
!صدشأططلهرءص!جم!-ملأ(!ث!جصر!ىط!!!!ل!-!-شأ-لى
المسرحية.عليهتقوماللذيواللفنالادبيبالمحتوىوثيقاارتباطامرتبط..ممالمة

فيالاسراععدموخاصة"الرتم"ضبطفيالشديدالحذر-6يةالقيصرالروسليافي5.91عامثورةبهمنيتاللذياللفشلبعد

مرجعهحيثبهيشعراندونالممتلينت،بمااحياناوهو..الكلامعلىالفنونالسوداءالافكاربعضوانعكستالتشا؟ميةصفةالادباخد

وغرالمجانينوادوارالتناذةالادوارفيالاللذلكمحلولاالعصبيةالمحاولاتالمجالىهذافيويذ!.خاصةبصفةالمسرحوعلىعامةبصفة

اللطبيمي!ين.بموسكوامنامسرحفيسهانسلافسكيالمخرجبهاقاماتطالجادة

كالتهـ-ل(الشاذة)الخاصاللطابعذاتبالادوارالاعتناء-7الاعماق)ببعدفيماعرؤءاللذياللحديدالشمكلالىبالمسرحللخروج

.الضاصكاًلوجهذياللدراميفيوتعالليمهالنفسعلمتأترتغغهـلللمالتيمالاعماقيهذه..(الفنية

النسانهوالممثليعتبر.نايروفاننرىالتعاليم!ذهكلمنمنالممثلعنداتهاوادوبالتعبريةتاهت38ما،الحديثالمسرحيالفن

عام.ا!افياوروسيةالمسارحجاءتهذاوعلى..المسرحفيالخالقبحياةالمتشابكةاللخطوط!ذهوعلاقةا)جيئةمقوماتوكذاؤنهخلال

ثلائة.باتجاهاتالفنيةايمالتماهذهخلالمنالةن!سرحواستطاع.الم!رحيالدور

مسرحاللفن.ستانسلاؤ-كيفيبقيادة..المسرحيالمؤلفمسرح-أدستورهيقيمانقواعدهالارساءطويلةفترةالائتظاراقتضتالتي

مايورهوللد.مسرحفيمايرهـولدي!قوده..المخرج!مرح-ب.ووذا01وقتصتىبهالمعروفالفني

الصغر.تايروفمسرحفيزايروؤءبقيادة..الممتلمسرح-جدلكبمدرستيبعدؤهـاتتالاست،نسعلادسكيةالمدرسةهذهكانتواذا

..ز!ايروفحياةذلكفانك!ء"88!+تايرووط،?فى.2ك!!ول"5كاالدو!يرما

وكاناكرانيافي1885عامولدتايروفياكوؤلافيتشاللكسنددهذهاختطهاالت!الىجوهـهـيةوالقيمةالفنيةيثتالاصالةشكولا

الالمابلآاللغاتنايروفوتعلم..التعليمالىابنهؤإدمدرساوالدهكوررسةوالاخراجالتمثيلوب!نبالمسرحال!هوضسبيلؤ!المدرسة

حيثللجامعةتقدمثم..والفنونسي!قىالووكذللكبطلاقةوالفرنسية.رازدة

المرحلةنفسفيوراملبهاالتمثيلفريقفيواشترك،فيهادرسكلمنهمطاددابىدايةنقطةتمكونانوتايروؤءمايرهولدحرص

كوميسادجاقسكيفرقةالىاًنضم5.91عاموفي..فاختبخوفا،خرجوالتعاليمالالسسانكارالىاحياناوذهبوابلالتامةالمعارضةهي

.1391عامدبلومهاعلىحصلحونىللحقوقدراسمهاثناءالمسرحيةمامايرهولداعطىوبدلك،ستانسلافسكيمدرسةعلإهاقامتالتي

المسرحالىانتقلحيثاولىؤضيةتجربةقدم5.أ!اعاموفيكا!كا!ه"89الواقععلىالمنطبقغيراوالللامعقولباسمعرف

جايجابوروفبافيلكانولما..9.!اعامحتىفيهيخرجوظلالرحالالواقعمنعليهمعترضاقدمهماكلفكانالتعارضهذايحققحتى

معافكارهتعارضتفقدلشانسلاؤسكي.نلاميدمنالممرحهدارائدياتسنظمنتقاربهرغم"نايروفاعطىكما،نفسهالبشريالعقلومن

