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  ءإهدا
 إىل مملكة األطفال

 . اليت ال تغيب عنها الشمس
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 سرحأكل السمك وقراءة امل
 

 
 . كثرياً ما نسمع أو نقرأ نصائح عن ضرورة تناول السمك

 : هووالسبب 
 . اً كثري دته ألجسامنا وعقولنا تفوق لذته  أن فائ -

اليت ال ، سهاًل مثل غالبية األطعمة األخرىلكن تناول السمك ليس 
 . املضغ اجليدو ، ج من يتناوهلا سوى إىل االلتزام آبداب تناول الطعامحيتا 

 ؟ملاذا -
، تويه من عناصر ذات فائدة كبريةألن السمك اللذيذ والغين مبا حي- 

واحلسك يفسد متعة الطعام على من يزدرده بال حذر ، حيتوي على احلسك
 . أو مضغ جيد

قراءة النص عن  ميكن أن يقال، وما يقال عن تناول السمك وفوائده
 . املسرحي

واألجناس األدبية العة األحاديث اليت تدور عن املطفكثريًا ما نسمع يف 
. الرواية. الشعر. القصةضلة لدى من ميارس هذه اهلواية كلمات كاملف

ال نكاُد نسمع من  الكْنن. ..قصص اخليال العلمي. السرية القصصية
 ؟ ؟..لماذا؛ فاملسرحي   لنص  يذّكُر ا

 : هذا السؤال ابلقول كثريون علىيرد  
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ن مشاهدة العرض املسرحي أل، إننا نكتفي مبشاهدة العروض املسرحية-
 . أكثر متعة من قراءة النص

، سرح عرض ومشاهدة ابلدرجة األساسامل ألن، وهذا كالم صحيح
هل هذا هو السبب احلقيقي لعدم إقباهلم على قراءة النصوص ، ولكن

 ؟املسرحية
 . عتقدال أ-
 ؟ما هو السبب إذن -
قراءته ، لسمكيكمن السبب يف أن املسرح أيضًا مثل ايف حالتنا هذه  

، شخصيات الكثريةمالحقة حركة الج إىل عينني يقظتني قادرتني على حتتا 
، اليت تتحول عند القارئ امللول.. وتعدد األمكنة، وتبادل احلوارات

 . إىل ما يشبه احلسك يف السمك، الباحث عن املتعة فقط
نعه ال مي، تناوله ويعتاد، ك قيمة السمك الغذائيةأن من يدر  غري

كثريين متعة وقد يصبح نزع احلسك لدى  ، كلهاالستمتاع أب ن  ك ماحلس
 . من نوع آخر

فكيف مينعنا تبادل ، فإذا كان احلسك ال مينعنا عن تناول السمك
أو تعدد املشاهد واألمكنة عن قراءة النص ، الشخصيات أو كثرة، احلوار

، وهذه العناصر يف حقيقتها ليست ضارة ومزعجة مثل احلسك، املسرحي
بل اجلمالية ، بل هي غنية بفوائدها الرتبوية والفكرية والسلوكية واللغوية

ألهنا هي اليت جتعل من هذا النص عرضًا مسرحيًا قاباًل للتجسيد ، أيضاً 
  القوس )ِمنص ِة املسرح(.على 
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 وأساسياته النص املسرحي أركان
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 كان اي ما كان يف هنا واآلن
 يةاحلكاية يف املسرح

     
    

 : سألنيكانت اجلدات ،  وقبل البدء برواية احلكاية، قدمياً  
 ؟حنكي أم ننام.. كان اي ما كان يف قدمي الزمان  -
اع حكاية جديدة جييبون حوهلن ابنتظار مس يتحلقونوكان الصغار الذين  

 : بصوت واحد
 . حنكي -

أو امللك ، أو حكاية البطل املغوار، وحتكي اجلدة حكاية الثعلب املكار
ملثقلة أو أية حكاية شائقة جتعل أعني األطفال ا.. الطيب والوزير الغدار

، أحواهلاحركات وأفعال شخصيات احلكاية و ابلنعاس تتابع بشغف ومحاس 
 . ا وفرحهاحزهن يف، هاو وائمها صراعيف 

وانتقلت مهمة رواية ، وتبدلت األحوال، قد تغري الزمانف، أما اليوم
 رواة جدد من إىل، واجلدات يف البيوت، كوايت يف املقاهياحلكاايت من احل

وألبسوها ثياابً ، عن احلكاية ثوهبا املزركش اجلميل نزعوا، أدابء وفنانني
ائط هلا يف قوالب ووس حيث صيغت، لكنها مجيلة هي األخرى، خمتلفة

ح والتلفاز واملسر والشعر الرواية والقصة : خصوصيتها وضوابطها مثل
 . والسينما
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خيتلف فيما بني األشكال األدبية والفنية احلكاية أسلوب لذلك جند أن 
يف القصة عليه خيتلف أسلوب احلكاية عما هو ، في الرواية مثالً ف. املتعددة

دد األمكنة من حيث الطول أو كثرة الشخصيات أو تع، القصرية أو املسرح
ه يف جمايل الني خمتلف عما هو علييف هذين اجمل وهو، أو أسلوب املعاجلة

 . أو املسلسل التلفزيوينالسينما 
إىل ، اًن للنص املسرحيتعترب احلكاية عنصرًا جوهراًي مكوِّ ، يف املسرحو 

غري أن ذلك  ، والعرض حكاية تروى ابلتجسيد، رواية متثيلية هدرجة اعتبار 
كله مل مينع املسرح من أن خيلع على احلكاية الثوب الذي يناسب جماله 

لتصبح احلكاية يف  تري عليها بعض اإلجراءات والتعديالوجي، وخصوصيته
الذي يصنع من قطعة  والكاتب هنا مثل اخلياط. هذا الفن حكاية مسرحية

: هبا يف صياغته للحكايةمن أهم اإلجراءات اليت يقوم و ، قماش ثواًب معيناً 
ن حيدث يف املاضي ما كاف، حتويل زمن احلكاية من املاضي إىل احلاضر

كما أن الشخصيات ،  يف هذا املكان وهذا الزمن: واآلن، ث هناحيدأصبح 
ن بداًل م، لتعبري عن نفسها ابحلوار والفعليف احلكاية املسرحية تقوم هي اب

 عنها لدى حية لسان حاهلا والنائب  الراوي الذي كان يف احلكاية غري املسر 
 . الغائب وضمري املتكلم بضمري، وبذلك مت استبدال احلوار ابلسرد، املتلقي

للمتلقي ويلجأ الكاتب يف بناء وصياغة نص احلكاية إىل حبكة قوية توفر 
، ذلك يف مسرح الكبار والصغار على السواء و. املتعة والتشويق والفائدة

بشرط أال تطغى ، عناية الكاتب ابحلكاية يف مسرح األطفال أكرب غري أن
يات وحوار صراع وشخص احلكاية على العناصر املسرحية األخرى من
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االقتصار على عنصر احلكاية يف املسرحية حيرمنا من ف، قولةوموضوع وم
فيصبح فهمنا وتذوقنا الفين ، فوائد اليت تقدمه العناصر األخرىجين ال

 . قاصراً وخاطئاً 
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 اهلدف منارة الكاتب
 وبوصلة املسرحية

 
         

، عرف هدفه هذا: فنقول، ونستمتع حبديثه، حيدثنا أحدهم فنفهم قصده
، فال نفهم القصد منه، فيطول حديثه ويتشعب، وحيدثنا آخر، فأوضح وأمتع

 إالم يرمي هذا الشخص من حديثه كله؟ ، فنقول عنه بعد أن يصيبنا امللل
الذي ، أو املوضوع، مقولة العمل أو، حتديد اهلدف ويف املسرح يشكل

فهو ، النص املسرحي يشكل عنصرًا أساسيًا يف، يعين يف النهاية معىن واحداً 
يشمل يف ضرره  ، أو عدم وضوحه، وغياب هذا العنصر. وخالصته، غايته

ألن وجوده ال يقتصر على ، هكل    النص   أي يشم ل، كل العناصر األخرى
ية فللشخص، نةبل خيص كل عنصر من عناصره املكوِّ ، النص فحسب
، واحلوار، راعوالص، وكذلك األمر ابلنسبة للحكايةهدفها ، املسرحية مثالً 

 لكل منها، حىت املوسيقى املرافقة والديكور واإلضاءة يف العرض املسرحي
وهدف  ؛اثنوي ؛هدف مرحلي: واهلدف يف النص املسرحي قسمان، دفهاه

ودرجة من درجات ، يواهلدف املرحلي جزء من اهلدف الرئيس، عام ورئيسي
يف سلم  هدف مرحلي جاح التلميذ يف صفه بتفوق ليس غري  فن، سلمه

، عية عالية لتحقيق حلمه املستقبليوهو نيل شهادة جام، اهلدف األعلى
فهو يقوم بدور ، فوائده ووظائفه يف النص وللهدف. أهله ووطنهوخدمة 

ويعدل مسار الصراع ، الدافع والقوة احملركة لكل فعل من أفعال الشخصيات



 11 

وكذلك األمر ، هإذا أصابه وهن أو اعوجاج أو احنراف عن الطريق املرسومة ل
، اهلدف عنه ابلنسبة للحوار الذي قد يتحول إىل ثرثرة يف حال غياب

واضحًا وحمددًا ومكتماًل يف ذهن املؤلف ينظم حركة سري  فحضور اهلدف
ويضمن للكاتب سالمة الوصول إىل غايته دون ، احلكاية والشخصيات

من  وهرايً ج اً حق وإذا كان حتديد اهلدف. حنو اهلدف حوادث أثناء السري
أم سياسيًا أم ؛ تماعيًا كان هذا اهلدفاج: حقوق الكاتب ال ميليه عليه أحد

فال خيتار إال ما ، فمن الواجب عليه أن يكون اختياره موفقاً .. تربوايً أم وطنياً 
سلوب فين و من مث يعاجله أب، هو جوهري وملح ومناسب للمجتمع والعصر

