الجسد وإنشائية الصورة في
عروض الرقص الدرامي
(نار من السماء إنموذج ًا)
عقيل ماجد حامد حممد

ملخ�ص البحث
ي�ش ��كل اجل�س ��د �أح ��د �أدوات املمثل امل�سرح ��ي بو�صفه العن�ص ��ر الظاهر لدي ��ه وي�ستطيع من
خالل ��ه �إيج ��اد عالق ��ات توا�صلية مبا يحيطه  ،ف�ض�ل ً�ا عن ذلك ي�ؤدي اجل�س ��د يف امل�سرح دور ًا
مهم� � ًا يف العر� ��ض امل�سرحي ب�شكل ع ��ام  ،ونرى يف عرو�ض الرق�ص الدرام ��ي التي باتت ت�شكل
ا�سلوب� � ًا جدي ��د ًا يف امل�سرح الذي يعتمد على اجل�سد ب�ص ��ورة مبا�شرة من خالل ما يطرحه من
لغ ��ة توا�صلي ��ة وتفاعلية مع املتلقي ف�ض�ل ً�ا عن �إنتاجه لكثري من ال�ص ��ور التي حتيل املتلقي �إىل
مرجعيات فكرية وتاريخية وفنية عرب احلركة والت�شكيل بو�ساطة اجل�سد  ،معتمد ًا على الطاقة
الت ��ي ميتلكها والق ��درة على حتريك �أجزاءه ب�ش ��كل يتوافق مع طبيعة ال�ص ��ورة املثارة و�شكلها
وه ��ذا ما دع ��ا الباحث �إىل �صياغ ��ة مو�ضوعة بحثه ( اجل�س ��د و �إن�شائية ال�ص ��ورة يف عرو�ض
الرق�ص الدرامي ـ نار من ال�سماء �أمنوذجا ) � .أما �أهم اال�ستنتاجات التي تو�صل �إليها الباحث
هي :
ا�شتغ ��ال املنظوم ��ة اجل�سدية على �إنت ��اج احلركات والأو�ض ��اع احلركية التي ت�سه ��م يف �إظهار
ال�شكل اجلمايل والفني لل�صورة امل�سرحية  ،حيث �أغنى اجل�سد عـن اللغة املنطوقة يف �إي�صاله
ملعنى العر�ض امل�سرحي.
ً
عملت الت�شكـيالت اجل�سدية عـلى �إعطاء �صورا �إيحائية عن طبيعة ال�صراع الدرامي بـني ال�شر
واخل�ي�ر  ،حامل ��ة دالالت فـكرية وجـمالية �ساعـد فيها اجل�س ��د  /الراق�ص على بروز قدرته يف
التكور مع حميط و�سينوغرافيا الف�ضاء امل�سرحي .
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Abstract
A body one of the tools stage actor as
the element appears has and which he
can find relations of communication,
including surrounds, as well as it plays
the body in the theater an important
role in the play in general, and we see in
the dance drama that has become a new
style in the theater, which depends on
the body directly through the claims of
the language of communication and i teraction with the receiver as well as the
production of many of the images that
refer the recipient to the terms of re erence of an intellectual, historical and
art through movement and formation
mediated by the body, depending on the
energy possessed by the ability to move its
parts in a manner consistent with the n ture and the form is raised and this called
for a researcher to formulate placed his
research (the body and construction is
in the dance drama fire from heaven,
a model). The most important concl :sions reached by the researcher are"
Physical functioning of the system on .1
the production of motor movements and
conditions that contribute to the show ae thetic and artistic image of the play, where
the richest body of the language spoken
.in delivering it to the meaning of the play"
Worked to give physical formations .2
suggestive pictures of the dramatic n ture of the conflict between good and
evil, carriers intellectual and aesthetic
implications of which helped the body
/ dancer on the rise of balling with his
ability in the vicinity of Scenography and
.theatrical space
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�أوال :م�شكلة البحث واحلاجة �إليه.
يع ��د املمث ��ل املحرك الـديناميك ��ي للف�ضاء امل�سرحي واحد �أهـ ��م الركائز التي يعتمد عليه
املخ ��رج فـي �صياغة �سينوغرافي ��ا العر�ض مـن خالل �أدواته ( اجل�سد  ،ال�صوت ) وقدرته على
التحول من حالة �إىل �أخرى ،ومـن ت�شكيل �إلـى �أخر  ،فج�سد املمثل هـو اجلزء الظاهر للمتلقي �إن
الإمكان اال�ستغناء عـن ال�صوت كعرو�ض الـرق�ص الدرامي والبانتوميم واملامي التـي تعتمد عـلى
املنظوم ��ة اجل�سدية فـي �صياغة العر�ض امل�سرح ��ي  .وباجل�سـد ميـكن �إبـراز الكثري مـن املعاين
والـ ��دالالت والتكوينات لتـ�صوير حـ ��االت معينة  ،فهو حامل ملجموعة من املفاهيم واال�شتغاالت
عل ��ى منظومته احلركية يف توظيف ميكانزماته الأدائي ��ة ،لإظهار وحتفيز تلك الطاقة اخلفية
داخ ��ل ج�سده  .تع ��ددت يف القرن الع�شرين الر�ؤى والطروحات يف جم ��ال الفن امل�سرحي منها
مما �صب جل اهتمامه بج�سد املمثل و�صوته وت�شغيلهما مع ًا يف العر�ض واالعتماد على الدوافع
ال�سيكولوجي ��ة يف حتريك ��ه وا�ستخراج م�شاعره فـي الأداء مث ��ل (�ستان�سالف�سكي) ،ومنهم من
وق ��ف �أمـ ��ام اجل�سد ووظفه بطريق ��ه مـغايرة وا�ستخدام ��ه للـطاقة الفيزيائي ��ة كمـا يف م�سرح
املخرج الرو�سي ( مايرهولد ) �إذ عمل عـلى �إخراج اجل�سد مـن �سجنه الداخلي وانطلق به نحو
�إب ��رازه �أمام املتلقي ب�صورة تختل ��ف عما �سبقوه فطرح جتربته الـجدي ��دة ( البـايوميكانيك )
الـتي ت�شتغل علـى فـيزيائية اجل�سـد و�إيقاعه احلـركي  ،وكذلك املخرج البولوين ( غروتوف�سكي)
�صـاح ��ب امل�س ��رح الفقري،الـذي اعتمد على املمثل وا�ستغنى عـن بـقي ��ة العنا�صر الأخرى  ،وع ّد
املمث ��ل املحرك الأ�سا�سي يف العر�ض امل�سرحي �إذ وظ ��ف ج�سد املمثل فـي اعتماده علـى الطاقة
الكافية فيه مـن خالل �إن�شاء حـركات وملئ الف�ضاء بوا�سطة اجل�سد .
ونـ ��رى يف عرو� ��ض الرق� ��ص الدرام ��ي  ،التي تعتمد عل ��ى ج�سد املمثل ب�ش ��كل �أ�سا�س �صوراً
وت�شكي�ل�ات متع ��ددة منها ما هو ثابت ومنها ماه ��و متحرك ،تتداخل مـع الإ�ض ��اءة و الأزياء و
املاكي ��اج وال�سينوغرافيا ل َتك ��ون حلظـة زمنية تتكامـل فـيها ال�ص ��ورة  ،ب�شفرات يحللها املتلقي
و�ص ��و ًال �إىل الثيمات الن�صية  ،ومما تقدم فان ج�سد املمثل قد �أ�صبح الب�ؤرة املركزية للعرو�ض
امل�سرحي ��ة املعتمدة على الكريوغراف كونه ُيـعد باث ًا لكث�ي�ر مـن الدالالت والإ�شارات ال�صـورية
الفكري ��ة  ،والـحاج ��ة �إلـ ��ى الـبحث قائمة مـن خ�ل�ال التعرف علـى قدرة اجل�س ��د على �إن�شائية
ال�صورة فـي اللـحظة الزمنية  ،لذا فقد �صاغ الباحث مو�ضوعة بحثه املو�سوم :
( اجل�سد و�إن�شائية ال�صورة يف عرو�ض الرق�ص الدرامي )
ثاني ًا� :أهمية البحث
تتجل ��ى �أهمي ��ة ه ��ذا البح ��ث يف ر�صد املنج ��ز اجلمايل يف العر� ��ض امل�سرحي من خالل
اجل�س ��د الذي ين�شئ �صورة جمالية للعر�ض امل�سرحي وعليه جند �أن هذا البحث ميتلك �أهميته
املعرفية يف تقدميه درا�سة مو�ضوعية للباحثني يف العلوم امل�سرحية وخا�صة املمثل واملخرج .
ثالث ًا � :أهداف البحث :
يهدف البحث :
 – 1التعرف على توظيف اجل�سد وحركاته يف �إن�شائية ال�صورة يف عرو�ض الرق�ص الدرامي
من خالل /اال�شتغال  /الطاقة  /القدرة  /اخللق  /الت�شكيل .
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رابع ًا :حدود البحث  :يتحدد البحث من خالل:
1 .1احلد �ألزماين .2000 :
2 .2احلد املكاين  :يف مدينة بغداد
3 .3احل ��د املو�ضوع ��ي  :درا�س ��ة مو�ضوع ��ة اجل�س ��د والق ��درات الأدائية يف ت�شكي ��ل ال�صورة
امل�سرحية يف عرو�ض الرق�ص الدرامي
خام�س ًا  :حتديد امل�صطلحات والتعريف الإجرائي :
الإن�ش ��اء لغوي� � ًا � « :إيج ��اد ال�شيء الذي يك ��ون م�سبوق ًا مبادة وم ��دة  ،ويف الكليات الإن�شاء
�إخ ��راج ما يف ال�شيء بالق ��وة �إىل الفعل وعند �أ�صحاب القلم يعلم به ��ا كيفية ا�ستنباط املعاين
1
وت�أليفها مع التعبري عنها بكالم يطابق احلال وتدوينها و�صاحبها ُمن�شئ « .