بعدهاظل..فترةالمسرحنركماسرعانالذيتايروفالناشىءافكارمنناحيةخامةاخرىجديدةنظرياتبالانفع،لاتيختصفيمامايرهولد

مخرجاعينحيثا!ا3عامحتىمنقطعةاعمالاويقدمولخرجيمثل.الفئيالتركيب

.."وسوفيالحربالمسرحثابضاواختل!تاالممثلفنقواعدناحيةمنتقاربتاقدالمدرستينانغر

بعضحولهجمعحتىتراودهطلتمنية51تايروؤطافكارانغرتايروففيلسانعلىجاءمادللكيؤكد..عئدهيالخارجالمظهرفي

.1491عامبموسكوالصغرامصرحابهموكونالفنانين8091عاماعدادهااحدفيذكرحيثبلدهفيفصدراتيالمسرحمجلة

بالنصتمسكهعدماللصغ!مسرحهفيتايروفاعلنهمااولوكان:التاليالوجهعلى4مدرتؤواًعدبعض

3،نؤةد..ستانبحملا!سكيمدرسةعندمقدساكانالذيالمسرحيشكل..التفميا!للاداءجديدشكلالىحاجةفيالممثلفن-ا

فيحاجةصامة..برمدتنضجلمخامةالا!وروااللنصانيرىتايروفومنو.موجالم4اللصوتوتذبذباتالبغبغةمنخال(مصنفر)لامع

كمطا،المسرحيطعرضص،لحةتكونحتىللتبلوركثيرةمراحلالى.الممثلينبعضاليهايعمدالت!الاليمةالبكائيةالرنةالصوتتحميل

جسطءبةطرقلابء*ارالبحثالمخرجواجباتاهمءنانيرى؟انيسمطءحتىومعاضدةامداددائمالممثلاعندللصوتلليكن-2

هذهتنظيمثميةالمسرحللخدعجديدةوزواياالالقاءمعالتمص-للفنمنتسقطماءقطرةتحدثهاالتيالرنةوضوحهفيقيمبهنقياواضح،-

فيليحملهاللممثلواروارهاالتمثيليالاداءدنفياللجديدةالطرق.صدىسقوطهيسببلارناناواضحمااى..عميقةبئرفيماءحنفية

الدي!وريقفخدمتهوقيخلفهومنالجمهورامماممثرفشكلالمسرحياتبهاتمتلىءاتىالفامضةاللهزاتمنالنخفيف-3

اوضحوظيفت4انعليلزامااجدفاننيالديكورذكرتواذا..والملابسيضمنتمثيليااداءطديتهاللطريقةبالنسمبةعنفهامنالتخلصيمكنصتى

..ثلاثبمهماتيضطلعكانحيثتايروؤطمدرسةفيالجادةحركإتفيالاقتصادمراعاةمع..الممثلدرالخارجيالشكلقوةلها

المسرحية.اللحادثةءكانءنواككبرالتمشيل-االىوماوالبطنالجسدعلىا)ضرباتمنوالحد41مثلعنداليد

.الاحداثفيهتتحركاللذيالميدان-2ويظهسرالباطنيوالانفعالالداخليالشعورهوالمهماناذ..ذللك

.الاحداثللجوالمهيىء-3.الصوتوالشفاهـودرجةباللعينويجسد

الياسيةالاحداثمجرىمنؤغيرت1791عاماكتوبرثورةقامتثمالهدوءيعكسبحيثالفممناللفظاخراجبطريقةالعناية-أ

القرنمطلعفيالمسرحياتواستطعت..روسيافيوالفنببةوالادبية.لهالداخليالبركانيعكسىكماللمثلاللخارجي

الشعبتمثلاقيالمجموعاتعلى.فحتويانالثورةدعدالعشرينوهذا..والانفعالالهياجوابرازالدوراطادفيالدخول-5
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هملإ"الىوالعإسيسلةوذلامهوصوتهومينلمورجلامورأسهودياماهبأصبلاعههارروأط./1واخرج،المسرحوذعباوروابربئؤنفي43نرراًوانتس

اؤمذليرررسمهافإسةلأإةعلهةتةونالذنيةواكننيأإذوهضلا"امهسابه((فيهدا"فاهماللجهيدامهرستهتعالتمبهدممالمسرحهاتمنبه