 . جيد ومناسب حليوية اهلدف و قوته
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 شخصية مشس املسرحيةال
 
 

، والقصص واملسرحيات اليت قراانها، لو عدان إىل احلكاايت اليت مسعناها
: فما الذي سنتذكره أوالً .. وحاولنا أن نتذكرها واملسلسالت اليت شاهدانها؛

 أم الشخصيات؟ .. أم الصراع، أم احلوارات، أم احلكاية، أم اهلدف، املوضوع
 . شخصية هي األوفر حظاً يف هذا اجملاليتفق أهل االختصاص على أن ال

أو عن ، فلو سألنا أحدهم عن حكاية علي اباب واألربعني حرامي مثالً 
 سنجد أننا نتحدث أول ما، أو أية حكاية أخرى.. مريقصة سندريال واأل

وال ... انحية الطبع والصفات واألفعالمن ، نتحدث عن شخصية احلكاية
بل يشمل العرض املسرحي واملسلسالت ، احلكاية األمر على يقتصر هذا

 . كما يشمل السري التارخيية وغري التارخيية،  التلفزيونية والسينما أيضاً 
وقد ال حنسن نقل احلوارات يف مسرحية ، قد خنطئ يف سرد حكاية ما

أو ، ولكننا قلما خنطئ يف ذكر اسم الشخصية.. أو وصف الصراع، معينة
 . طباعهاأو حتديد صفاهتا و ، معرفة عمرها

فكما أننا ال ميكن أن نصف البطل يوسف العظمة ابجلبان أو أبية صفة 
كذلك ال ميكن أن نصف سندريال بغري ،  غري البطولة والشهامة والوطنية

 الطيبة واجلمال 
 ؟ملاذا -
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سنتعرف على اجلواب من خالل احلديث عن جنس أديب فين هو  
بل يشمل األجناس ، قطوهو جواب ال يقتصر على املسرحية ف. املسرحية

 . األدبية والفنية األخرى
بداية ميكننا أن نشبه الشخصية يف النص املسرحي بدور ومكانة الشمس 

فجميع عناصر النص من صراع وحكاية وموضوع وهدف تدور ، يف الكون
وتستمد منها وجودها وقوهتا ، حوهلا مثلما تدور الكواكب حول الشمس

ففي النص ال قيمة حلكاية أو صراع أو حوار ، وليس ضوءها فقط، وفاعليتها
ألن احلكاية يف ، "الشخصية"مبعزل عن هذا العنصر املركزي الذي امسه 

وكذلك األمر ، واحلوار هو حوار الشخصية، املسرحية هي حكاية الشخصية
، كن األساسي يف النص املسرحيفهو احملور والر ، ابلنسبة للصراع واهلدف
 . أركان املسرحية األساسية، واملمثل على اخلشبة، الةيؤلف مع املتفرج يف الص

مل تثبت الشخصية املسرحية على حال واحدة منذ بداية انطالق هذا 
وأصبح لكل نوع منها صفاته وخصائصه ودوره ، بل تعددت وتنوعت، الفن

والشخصية ، ة والشخصية الثانويةيمثل الشخصية الرئيس، يف النص املسرحي
. والشخصية النامية والشخصية النمطية اجلامدة، الصامتةالعرضية والشخصية 

ملا تتسم به من حيوية وتطور ، نواعوتعترب الشخصية النامية أفضل هذه األ
الشخصية النمطية اجلامدة على صفة واحدة من  على عكس، وعدم مجود

 . كالبخل مثالً أو الشجاعة أو الكذب،  أول املسرحية حىت آخرها
مسات خاصة على ، ألطفالملسرحية املوجهة لاتب يف اويضفي الك

أو ، فهو يؤنسن الشخصيات احليوانية أو اجلمادات أو النبااتت، الشخصيات
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أي ، مثل العفاريت واجلان واألشباح، غري احلقيقية، حىت الكائنات الومهية
ويقدم الشخصيات املتمايزة غري ، جيعلها تسلك سلوك البشر وتنطق مثلهم

 ع تركيز على شخصية رئيسة كي تسهلكثر من عددها موال ي، املتشاهبة
كما أنه حيرص على أن يقدم لنا الشخصيات اليت جتسد يف ،  نا متابعتهايلع

 . أفعاهلا و أقواهلا اخلصال النبيلة من شجاعة وصدق وإخالص واجتهاد
ونظرًا ألمهية الشخصية جرى تقسيم النص املسرحي إىل مشاهد حسب 

من الكتاب مسرحياهتم ابسم  كثرير وأمسى   ،دخول وخروج الشخصيات
، لكاتب االنكليزي وليم شكسبريكما فعل ا،  الشخصية الرئيسة يف النص

، هاملت، ماكبث: تكاد تكون جل مسرحياته أبمساء أبطاهلا مثل الذي
 . وغريها... روميو وجوليت، عطيل
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 وزيد ضد عمر 
 الصراع يف املسرحية

        
 

: أو نشاهد مشاجرة أو نزاعًا نشب يف مكان ماحيدث أحيااًن أن نسمع 
 . بيتنايف أو حىت .. أو مدرستنا أو مدينتنا، ناحيّ  أو، يف شارعنا

 ؟فماذا حيدث
فقد نُعجب أبحد ، نشارك فيه بتعليقاتنا وانفعاالتنا، ندخل دائرة الصراع

.. الطرفني من أو نسخر، أو نستهجن سلوك الطرف اآلخر، طريف الصراع
 . ل ذلك نتابع ما حيدث بتأثري من جاذبية وسحر غريبنيوحنن يف ك

)أي تقليد( ألن املسرح حماكاة ، وحال الصراع يف املسرح كحاله يف احلياة
وليس ضاراً ومؤقتًا كما هو يف ، غري أن سحره يف املسرح ممتع ومفيد، للحياة
أو ، اممن حلها ابلصد ألن حل مشاكلنا ابلود والتفاهم واالحرتام خرير ، احلياة

 . ابلعنف الذي قد يسفر عن عواقب وخيمة
مينح احليوية لكل عنصر من عناصر وهذا السحر أييت من كون الصراع 

أو ، وال شخصيات حية أيضاً ، وقة بال صراعفال حكاية مش، املسرحية
 . الصراع: جذاب دون هذا العنصر حوارشيقة أو ث احدأ

دث بني الشخصيات اليت والصراع يف املسرحية هو هذا التصادم الذي حي
، ويرافقه، ويسبق ذلك، تسعى إىل حتقيق أهدافها املشروعة أو غري املشروعة

 . توتر وقلق وتفكري وتدبري من قبل طريف الصراع
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كما حيدث عندما ،  جيري داخل النفس الواحدة داخلي: وللصراع أنواع
ري عادة جي :وصراع خارجي. قل والعاطفة أو الضمري والرغباتجيري بني الع

أو طبقة ، أو فرد ضد جمموعة، فرد ضد فرد آخر، بني قوتني متناقضني
 . اجتماعية ضد طبقة اجتماعية أخرى مناقضة هلا ومعارضة

وال يكون مقنعًا عندما جيري بني طرفني ، ويفقد الصراع سحره وجاذبيته
ني متشاهبكال الطرفني والتكافؤ املقصود هنا ال يعين أن يكون  ، غري متكافئني

نفسها الدرجة  على كوانبل أن ي، املالية عقلية أوال أو، مثالً سدية يف القوة اجل
كأن ميلك أحدمها قوة جسدية وميلك اآلخر ،  والقدرة على التأثري من الفاعلية

وجند ، مثل حب الوطن والدفاع عنه، قوة أخرى عقلية أو مالية أو معنوية
اع فيها بني ثعلب ماكر يف املسرحيات أو القصص اليت يدور الصر ذلك 

وعدالة  معلى الظامل بقوة إمياهن ونينتصر  نالذي أو بني الثوار، وأرنب ذكي
الثوار على الرغم  و بني الغازي الذي يُهزم أمام، عنها ونالقضية اليت يدافع

 . ألحدث األسلحةمن امتالكه 
مع اختالف درجة ، والصراع يف املسرحية اجليدة حاضر يف كل مشهد

كأن ،  أو لواًن واحداً ، ألن الصراع يف املسرحية ال يتخذ شكاًل واحداً ، حدته
، بل على العكس من ذلك، قتال وجماهبات عنيفةأكثرُها املسرحية  تكون

، من أول املسرحية وحىت هنايتها اً متصاعدفمن شروط جناحه أن يكون 
 . مثل اللحن املوسيقي، علو وهبوط، متفاوت الدرجات بني شدة وهدوء
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، الصراع الساكن: هي اً ي أن نشري أيضًا إىل أن للصراع أقسامبق
الدال من طرف  والصراع املرهص والصراع الصاعد، والصراع الواثب

 . وهو أفضل أقسام الصراع املذكورة، خفي على ما ينتظر حدوثه
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 احلوار يف املسرحية
 إذاً حنن عقالء.. حنن نتحاور           

 
 

 يف كل يوم
 وكل األماكن.. اتويف كل األوق

 يف الصباح واملساء
مالية أو اجتماعية : نشاهد الناس وهم يتبادلون األحاديث حول قضية ما

، قد يطول احلديث ويتشعب. أو غريها من القضااي.. أو سياسية أو علمية
 إمنا ال نطلق على أي منهما، وقد ينقطع فجأة، أو يتحول إىل مشاجرة

 . تسمية احلوار
 !؟ملاذا-

ومن أهم ما مييزه ، وال ينتهي فجأة، احلوار حديث ال يبدأ مصادفةن أل
ألمهيته  ونظراً ، احملافظة على املودة وااللتزام ابالحرتام بني الطرفني املتحاورين

الراحل سعد هللا ونوس حاجتنا إليه  وصف كاتبنا املسرحي، وندرته يف حياتنا
 هذا اجلوع؟ فكيف ميكننا إسكات. ابجلوع