والإن�ش ��اء هو  « :اخلال�ص ��ة الفكرية والتكوينية للر�ؤية اخلارجية م ��ن ذات الفنان اىل احلياة
العامة  ،وهي وليدة �أفكاره ونزعاته على اختالف اجتاهاته  ،وهو ميثل عواطفه ون�ضوجه ومدى
قابليته التطبيقية التي �أو�صلته اىل هذا امل�ستوى من الإخراج والأداء وميثل �شخ�صيته مبا فيها
ذكاءه ومهارته وعمله وعواطفه و�أحا�سي�سه ونزعاته ال�سيا�سية واالجتماعية وانتماءاته املثالية
 .وقدرات ��ه عل ��ى الأداء وال�شعور بالعاطف ��ة واحل�س اجلماليينّ ومدى ما يب ��دع من ر�ؤى جديدة
ومتطورة « . 2
�أم ��ا الإن�شائي ��ة فهي  « :جمموعة من التكوينات املنظرية املوزعة بن�سق جمايل ُم ّوحد ملنظومة
العر�ض امل�سرحي وفق م�ساحة الف�ضاء الدائرية اجلديدة  3وهنا البد من التفريق بني الإن�شائية
والرتكيب .
ج ��اء يف املعجم الفل�سفي �إن  :الرتكي ��ب �( :أ) بوجه عام  :اجلمع بني عنا�صر متفرقة وحماولة
الت�أليف بينها.
4
(ب) بوجه خا�ص  :منهج يقوم على ال�سري من الب�سيط اىل املركب ».
�أما التعريف الإجرائي :للإن�شائية  :هي الت�صورات الأولية يف ذهن الفنان مبختلف اخت�صا�صاته
الفني ��ة  ،التي م ��ن خاللها يحول املنجز الفن ��ي �إىل ار�ض الواقع  ،م�ستخدم� � ًا تقنيات خمتلفة
لإي�ضاح و�إكمال ال�شكل النهائي للعمل .
�أما ال�صورة فيعرفها برن�ستون � « :أ�شياء يف ذهن املتلقي  ،بينما نرى عن �شخ�ص �آخر قابليته
الفائقة يف عملية تركيبة �صور وذكريات وت�أمالت جديدة «. 5
ويعرفه ��ا هرب ��ت ريد على �أنها الهي�أة التي اتخذها العمل �سواء كان بناء ًا �أم متثا ًال � ،أم �صورة
�أو ق�صيدة �شعرية  ،فان كل �شيء من هذه  ،قد اتخذ هي�أة خا�صة �أو متخ�ص�صة  ،وتلك الهي�أة
 1حميط املحيط ـ قامو�س مطول للغة العربية  :ت�أليف ا َملع ّلم بُطر�س ال َب�ستاين  ،بريوت ـمكتبة لبنان  ، 1983 ،باب النون � ،ص . 892
 2عبو  ،فرج  :عنا�صر الفن  ،ج  ، 3بغداد  ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،جامعة بغداد  ،كلية الفنون اجلميلة  ،ايطاليا  ( ،دار
دلفني للطباعة والن�شر ) � ، 1982ص . 767
 / 3احل�سين ��اوي  ،في�ص ��ل عبد ع ��ودة � :إن�شائية العر�ض امل�سرحي العراقي يف �ضوء املنهج الظاهرات ��ي � ،أطروحة دكتوراه  ،غري من�شورة ،
بغداد ـ كلية الفنون اجلميلة � ، 2002 ،ص 4
� / 4صليبا  ،جميل  :املعجم الفل�سفي  ،القاهرة ـ الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية � ، 1983 ،ص . 43
 / 5برن�ستون :ال�صورة الفنية  ،مو�سوعة برن�ستون لل�شعر  ،تر نايف العجلومي � ، 1974 ،ص . 95
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هي �شكل العمل الفني «. 6
�أم ��ا ال�سيميائي ��ون ي ��رون �أن ال�صورة  « :ه ��ي �إ�شارة حم ��ددة مبو�ضوعه ��ا الدينامي مبقت�ضى
طبيعتها الداخلية وهي تدخل مبوجب عالقة مت�شابهة بينها وبني مدلولها « . 7
التعري ��ف الإجرائ ��ي  :ال�ص ��ورة  :هي اللحظ ��ة الزمنية لإنتاج معنى ذي دالل ��ة  ،تتجان�س مع
عنا�ص ��ر العر�ض امل�سرحي م ��ن ديكور و�إ�ضاءة و�أزي ��اء وماكياج ،التي حتيل ذه ��ن املتلقي �إىل
مرجعيات ما�ضية �أو م�ستقبلية.
ام ��ا الرق� ��ص الدرامي فيعرفه ( طلع ��ت ال�سماوي )  :عل ��ى انه « فن تعب�ي�ري ي�ستثمر حركية
اجل�سد و�أو�ضاعـه الت�شكيلية ،لينتج لـغة حـوارية مـع الذات والأخر والـوجود ،يف �ضوء فر�ضيات
داللي ��ة ترمي اىل مو�ضوع ��ات او م�ضامني درامية”  . 8اما التعريف االجرائي للرق�ص الدرامي
فهو  :ا�سلوب يف الدراما ي�ستخدم اجل�سد كعن�صر ا�سا�س يف بناء احلدث امل�سرحي  ،مبنيا على
وف ��ق احلرك ��ة والتعبري واال�شارة واالمياءة لط ��رح االفكار بد ًال من اللغ ��ة املنطوقة � ،أخذ ًا من
الق�ص�ص واحلكايات املختلفة �سواء الواقعية او اال�سطورية .
الف�صل الثاين  :الإطار النظري .
املبحث الأول � :أوال  :مفهوم اجل�سد .
يع ��د ج�سد املمثل الأداة الأبرز ا�شتغ ��ا ًال يف عرو�ض الرق�ص الدرامي وامل�سرح التجريبي فلـقد
ا�ستط ��اع هذا اجل�سد �أن يكون ذا احلظ العظيم فـي جذب الكثري مـن املخرجني �إلـيه والوقوف
عـنده والتمعن مبا يحمله مـن �أفكـار وتـوظيفات  ،ولـقد ظـهر االهتمـام بـاجل�سد مـنذ الع�صـور
الأولـى لـظهور امل�سرحية يف بالد الإغريق  ،عندما كـان املمثل يـقدم م�سرحيات �أمـام اجلمهور
م�ستخدم ًا ج�سـده للتعبري عن احلالة وال�شخ�صية التي ي�ؤديها �سواء كانت امل�سرحية تراجيديةـ
كوميدي ��ة التي كانت تقدم �أثناء الطقو�س الدينية للآلهة �إذ « كانت الأعياد يف القرن الـخام�س
العظي ��م ت�شتمل عـلى مهرجانات وطـقو�س دينية وحـفالت مـو�سيقية و�ألـعاب ريا�ضية ومباريات
فـي ال�شعر و�أنا�شيد فـرق الكور�س  ،وحـفالت متثـيلية تـعر�ض فيها امل�آ�سي واملالهي« (. )9
�أدى اجل�س ��د ال ��دور الأك�ب�ر يف �إعط ��اء الطابع املقد� ��س املحيط بحالة م ��ن التعبدية والوجد
م�شتغل ��ة على مفهومي ��ة اجل�سد املحم ��ل مبجوعة من الإ�ش ��ارات والدالالت الت ��ي ير�سلها �إىل
املتلق ��ي بوا�سط ��ة احلركات والتعبريات �سواء فـي الوجه الـي ��د �أو عـن طـريق توظـيف الأعـ�ضاء
الأخ ��رى ؛ الن الإن�سان وجـد نف�سه يحاكي الطبيعة من خ�ل�ال الإ�شارات والتعبريات اجل�سدية
ب�إيقاعات خمتلفة نظر ًا ملا يقابله مـن املظاهر الكونية م�ستخدم ًا الطاقة الداخلية لـه فاجل�سد
الإن�س ��اين يحتوي على ع�ضالت و�أع�صاب ومفا�صل وعظام  ،وكـل واحدة منها تقوم عـلى �إبراز
وت�شغي ��ل املظه ��ر اخلارجي والداخلي للج�س ��د وتـعمل على دميومة احلرك ��ة وا�ستمرارها �سواء
فـ ��ي العرو� ��ض احلاملة للغة �أم فـي الفعل ال�صامت  ،ف�ض ًال عن تفاعله مع حميطه ففي امل�سرح
 / 6ريد  ،هربت  :معنى الفن  ،تر �سامي خ�شبة  ،القاهرة ( الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ) � ،1998 ،ص 20
 / 7حممد  ،عزام  :النقد والداللة نحو حتليل �سيميائي للأدب  ،دم�شق  ،وزارة الثقافة  ،اجلمهورية العربية ال�سورية � ، 1966 ،ص . 11
 8ـ حوار مع طلعت ال�سماوي يف جريدة الزمان االلكرتونية بتاريخ  ، 23اكتوبر .د ت  .ال�صفحة الثقافية .