-الشخصياتبرليقيةوعلاقالانهالدورو"نصرواتالممموحيةباطارروحددةيتجه؟291عاموفي22!اعام"جيروفلا"باوبريرلمتوتبعها2191عام

التشكيليفالقنان.الممثلمن..الم!ثلمن..امثلامنشيءؤكللللكا.نب"العاصفة"مسرحيةفيخرجالروسيةالكلالسيكياتالى

لما،البهمملساوالذنآةاوالمئإمرائإالجبسانيتمنعملهماهذيختارفهفغق"اكآءونهم"يمرج2791عاموذعساد-تروذ-ذيالئإء،يرالروسي

الدفىربشكلمقيدهـوبلالاخفأريهسشطببعفل!المسرحخشمبةفنانعاموفي.."الدردارشجرةتحترغبة))المتسهرةا،نيلىهـسحبة

فإملا..ذا.نيتهوءهإنفسهمنلهبنبالمطالنماثيرليهبلهاللهراميوتطورههلىصيذهم.291ماممذلعوأي.."الفآنيبي))ء"فغهذيمخريمؤ291

علىالحكمفيشخصيته،اب(بأ"مثلروداادةااختلافانعنالثلاثةاوبراباسمالمعروفة"الشحاتاوبوا"بري!حترائعةاخراج

لابراءالأحيعانمنكأسفيفابلا-رجعلهمراحلمنالدووفييوردهما-.بنسات

الىالتنقيبالهفكرالممثلنسحلماكيا)تحارضاتبىكضتنشأحيثرايهخطاللتعالليم"يجعلاناسنطاخالمسرحبباتهذهخلالومن

مهإاحلهفيالأنتاانلدرهإاتوتعهبهللهورملاءمةالاشذائإاحسنعنالاهاءبوريبالامذأألقهرربىتأيائتواستذاعاهـسحانمفسفيجهيها

الذاقةكميةومأإالهورلسهتتاأإهاالتىا**"بيبمااالذاذقىكمولوءنوطصبنحتىعلاللئنارجالهاخغأفيالمماأئعئهاللحرذةو.نذنتأإالتمذتلهم

اللجاد.المرحكانمدالممثلشأنكانهكذأ..أيضااللارمةالقكويةفيسهيافسكىحمها"سرحيةاخرجحين!291عامفياعيالهممةالى

المفلؤرزضدوقفقدألنظروجهة"نالللآرريمالهندبم!فالمسرح."التفا؟لورأساة))ارشهبرة

اقةادلىالللامعةوالسنانهائحمراءو!مفإهـ"وؤوا"الممثلجمالوراعىاداص!-اللففةإ"ماداتالاقه!5كلتئبراناللطبيعيمن.وكان

القويسطوالوالةارعلقوأم1والجء-"قىوالايدياررمحورقيورقبتهاعداءذلكنتيجةتايروففكسبارررحيالحقلفيوردقائهزملائه

فيمأ-عذللاالسةآبذهإ-يلآيإولم00الفون!ومظاهر،إةاللغموائبمااسابهإا..رأوهعنيتناأإنللاالمزاعآعصبيباإكاهبصسورايذفبوللم..ككروبب

الئأأللمسة.الانئتبافوهبنإي!سمى.حتأهللتأ؟591عالآوفي

بينيفصلانب"!علاالذبمماالممثلان.نؤكد"ايروف!،ليمو..وفننهاًلممتل

الذياللدوروشخصيةالحهآةدي4شحهمصةبيناي..ورورهذاته؟اللفئونانواعاءمعب!وما:احدسألنيلو"تايرو!يقول

..الممأنإؤأآناحس!ة"بسهأيراورساذغنلنل-سهبرب-بؤام"..لي"يسهآةلمءانواعإاعمهأآاذأإهووما:اعإرسسالنيواذا..افسمأملففبلهلألت

دراستهفيالمنالسببالشكل؟!ولىهعدمفي.قخسبباكء،3لىو!ذه".الممثلفئايضالاجبتهالفنون

هـصاحيانهفبمعادةفالممثل..يمثلهاالتيصرءميةالمنةطويرهوفيطاعتح!يدهي!فيلاا!زريالفن!والممثلفنانتايرو!ؤوللمؤكد