واملسرح واحد من هذه ، ه الغاية أساليب وطرائق عديدةلتحقيق هذ
 . ففيه نتعلم احلوار بطريقة فاعلة وممتعة أيضاً ، الطرق

واحلوار يف املسرح ليس جمرد حديث بني طرفني خمتلفني أو متناقضني 
منطلقًا من منبع ، بل هو أشبه ابلنهر الذي يسري يف جمرى حمدد، فحسب
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وهو يف سريه حنو غايته احملددة يصاحب . معني لينتهي إىل مصب معروف
كما يفعل النهر الذي حيمل السمك وغريه من ،  الفعل ويدفعه إىل األمام

وبذلك يكشف لنا احلوار عن جوهر . الكائنات يف جراينه حنو املصب
واملهنة اليت . وبيئتها. ومستوى وعيها. وعن طبيعتها. الشخصيات املتحاورة

 .. متارسها
 مثل ،ال يتحقق إال إذا اتسم احلوار خبصائص معينة هغري أن ذلك كلّ 

فال يتحدث طفل صغري مثاًل . وملوضوع املسرحية وزماهنا، مناسبته للشخصية
كلمات ال ب ي  أمُ  أو يتحدث شخص، بلغة راشد أو رجل طاعن يف السن
أو تتحدث الشخصيات يف مسرحية ، يستخدمها سوى العامل أو املثقف

كما أن .  دات وكلمات مستمدة من العصر اجلاهلياجتماعية معاصرة مبفر 
مه يف موضوع اجتماعي ااحلوار املستخدم يف موضوع اترخيي ال جيوز استخد

 . أو علمي مثالً 
ففي حني اقتصر ، شعر ونثر: كانت لغة احلوار منقسمة إىل نوعنيقدميًا  

يسمح مل ، فقط استخدام الشعر يف املسرح على املسرحية الرتاجيدية )املأساة(
غري أن الدراما احلديثة . )امللهاة( ابستخدام النثر إال يف املسرحية الكوميدية

أعادت ، اليت ألغت الفصل بني الرتاجيداي والكوميداي يف املسرحية الواحدة
وتعترب مسرحية اتجر لندن للكاتب اإلنكليزي ، االعتبار للنثر يف املسرح

أول مسرحية جادة تستخدم ، اليت ظهرت يف القرن الثامن عشر، جورج ليلو
بعدها ترسخ هذا األسلوب وشاع يف التوجه املسرحي اجلديد ، النثر يف احلوار

 . الدراما احلديثة: الذي ُعرف يف بداية القرن التاسع عشر ابسم
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ويكفي أن ، يطول احلديث يف موضوع شائق وهام مثل موضوع احلوار 
. وينتفي التعصب والعنف، مأىن جيري احلوار يسود الوائم واالحرتا: نقول

 . قيّ احلوار فيها فن وعلم ورُ ، واملسرح خري مدرسة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟؟وأين.. مىت

 الزمان واملكان يف املسرحية
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أو ، حياتنا حنن البشر بال زمن ومكان؟ أي بال ليل وهنار هل ميكن تصورُ 
 ؟أو مدينة وقرية وشارع، ت وغرفةيوم وشهر ودقيقة؟ وبال بي

 . ال طبعاً  -
 . ذلك رُ يف املسرح الذي هو حماكاة للحياة يستحيل أيضاً تصو  
أو ، الوقت صباح: فحني يشري الكاتب إىل الزمن ضمن إرشاداته ابلقول

ال يكون القصد من ذلك حتديد الوقت أو فإنه ، الوقت قبيل الغروب مثالً 
بل ليمارس هذا العنصر أتثريه يف أحداث وشخصيات ، الزمن وكفى

 . دور فاعل وأساسي يف الِبناء املسرحيِّ وهو ، حيةاملسر 
فاحلدث الذي يقع يف أول الليل خيتلف أتثريه ومعناه ورمبا نتيجته عن 

والسري أو اللعب أو حىت نداء شخص ، وقوعه هو نفسه يف وضح النهار
 . مثالً يف منتصف الليل خيتلف عنه يف وقت الصباح أو قبيل الغروب

لف عن الزمن الطبيعي من حيث هو زمن مرتبط والزمن داخل النص خيت
ويقصر السنة ، فالكاتب يطيل اليوم ليصبح شهراً ، ابحلدث واملكان بقوة

ويقدم ويؤخر وحيذف من السنوات مبا خيدم أهداف املسرحية ، لتصبح أايماً 
 :وهو يف كل ذلك يستخدم أساليب فنية عديدة منها، وحيافظ على التشويق

التبصر أبحداث أو التنبؤ و ، )الفالش ابك(اخلطف خلفاً  أوالعودة إىل اخللف 
ومشاهد إىل مقاطع  وللداللة على مرور الزمن يُقسم، قادمة )االستشراف(

 . تقنيات وأساليب أخرى خمتلفةكما تُعتمد ،  وفصول
أما املكان الذي هو يف احلياة الطبيعية موضع اثبت ومستقر وله حجم 

 لخياللويكون ، يف املسرح مثل الزمن فإنه خيتلف، ةمعني ومساحة حمدد
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أنه قد يكون مرتبطاً مبكان واقعي موجود يف  وذلك رغم، فيه رئيسي وأساسي
وال يقل دور املكان أمهية عن دور الزمن من انحية التأثري على جمرى . احلياة

فحني يرسم ، طبيعة العالقات بني الشخصيات وعلى مصائرهاو ، األحداث
إرشاداته بدقة وهندسة ابرعة قريبة الشبه مبا هو واقعي الكاتب املكان ضمن 

، بل يتعداه إىل منح هذا املكان فاعلية، ال يكتفي ابلوصف فقط، وطبيعي
، تضفي على احلدث والفعل اجلاري فيه الشيء الكثري من طابعه وخصوصيته

من ، بل كثرياً ما تتحدد طبيعة هذا احلدث أو الفعل مبا يناسب طبيعة املكان
يف الشارع خيتلف   بُ اللعِ ف، عالقة الشخصيات به، ومن وموقع وطرازاء بن

أو وسلوك الشخصيات ، كثريًا من مجيع النواحي عن اللعب يف ملعب
 . املعبد مثالً يف املدرسة أو ابحة على شاطئ البحر خيتلف عنه يف لباسهم 

طريقة من خالل ، أو خميفاً ، أو بغيضاً ، واملكان يف املسرحية يصبح محيمياً 
ولذلك من الضروري ، وأسلوب ربط الكاتب بينه وبني الشخصيات والزمن

كي يصبح ،  سن ربط احلوادث والشخصيات والزمن ابملكانللكاتب أن حيُ 
 . انبضاً ابحلركة واحلياة

اليت يقوم عليها بناء   ة  مد  عِ الشخصية األ ويعترب هذان العنصران إضافة إىل
 . آخر كل مسرحية أو نص إبداعي
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 وأركانه العرض املسرحي   
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 العرض املسرحي
 لوحة تشكيلية حية

     
 

 النص على ِمنص ةِ  ونشاهد بعدها جتسيد هذا حني نقرأ نصًا مسرحياً،
 . أن نصاب مبا يشبه الدهشة البد  فإنه ، املسرح
 ؟ملاذا-

ساعدة عنصر دون ممن ، روى احلكاية بوساطة احلواريف النص املسرحي تُ 
آخر سوى قدرتنا على ختيل األحداث وشكل الشخصيات وسلوكها 

 حال جتسيد النص نفسه على األمر الذي خيتلف متامًا يف. وأسلوب حديثها
إضافة إىل عناصر ، فاحلكاية هنا تتجسد بوساطة أداء املمثلني، ِمنصة املسرح

يشبه وذلك ، حيةومعاجلة موضوع املسر  أخرى تساهم بدورها يف رواية احلكاية
شخصيات ترتدي أزايء مناسبة ألعمارها : اللوحة التشكيلية النابضة ابحلياة

وكذلك األمر ابلنسبة للمكان املؤثث بديكورات ، ووظيفتها ومكانتها وزمنها
وإضاءة توضح الزمن من ليل أو ، مناسبة لزمن احلدث ومكانة الشخصيات

دواخل هؤالء البشر الذين  وموسيقى تساهم بدورها يف كشف ما يف.. هنار
كل ذلك يف حالة انسجام وتوافق ال أثر فيه لنفور أو ،  يتصارعون ويتحاورون

أو لتفرد عنصر من هذه العناصر . تناقض يسيء للعرض الذي جيري أمامنا
متعتنا واستيعابنا حلكاية مما يزيد من ، ابلتعبري على حساب عنصر آخر

 . وموضوعها املسرحية
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د اتريخ هذا الفن سنجد أن العرض املسرحي أسبق يف الوجو وابلعودة إىل 
أول نص  ميالدِ  ؛م. ق 490إىل عام  الذي يرجعمن النص املسرحي 

فيما يعود اتريخ . ملؤلفه أسخيلوس (الضارعات أو املتضرعات)مسرحي هو 
طقوس  حيث كانت تقام، بدء العروض املسرحية إىل ما قبل هذا التاريخ

من خالل الرقصات واألغاين أو األانشيد الدينية اجلماعية وشعائر دينية تقدم 
مه اجملموعة يسمى ي تقدوكان املشهد الذ. ديونيزوساحتفااًل إبله يدعى 

واستمر احلال إىل أن أقام حاكم أثينا )عاصمة . يعين الرتنيمةو  (الديثرامب)
سع  م مبارايت مسرحية أوملبية يف مسرح كبري ي. ق534عام  اليوانن حالياً(

فكان هلا الدور الكبري يف تطور هذا االحتفال إىل عرض ، كل أفراد شعبه
م ابجلائزة األوىل يف هذه . ق 535الذي فاز عام  تسيبسويعترب ، مسرحي

وذلك ألنه أول من أدى دوره خارج ، املبارايت مبثابة املمثل األول يف التاريخ
 . اجملموعة