 9ت�شيني � ،شلدون  :تاريخ امل�سرح يف ثالثة �آالف �سنة  ،تر دريني خ�شبة  ،ج  ، 1د ت � ،ص .54
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ين�صهر اجل�سد مع ف�ضاء العر�ض بعنا�صره املرئية وامل�سموعة ف�ض ًال عن فعله مع املتلقي وهذا
م ��ا �أك ��ده ( مي�شيل فوك ��و ) بقوله « �إن اجل�سد ه ��و ال�سطح الذي تنق�ش علي ��ه الأحداث نف�سها
 ،وال ��ذي تقتف ��ي �آثاره اللغة  ،وتقو�ض ��ه الأفكار وحمور الذات املفتتنة الت ��ي تتبنى وهم الوحدة
اجلوهرية «.10
فاجل�س ��د يك ��ون حا�ض ��ر ًا يف ف�ضاء العر�ض لي�ؤ�س� ��س جمموعة مـن العالق ��ات املتبادلة مـع
معطي ��ات املكان بقدرته احلركية على التنقل ب�ش ��كل متحرر من اجلاذبية امل�سيطرة التي تعيق
عمـل املمثل لذا البد مـن وجـود مهارة حـركية تتج�سد يف» مـجموعة متـكاملة مـن عـنا�صر حركية
كاف ف�إن ��ه من امل�ستحيل حتقق
و�أخ ��رى وظائفي ��ة  .ف�إن كان م�ست ��وى تنمية هذه العنا�صر غري ٍ
امله ��ارة احلركية « . 11ويبقى اجل�سد و�س ��ط جمموعة املهارات احلركية التي يبني عليها املمثل
دالالت و�إ�ش ��ارات لإر�سالها للمتلقي مـن خالل قـدراته التعبريية بو�ساطة احلركة  ،وان يخرج
الـطاق ��ة املكبوتة ويدفقها بطريقة تنا�سب �أ�سلوب املنجز احلركي وان يحررها �أدائي ًا وهذا ما
�أك ��ده ( �أيوجينيو بـاربا ) � »:أن تك ��ون ممث ًال يعني �أن حترر نف�سك « . 12ان عملية التحرر التي
يق ��وم به ��ا املمثل م�ستخدم ًا ج�سده للقيام بفعل التحرر بحاج ��ة اىل ان�سيابية يف حركة اجل�سد
الن قيام احلركة على وفق معطيات اجل�سد ذي املرونة العالية وا�ستخدام اال�سرتخاء ي�ؤدي �إىل
�إتقان الأداء فاحلركة « هي التعبري املرئي عن الفكر والتج�سيد احلي للفعل وحتدد قواعد علم
الت�شريح ووظائف الأع�ضاء اجلوانب اجل�سدية للحركة امل�سرحية « ( . )13فـاجل�سد هو العن�صر
الأك�ث�ر �أهميـة يف العر� ��ض �إذ يعد حام ًال للفكر املطور والفاهم مل ��دركات العر�ض و�آلية ت�شغيل
�أع�ض ��اءه احلركية واحلية �ضمن اجلوان ��ب اجل�سدية للتعبري عن احلال ��ة  ،والـممثل امل�سرحي
بـمج ��رد وقوفه على اخل�شب ��ة دون �إ�صدار �أي حركة �أو فعل �أو حـتى �إ�شارة يدخل �ضـمن العملية
الرتكيبي ��ة يف ت�أ�سي� ��س الف�ضاء مبكوناته الأخ ��رى ف�ض ًال عن و�ضـع الهيئ ��ة اجل�سمانية للج�سد
ت�أخ ��ذ منحى متع ��ددة يف عملية التحليل الداليل ولأن فن املمث ��ل « مثله مثل �أي فن ال ميكن �أن
يت ��م حت ��ى على امل�ستوى العقلي تفكيك ��ه و�إعادة تركيبه فنتاجه ت�شكل وح ��دات ع�ضوية ولي�ست
ميكانيكيه  .ومبجمل عنا�صره املتعددة تخلق عن�صر ًا جديد ًا «(. )14
�إن ا�شتغ ��ال املمث ��ل علـ ��ى ج�س ��ده وتطوي ��ر طاقته وقدرات ��ه احلركية مـن ت ��وازن و�سيطرة و
ا�سرتخ ��اء و مرونة وتركي ��ز جميعها ت�سـاعده علـى �إنت ��اج تركيبات �صوري ��ة بو�ساطته ويـ�صبح
لـدي ��ه القدرة علـى �إبراز القيمة اجلمـالية للت�شكيل �سواء بـمجموعة �أم بـ�شكل منفرد  ،ولتـخلق
عن�ص ��ر ًا جدي ��د ًا يف كل حلظة �أداء يقوم بـه ��ا من �أجل الفعل « واجل�سد عن ��د املمثل  ..املرونة
اجليدة  ،املطاولة  ،الـقدرة التعبريية  ،وجمال احلركة  ،فاحلركة هـي واحدة مـن �أقوى و�سائل
 /1 )10جيل�ب�رت  ،هيل�ي�ن و ج ��وان تومكي�ت�ر  :الدراما مابعد الكولونية ـ النظري ��ة واملمار�سة  ،تر �سامح فكري  ،القاه ��رة  (،وزارة الثقافة ،
ا�صدارات مهرجان القاهرة الدويل للم�سرح التجريبي � ، 1988 ،ص . 285
� /11أ  .ف  .فريبيت�سكايا  :حركة املمثل على خ�شبة امل�سرح  ،تر حممد مهران � ،أكادميية الفنون وحدة الإ�صدارات م�سرح  ،مطابع املجل�س
االعلى للآثار � 1995 ،ص . 17
 12باربا � ،أيوجينيو � :أنرثبولوجية امل�سرح ـ م�سرية املعاك�سني  ،تر قا�سم البياتي  ،بريوت  ( ،دار الكنوز �أالدبية ) � ، 1995 ،ص . 45
 13هلتون  ،جوليان  :نظرية العر�ض امل�سرحي  ،تر نهاد �صليحة  ،ال�شارقة  (،من�شورات مركز ال�شارقة لالبداع الفكري ) � ، 2001 ،ص . 186
 14ـ  : Xxxطاقة املمثل مقاالت يف انرثبولوجيا امل�سرح اوجينو باربا و�آخرون  ،فرديناندو تافافياتي  ،بحث يف كتاب  ،تر �إليان دي�شا ـ بريا،
وزارة الثقافة مهرجان القاهرة الدويل للم�سرح التجريبي  ،د ت � ،ص 104
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التعبري التـي تعتمد عـلى مرونة اجل�سد  ،وقد تكون احلركة حركة عني �أو رفع ر�أ�س �أو �إمياءة يد
 ...الخ  ،فكلها حركات  . 15».فكلما امتلك املمثل ج�سد ًا مطواع ًا قاب ًال لأداء الأفعال واحلركات
ب�أو�ض ��اع خمتلف ��ة كان العن�صر اجلمايل للحرك ��ة وا�ضح ًا يعطي للمتلق ��ي جاذبية فـي ا�ستقبال
املزي ��د مـن احلركات ويعطي للممثل قدرة على املحافظة احلدث الدرامي � ،أمـا ( بيرت بروك )
فق ��د نظ ��ر �إىل ج�سد املمثل علـى انه « و�سيط تعبريي قادر على توظيف الداللة على نحو ا�شاري
 ،ومن ثم ف�إن لغة اجل�سد هي لغة قائمة بذاتها ميكن �أن حتيا بعيد ًا عن اللغة املنطوقة  . 16علـى
املمث ��ل �أن يحول ج�سده الذاتي الذي هـ ��و علـيه طبيعي ًا ويكون اجل�سد العار�ض الذي ي�شتغل على
مف ��ردات ال ��دالالت والإ�شارات ويكون ج�سده ج�سد ًا �إيهاميا ق ��ادر ًا على �إقناع املتلقي مبا ينجزه
ويعر�ضه عـلى اخلـ�شبة مـن حركات وانفعـاالت وحتوالت فـي ال�شخ�صية الدرامية  ،الـتي تـتوقف
عـلى « التوزيع ال�صحيح للطاقة الع�ضلية  ،واحلرية الع�ضلية هي احلالة التي يبذل فيها اجل�سم،
عن ��د كل حركة  ،طاقة ع�ضلية معينة بقدر م ��ا تتطلبه هذه احلركة �أو و�ضعية اجل�سم ال �أكرث �أو
اقل «. 17
ثاني ًا  :مفهوم ال�صورة
تلتق ��ط الع�ي�ن بوا�سط ��ة الأ�شعة ال�ساقط ��ة علـيها بت�أثري الـ�ض ��وء اخلارجي جمموعة من
اخلطـ ��وط املتال�شية واملتقاطعـة فـيما بـينها التـي تختلف ح�سـب �ألـوانها و�أحجامـها و�أ�شكـالها،
لتك ��ون حلظـ ��ة مـن التعرف عـلى ماهي ��ة ال�شكـل ال�ساقط فتنتج �صورة وا�ضح ��ة لل�شكل الـمراد
الرتكيز علـى مالحمه اخلارجية  ،وهذه العملية ت�ستمر ب�شكل �سريع وبدميومة �آلية فـي العمل
دون التوقف فتتحـول الأ�شياء املرئية ال�ساقطـة علـى العني بـالو�ضوح ب�شكلها ال�صحيح  ،فالعني
هـي �أول �آلة فوتوغرافية حية تعمل عـلى �إتقـان ال�صورة وفهمها وحتليلها .
