمـــد علـــى اإقحام االأفـــكار واإعادة ترتيبها ترتيباً غري منطقياً يف �صـــورة انـــه عر�س متتع بوجود 

حركة واحلركة تعني الوجود،  والوجود يعني اأن تن�صئ لغة عاملية ي�صتوعبها القا�صي والداين.
اأ�صـــبح اجل�صـــد مركزاً حركياً يبث اأنواع االإ�صارات واالإمياءات ذات املعاين املختلفة يف بناء تركيبي 
يدفع الرموز اجلديدة يف م�صاحة العر�س، وهذا ما ج�صدته حركات املجموعات الراق�صة االإميائية 
، اإذ كونـــوا اأمنوذجـــاً كريوكرافياً حترك بحركات تعبريية كونّت بدورها ال�صـــورة امل�صـــرحية لتعّرب 
بدورها عن جانب من جوانب الدافعية التي �صـــعى لها كل جمموعة منهم يف ابتغاء هدفه، فخلقت 
احلركة بوا�صـــطة اجل�صد بيئة م�صـــرحية بعيدة كل البعد عن البيئة الواقعية للن�س االأ�صلي، وهكذا 
اأُلغيـــت مرجعيـــات الهوية التي تنتمي اإليها ال�صخ�صـــية، وبداأت انعكا�صـــات احلركة  وتعبرياتها هي 

التي تفر�س نف�صها وترتكز يف ذهن املتلقي.
�صعى العر�س اإىل الربهنة على اإن القدرة التي ميتلكها اجل�صد يف ت�صميم احلركة تتحلى يف قدرته 
على ترحيل ال�صرد اإىل حركة، فقد اأعطت الدافعية يف احلركة للراق�صني –عند دخولهم امل�صرح- 
داللة االألفة والتقارب بني االثنني)بني املتلقني واملمثلني اأنف�صهم(،هذه الدافعية املتاأ�ص�صة من وحي 
التقـــارب الـــذي جمع بني) املتلقي واجلمهور( عرب دخول املمثلني مـــن داخل قاعة جلو�س النظارة، 
فالبطـــل والبطلة اللـــذان اأذاعا خرب تعر�س بع�س املناطق العربية اإىل دمار ا�صـــتخدما ج�صـــدهما 
وهما يرتاق�صـــان بحركات تعبريية وباإيقاع هادئ واأجواء خمتزنة بالرومان�صـــية واحلب والع�صـــق، 
وباإيقاعات ب�صـــرية تطرق نظـــر املتلقي وتثري اإح�صا�صـــه وترفع من ا�صـــتجابته، اإذ يحاكي املمثلون 
الراق�صون اجلدار ليكونوا هم يف اآخر املطاف جزءاً من هذا اجلدار الذي مل يتغلبوا عليه بل تغلب 

عليهم ب�صحبه لهم وجعلهم جزءاً منه.
لقد ات�صحت الدافعية يف حركة هذه املجاميع عرب وجود املربر لكل فعل وحركة فالفعل الذي يكون 
منطلقاً من دافعية ، ثم خلق حركة مربرة تارة وغري مربرة تارة اأخرى امتزجت باالإ�صـــطناع الذي 

�صعى اإليه العر�س مبجمله ال�صيماً يف امل�صاهد املرتاتبة التي �صبقت كل رق�س ج�صدي حركي .

الف�سل الرابع: النتائج
1:-احلركـــة امتياز ميتلكه املمثل البارع وغري البارع على ال�صـــواء لكن الرباعـــة متتلك درجة االإبداع ان 

متت احلركة بدافعية مدرو�صة توؤتي نتائجها املرجوة.
2:-جاءت حركة املمثل يف)حلم يف بغداد( لتوحي بلون �صـــوداوي التم�صـــه املخـــرج من روح الن�س الذي 
ت�صـــفر ب�صـــفرات الياأ�س التي  اإقت�صـــت من االإن�صـــان  فجعلت منه اآلة ،يف حني اأن احلركة يف )هاملت (

التم�صت لها هدفا التمع له ب�صي�س اأمل بتنفيذ االإنتقام.
3:-احلركة االإخراجية يف )اجلدار( و)هاملت( ارتبطت بوثاق واحد وا�صلوب واحد عرب جتربة املخرج 

املحرتفة يف امل�صرح الذي ينتمي اىل )احلركة(..
4:-احلركـــة يف )حلم يف بغداد( امتلكت من االإ�صـــطناع ما جعل املمثلة تتخبط يف روؤية غري �صـــفافة مل 
حتتكـــم لفكر معني بل كان التكرار احلركـــي مدعاةً لبث امللل يف النف�س املتلقية نتيجة تكرار احلركة .يف 
حـــني ان احلركـــة يف ) هاملـــت( التم�صـــت روح الدافعية يف كل خطوة ورق�صـــة وفعـــل فيزيقي حترك به 
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املمثلون هنا وهناك .
5:-احلركـــة االإخراجيـــة يف العرو�س الثالثة متكنا من ان يو�صـــال فكرة املوؤلف عرب اجل�صـــد االن�صـــاين 

املت�صفر اىل �صفرات بعيدة عن الكالم.
6:-حركة املمثل يف العرو�س الثالثة امتلكا خا�صـــية التج�صـــيم للحالة والتعبري املبالغ فيه لكل جمريات 

احلدث .
7:امتلكـــت احلركة دافعيتهـــا يف )هاملت( مع غياب هذه الدافعية يف )حلـــم يف بغداد( وتوفر الدافعية 

واال�صطناع يف معاجلة املخرج لعر�س )هاملت(. 
8:- ا�صـــتطاع املخرجـــون يف )حلم يف بغداد( ،)هاملت (  و)اجلـــدار( اأن يجعال من احلركة ومامتتلكه 
من ادوات كاجل�صـــد منظومة للمعاجلة االإخراجية متكن املخرج من ا�صـــتبدالها مكان ال�صرد ليتم تبادل  

املوا�صع احلركية لترتجم  ال�صرد اىل لغة حركية متتلك القدرة على التعبري .
9:- احلركـــة التـــي يتم معاجلتها مـــن املخرج تتحمل مو�صـــعني اأما اأن تكـــون حركة مع فعل باإ�صـــتعمال 
اإك�ص�صـــوار عندها يكون �صغالً م�صـــرحيا مربرا اأكرث من احلركة التي تكون بدون ا�صتعمال اآلة ديكورية اأو 
اك�ص�صـــوارية وهنا تتمتع الدافعية واال�صـــطناع باأهمية اكرب يف تكوين املعاجلة التي تاأتي من فكر املخرج 

وخميلته.
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