رض املسرحي تغريات الع شهد اتريخ، ومنذ ذلك التاريخ وحىت اليوم
منصة وبناء مسرحي : منمشلت كل عناصره املكونة ، وتبدالت عديدة

النص املسرحي من  ثن  ت  سّ ومل يُ .. وديكورات وموسيقى وإضاءة وأداء ممثلني
، فأصبح جمرد عنصر من مجلة العناصر املكونة للعرض املسرحي، هذا التغيري

ويعود سبب ذلك . قرون عديدة بعد أن كان العنصر األكثر أمهية على مدى
 . إىل التطورات الكبرية يف مجيع مناحي احلياة اليت مشلت املسرح أيضاً 
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فإن املخرج هو املبدع ، وكما أن الكاتب هو مبدع النص املسرحي
وذلك على الرغم من مشاركة مبدعني آخرين له ، األساسي للعرض املسرحي
 . يف صناعة العرض املسرحي
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 سرحياملمثل امل
 قيثارة العرض

 
 
 ؟هل ميكن ختيله.. عرض مسرحي بال ممثل 
، واإلضاءات الباهرة واملختلفة األلوان، لديكورات اجلميلة واملتقنة الصنعا 

ال .. وأغراضت املسرح من أدوا وكل ما يوجد على ِمنص ة.. املعربة واملوسيقا
فهو وحده ، تهوجود املمثل ومشارك دونِ عرضًا مسرحيًا من  ميكن أن تكوِّن

وذلك ، من جيسد الشخصية املسرحية اليت هي العنصر األساسي يف النص
 . من خالل جمموعة من األفعال واحلركات املعربة واجلميلة واملقنعة

من ألن جتسيد الشخصية حيتاج ، على اهلواية واملوهبةالتمثيل ال يقتصر و 
هبا من سلوكيات ما يتعلق  وكلِّ ، إىل معرفة طبيعة هذه الشخصيةاملمثل 

 أسلوب إظهار ذلك على املسرححيتاج إىل ومن مث .. وعادات وعالقات
دراسة والتدريبات األمر الذي حيتاج إىل املعرفة وال، ابلشكل الفين املناسب

ما أن يكون إ ؛ألن التمثيل، وته ابلدرجة األساسوصلة جلسد املمثل املتواص
لصوت كما يف عروض مسرح أو اب، كما هو احلال يف املسرح اإلميائيابجلسد  

أو ابجلسد والصوت معاً كما هو احلال يف املسرح ، التمثيلية اإلذاعيةالعرائس و 
التمثيل املوسيقي : إضافة إىل أمناط متثيلية أخرى مثل. والتلفزيون والسينما

 والتمثيل الفردي، والتمثيل يف خيال الظل، املتمثل يف األوبرا واألوبريت
 . اخل. .)املونودراما(
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وكشف ، يبدأ عمل املمثل قبل العرض بدراسة املسرحية املراد تقدميها
، يت سيؤديها يف العرض دراسة دقيقةالشخصية ال يدُرسُ ومن مث ، مقولتها

: تتبعها عملية البحث عن أفضل الوسائل والطرائق لتجسيدها والتعبري عنها
يسهل عليه نطق وأهدافها فمعرفة املمثل لدوافع الشخصية ، إلقاء وحركة

، املناسبة رسم احلركةو ، الكلمات والتحدث أبسلوب يعرب عن هذه الدوافع
في العرض املسرحي ف، تدل عليه يف سلوك الشخصية فلكل دافع حركة معينة

ديكور منسجمة مع ابقي عناصر العرض من الذي تكون فيه احلركة 
 . مقنعبال سبب  حركة ال معىن لوجود، وموسيقى وإضاءة وحىت أزايء

، املسرح يف اليوانن القدمية وللتمثيل اتريخ طويل وعريق نشأ مع نشوء فن
 وإن مل يكن املمثل، هو أول ممثل يف التاريخ (تسبيس)ويذكر لنا التاريخ أن 

ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا الفن أكثر من طريقة . الوحيد يف اليوانن القدمية
طريقة أصول وأساليب وقواعد  ولكل، جتسيد وأداء املمثل لدوره ومذهب يف
ورائدها الفنان  االندماجطريقة : ومن أشهر هذه الطرائق حديثاً ، خاصة هبا

ورائدها الكاتب واملخرج األملاين  التغريبوطريقة ، الروسي ستانسالفسكي
 . برتولت برخيت

وإذا علمنا أن معرفة املمثل ال تقتصر على أصول أو اتريخ أو أعالم فن 
نواع األدبية بل تشمل معارف أخرى كثرية مثل علم النفس واأل، املسرح فقط

ن التدريب أيضًا ال يقتصر على اجلسد والصوت على فإ، والفنية العديدة
، وريشة الرسام، مثل آلة العازف، الرغم من أهنما األداة الرئيسية للممثل

فللخيال والذاكرة والسمع والعيون نصيب غري قليل يف ، وأزميل النحات
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ُه قادرًا على أداء لية إعداد املمثل من الناحية املهنية أو احلرفية اليت جتعلُ عم
 . املسرح بشكل صحيح الدور على ِمنّصةِ 

ألن الفن ، من املمثل فناانً  نال جيعال غري أن املعرفة والتدريب وحدمها
وكما يقول أحد الفنانني ، وخري وتضحية وصدق وتعاون، أخالق نبيلة

 : الكبار
 . كن أن يكون انإنسان سيئاً وثمثاًل كباراً يف الوق  نفسهال مي 
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 املسرحي املتفرج
 حنن أيضاً نصنع العرض

 
 
 

قدميًا طلب أحد امللوك يف فرنسا من فرقة مسرحية أن تقدم عرضها 
فتحول ، من دون حضور غريه من مجهور املتفرجني، املسرحي أمامه فقط

 . من يعرف سر جناح العرض املسرحي إىل سخرية مازال يرددها كل طلبه هذا
 !؟ملاذا -

أو جيري حوار هام أو ، يف احلياة الطبيعية قد يقع حدث مصريي أو اتفه
دون أن يكون حلضور متفرج أو ، أو ينشب صراع يؤدي إىل كارثة، عادي

 . على احلدث أتثريه الفاعل والضروري، أي مشاهد، مشاهد
، فال معىن لوقوع حدث أو قيام صراع، فاألمر خمتلف متاماً ، أما يف املسرح

ألن وجود ، أو تبادل حوار مبعزل عن وجود املتفرج أو اجلمهور يف الصالة
العرض له دوره يف سري وجناح ، العرض وجتاوبه مع، اجلمهور يف الصالة

فهذا العنصر هو ، ال ميكن تصور مسرح بال مجهور ذلكول، املسرحي
بل إن العرض ال يبدأ إال ابملتفرج أو ، حيةالشريك األساسي يف العملية املسر 

 . اجلمهور
  ؟ولكن من أين هلذا الشريك كل هذه األمهية -
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يف  املسرحي   لعرض  فقد كان ملتابعة اجلمهور ا، ا الفناملسألة قدمية قدم هذ
، الفاعل يف جناح أو فشل العرض الدورُ ، والدة فن املسرح مكانِ ، واننالي

بل من خالل ما كان يطلقه من عبارات  ،ليس من خالل وجوده فقط
عبارات االستهجان والتصفري من و ، االستحسان والتصفيق للعرض الناجح

على مصري كبري أثر  األمر الذي كان له ، الناجح للعرض الفاشل أو غري
 . احلكم عليه ابلنجاح أو الفشلعلى و ، العرض

الل طريقة تواصله وتتجلى أمهية وفعالية املتفرج واجلمهور يف الصالة من خ
وهي عملية تنعكس سلبًا أو إجيااًب على عطاء وإبداع ، مع املمثل والعرض

أو غري الواعي يؤثر سلباً على ابداع املمثل وسوية فاجلمهور املشاغب ، املمثل
أما اجلمهور الواعي فإن تواصله اجليد واملتفهم مع املمثل والعرض ، العرض

وذلك ألن هذا النوع من ، ض املسرحيعامل إجيايب يساهم يف جناح العر 
 . التواصل هو الطاقة اليت متد  الفنان ابإلبداع

فالعرض املسرحي ، وال يقتصر دور اجلمهور على تقومي مدى جناح العرض
يسعى دائمًا إىل التواصل مع اجلمهور وبث الرسائل إليه مبا يتناسب مع 

وإاتحة ، شها هذا اجلمهورالظروف التارخيية واالجتماعية والسياسية اليت يعي
 . الغاية األساسية من املسرح، فرصة للحوار االجتماعي والفكري

نفِسِه  رِ اقدملينطبق اب، وما ينطبق على دور املتفرج واجلمهور يف الصالة
وبغري ذلك يصبح ، خمرج وفنينيعلى صناع العرض املسرحي من ممثل و 

اجلمهور أشبه يصبح و ، مهرجنيفيه واملمثلون ، العرض املسرحي استعراضاً 
 . مبجموعة من املتفرجني الفضوليني واملتطفلني
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 املخرج املسرحي
 صاحب العصا السحرية

     
     

 . ولكل نشاط قائد وموجه ومنظم، احلياة نشاط وفعل وعمل
فقد شهدت مسارح العامل ، وللمسرح أيضًا قائد منظم وموجه هو املخرج

، لفن قادة ومنظمني وموجهني للعروض املسرحيةمنذ االنطالقة األوىل هلذا ا
أو اجملموعة اليت كانت تغين وترقص وتتحاور على منصة  وكان رئيس اجلوقة

بعدها قام ، هو أول مدرب ومنظم للعرض، العرض املسرحي اليوانين القدمي
أبداء هذه املهمة أعضاء آخرون مثل املمثل األول يف اجلوقة والكاتب 

 . املسرحي وغريمها
وذلك يف ، أول من استعمل مصطلح املخرج غوتهوكان الكاتب األملاين 

وأعطى أمهية لدوره يف بناء العرض املسرحي من خالل ، القرن الثامن عشر
غري أن امليالد احلقيقي للمخرج كان . مجلة من التعليمات والتطبيقات العملية