كم ��ا �إن املمث ��ل امل�سرح ��ي ب�شكل خا�ص ي�ستقي �صور ًا متعددة مـ ��ن احلياة االجتماعية الـتي
يعي�شه ��ا  ،م�ستخدمـ ًا عـن�صر تخزين ال�صـورة فـي الالوعي وي�ستدعي ح�ضوره ًا عندما يتطلب
ذل ��ك  ،فتتح ��ول ال�صورة احلياتي ��ة من اجلو العام الت ��ي كانت فيه �إىل عن�ص ��ر ذا طابع فني
خا�ص يجري عليها املمثل تغري ًا يف ال�شكل ويبقي على م�ضمونها الرئي�س مركز ًا على « خا�صية
الدم ��اغ وقـدرته على عك�س الع ��امل املادي لأن وعـي الإن�سان ميـثل خا�صي ��ة مم ّيزة لـمادة ذات
تركي ��ب عالـي ه ��و الدماغ « . 18فجهاز الدماغ يـعد خزين لل�صور التـ ��ي يتـم تخزينها ب�أ�شكالها
و�ألوانها املتعددة  ،فـيتم تكوين ال�صورة مـن اجلزء �إىل الكل بعد
�أخ ��ذ املرجعيات التي ا�ستقى منها ال�صورة وتوظيفه ��ا ب�شكلها ال�صحيح وهذا ي�أتي من خالل
ق ��درة ج�سد املمثل على تهي�أة الأو�ضاع اجل�سمانية على وفق ح ��ركات متنا�سقة متجان�سة فيـما
 15ـ م�صطف ��ى  ،خال ��د احمد  ،اعداد املمثل ال�شامل يف امل�سرح العراق ��ي  ،ر�سالة ماج�ستري ( ،غري من�شورة)  ،بغداد  ،كلية الفنون اجلميلة ـ
ق�سم الفنون امل�سرحية � ، 1992 ،ص . 91
 16ـ الكا�ش ��ف  ،مدح ��ت  :اللغ ��ة اجل�سدية للممث ��ل  ،اكادمية الفنون  ،درا�سات ومراجع  ،امل�سرح ( ،)44م�ص ��ر ( مطابع االهرام التجارية )
� ، 2006ص . 78
 17ـ زاخافا  ،بوري�س  :اعداد املمثل  ،تر توفيق امل�ؤذن  ،النا�شر مكتبة مدبويل � ، 1998 ،ص . 241
 - 18ف ،افانا�سييتف� ،أ�س�س الفل�سفة املارك�سية ،تر ،عبد الرزاق ال�صايف ،من�شورات الطريق اجلديد ،ط ،3بغداد� ،1976 ،ص .49
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بينه ��ا �س ��واء اجل�سد املنفرد �أم من خالل الت�شكيالت ُمكون� � َه دالالت تدل على �أفكار خمتلفة ،
وم ��ن ثم �إي�صالها �إىل املتلقي باملعنى املطلوب مـن خـالل �صورة اجل�سد  .ف�صورة الـج�سد كـما
يطل ��ق (ماريلوبر�شون �شويتزر) عليه ��ا « نطلق �صـورة اجل�سد عـلى التمظهر الـعام الذي ميثـله
جمـموع الت�صورات واالدراكات والأحا�سي�س  ،واملواقف الـتي �شكلها الفرد يف عالقته مع ج�سده
خالل وجوده  .وذلك من خالل التجارب التي عا�شها . »19فال�صورة تتداخل مع املادة املحيطة
به ��ا وت�ش ��كل بناء مو�ضوع جديد مكونة ع ��وامل م�شرتكة مع املجتمع الذي تن�ش� ��أ فيه ولأن املادة
« الت ��ي يرتكب منها �أي عم ��ل فني �إمنا تنتمي اىل العامل امل�شرتك �أك�ث�ر مما تنتمي اىل الذات
الفردي ��ة  ،وم ��ع ذلك ف�إن يف الفن تعبري ًا عن الذات �أن ال ��ذات متثل تلك املادة بطريقة خا�صة
متماي ��زة  ،لك ��ي تع ��اود �إخراجها �إىل العامل امل�ش�ت�رك يف �صورة يكون من �ش�أنه ��ا بناء مو�ضوع
جدي ��د « .20وي ��رى الباحث �إن ال�صورة هي قوا�سم م�شرتك ��ة بني الكل  ،وال تدخل �ضمن النظم
اخلا�ص ��ة للفرد  ،ولكـن يكون االختالف فـي �آلي ��ة و�صياغة ال�صورة داخل امل�ؤ�س�سة التي ت�شتغل
فيها ال�صورة مبختلف التخ�ص�صات الأخرى � ،سواء يف الفن �أم غري ذلك .
ثالث ًا  :مفهوم الرق�ص الدرامي
ظه ��ر م�صطل ��ح الرق�ص الدرامي فـي الع�ص ��ر احلديث يف الثمانينات مـن القرن املا�ضي
 ،ولك ��ن بو�صف ��ه فنا برز مع وج ��ود الإن�سانية التي حاولت حماكاة الطبيع ��ة من خالل التقرب
له ��ا عن طري ��ق التعبري باحل ��ركات «والرق�ص الطريق ��ة البدائية البالغة منته ��ى الأهمية فـي
�إظه ��ار ال�شعوب الهمجية لـم�شاعر املحبة والتقدي�س نحو الأرواح « ، 21وكـــان ا�ستخدامه خا�ص ًا
للطقو� ��س وعبادات الآلهة فـي ال�سابق  ،كعبادة القمر �أو ال�شم�س والـمطر وغريها مـن املظاهر
الطبيعي ��ة التي �أراد الإن�سان حماكاتها بـوا�سط ��ة الرق�ص  ،فـلم يكن يدرك ب�أن ما يقوم بـه هو
ف ��ن � ،أو رق�ص  ،مبفهومه الوا�ض ��ح ولـكنه �أراد اال�ستعانة عـن لغة الل�سان مـن خالل احلركات
والإمياءات والإ�شارات اجل�سدية فـكان نوع مـن الرق�ص املـقد�س الذي هـو « �إعالن عن مبايعة
م�ستمرة ملن تتم عبادته « . 22فظهرت ا�سماء للرق�صات خـا�صة تقام �ضمن زمـن معني كرق�صة
احلـرب والزراعـة واملـطر والزواج  .....الخ مـن مظـاهر احلياة املختلفة .
فالرق� ��ص تعب�ي�ر حركي بوا�سط ��ة اجل�سد وتتفاعل ال ��روح معه من خ�ل�ال املو�سيقى  ،ولقد
اعتم ��دت « الظاه ��رة امل�سرحية على امتزاج الرق� ��ص والغناء والتالوة  ،فتتمي ��ز بلغة الإ�شارة
والأقنع ��ة والأزياء والإيقاع والرق�ص واملاكياج واحلرك ��ة مب�صاحبة املو�سيقى « . 23فلكل حركة
لـه ��ا و�ضعيته ��ا اخلا�ص ��ة الـتي تتمي ��ز بها وحتي ��ل �إىل داللة معين ��ة على وف ��ق الإدراك ال�سائد
و�ضم ��ن الطقو� ��س الدينية الت ��ي ت�شري �إىل نوع وطبيع ��ة الآلهة املعبودة فف ��ي « الأداء ينبغي �أن
 - 19رابح  ،ال�صادق � :ضريبة ( ال�سعادة ) لال�شهار وتوثني اجل�سد  ،جملة عامل الفكر  ،العدد  ، 4املجلد  37ـ ابريل ـ يونيو ـ � ، 2009ص . 179
 20ـ ديوي  ،جون  :الفن خربة  ،تر زكريا ابراهيم  ،القاهرة ( دار النه�ضة العربية )  ،م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�شر  ،ايلول � ، 1963 ،ص . 181
 21ـ ت�شيني � ،شلدون  ،م�صدر �سابق � ،ص . 15
 22ـ حممود  ،ابراهيم  :و�إمنا �أج�سادنا  ..الخ ديالكتيك اجل�سد واجلليد درا�سات مقاربة  ،دم�شق  (،وزارة الثقافة  ،من�شورات الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب ) � ، 2007ص . 96
 23ـ م�صطفى  ،خالد احمد  :اعداد املمثل ال�شامل يف امل�سرح العراقي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 22
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تك ��ون التعبريات اجل�سدية مثل املحادثة « . 24مبعنى ان احلركات بوا�سطة اجل�سد ت�شابه اللغة
املنطوقة يف الفهم والو�ضوح والإدراك املعريف بني املتحدثني  .وعليه �أخذت �سمة الرق�ص تتطور
ب�ي�ن ال�شع ��وب م�ستمدة �أفكارها و�أ�شكالها من الطقو�س الدينية القدمية  ،وقبل الولوج �أكرث يف
الرق� ��ص الدرامي البد من اال�شارة اىل ن ��وع �آخر ي�شابه هذا النوع يف التعامل مع اجل�سد ولكن
يختل ��ف م ��ن حيث اال�سلوب والأداء وهو التمثيل الإميائي او م ��ا يـطلق علـيه (  )pantomimeو
الـتمثي ��ل ال�صامت (  ، ) mimeوت�شتغل الأفع ��ال واحلركات ال�صامتة على املنظومة اجل�سدية
للممث ��ل وم ��ن دون ا�ستخ ��دام الكلمة يف العمل  ،وتعتم ��د على ما يقدمه اجل�س ��د من تعبريات
فـ ��ي الوجه وا�ستخدام تقنية اخلي ��ال يف خلق وابتـكار ال�صورة املتخيلة التـي يتعامل معها من
خالل ا�صطدام ج�سده بالف�ضاء  .مكون ًا حركات ذات دالالت معرفية وفكرية وجمالية بتوظيف
تقني ��ة اجل�سد احلرك ��ي  ،ويف كل االحوال ف�إن « التمثيل الإميائي ي�سعى دوم ًا اىل مرونة مثالية
وج�سد يتنا�سب مع االو�ضاع الكال�سيكية  ،ج�سد اقرب اىل فن النحت منه اىل الت�صوير � ،أما
البانتوميم فيظل ي�سعى اىل حماكاة االمناط والو�ضعيات االجتماعية  ،او اىل حماكاة التاريخ
املنطوق او املكتوب حماكاة هزلية �ساخرة  ،بق�صد تفكيكه  ،واعادة ت�شكيله ب�صورة تك�شف عن
25
زيفه وما فيه من �أكاذيب و�ضالالت «
لق ��د �أو�ضح ��ت الثقاف ��ات االجتماعي ��ة والفنية  ،ع�ب�ر التاريخ مفاهي ��م ودالالت الرق�ص
ب�شكله الفني واجلمايل باحث ًا ع ��ن �أ�ساليب خا�صة م�ستمدة مـن ق�ص�صها الأ�سطورية القدمية
فـف ��ي الياب ��ان مث ًال وخا�ص ��ة امل�سرح ( الكابوك ��ي ) وظف الرق�ص ب�ش ��كل �أ�سا�سي يف عرو�ضه
وق ��د متيز الرق�ص بحركات و�أفعال م�ستمدا �أفكار الرق�صات مـن ق�ص�ص �أ�سطورية �أو واقعية
ممزوج ��ة بع�صر اخليال لإبراز اجلانب اجلمايل يف الت�شكي ��ل والتكوين احلـركي التي ت�شتغل
عـلى الفعل الداخلي للـروح حمرك ًة الع�ضالت والأعـ�صاب مـع التعبريات امل�ستخدمة فـي الوجـه
من انفعاالت و�أفـعال وردود الأفـعال منتج ًة احلـالة املراد �أدائها و تتناغم مع القطع املو�سيقية
اذ تتفاعل معها ومع الذات اذ ميكن « التفكري يف الرق�ص بو�صفه امتداد ًا فني ًا للتعبري الذاتي
ال ��ذي يتم من خ�ل�ال املو�ضع اجل�سم ��ي «� 26إ�ضافة �إىل �أهمي ��ة التدريب علـ ��ى الـرق�ص يـكمن
«بارتق ��اء الـج�س ��د  ،وبـاللياق ��ة البدنية الكلية  ،لكن لغة الو�ضع اجل�سم ��ي  ،واالمياءة  ،هي لغة
ينبغ ��ي اكت�سابها اي�ض ًا « . 27في�شكل اجل�سد يف الف�ضاء الدرامي �أ�شكـا ًال من احلـركات واللـغات
مبني ��ة علـ ��ى لياقته اجل�سدية واحلركية على وفق نتاجات معرفي ��ة على اخل�شبة .وعـلى ذلك «
ف� ��إن اجل�سد فـي حـالة مـن الـدميومة التعبريية حتى فـي حلظات �سكونه  ،او ثباته عـند القيام
بفعل ظاهري  ،او خـارجي  ....االمر الـذي مينح اجل�سد قدراته على توليد ال�صور املتتالية يف
الدالالت واملعاين املق�صودة «.28
 24ـ ج ��وردن  ،ج ��ون هاي ��ز  ،التمثيل واالداء امل�سرح ��ي  ،تر حممد �سيد  ،مهـرج ��ان القاهرة الدويل للم�سـرح التجريب ��ي  ( ،مـطابع املجـل�س
االعلـى للأثـار  ،د ،ت � ،ص . 46
 25ـ �سعد � ،صالح  :االنا ـ االخر ـ ازدواجية الفن التمثيلي  ،الكويت � ،سل�سلة علم املعرفة (  ، ) 274مطابع ال�سيا�سة � ،2000 ،ص . 124
 26ويل�سون  ،جلني � :سيكولوجية فنون االداء  ،تر �شاكر عبد احلميد � ،سل�سلة عامل املعرفة (  ، ) 258الكويت  ،مطابع الوطني � ، 2000 ،ص. 232
 27ـ ويل�سون  ،جيلني � :سيكولوجية فنون االداء  ،امل�صدر نف�سه  ،نف�س ال�صفحة .