الثاين جورج وعلى يد ، يف مقاطعة ساكس مايننجن، أيضًا يف أملانيا
وقاد بنفسه ، الذي أحب املسرحاملقاطعة  دوق أو حاكم (1826-1914)

قدم أول ف، إىل برلني 1874ول من أاير سنة فرقة مسرحية توجه هبا يف األ
 . ابسم املخرج: ن قدمهعرف معمل يُ 

ابت املخرج هو مهندس العرض وصاحب الفضل ، الرائد بعد ذلك
سلسلة من املهمات واإلجراءات تبدأ  الفضل يف ذلك إىلويعود ، األكرب فيه
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إعداده و ، بل منذ حلظة البحث عن نص مسرحي مناسب، لياً قبل العرضمع
تليها مرحلة اختيار ، إعداداً مناسباً من مجيع النواحي الفكرية والفنية واجلمالية

لتبدأ بعدها مرحلة التدريبات أو ، املمثلني وتوزيع األدوار عليهم بشكل مالئم
يتناغم ، الربوفات املنظمة لتدريب صوت وجسد املمثل بشكل مجايل وعلمي

، أيضاً  الديكور واإلضاءة واملوسيقاومع ، مع األحداث والشخصيات األخرى
مبا جيعل العامل املعروض على اخلشبة عاملًا متكاماًل من األفعال واألصوات 

كأهنا ألوان أو أنغام تتهادى أمام عصا قائد ،  تناغمةواأللوان املتناسبة وامل
 . الفرقة املوسيقية

وهذا الفعل الذي يشبه السحر ال يتوفر إال ملخرج أحسن اختيار النص 
، املسرح أببعادها املتعددة وأتقن التعامل مع، وأهدافه واستوعب تفاصيله

لعرض املسرحي عامل مع عناصر ايف التمقدرة فنية وفكرية يستثمرها  وامتلك
وهذا ما جيعل واجبًا على املخرج أن يعرف واقع اجلمهور ، اجلمهور أيضاً و 

ليحسن التعبري عنه بشكل الئق ومناسب .. واحتياجاته ومعاانته وزمنه
 . وحقيقي

 . مسؤولية جناح أو فشل عمله، مثل كل قائد، لذلك يتحمل املخرج
، اليب وطرائق ومناهجله أس، مثل الكثري من الفنون األخرى، واإلخراج

 . أسلوبه اخلاص يف إخراج النص املسرحي وأولكل خمرج طريقته 
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 الديكور املسرحي                               
 ال زينة وهبرجة.. فن وهندسة

 
  

مطبخ أو : نهعرف على هوية مكان ما فنقول عنه إما الذي جيعلنا نت
 ؟.. أو غرفة استقبال أو دكان صفّ 

 . ثإنه األاث
ي ميأل مكان احلدث أو فضاء والديكور هو أاثث العرض املسرحي الذ

 . ابملواد واألدوات والقطع املختلفة األشكال واألحجام املِنص ةِ 
يبدأ عمل فنان الديكور بقراءة النص املراد جتسيده قراءة واعية بقصد  

قة األمر الذي حيتاج منه معرفة عمي. كشف وحتديد أماكن األحداث وزمنها
واطالعًا واسعًا على ثقافات الشعوب املادية اليت تشكل العمارة واألزايء 

 . وطرز األاثث جزءاً أساسياً منها
يًا ينتمي حلقبة اترخيية فتصميم ديكور نص مسرحي يتناول موضوعًا اترخي

تلف من حيث الزمان أو املكان أو البيئة عن تصميم ديكور مسرحية معينة خي
مي تميم ديكور مسرحية يوليوس قيصر لشكسبري اليت تنفتص، اترخيية أخرى

، الثاين للكاتب نفسه إىل العهد الروماين خيتلف عن تصميم مسرحية ريتشارد
املسرحيات التارخيية ينطبق  وما ينطبق على. اليت تنتمي لزمن وبيئة انكليزية

و  احمللية: عية واالجتماعيةعلى تصميم ديكور املسرحيات الواقنفسه لقدر اب
 ، . األجنبية
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ذ فنان الديكور تصميمه بداية على شكل خمطط مرسوم على قطعة نفِّ يُ 
ومبا يتوافق ،  فيه تصوراته عن أبعاد وأحجام الديكورنييب، قماش أو كرتون

 . الطول والعرض والعمق: املسرح أو مكان العرض من انحية أبعاد مع
اليت ترافقت مع  شهد اتريخ هذا الفن الكثري من التغريات والتطورات
 . رجنيتطور الزمن والتكنولوجيا واملذاهب املسرحية وتوجهات املخ

مثل . أنواعًا كثرية من أساليب وأنواع تصميم الديكور املسرحُ شِهد  كما 
من  ولكل نوع. والنوع الرمزي أو التجريدي، والنوع التعبريي، النوع الواقعي

من حيث األدوات ، غريه ننواع خصوصيته ومساته اليت متيزه مهذه األ
ومناسبته لطبيعة النص اجملسد .. املستخدمة يف التنفيذ وأسلوب التنفيذ

شريطة أن حيقق كل نوع من أنواع الديكور .. وأسلوب العرض وطريقة املخرج
إضاءة وأزايء وألوان : التناسق واالنسجام مع ابقي عناصر العرض األخرى من

 . وممثلني.. وموسيقى
خرية شهد هذا الفن تطورًا كبريًا جتاوز فيه مرحلة تصميم يف العقود األ

الديكور يف العرض املسرحي إىل مرحلة أصبح فيه جزءًا من فن أكثر مشواًل 
الذي أصبح يتبوأ يف املسرح املعاصر واجلديد  السينوغرافياهو علم أو فن 

: يف هندسة مكان العرضوذلك ألمهية الدور الذي ميثله . مركز الصدارة
 . أفضل للمتلقي ققه من حرية أكرب للممثل وتواصلومبا حي، وصالة نص ةم

هو تعبري عن ، أو أفضلهاملسرحي يف أبسط أشكاله وأنواعه والديكور ا
ال . مقولة العرض وتقدمي صورة صادقة ومجيلة عن موضوع النص اجملسد
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ال هدف املسرحية كما هو احل تقدمي ما يبهر العني من زينة وهبرجة ال ختدم
 . من املسرحيات املقدمة للطفل عديد  يف 
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 انإضاءة املسرحية
 فن وموسيقى بصرية

 
 

كانت ،  عندما كانت الشمس هي مصدر اإلانرة الوحيد، أايم زمان
ويف األماكن  تقدم يف النهار، لدى اليوانن والرومان خاصة، العروض املسرحية

 . املكشوفة فقط
العام الذي اخرتع فيه ، 1879ام وكان على املسرح أن ينتظر حىت ع

، أديسون املصباح املتوهج ليكون هذا الفن أول من يستخدم هذا االخرتاع
وقبل هذا التاريخ كانت مصادر إانرة ، 1880وذلك يف أوبرا ابريس عام 
بدءًا ابملشاعل والشموع وحىت املصباح الكربوين : املسارح املغلقة بسيطة جداً 

والذي اعترب حينها نقلة كبرية ، فري ديفيمه 1815الذي اخرتعه عام 
 . رغم العطب السريع وضعف اإلانرة والضجة اليت كان حيدثها، وهامة

جلأ املسرح إىل استعمال واستحداث أفضل ، ومع تطور هذا االخرتاع
اف كالكش  ،  افات ضوئية خمتلفة األشكال واالستخداماتمن كش  ، التقنيات

حيث لكل ، العدسة املدرجة الكشاف ذياين و احللزوين والكشاف األسطو 
كشاف قدرته وطريقة استعماله املتوافقة مع حجمه وشدته واملوقع الذي 

ألن ، وليس بقصد الرؤية فقط، ملناسبة جو العرض واحلدث، وضع فيه
بل ، املسرح فحسب ليست جمرد إانرة ما جيري على منص ةاإلضاءة يف املسرح 

من مجلة وظائف  الوظيفة األبسط   هدة العرض؛وتعترب الرؤية ومشا، فن وتقنية
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من  وخلق اجلو الدرامي، على حدث دون غريه فالرتكيز، أخرى لإلضاءة
 وانإيهام ابلطبيعة، وما شابه ذلك.. خالل اإلحياء ابخلوف والقلق والتوتر

والداللة على ، إبظهار بعض العناصر الطبيعية مثل الشمس والقمر والنجوم
أو .. ليل أو هنار أو من.. كوخ أو قصر أو شاطئ حبر  من املكان والزمان

 . تشكل مجيعها الوظائف األساسية هلذا الفن.. أي فرتة زمنية يتطلبها احلدث
ولعل زاوية مصدر اإلضاءة والكثافة الضوئية ولون اإلضاءة من أهم 

، فتسليط لون معني من اإلضاءة كاألمحر أو األزرق مثالً ، عوامل هذا الفن
هذا الضوء من  وكذلك األمر ابلنسبة لكثافةِ ، عناه عن لون آخرخيتلف م

 . شدة أو خفوت
قدرات اإلضاءة املسرحية  من أوائل من استفاد السار إيرفنجوإذا كان 

أدولف أبيا فإن أراء وتطبيقات املخرج السويسري  ،يف عروضه املسرحية
، عامة وغري املركزةعلى اإلضاءة ال ر  ش  ع   التاسعِ  الذي اعرتض يف أواخر القرنِ 

تعترب األهم ، ودعا إىل استخدامات فنية لإلضاءة ذات أتثري درامي ونفسي
 . يف فن املسرح

يف  سرح أثرهُ شكل املول، من املعروف أن للمسارح أشكال هندسية خمتلفة
فاإلضاءة يف مسرح العلبة ، استخدام طريقة ونوعية مصادر إضاءة معينة

 . املسرح الدائري أو املسرح املفتوح مثالً  املغلق خيتلف عن اإلضاءة يف
يتطلب من مصمم ، الشك أن هذا الفن األحدث يف جمال املسرح