 28ـ الكا�شف  ،مدحت  :اللغة اجل�سدية للممثل  ،م�صدر �سابق � ،ص . 32
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ومب ��ا ان اجل�س ��د يف كل الأجنا� ��س امل�سرحية التي ظهرت على م ��ر التاريخ له الوقع االكرب
فـ ��ي اللغة اال�شاري ��ة والداللية الناجتة عـن تداخ ��ل فـي ال�صورة الفني ��ة املتج�سدة علـى خ�شبة
امل�س ��رح وم�ستخدم� � ًا عنا�صر احلركة فـي تكوي ��ن ال�صـورة النهائية للمنج ��ز ف�ض ًال عن و�ضوح
مفاهيم الرق�ص الـذي �أو�ضحه ( جون مارتن ) على انه « التعب ُري من خالل احلركة اجل�سدية
املنظم ��ة يف �شكل دال عن مفاهيم وافكار تتجاوز قدرة الفرد على التعبري عنها بو�سائل فكرية
عقالنية« . 29ف�إن الرق�ص الدرامي يبحث عن الطاقة الداخلية جل�سد املمثل من خالل احلركة
والفع ��ل وال�صراع مع الف�ضاء مكون� � ًا �صور ًا داخلية للممثل ير�سله ��ا اىل املتلقي ب�شكل الوا�ضح
واملقروء بوا�سطة لغة اجل�سد احلركية .
املبحث الثاين � :آليات �إن�شاء ال�صورة يف عرو�ض الرق�ص الدرامي .
ل ��كل جزء مكونات متعددة تتداخل فيما بينها لت�صبح جزء ًا كبري ًا  ،فاجل�سد مكون من هيكل
عظمي وحلم و�أع�صاب وجلد  ،ف�أ�صبح ج�سد ًا متكام ًال يتحرك ب�شكل م�ستمر جاع ًال من الروح
طاق ��ة داخلي ��ة للتفاعل مع املحيط �سواء م ��ن الناحية ال�سيكولوجي ��ة ام البايولوجية ( اجل�سم
الت�شريح ��ي لالن�س ��ان )  ،ونرى يف خ�شبة امل�سرح ف�ضا ًء كبري ًا بحاجة اىل ت�أثيثه ب�شكل يتنا�سب
مع طبيعة العر�ض امل�سرحي من عنا�صر �سمعية وحركية وب�صرية  ،فالديكور مث ًال ي�ضع احلدود
الب�صرية للمكان الذي تكون فيه امل�سرحية  ،ق�صر  ،او بيت �صغري  ،او كوخ  ،اوغابة  ،واال�ضاءة
تعط ��ي جوا عامة للمكان وت�ساع ��د على ا�ضفاء روح املتعة الب�صري ��ة للمتلقي وحتوله اىل عامل
مغاير وخمتلف وبهذه الطريقه التي يطلق عليها �آلية للعمل على �أن�شاء �صور ًا حتيل املتلقي �إىل
نوع العمل .
ويف عرو� ��ض الرق� ��ص الدرامي الت ��ي ي�صبح فيها ج�سد املمثل ه ��و العن�صر الأول يف تكوين
ال�صورة احلركية وباث ًا من خاللها رموز ًا وت�أويالت م�ستخدم ًا �أع�ضاءه احلركية كافة  ،لينظم
مـ ��ن خاللها ت�شكي�ل�ات ذات دالالت والتـي جتعل مـن املتلقي فـي حـال ��ة مـن الرتقب واالنتباه .
بالإم ��كان تق�سيم �آليات �إن�ش ��اء ال�صورة يف عرو�ض الرق�ص الدرام ��ي من خالل جمموعة من
العنا�صر �أهمها  1 :ـ اخليال 2.ـ احلركة 3.ـ الت�شكيل  4.ـ ال�سينوغرافيا  5.ـ املو�سيقى وامل�ؤثرات
ال�صوتية .
ً
ً
1ـ اخليـــال  :ي�ؤدي اخليال لدى املمثل دورا مهما وي�ستطيع �أن ينقله من الفيزك �إىل امليتافيزك
م�ستخدم ًا اجلانب ال�شعوري يف خميلته  ،ونرى يف عرو�ض ال�صامتة �أن املمثل يبتكر �أ�شياء من
خيال ��ه مكون� � ًا مو�ضوع ًا يتالعب به من خالل اليد والوجه وباق ��ي الأع�ضاء الأخرى فـي �إي�ضاح
م�ستلزم ��ات الـعمل الوهمية ؛ الن خـيال الإن�سان « ي�ستطيع �أن ي�ستعيد الت�صورات الـتي تخلقها
كـ ��ل احلوا� ��س اخلـم�س ��ة � .أي الـب�صر وال�سمـع واللم� ��س وال�شـم وال ��ذوق « 30فاملمثل ينقل كافة
وظائفه احليوية فـي خيال الدور وال�شخ�صية  ،لي�ستمد طـاقته الـداخلية ويوظفها يف احلركة،
فعل ��ى املمث ��ل الراق�ص ان ي�ستعني بخيال ��ه ويوظفه يف عمله الراق�ص ليك ��ون متحرر ًا من قيود
 29ـ كاي  ،نك  :ما بعد احلداثية والفنون االدائية  ،تر نهاد �صليحة  ،القاهرة  ( ،الهئية امل�صرية العامة للكتاب ) � ، 1999 ،ص 17
 30ـ زاخوفا  ،بوري�س  :فن املمثل واملخرج ـ حما�ضرات ومقاالت  ،تر عبد الهادي الراوي  ،اململكة االردنية الها�شمية ـ عمان  ،مطابع الد�ستور
التجارية � ، 1996 ،ص . 174
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الفك ��رة الواحدة فـي عمـله كراق�ص م�ستخدم ًا لغة اجل�سد يف التعبري عـن دواخله النف�سية فـي
احلـ ��ركات والتكـوين ��ات  .لـذا فـ�إن « اخلي ��ال بوجه عام ال يعـمل فـي ف ��راغ  ،بـل يجب �أن يكـون
هن ��اك انطباعـات ح�سية يعتمد عليه ��ا « . 31وعـليه فالـخيال « ذكريات متفرقة غالب ًا ال يربطها
منطق متما�سك  ،انطباعات غري مت�صلة بدون روابط بينها بال�ضرورة  ،نزوية وغالب ًا ما ي�شار
�إليـه ��ا بالأفكار الطائ�ش ��ة « . 32فـعلى املمثل ـ الراق�ص �أن يتمتع بخيـ ��ال وا�سع و �أفـق ال مـحدود
مـ ��ن �أجـل تطوير وتو�سي ��ع مفردة اخلـيال التـي ميتلكها ليـكون متمكن ًا فـي �أي لـحظة �إظهارها
عـلى اخلـ�شبة وي�ؤط ٌرها بالإطار اجلمايل للحركة امل�سرحية .
 2ـ احلـركة :
ً
تع ��د احلرك ��ة الدميومة امل�ستمرة عل ��ى خ�شبة امل�سرح ومتتاز بجماليتها ور�شاقتها نظرا ملا
يتمتع به املمثل من قابلية حركية ولياقة ومرونة عالية يف ج�سده  ،وتتم احلركة عند �إ�صدار �أمر
من املركز الرئي�س للإن�سان وهـو الـدماغ معلن ًا �إىل �أع�ضائه بالقيام باحلركة املعينة على وفـق
�أفع ��ال ودوافع خمتلفة وتـربر احلركة عـلى امل�سرح ف�ض ًال ع ��ن منـاطق القوة وال�ضعف م�ضيف ًا
اىل احلرك ��ة �شغ�ل ً�ا م�سرحي� � ًا ي�ستطيع املمث ��ل امل�سرح ��ي ا�ستغالله يف البحث ع ��ن خ�صائ�ص
ال�شخ�صي ��ة الدرامي ��ة وهذه الـح ��ركات املتنوعة تـ�أخذ وظائف متعددة وهـ ��ي ح�سب تق�سيمات
( هيننج نيلمز ) «
�أ  /احلرك ��ة امل�ستقيم ��ة  : straight movementsوتعم ��ل ه ��ذه احلرك ��ة على الدواف ��ع القوية
والب�سيطة .
ب  /احلرك ��ة املنحني ��ة  : curved movements :اخلط امل�ستقيم �أق�ص ��ر بعد  ،ولكن الطريق
و�سط حقل يكون دائم ًا منحني ًا .