كي حيسن ،  اإلضاءة امتالك الصنعة يف جمال الكهرابء وموهبة فنية جيدة
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موسيقى العرض : استخدامه يف حتقيق اجلمال واألثر الدرامي املطلوب
 . البصرية املمتعة واملفيدة
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 البس املسرحيةامل
 هوية الشخصية وعنواهنا

 
 

 . وهذا صحيح.. لكل مقام مقال: يقال
 .. لكل مقام أو مكان ثوب أو زي: وابملثل ميكننا القول

  فقريةً ، جتماعيةوكذلك لكل مهنة وبيئة وسن وعصر وشرحية أو طبقة ا
 . عليها دالر مناسب  زي  ، كانت أم غنيةً 

 فُعيِن  ، طالقة الفن املسرحياحلقيقة منذ ان ه الفنان املسرحي هلذهب  نتولقد 
الرتاجيداي أو املأساة اليواننية  فكان بطلُ ، هبا املسرح اإلغريقي عناية كبرية

ثل املمأّما  ،القدمية يضع يف قدمه حذاًء عاليًا ويرتدي عباءة طويلة ومهيبة
ًا يف ثياب فضفاضة بطريقة مثرية شوْ حم يظهرُ فالكوميدي يف ذلك الوقت 

ل من أدخل األزايء أو ، أبو الدراماوهو ، لوسويعترب أسخي. لسخريةل
 . ه املسرحيةعروضواملالبس يف 

، ولذلك تعترب املالبس يف املسرح من أقدم العناصر املؤلفة للعرض
ولشخصية اخلادم وامللك واملرأة الغنية أو الفقرية الزي  ،هافلشخصية البطل زي  

 . ماء كل واحدة منهاعلى مكانة وانت املناسب والدالُ 
بل ، ومل يقتصر االهتمام الزائد هبذا العنصر على املسرح اليوانين القدمي

العاملية  واملسارح   ومن مث األوريب  .. والصيين   الياابين  : مشل كل املسارح
اليت كان لعنايتها هبذا العنصر أسلوهبا النابع من البيئة والعصر . األخرى
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كوميداي أو تراجيداي :   جانب نوعية العرض املقدم منهذا إىل، وثقافة اجملتمع
إضافة إىل أسلوب .. أو مسرحية كالسيكية أو تعبريية أو رمزية.. أو مونودراما

فمن مدرسة أمينة لطراز مالبس زمن . وطريقة كل خمرج يف طرح مقولة العرض
، املسرحية حيث يرتدي فيها امللك كامل مالبس ملك زمن احلدث املسرحي

إىل مدرسة وخمرج يلجأ إىل التجريد والرمزية يف ، األخرى لك الشخصياتُ وكذ
فيقتصر زي امللك مثاًل أو اخلادم على ، الديكور واملالبس لكل الشخصيات

 . ة تدل عليهلون الزي أو على قطعة معين
يف العرض من خالل  يظل للزي املسرحي دوره اهلام  ، مجيعاً  األحوالويف  

 . أو احلجم أو أية تفصيلة من تفاصيلهالنوعية أو اللون 
، ن مصمم املالبس إىل ذوق فين رفيعوهذا العنصر الرئيسي حيتاج م

واحلقب التارخيية ، إىل معرفة كبرية ودقيقة بتاريخ األزايءو ، ومهارة يف التنفيذ
من إبراز معامل  هُ نُ كِّ متُ  معرفة ، اليت ينتمي إليها كل زي أو طراز من املالبس

: مبا يتوافق مع نفسيتها وطبيعتها من، من انحية االنتماء واملكانةخصية الش
إضافة إىل إملام بعلم اإلضاءة والديكور ، قلق أو حزن أو هتريج أو بساطة

بشكل إمنا ، تناقض لزي معها من دون كي ينسجم لون ونوع ا  ،واأللوان
 ألن املسرح فن وليس نسخة طبق، مجيل وأنيق حىت يف حال تقدمي القبح

 . األصل عن احلياة
 ّْ ْْ ، ليس أثوااًب نتزين هبا، مثل احلياة، أن اجلمال يف املسرح أيضاً د  ب ب 

 . مجال الفعل والسلوك واألدب إمنا هو
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 الكوميداي والرتاجيداي         
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 الكوميداي
 فن وأدب.. الضحك بسبب

 
 

 ؟من منا شاهد حيواانً يضحكُ 
 ؟أو مر  بنهر أو جبل يقهقه، بتسمأو رأى شجرة أو وردة ت

ات الكائنات ألن الضحك صفة من صف، ال يضحك سوى اإلنسان
وكما أن .. مثل األكل والنوم والبكاء، حاجاتهمن  وحاجة ضرورية، العاقلة

 سد  كأن ال ي،  حاجاته إال وفق ضوابط وأصول الئقة ومناسبة قُ العاقل ال حيقْ 
 كذلك فهو ال يضحك إال إذا كان،  مثالً  جوعه ابإلقبال على الطعام بشراهة

ويوجه ، ظريفًا ومقنعاً ، كاً طرفة كانت أم موقفًا أم سلو ، موضوع الضحك مث   
ال للبسطاء أو أصحاب العاهات ، فقطواألشرار للمسيئني  سخريته
ن التقيد فإ، لتوجه يف احلياة دليل وعي وأدبوإذا كان االلتزام هبذا ا. اجلسدية

 . أساسي  املسرح شرطر واالرتقاء به يف
منها التناقض أو عدم التناسب ، ن أسباب عديدةالضحك عادة عينشأ 

مها مألوف ومقبول واآلخر أحدُ ، فكرتني أو شخصني أو صفتني بني شيئني؛
قته املعروفة يف اليوانن منذ انطالإىل أسلوب اإلضحاك املسرح  وقد جلأ، شاذر 

عرف ابسم بشكل فين  ية واقعيةيف معاجلة قضااي حيات فهووظ  ، القدمية
 يوانين قدمي هو عيد )كوموس(عيد  شتق من اسمواالسم م يداي(الكوم)

 . ت وحماورات ساخرة وحركات هترجييةن نكامجلًة م كان االحتفال فيهالذي  
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 وقد )أبيكارم( الشاعرعلى يد ، يف اليوانن القدمية، فنياً  ت الكوميدايبدأ
قيقي على يد عميد الكوميداي الشاعر الفين املسرحي احل اشكله تاختذ

، وعلى مدى مخسة وعشرين قرانً ، ومنذ ذلك الوقت ،اليوانين )أرستوفانيس(
بل تبدلت وتغريت ، أو منط واحد، مل تثبت الكوميداي على حال واحدة

فما كان يبعث على الضحك يف املسرح ، وتغري األزمان، ابختالف البيئة
وما يبعث ضحك ، ري ضحك ابن هذا الزمنواحلياة يف زمن مضى مل يعد يث

 .مثالً  أو غريمها، الصيين قد ال يثري إال القليل من ابتسام العريب أو الرتكي
تتوزع ، ك عديدةوإلاثرة ضحك املتفرج استخدم املسرحيون وسائط إضحا

، و املوقفالسلوك أو العقلية أ على املفارقة يف نوع إجيايب يعتمد: على نوعني
كون مبعث يونوع سليب . تصحيحهان العيوب ونقدها و بقصد الكشف ع

أو تالعب وتشويه يف ، الصفات اجلسدية من عيب خلقي الضحك فيه
، ووسائل أخرى مماثلة.. أو اإلكثار من احلركات التهرجيية، استخدام الكالم

وما العروض املسرحية املوجهة لألطفال اليت تستخدم هذا ، الئقة وال فنية غريِ 
وإساءة لوعي ، إال احنرافًا عن أصول هذا الفن، سائط اإلضحاكالنوع من و 

ألن الضحك يف ، وسرقة لنقودهم، وسخرية منهم، وروحهم األطفال مجهور
تصحح األخطاء ، بل كوميداي راقية، املسرح ليس جمرد تسلية وهلو ساذجني

هذا إىل جانب فوائدها النفسية . واآلداب العامة م وترتقي ابلذوقوتعلّ 
 . قلية وحىت اجلسديةوالع
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 الرتاجيداي
 مأساة ملواساة املتفرج

 
 

 . من يرى مصائب اآلخرين هتن عليه مصيبته
نتذكر هذا املثل الشعيب الدارج وحنن نطلع على موضوع ال بد أن 

 . الرتاجيداي
ملسرح يف اليوانن اتريخ والدة ا، فقبل أكثر من قرنني ونصف القرن

ف رِ نوع مسرحي جديد عُ الت الدينية اإلغريقية ن االحتفاانبثق ع، القدمية
إىل الرتاجيدايت ، ويعود أصل هذه الكلمة اليت تعين املأساة، الرتاجيداي: ابسم

 . أفرادها جلود املاعز ا فرقة غنائية يرتديأو االحتفاالت اليت كانت حتييه
ُعين هذا النوع املسرحي بتقدمي حكاايت وأحداث مأساوية وقعت 

، ها من امللوك واألبطال وأنصاف اآلهلةل  جُ ، عة املستوىرفيلشخصيات 
تبعث يف نفس ، ى املسرح وهي تعاين أشد املعاانةكانت مشاهدهتا علف

كان   نهبذين الشعوريو ، واخلوف من غدر الزمن، ليهااملتفرج مشاعر الشفقة ع
ُعرف هذا الفعل أو األثر ، قلب املتفرج يتطهر من اهلموم واألفكار الضارة

 . الكااثرسيسابسم نفسي ال
كتب للرتاجيداي وأسس هلا يف بداية نشوئها من القرن اخلامس قبل امليالد  

:  أسخيلوس الذي ترك لنا العديد من املسرحيات: كتاب كبار أمثال
احلقيقي  ق أن يكون األب  فاستح، كالضارعات والفرس ومسرحيات أخرى
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من املسرحيات  مث جاء بعده سوفوكليس الذي كتب العديد، للدراما
مسرحيته  عتربتواُ ، وأوديب يف كولوان، وأتيجوان، إلكرتا: الرتاجيدية مثل