ج  /احلركة املتعرجة  : sidewise movements :وت�ستعمل احلركة املتعرجة حرفيا عند متثيل
م�شه ��د طوي ��ل لي�س فيه غري حرك ��ة ق�صرية واح ��دة � . 33« .إن هذه احل ��ركات الأ�سا�سية لعمل
املمث ��ل وحتركاته على اخل�شبة ينبغ ��ي �أن تكل بر�شاقة عالية وخفة ومرون ��ة مـن اجـل �أن يبقى
عن�صر اجلمال حا�ضرا يف امل�سرح  ،و�أي�ضا تتحكم هذه احلركات باملتطلبات اجل�سمانية فطاملا
يحافظ املمثل على و�ضعه اجل�سماين ب�شكل ر�شيق وقوام متنا�سق تبقى هـذه احلركات وغريها
املن�شق ��ة عنها ( الفرعية ) التي ي�ضيفها املخرج واملمث ��ل �أثناء التمارين وتعمل احلركات على
الفع ��ل الفيزيائي جل�سد املمثل التي تعمل على الع�ضالت واملفا�صل يف القيام باحلركة كنظرية
(البايوميكاني ��ك ) الت ��ي ا�ستخدمه ��ا ( مايرهولد ) �أثناء تعامله مع املمث ��ل وقيامه على ثالث
خط ��وات وه ��ي « التح�ضري للفع ��ل ـ وقفة والفع ��ل نف�سه ـ وقف ��ة وماله من رد فع ��ل مطابق كان
اله ��دف من امليكانيكية احلية هو تنظيم ا�ستجابة املمث ��ل العاطفية وتنظيم ا�ستجابة ع�ضالته
�أي�ض� � ًا  .كما ه ��ي حال الراق�ص ف�إن كل حركة وكل �إمياءة ي�أتي به ��ا املمثل على امل�سرح �ستكون
 31ـ جوردن  ،هايز  :التمثيل واالداء امل�سرحي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 87
 32ـ امل�صدر نف�سه � ،ص . 93
 33ـ نيلمز  ،هيننج  :الإخراج امل�سرحي  ،تر �أمني �سالمة  ،مكتبة االجنلو امل�صرية  ،م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�شر  ،د ت � ،ص  171ـ . 173
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حم�سوب ��ة وم�ضبوطة وال تكون تلقائية ابد ًا « . 34فالأفع ��ال الفيزيائية التي تعطي للممثل حركة
وطاق ��ة وت�ساعده على القيام بالكثري من الليونة واملرونة والر�شاقة �أثناء التحرك عـلى امل�سرح
وجتع ��ل ج�سـد الراق�ص ب�شكل خـا�ص مطوع ًا للح ��ركات اجلمبازية والبـاليه واالفادة منـها فـي
احلركات البـهلوانية كـما فـي عرو�ض ال�سريك .
 3ـ التـ�شكيل :
ي�أت ��ي الت�شكي ��ل امل�سرحي �ضم ��ن املراتب املهمة يف العر�ض امل�سرحي  ،مل ��ا يحمله مـن �أبعاد
فكري ��ة وجمـالي ��ة ودالالت مـعرفي ��ة  ،ويو�صـ ��ل للـمتلقي �صور ًا ع ��ن طبيعة الت�شكي�ل�ات  ،ويتم
توظي ��ف الت�شكي ��ل بو�سائط متعددة منه ��ا توزيع الديكور  ،واملمثلني وي�ساع ��د ج�سد املمثل فـي
بـناء الت�شكـيل �إذ يـجب « �أن تبني الت�شكيالت عـالقة كـل �شخـ�ص بـالآخر  ،وكذلك عالقـته بكـل
ج�س ��م رمزي عـلى امل�س ��رح  ...ومـراعاة تركيز خطوط التوجي ��ه املختلفة بـطريقة جتعل عيون
املتفرجني تتجه تلقائي ًا نحو مركز االهتمام «. 35
ويف عرو� ��ض الرق� ��ص الدرام ��ي التي قد تخلو عرو�ضه ��ا من امل�ستلزم ��ات الأخرى  ،فيكون
اجل�س ��د هو املفردة الوحيدة التي ي�ستطي ��ع الكريوغراف ( م�صمم الرق�ص ) يف �إظهار قابلية
اجل�سد على جعله يق�صي املواد كافة  ،ويعمل على تهي�أة احلركات والت�شكيالت كافة من �ألعاب
�أخ ��رى كاجلمباز والبهلوان ��ات احلركية والبالية يف جعل اجل�سد متداخ ��ل مع بع�ضه البع�ض ،
ويدخ ��ل املمث ��ل كفرد يف الت�شكيل من خالل ج�سده � ،إذ ي�ستطيع �أن ي�أخذ �أو�ضاعا ج�سديه تلبي
احلاجة للت�شكيل  ،و�أي�ضا مع جمموعة الأج�ساد الأخرى .
 4ـ ال�سينوغرافيا :
ت�شري كلمة (ال�سينوغرافيا ) �إىل �إنها تعود �إىل زمن الإغريق وهي تتكون من مقطعني الأول
( ) sceneوهي تعني امل�شهد �أو املنظر و الكلمة الثانية (  ) Graphicوتعني الت�صوير او الر�سم،
وتك ��ون الكلمتني مبعنى ر�سم املنظر او ت�صويره  36.لق ��د �أخذت ال�سينوغرافيا جوانب عدة من
خ�شبة امل�سرح فا�شتغلت على التقنيات وعلى الإخراج وعلى الكثري من التفا�صيل االخرى  ،وهنا
نق ��ف عند عمل ال�سينوغرافيا م ��ع املمثل امل�سرحي بو�صفه �أحد اه ��م العنا�صر امل�سرحية التي
ت�ؤ�س� ��س فن التن�سيق من خالل الت�شكي�ل�ات اجل�سدية التي ت�ضيف اىل العر�ض جمالية تكوينية
تهتم بال�صورة احلركية الدرامية متداخلة مع التقنيات االخرى من �إ�ضاءة وازياء  ،فاال�ضاءة
تعد بو�صفها ال�صورة املحركة املتكاملة التي يراها املتلقي من خالل التحوالت اللونية يف ال�ضوء
الت ��ي ت�سرق املتف ��رج ب�صيغ جمالي ��ة والن «الديناميكية اخلا�صة بال�ضوء ت�أخ ��ذ بالهيمنـة على
37
عملية الت�صميم يف املراحل الأخيـرة من ت�صميم الإنتاج �أكرث من جميـع العنا�صر الب�صرية«
فال�سينوغرافيا تعمل على حترير العنا�صر واعادة تركيبها ب�شكل يتنا�سب مع مو�ضوعة العر�ض
 34ـ افنز  ،جيمز رووز  :امل�سرح التجريبي من �ستاني�سالف�سكي اىل بيرت برووك  ،تر انعام جنم جابر  ،بغداد ( دار امل�أمون للرتجمة والن�شر)
� ، 2007 ،ص . 45
 35ـ نيلمز  ،هيننج  :االخراج امل�سرح  ،م�صدر �سابق � ،ص . 154
 36ـ ينظر  :عيد  ،كمال � :سينوغرافيا امل�سرح عرب الع�صور  ،القاهرة  ( ،الدار الثقافية للن�شر ) � ، 1997 ،ص. 5
 37ـ ال�سعدي  ،يو�سف ر�شيد  :عمل املخرج مع م�صمم املناظر يف العر�ض امل�سرحي العراقي  ،ر�سالة ماج�ستري  ( ،غري من�شورة )  ،بغداد :
( جامعة بغداد ـ كلية الفنون اجلميلة ـ ق�سم الفنون امل�سرحية ) � ، 1989،ص . 91
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وتن�صه ��ر م ��ع ف�ضائه مكونة ت�أث�ي�رات ب�صرية و�سمعية  ،فج�سد املمثل مك ��ون من عنا�صر عدة
وهي العن�صر احلركي من خالل اجل�سد املتحرك بدميومة م�ستمر �ضمن �سينوغرافيا الف�ضاء
املزين الذي يعمل على تن�سيق الت�شكيالت احلركية مع بع�ضها البع�ض .
 5ـ املو�سيقى وامل�ؤثرات ال�صوتية :
املو�سيق ��ى لغ ��ة العامل  ،وهي اللغ ��ة الوحيدة بعد لغة اجل�سد ال ��ذي ا�صبح لغة متداولة بني
ال�شع ��وب  ،تتمي ��ز املو�سيقى بقدرتها على املحافظ ��ة على ايقاع العر�ض ب�سب ��ب زمنها الدقيق
وت�ساع ��د املو�سيقى يف تدعيم اجل ��و العام للعر�ض ب�شكل عام وحتي ��ل املتلقي اىل عوامل تدخله
يف ج ��و اللعبة امل�سرحية ويبقى يف توا�صل مع امل�سرحية � ،أما عالقة املمثل باملو�سيقى فيه ت�ؤدي
جانب ��ا مهم ��ا �إذ بوا�سطتها ي�ستطيع املمثل ان يندمج يف ال�شخ�صي ��ة ويكون �صور ًا خيالية ومن
ث ��م يطبقه ��ا على ار�ض الواقع  ،وال ميك ��ن عزل املو�سيقى عن العر� ��ض امل�سرحي او ا�ستقاللها
منفردة وال» يعني ا�ستقالل املو�سيقى كونها عن�صر �سمعي  ،ال�سماح لها باالبتعاد عن العنا�صر
امل�سرحية االخرى  ،بل على العك�س  ..... ،البد من �سماع املو�سيقى التي ت�شرتك معها يف �إظهار
العوام ��ل املعب ��دة املختلفة التي تكون عن�صر ًا مهما يف بن ��اء امل�سرحية حتى ت�ستوعبها كالق�صة
38
متاما  ،فاملو�سيقى �إذن تروي الق�صة وال�صراع الذي يدور يف امل�سرحية وتر�سم ال�شخ�صيات«
وي�ستم ��د املمثل  /الراق� ��ص حركاته التعبريية م ��ن الق�صة التي ترويه ��ا املو�سيقى �إذ يتفاعل
ج�س ��ده و�إح�سا�س ��ه مع اجل ��و املو�سيقي ويبن ��ي من خاللها ف�ض ��اء العر�ض امل�سرح ��ي  .وت�شكل
املو�سيقى وامل�ؤثرات ال�صوتية بنا ًء �صوري ًا خيالي ًا ت�ساعد تكوين معطيات العر�ض الراق�ص .
الــدرا�سات ال�سابقة :
ق ��ام الباح ��ث بالتق�صي والبحث عن مو�ضوعات ت�شابه مو�ضوع ��ه املو�سوم « اجل�سد و�إن�شائية
ال�صورة يف عرو�ض الرق�ص الدرامي « فلم يجد ما ي�شري اىل درا�سة املو�ضوع .
ما �أ�سفر عنه الإطار النظري من م�ؤ�شرات ودرا�سات ال�سابقة .
1 .1ا�شتغ ��ال اجل�سد على ابراز الدالالت احلركي ��ة واال�شارية من االو�ضاع اجل�سدية املختلفة
وقدرت ��ه عل ��ى �أداء احل ��ركات اجلمبازية والبهلواني ��ة املتعددة  ،والتي تعم ��ل على �إظهار
اجلان ��ب الفيزيائي للج�سد  ،والتحول من حالة حركية اىل اخرى ب�شكل مرن  ،وا�ستقبال
املدخالت التي ي�ضيفها املمثل ويوظفها من خالل الطاقة الروحية يف عمله امل�سرحي .
2 .2اب ��راز اللياقة واملرون ��ة والر�شاقة اجل�سدية خالل التعامل م ��ع معطيات عرو�ض الرق�ص
الـدرام ��ي ب�شكل خـا� ��ص لكـون اجلـ�سد حـامل للغة الوحـي ��دة يف العر�ض  ،ويكـون اجلـ�سد
مـرن ًا ومطواع ًا ومتفاع ًال مع متطلبات احلركات الراق�صة .
3 .3ت�شتغ ��ل ال�صورة علـى ما يحمله اجل�سد مـن حـركات وت�شكـيالت متداخلة مـع حميطه فـي
الف�ض ��اء وتتنـا�سب مـ ��ع معطيـات اجلـو الـدرامي للفعل احلرك ��ي  ،لتظهر �صـور ًا خمـتلفة
مت�سل�سلة ولت�شـكل عر�ض ًا �صوري ًا ناطق ًا من خالل اجل�سد .
4 .4تظهر العرو�ض الدرامية الراق�صة قدرتها على التعبري بوا�سطة اجل�سد موظف ًة العنا�صر
 38ـ العذاري  ،طارق  :حرفية الإخراج امل�سرحي � ،أربد  ( ،دار الكندي للن�شر والتوزيع ) �، 2009 ،ص . 108

147

األكاديمي

اجل�سد و�إن�شائية ال�صورة يف عرو�ض الرق�ص الدرامي (نار من ال�سماء �إمنوذجاً)

عقيل ماجد حامد حممد

ال�سينوغرافي ��ة يف خدمته ��ا ب�شكل يعطي للمتلقي قدرة عل ��ى التوا�صل الفكري وال�صوري
خالل العر�ض .
5 .5ق ��درة املو�سيق ��ى وامل�ؤث ��رات ال�صوتية على خلق ج ��و �صوري يتفاعل م ��ن خاللها املمثل /
الراق�ص  ،لإن�شاء ف�ضاء درامي تتجان�س فيما بينها العنا�صر امل�سرحية االخرى .
الف�صل الثالث� :إجراءات البحث :
�أو ًال  :جمتمع البحث وحدوده  :عرو�ض الرق�ص الدرامي  2000ــ . 2005
ثاني ًا  :عينة البحث  :م�سرحية (نار من ال�سماء) �إعداد و �إخراج (علي طالب)
ثالث ًا  :منهج البحث  :اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف حتليله للعينة .
رابع ًا � :أداة البحث  :اعتمد الباحث على حتليل العينة على  :م�ؤ�شرات الإطار النظري .
الأقرا�ص املدجمة .
*39
حتليل العر�ض  :ا�سم امل�سرحية  ( :نار من ال�سماء )
�إعداد و �إخراج  ( :علي طالب ) **40
فكرة العر�ض :
ت ��دور فك ��رة العر�ض حول بداية ن�ش�أة اخلليق ��ة ونزول �أدم وحواء على �سطح االر�ض  ،يخرج
�أدم م ��ن كي� ��س الذي و�ضعه املخرج ويبد�أ باكت�شاف ماحول ��ه من خالل حركات اليد اليمنى يف
بداي ��ة اخل ��روج ومن ثم ي�سحب الي ��د الي�سرى ويخرج اجل�سد ب�شكل ��ه النهائي  ،ومن ثم يدخل
عن�ص ��ر ال�ش ��ر متمث ًال بال�شيطان  ،وي�صور لنا العر�ض خروج حواء من �ضلع �أدم ب�شكل ت�شكيلي
 ،وم ��ن ث ��م يبد�أ االكت�ش ��اف االر�ض من قب ��ل �أدم وحواء ويدخ ��ل ال�شيطان بينهم ��ا لتفريقهما
بح ��ركات تعبريي ��ة راق�صة متناغمة م ��ع املو�سيقى  ،ومن ثم دخ ��ول ال�شياطني االخر بحركات
راق�صة �شيطانية تعرب عما يف داخل النف�س ال�شريرة من غرائز جاحمة للتفرقة ما بني اخلري
وال�شر  ،ويف لوحة اخرى ال�صراع مابني هابيل وقابيل واالقتتال بينهما وكيف �سوئت نف�سه لقتل
اخي ��ه وهن ��ا يدخل ال�شر مرة اخ ��رى يف النف�س الب�شرية  ،وتدخل جمموع ��ة من النا�س ومعهم
ال�شياط�ي�ن ي�شكل ج�سدهم ت�شكيالت حموري ��ة ويدور خلفهم ال�شياطني وبح ��ركات من ر�ؤو�س
ال�شياط�ي�ن التي تقلده ��ا املجموعة تعطي داللة على انقياد النا�س للنف� ��س  ،ولكن اليبقى لل�شر
م ��كان يعود النا�س اىل ر�شدهم وينته ��ي العر�ض ب�سقوط ال�شياطني يف ار� ��ض ال�ضياع والعودة
اىل ماكان ��وا علي ��ه وهي جهنم تنزل من اعلى امل�سرح جدار ي�سقط على ر�ؤو�س ال�شياطني معلنا
انتهاء العر�ض .

* عر�ضت امل�سرحية عام ( )2000على قاعة م�سرح الر�شيد يف بغداد
** عل ��ي طال ��ب خم ��رج وممثل وم�ؤ�س�س فرق ��ة مردوخ للرق�ص الدرام ��ي عام  2000ـ � 2001أخ ��رج ومثل يف م�سرحية (عطي ��ل ) و (نار من
ال�سماء) للرق�ص الدرامي .
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التـحليل :
�إن اجلوهر احلقيقي للفعل اجل�سدي هو القدرة على اداء احلركات والتعبريات اجل�سدية التي
ت�ساعد يف �إبقاء املتلقي �ضمن اجلو العام للعر�ض  ،هـكذا كانت االنطالقة االوىل لعر�ض ( نار
م ��ن ال�سماء ) لق ��د ا�ستخدم املخرج التقنيات اجل�سدية املختلف ��ة يف اي�صال �أكرب عدد ممكن
م ��ن ال�صور التاريخية االولية لن�ش�أة اخلليقة �ضمن ت�صورات فنية حديثة ،التي بد�أها بتحرك
الي ��د اليمن ��ى نحو الأعلى ب�أ�سلوب �أويل عندم ��ا يريد االن�سان ان يحركها للم ��رة االوىل �أو بعد
عطل جرى لها فـال بد من ان تتحرك �ضمن اخلط االويل �أي بحاجة اىل عملية فح�ص وتدقيق
جلاهزي ��ة الع�ض�ل�ات واالع�صاب عل ��ى العمل  ،فتح ��رك �أدم بعد �أن اخرج يده م ��ن الكي�س �أو
الق�ش ��رة مكت�شف ًا قدرة ج�سده على التحرك فتتفاعل م ��ع املحيط واجلو العام لت�ستن�شق الهواء
�ضمن حركة ايقاعية ت�سريعلى وفق زمن املو�سيقى املوحد  ،ومن ثم ي�سحب اليد االخرى وتبد�أ
الي ��دان بالتعامل مع بع�ضها وبعد ان �أكتمل االكت�شاف للموقع االر�ض من خالل تالم�س االيدي
لالر� ��ض يخ ��رج �أدم من كي�سه �ساحب ًا ر�أ�سه اىل االعل ��ى ومن ثم يقف  ،ومن هنا تبد�أ ع�ضالت
اجل�سد بالتحرر .
يدخـ ��ل ال�شيط ��ان بحركات تختلف عـن حركات ادم  /اخلري  ،فلل�شيطان و�سائله يف التعبري
مـ ��ا يف دواخل ��ه م�ستخدم ًا �أ�ش ��كا ًال مـن الأفعال اجل�سدي ��ة التـي �أفرزت ع ��ن طبيعة �شخ�صيته
مـ ��ن خالل احلركات التي يقوم به ��ا فا�ستخرج الطاقة اخلفية ال�شري ��رة التي يحملها فتناغم
اجل�س ��دان  ،فـ�أعطى �صور ًا من خالل الت�شكيل الفردي لكـل واحد منهم  ،ومن ثم تخرج حواء
مـن �ضلع �أدم فا�ستخـدم املخرج الإ�ضـاءة اخلـافتة لـجذب الـجمهور ،و�شده نحو ال�صـورة الـتي
�س ��وف تنتجه ��ا احلـركة والت�شكي ��ل بوا�سطة اجل�سد  ،وم ��ن ثم تظهر حواء ويب ��د�أن بالرق�ص
م�ستخدمني �أج�سادهم للتعبري عن ما يجول يف دواخلهم  ،لقد �أظهرت حواء عـدم قدرتها على
ا�ستخدام ج�سدها كراق�صة للعر�ض الدرامي و�إمنا ظهر كداللة �أنثوية فقط يف العمل الدرامي
 ،وه ��ذا ما ع ��اق �أدم من خالل احل ��ركات الهوائية التي قاما بها وعدم قدرت ��ه علـى ال�سيطرة
علـيه ��ا مم ��ا �شكل لـه فقدان الت ��وازن و�ضياع جمالية احلركة  ،وت�شري ه ��ذه النقطة عـلى عـدم
تطوي ��ر جـ�س ��د حواء واملحافظة عـلى ر�شاقة ج�سدها ؛ الن الر�شاق ��ة واملرونة �شرط �أ�سا�سي يف
عرو�ض الرق�ص الدرامي.