الرتاجيدي النموذج الذي سار على  املسرحي   ص  ن" الأوديب ملكاً "الرائعة 
هلذا الفن أما اثلث املؤسسني الكبار ، منواله كتاب الرتاجيداي زمنًا طويالً 

مل ، النصوص املسرحيةمن  اً عديدوره الذي كتب بديوربيدس فكان الكاتب 
، تسهيبولي: أشهرها، مسرحية فقط ة  شر  الزمن منها سوى مثاين ع  حيفظ لنا 

 . وغريها.. وميداي، وألكرتا
يف  معينة  أصوالً بعد هؤالء املؤسسني من الذين جاؤوا اب الكتّ استخلص 

ذه ومن أهم ه، ما كتبوه من نصوصفالتزموا هبا في، كتابتهم للرتاجيداي
 : القواعد واألصول

: أن تكون شخصيات املسرحية فاضلة ومن أصحاب املكانة الرفيعة-
 . هرقل أو أخيلأغاممنون أو ك،  إله أو نصف   اً أو إهل أو بطالً  اً ملك

وخال من األلفاظ ، أن يكون احلوار يف املسرحية مؤلفًا من الشعر -
 . النابية
 فزمن املسرحية. واملوضوع. انواملك. الزمان: أن تلتزم ابلوحدات الثالث-

كأن يكون ،  األحداث وكذلك ابلنسبة ملكانِ ، يتجاوز يومًا واحداً  جيب أال
أما املوضوع فالقصد منه هو االقتصار على موضوع . أو ساحة حرب. راً صْ ق  

 . أخرى واحد ال يتعداه إىل موضوع آخر أو عقدة  
فهو . رك لألحداثمنح القضاء والقدر الدور األساسي يف املسرحية واحمل-

أو عقااًب هلا على ما ، لسبب جمهول، وقع الشخصيات يف املأساةالذي يُ 
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جتلب الويالت ألصحاهبا  أو لعنةً  اً مرضة ابعتبار هذه اآلف، أصاهبا من غرور
 . وكل من حييط هبا

، مع بعض التغريات البسيطة، منًا طويالً ز هبذه الشروط الكتاب  التزم
إىل أن ، ابلكالسيكية احلديثة رف توجههمعُ ، ر  ش  ع   س  وخاصة يف القرن الساد

 فلم يلتزم هبا الذي كان أول من مترد على قواعد الكالسيكيةشكسبري  ءجا
 . مسرحية ما كتبه من نصوصكل يف  
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 بعض األنواع املسرحية
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 مسرح العرائس
 رفيقتنا اليت صنعناها

 
 

 . الدمية ليست من حلم ودم
 . اً صغار ذلك كنا حناورها ورغم 

 . ومساع حواراهتا جبدية ومتعة سرح ملشاهدهتااملإىل  ،سناً  حنن األكرب   ،ونذهب
تعود إىل أقدم العصور ، هذه العالقة اليت تربط اإلنسان ابلدمية قدمية جداً 

 . وخمتلف احلضارات
  .يف مواقع أثرية ومقابر قدميةها فقد عثر املنقبون على أنواع خمتلفة من

إىل ما يقرب من أربعة  لدمى يف العروض الفنيةاإلنسان لاستخدام ويعود 
صر ميف ومن مث ، يف اهلند والصنيذلك بداية  كانتوقد  ، وعشرين قرانً خلت

يف هذا الفن وسيلة ُفضلى الكنيسة  تِ د  ج  و   ر  ش  ويف القرن الثاين ع  ، واليوانن
إىل دمى متحركة وانطقة الفن ومل يتطور هذا ، لرواية سري القديسني واألنبياء

الشوارع  املقامة يف  وتقدميه يف املهرجاانت الشعبية، إال بعد بروزه من الكنيسة
 . والساحات العامة

يف ابريس  أنشئ مسرح العرائس األولُ  ر  ش  ع   يف هناية القرن السادس  
 فلقي ما يستحقه من اهتمام اجلمهور وامللوك واملبدعني، مث يف إيطاليا، ولندن

 ،الكاتب اإليطايل غولدوين والشاعر واملسرحي األملاين غوته: الكبار أمثال
 . واملوسيقي موزارات
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 : وللعرائس أو الدمى يف املسرح أنواع
وتتألف من رأس ، تلبس ابليد مثل القفاز عرائس: العرائس القفازية-1

دين ليواإلهبام والوسطى يف ا، يدخل الالعب السبابة يف الرأس، ويدين وثوب
 . جلمهور املشاهدينال يظهر العب مث حيركها 

كل مفصل من ،  دمى تتحرك بوساطة اخليوط: عرائس املاريونيت-2
، ويقوم الالعب بتحريكها من األعلى، خبيط خاص ومستقلمربوط الدمية 

وقد اكتسب هذا النوع امسه من الدمية اليت كانت متثل السيدة مرمي والدة 
 . او مرمي الصغرية، ماري الصغرية: يطاليةوتعين ابإل، السيد املسيح

وللدمية يف هذا النوع املصنوع من القماش : العرائس ذات العصا-3
، مقبض ميسكه الالعب يف داخل الدمية، واحملشو ابللباد أو مبادة مشاهبة

 . واأليدي متصلة بسلك مربوط يف كتف الدمية
ملمثل ويتحرك وهو يف اليت يلبسها اهي و : الدمية العمالقة أو الكاملة-4

 . ومن خالل حركاته تتحرك الدمية، داخلها
من خامات الطبيعة  اليت ميكن صنعهاالدمى أخرى من  إىل أنواعإضافة 

هيئة إنسان أو لتمثل . أو القماش أو الكرتونمثل اجللد ، بسيطة مواد  من أو 
دمى األصبع ودمى الطاولة ودمى خيال : مثل، أي كائن حي أو غري حي

اثبت ، و معمار مسرحي خاص بهولكل نوع من هذه األنواع منصة أ.. لظلا
ومبا يناسب طول ، جمهز ابلديكور واإلضاءة واألزايء املناسبة، أو متحرك

 . وحجم الدمية وطريقة استخدامها
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، خصوصيته املتمثلة يف قصر زمن النصفله لنص يف مسرح العرائس أما ا
ة املشوقة اليت يكثر فيها الفعل واحلركة وعدم إطالة احلوارات وتوفر احلكاي

 . واجلري
حيركها البد لالعب الذي ، لكي تواصل الدمية العرض يف حيوية وليونةو 

أعضاء من تدريب  البد  له، وينطق بداًل عنها، بيده أو بوساطة اخليوط
 .  والصوتوخاصة الكفني والساعدين والرجلني، كل ها  جسده
 
 



 56 

 خيال الظل
 ل عنا وحتاكيناظاللنا تنفص

 
 

 . ما من شيء يف الطبيعة بال فائدة
استطاع اإلنسان بعقله اليقظ ، اليت قلما تثري انتباهنا حىت ظالل األجسام

 . االستفادة منها بتحويلها إىل فن مجيل هو فن خيال الظل
، ظل دمية على شاشة خاصة بعد تسليط الضوء عليها وهذا الفن هو

. الرأس واجلسم واألطراف: للدمى الصغريةفيظهر ظل األشكال املسطحة 
 يكون متوارايً ، اًل عنها العب يدعى املخيالحيركها بعصا صغرية وينطق بد

 . خلف الستارة البيضاء
د حوايل القرن يعود بنشأته األوىل إىل بالد اهلن، وخيال الظل فن قدمي

 . األول قبل امليالد
العريب فقد كان يف بغداد الوطن  لفن خيال الظل يف أما الظهور احلقيقي

بني عامي  على يد طبيب العيون حممد بن دانيال املوصلي الذي عاش
 . ترك لنا ثالث مسرحيات من أتليفهوقد ، ميالدي 1248-1311

واختاذه هذه التسمية ، (كراكوز وعيواظ)اشتهر فن خيال الظل ابسم 
:  ن أصل تركيومها م، كراكوز وعيواظ:  يعود إىل الشخصيتني الرئيسيتني فيه

تعين ف، أو حاجي واط عيواظأما و ، كراكوز وتعين ابلرتكية العني السوداء
ومها شخصيتان مرحتان حقيقيتان ظهرات ، اخلادم املسؤول عن مطبخ السلطان
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فانتشر أسلوهبما . ميالدي (1399-1326يف عصر السلطان أورخان )
ي جعل األتراك ينالون األمر الذ، ومنطهما وساد يف البالد العربية واإلسالمية

 . شرف تطور هذا الفن ونشره
شهد خيال الظل أوسع انتشار له يف بالد الشام ، ر  ش  ع   يف القرن التاسع  

كراكوزايت الشامي أن يضيف واستطاع املخيال أو ال، فحظي جبماهريية واسعة
مبا كان يقدمه من حكاايت وأغان وحكم وأمثال وتسلية لرواد  اً كثري إليه  

إضافة إىل شخصيات جديدة غري كراكوز وعيواظ ، ي يف ذلك الزمناملقاه
 . إخل.. املدلل وقشقو وأم شكروم وشعيط وبعيط: مثل

يقدم الكراكوزايت أو . احلكاية يف هذا الفن كانت تسمى ابلبابة أو الفصل
إضافة إىل األغاين الشعبية واحلكم ، طرفة وأ اً املخايل أثناءها لعبة أو منام

وهو يف كل ذلك يتحكم يف شكل الدمية اليت حيركها من خالل ، واألمثال
 أكرب   من الشاشة أو إبعادها بقصد إظهار احلجم الطبيعي أو حجم   تقريبها

 . هلا حسب ما يتطلبه النص
بل تطور مثل بقية ، مل يبق فن خيال الظل على حاله منذ اتريخ نشوئه

غري أن التطور ، اعليةأكثر ففيه دور فأصبح لإلضاءة وللموسيقى ، الفنون
تبدأ  فمع بدء املوسيقا، األكثر أمهية كان يف إحالل يد املخايل حمل الدمية