ً
ً
ون ��رى �أدم �أي�ض ��ا ميلك ج�سدا م�شبعا بالع�ضـالت لكنه ��ا عـاقت حركته مما جعلته يحاول
ان يبق ��ى حموري احلركة وحت ��ى عند القيام باحلركات الطويل ��ة � ،أو امل�ستقيمة ف�إنه يقوم بها
ب�صعوبة  ،على عك�س جمموعة ال�شياطني التي متتلك ج�سد ًا مطواع ًا بهلواني ًا قاب ًال للمطـاوعة
والقـف ��ز وت�شكي ��ل ال�صـ ��ور ذات دالالت فـكري ��ة وجمالية مـن خـــ�ل�ال الت�شكيـ�ل�ات الـج�سدية
والـوقوف فوق بع�ض والتداخل اجل�سدي وك�أنهم ج�سد ًا واحـد ًا يتحرك ملفرده.
لق ��د �أغن ��ت جمموعة اجل�سد عر�ض ( نار من ال�سماء ) بـالكثري مـن الـت�شكيالت اجل�سدية
وال�صوري ��ة وبـقيه ج�سدهم حمافظ� � ًا عـلى ر�شاقته ومرونته وتوازنه طيلة فرتة العر�ض  ،ويدل
ذل ��ك على ان املمثل يعمل عل ��ى تطوير قدراته اجل�سدية من اجل �إك�سابها الطاقة والقوة طوال
ا�شتغالها يف العر�ض امل�سرحي .
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�أم ��ا من جانب املو�سيقى وامل�ؤث ��رات ال�صوتية  ،فلقد جاءت �ضمن �سياقات وطبيعة العر�ض
فجعل ��ت احلـركات ت�سري مـع �إيقاع وزمن املـو�سيقى ف�ض ًال عن ا�ستجابات املمثلني لها والتعامل
مع ال�ضربات املو�سيقية ب�شكل يعطي القدرة على :
 – 1اال�ستجابة الفكرية.
2ـ اال�ستجابة الع�ضلية .
3ـ اال�ستجابة ال�شعورية  ،لوظيفة املمثل  /الراق�ص .
ويف الإ�ض ��اءة الت ��ي كان له ��ا الأثر الوا�ضع يف �إعطاء اجلو الع ��ام يف بداية العر�ض من خالل
البقع ��ة الأولية يف و�س ��ط امل�سرح �أثناء خروج �أدم من الكي�س  ،فق ��د جعلت املتلقي يف حالة من
الرتق ��ب مل ��ا �سيحدث بعد حلظ ��ات  ،وا�ستعمال الإ�ض ��اءة اجلانبية يف حلظ ��ة دخول جمموعة
ال�شياط�ي�ن م ��ن جوانب امل�سرح غ�ي�رت من طبيع ��ة امل�شهد ال�ساب ��ق لتحول املتلق ��ي من حالته
ال�سابقة �إىل حلظة و�صورة جديدة من العر�ض .
لق ��د ف�ص ��ل املخرج ( علي طالب ) املجموعتني اخلري وال�شر مـن خالل احلركات اجل�سدية
املختلف ��ة  ،وكـذلك ا�ستخدامه للأزياء الـداللي ��ة فـقد كـان ملب�س املجموعة الإن�سانية  /اخلري
بنطلونات بي�ضاء للداللة على النقاء وال�صفاء والأر�ض اخل�صبة التي ميكن �أن تزرع فيها �شوك ًا
فينب ��ت وتزرع فيـها �أي�ضا ورد ًا فينب ��ت  ،امـا املجموعة الثانية ال�شياطني فـقد ا�ستخدم مالب�س
قريب ��ة الـى لون الرتاب ( ع�سلي ) ممزقة بع�ض ال�ش ��يء مـن جهة الأقدام وا�ضع ًا ماكياج على
الوج ��ه وال�صدر والبطن م�ستخدم ًا الـوان م�شوهة ممزوجة ب�شكل غري نظامي تعطي داللة اىل
طبيعة جن�س ال�شياطني وهذا طبع ًا ت�صور املخرج يف الطرح لهذا االمنوذج .
ويرى الباحث ان طبيعة اجل�سد ميكن ان توظف وظائف عدة خمتلفة وكل واحدة منها تـ�صور
لـن ��ا �ص ��ورة ال ت�شبه الأخرى مـن ناحية الـعمل علـى اجل�سد  ،فـ ��دالالت اجل�سد وطاقته وقدرته
عل ��ى �إتق ��ان احلركات نابع ��ة من قابليته على تكوي ��ر نف�سه يف حالة تطلب من ��ه ذلك لكن على
�صاحب ��ة �أن يجعله دائم ًا بحال ��ة من الإ�شباع املعريف واحلـ�سي ومترين ��ه على خمتلف التمارين
احلركية املتنوعة .
النتائج ومناق�شتها :
من التحليل ال�سابق للـعينة ميكن حـ�صر ابـرز النتائج التـي تـو�صل �إليها الباحث مبا ي�أتي :
 _1اعتم ��د املخرج عل ��ى �صياغة العر�ض الدرامي الراق�ص على القدرة اجل�سدية يف اظهار
املقدرة الفردية يف انتاج الداللة احلركية  ،من خالل التعبريات واالمياءات واال�شارات .
� _ 2أظهر املخرج طاقات الراق�صني ب�شكل يتنا�سب مع طرح فكرة العر�ض  ،من الت�شكيالت
احلركية .
ً
 _3اعتم ��د املخرج على �إن�شاء ال�صورة م ��ن ج�سد املمثل م�ستخدما عنا�صر العر�ض االخرى
من ا�ضاءة وازياء وماكياج .
 _4ا�ستع ��ان املخرج باحلركات البالية واجلمباز وتوظيفها يف حركات املمثلني الراق�صني (
ال�شياطني ) مما ا�ضاف اىل العمل روح وجمالية يف الت�شكيالت احلركية .
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� _ 5إب ��راز املمثلني الذين يحملون مرونة ور�شاقة يف �أج�سادهم  ،على عك�س البع�ض الآخر ،
الذي كان يتحرك ب�صفة ج�سده كذات ولي�س ج�سد عار�ض راق�ص .
اال�ستنتاجات :
ا�شتغ ��ال املنظوم ��ة اجل�سدية على �إنت ��اج احلركات والأو�ض ��اع احلركية التي ت�سه ��م يف �إظهار
ال�ش ��كل اجلمايل والفني لل�صورة امل�سرحية � ،إذ �أغن ��ى اجل�سد عـن اللغة املنطوقة يف �إي�صاله
ملعنى العر�ض امل�سرحي.
ً
عملت الت�شكـيالت اجل�سدية عـلى �إعطاء �صورا �إيحائية عن طبيعة ال�صراع الدرامي بـني ال�شر
واخل�ي�ر  ،حامـلت ًة دالالت فـكرية وجـمالي ��ة �ساعـد فيها اجل�سد  /الراق�ص على بروز قدرته يف
التكور مع حميط و�سينوغرافيا الف�ضاء امل�سرحي .
ً
�شكل ��ت املو�سيقى وامل�ؤثرات ال�صوتية عن�صر ًا مهم� �ا يف العر�ض الراق�ص  ،مر�سلة �إىل اجل�سد
 /الراق� ��ص طاقة حركية �شعورية يتحرك من خاللها ب�شكل متنا�سق �ضمن �إيقاعات املو�سيقى
الت�صويرية .
�أظهر بع�ض املمثلني  /الراق�صني عدم قدرتهم على احلركة املتوازنة �ضمن معطيات الر�شاقة
اجل�سدي ��ة ب�سبب نق� ��ص يف التمارين احلركية  ،مما �أثر على بع�ض احلركات والت�شكيالت كما
يف م�شهد الأول بني �أدم وحواء .
ظهر عن�صر اخليال وا�ضح ًا من خالل �( :أ) فكرة العر�ض (ب) �صياغة احلركات والت�شكيالت
اجل�سدية (ج) ت�أثيث الف�ضاء ال�سينوغرافيا بوا�سطة اجل�سد .
ق ��درة اجل�س ��د على �إن�شاء �صورا ديناميكية تكنولوجية تعمل عل ��ى توحيد الفكرة العامة و�إبراز
الطاقات احلركية �ضمن �سل�سلة من التحوالت الداللية يف العر�ض الدرامي الراق�ص .
التـو�صيات :
يو�صي الباحث من خالل ما ظهر من نتائج وا�ستنتاجات ما ي�أتي :
1ـ فت ��ح ور�ش ��ات تخ�ص�صية يف الرق� ��ص الدرامي  ،التي تعمل على درا�س ��ة �أكادميية للحركات
اجلمبازية والبالية والكال�سيك و النيوكال�سيك .
2ـ ت�أكي ��د وظيفة اجل�سد من خالل درو�س اللياق ��ة امل�سرحية لطلبة الفنون اجلميلة  ،واعمامها
على جميع املراحل الدرا�سية .
ً
� _3إقام ��ة مهرجان ��ات خا�ص ��ة لعرو�ض الرق� ��ص الدرامي حملي� �ا  ،ولذل ��ك للتوا�صل ونقل
اخلربات بني املمثلني  /الراق�صني والإفادة من جتارب ال�سابقني .
املقرتحات :
يقرتح الباحث ما ي�أتي :
 _1درا�سة جماليات اجل�سد يف عرو�ض الرق�ص الدرامي .
 _2درا�سة توظيف ال�سينوغرافيا يف عرو�ض الرق�ص الدرامي .
 _3الأ�س�س الفنية للإن�شاء احلركي يف عرو�ض الرق�ص الدرامي .
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