ويد املمثل يف ، متعددة ومنسجمة مع اإليقاعن أشكااًل وخطوطًا اليد لُتكو  
 . هذا الفن متتاز ابلليونة واحلساسية والقدرة على التعبري السريع واملتعدد

جنده حني ، نه ما هو مجيل وانفعكن أن نصنع مكثري مما مييف احلياة  
 . نبحث عنه
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 فن انإمياء
 الطفل أستاذه واللبيب تلميذه

 
 

 . يفهمُ اإلشارة ِ  من   اللبيب  إن  : يقال
واإلشارة جزء من لغة الصمت اليت تتألف من حركات اجلسد وتعابري 

 للغةوهذه ا، مثلما تتألف لغة الكالم من مفردات ومجل منطوقة، الوجه
 . (املامي)ابلذات هي اليت يعتمد عليها فن اإلمياء أو 

، انتبه اإلنسان منذ أقدم العصور إىل ما متلكه هذه اللغة من صدق ومجال
ويعين ، أو الصامت عرف ابسم املاميميائي فاستخدمها يف نوع من التمثيل اإل

التسمية وإىل جانب هذه . أو حماكاة كل شيء، تقليد احلياة: يف لغة اإلغريق
ظهرت تسمية أخرى هلذا الفن هي البانتومامي وهي املسرحية الصامتة اليت 

غري أن الكلمتني توحدات مؤخرًا يف مصطلح ، تكثر فيها احلركات والتهريج
 . واحد هو املامي

رية جتسد ابحلركات واإلشارات بدأ هذا النوع على شكل مسرحيات قص
وبعد اليوانن ومن مث ، ن كالم وحوارالوجه ما كانت ترويه اجلوقة م اتبري وتع

الكوميداي "استخدمته ، الرومان الذين استقبلوا هذا الفن ونشروه بشكل واسع
 ر  ش  ع   اليت ظهرت يف إيطاليا يف القرن السادس   )الكوميداي املرجتلة "دي الريت
ومل حيظ هذا الفن ابالحرتام ، ها من الفرق يف عروض شعبية( وغريُ امليالدي
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وعلى يد الكاتب ، ًا له أصوله وقواعده إال يف القرن العشرينويصبح فن
 . لتدريسه الذي أسس أول مدرسة، الفرنسي جاك كوبو

على اجلسد يف 1912اعتمدت هذه املدرسة اليت أتسست سنة وقد 
 . وألغت دور الوجه الذي أخفته بقناع خال من املالمح، التعبري

تالميذ جنباء من أمثال إيتيان  املدرسة يف تطوير املامي بفضل سامهت هذه
ليتمكن الفنان من ، ديكرو الذي استخدم تقنيات جديدة كعزل أجزاء اجلسد

استخدام أي جزء من جسمه مثل الورك أو الرقبة أو الصدر مبعزل عن ابقي 
 . األجزاء أو األعضاء

، مارسيل مارسو الذي ركز على الوجه واليدين إضافة إىل اجلسدمثل 
وملارسو الفضل يف .. هه ابألبيض ويتالعب بوضعية جذعهفكان يدهن وج

ختليص هذا الفن من التهريج واحلركات البهلوانية واالرتقاء به إىل مصاف 
 . الفن الراقي

وذلك بسبب طبيعة ، تبت لفن اإلمياءقليلة هي املسرحيات اليت كُ 
ها عن يستعاض في، املسرحية الصامتة اليت جتعلها فن  عْرض  ابلدرجة األوىل

، م وتعبريات وجوههمني وإشاراهتلثر والكلمات املنطوقة حبركات املماحلوا
 . وتعترب مسرحية فصل بال كلمات لصموئيل بيكت الرائدة يف هذا اجملال

احلرص على عدم ى ممثل املامي أبسط الشروط الواجبة توفرها لد من
لى متابعة حفاظًا ع، حدوث التناقض بني التعبري ابلوجه والتعبري ابجلسد

يصال فكرة العرض بصورة مجيلة إل، تباكاملتفرج وعدم وقوعه يف التناقض واالر 
 . وهو ما يتطلب منه تدريباً جسدايً ونفسياً غري هني  ، نعة وجذابةومق
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. املرافقة تليه املوسيقا، يف عروض املامي ينفرد جسد املمثل بتقدمي العرض
ويساعد وكل ما يشيع البهجة .. ض واألقنعة إضافة إىل املوسيقاأما األغرا

فهي مقتصرة على العروض املقدمة لألطفال ، على إاثرة اخليال من مواد
 . فقط

، بري حبرية عن مواقفه ومشاعرهلقناع للتعيلجأ ممثل املامي إىل استخدام ا
بصدق ووضوح مثل  على التعبري عالنيةً  وذلك بسبب افتقاده القدرة  

 . األطفال
 : ابلذات هي اليت جعلت أحد ممثلي هذا الفن يقول هذه الصفة النبيلة

 . األطفال هم أساتذتنا
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 املسرح التفاعلي
 بروفة مسرحية من أجل حياة أفضل

 
 

بنا امللل من يوحنضر درسًا فيص، ممتعة: ا كانتنغادر جلسة فنقول عنه
 . شدة جفافه

 ؟جافاً وممالً  ما الذي جعل اجللسة ممتعة والدرس  
 . وغاب عن الدرس، فر يف اجللسةاالذي تو أو التفاعل ة املشاركإهنا -

الحظ بعض أعالمه يف ، ويف املسرح الذي يعترب التفاعل فيه أمرًا جوهرايً 
، قدرته على التفاعل مع املتفرج القرن العشرين أن هذا الفن قد بدأ يفقد

وا إىل ابتداع أساليب وطرائق ومناهج تضمن أفضل مشاركة للمتفرج يف فلجؤ 
وتعترب امللحمية ، مبا يتناسب مع الزمن املعاصر وتقدم وعي اإلنسان، عرضال

وهي ، ملؤسسها الكاتب األملاين برتولت برخيت من أشهر هذه التجارب
 وسيلةً ملتفرج ويقظة فكر ا )كسر اإليهام( منهج مسرحي اعتمد على التغريب

، رح التقليدييف املس، ن الوهم الذي جيعل املتفرجلتفاعله مع العرض بداًل م
فيندمج معها ، اهده من أحداث وشخصيات يف املسرحيعتقد بواقعية ما يش

كما تعترب جتربة مسرح املضطهدين بقيادة ،  على أهنا حقيقة وليست متثيالً 
مع فيها اليت تبلغ مشاركة وتفاعل املتفرج ، املخرج الربازيلي أوجستو بول

املتفرج ، رحية يف هذا اجملالمن أهم التجارب املس، العرض درجة كبرية جداً 



 63 

ومن أبرز أشكال ، فيغري ويبدل ما يراه مناسباً ، العرضجرايت مبفيها يتدخل 
 . ح اجلريدةومسر ، ومسرح الصورة الرمزية، مسرح التأليف الفوري: هذا املسرح
حرية  ألطفال  التلقائي ا املسرحُ  ح  ن  الطفل فقد م   مسرح   ما خيصأما في

دون تدخل مباشر من املريب أو من ، تمثيل واإلخراجأتليف النص وطريقة ال
فالطفل ، املخرج الراشد الذي يقتصر دوره هنا على عملية اإلشراف والتوجيه

له من قبل  أو ممثل يؤدي الدور املرسوم، ليس جمرد متفرج يكتفي ابملشاهدة
 تعبرياً  يعرب فيه عن نفسه ابلطريقة املناسبة، بل صاحب العمل وسيده، املخرج

دون إبالء أسلوب التمثيل والديكورات واملالبس املسرحية ، حيواًي وطبيعياً 
 . تلك األمهية املطلوبة يف األنواع املسرحية األخرى

نوع مسرحي وليد من تلك التجارب املسرحية  آلونة األخرية ظهريف ا
وفيه أيضًا يتصدر ، أُطلق عليه اسم املسرح التفاعلي أو التحفيزي، اجلديدة

مهومه  بُ إىل درجة تِغل، قائمة اهتمامه، والطفل خاصة، فرج عامةاملت
يعتمد هذا النوع على مبدأ احلوار . ومواضيعه على اجلانب الفين من املسرحية

واملشاركة فيه  والتفاعل الذي يتحقق عن طريق تدخل املتفرج يف العرض
 رحِ سدون التزام ابمل، من خالل احلوار والتمثيل أيضاً ، وتعديل مساره

ف املسرح خبال وذلك، ها من لوازم العرضأو غريِ .. البساملديكورات أو الو 
إىل ديكورات  يف عرض حيتاج رمسيةمنص ة   على التقليدي الذي يُقد مُ 

 ، وإكسسوارات
ُ
 . فيه جمرد متفرج يتلقى العرض دون مشاركة فاعلة دُ شاهِ وامل

تفاعلي على نص ال يعتمد املسرح ال، وخبالف املسرح التقليدي أيضاً 
 مُ قد  موضوع حيوي وآين يُ  فالنص فيه، مكتوب حيتاج إىل احلفظ والربوفات
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وذلك بقصد تفاعل املتفرج وحتفيزه للمشاركة يف ، ارجتااًل أو عن طريق اللعب
األمر الذي يسمح إبدخال تعديالت أساسية ، معاجلة املوضوع املطروح

 . لعرضوهامة على املوضوع أو النص املسرحي أثناء ا
أو ظاهرة ، حني نشاهد عرضًا مسرحيًا يطرح مشكلة الضرب يف املدارس

بطريقة تسمح لنا ابلتدخل وإبداء ، أو أية ظاهرة سلبية.. أو السرقة، التسرب
 ؟حينها هل سنلتزم الصمت ونكتفي ابلتفرج.. الرأي
 . طبعاً ال-

معاجلة سعداء وإجيابيني حني جند أنفسنا مشاركني يف  الشك أننا سنكون
 . مسرحي يعنينا عرضع موضو 
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