فيوهوالقك!!عا!مل.ؤحفهـهوفينربروقمافعدادهاسىفيعنهيختلفحاجةفيالذيافناذلكايضاوهو..وادسمهؤواروهحفظاو

بمضسلاتهتنتلذفينبوذيةوانبذأهآلاوضاأسينإهوعمألاالهنتوأذنهايةاصههذيب..جوهرهءئإاللصآهآوالىالاأص،فإوالىال"*رهلاإالىقىدائم

مثلااعدال!الهقيوؤولامماخائهااستراوراتهااووتعبها!صمه))المسرح:يقولحيثكريرججوردونالل!يرالمخرجؤولهذه"يملاحظالى

للدوروالتمحيصالبحثعمليةانثم..بهاالاحساسىاوبيتهفيو!وحاجةفيالمقلفنوللكن..الامامالىوازدهار.نقدمحالةفيدا؟ما

.لأثيرا.نئلئرانماالمسهسآتماوماتمنذللكوذبركأالمسرنغالائإاءاليراتوق."التأهببهذالملاصأذذويرلمةسنواتعهلالى

الت-هسالشلإصإةملى.انإأروبالالينك!"الممثئإهلىهإاصاسبباناوالهبوهوالمرقوالاور"مرارالمرائبالىمملههبحاعباآ2حيالممةاإاةئإ

بالاراءاتمليسةئالاتهكاننتاذأالايه-ئلفمللممتئآيمذهبولا..،مثاهااللبنإانوهازفياعمهالىمذلانغزناواذا.بهوضالنويمذفآحتى

اوهـ-عببهيعرضماكلفي!كعاملاوالنحلم?لاتوالاطلاعاتوالبحث!عتخلعىعليهانوجدناعزفهالىوالاصغاء4البإلا-تماعيمكن"من

الى،باذذذرهوالمهلهذواللذاذرذبالشمورمختلأةفنيقإثااااتمنيلنومهالوذهتفيهها..الهلائبالذوواإونالتهلىالىلىمبعاذالحآسا"تا

ن؟طبعايمكقلاانهكما.ألاشياءهذه"كلالاررترجاعوعملميةائقدشث!حتىبل..معيناوركسراالىالازضمامالعزؤطمنهيتطإبلااللذي

اًلم!مرآمتلثلبةالىصمهولانهومأهنسلامهممثثرلأبمائننإصنملىيذلنبللتسنبلا.الواتبمصلللهيهوعإهكأماترذيويائذيئايرةههإائأإستهمبب

الممنلبفنتسمواقيهي؟!ذكرباكجماالسابقةالألتزاماتكلو*نيعرفلاممثلءلىوحكمنمانتصعورناهووما..وفنهبالممثلبالنلفما

الاستمهاموالوهبةئلانبالىالحقالممأهآتوبىءافىفيوهتياللاإهيةالى)الصنفئإك!بمملبهترايةلهوليسنبعإاز4وتاييرصفإتهلوونفيآلتحذو

قاطعةحقيقيةنتيجةالى"حالةلابؤديدلكل3و.والمثابرةوالاجههادضبطيعرفلاممثلمعالحالو؟ءف..ا!نم!ننةس.!ريباممتاو.اللازءكأ

الهإوهرالىلأنااإباونصنإوكلضمونانإ*الذادووايةءهبالبمهكهتتبمهكثإ"ههاافإبلمن؟وطئإةانهاأتاراتهتفيميعرذءولاانلعمالاتهاي!لائإ

من(المماقبفن)باسهبالمسرنةماماءمليه.نمأطسماونبوهاللذألالأنبمبهللتوونلوعآبللذلنه..ممتثماوسهـللااادسغبءوو:،المطلئثوئلكان

بهاواعنيالمدرسةجانبالى..العملثم..والعمل..اللعملخرر.الجادةوقواء!هرفنهالم!ليربما-!خيفخاءىروؤجمناتباع

الهإههأوالمسسارئةوتياوروباأبادبويإمليهوذلنباللذويالممثنبهلىالهسهتوةصب..لللاانمانإلهوهمااهميراهماذذئمهدواًإطنابواوررغإ

الممهسوالمنلانهاللقبهذ(خمهسيمماأستممنلولاه.(البكلالجمهممثئث)اللصمءثرعتأث"باورمئإومئإصستلوروهبمهرسةمنمتلئنوالم..المسرصئإ

تربيسةيمكنخىوشاقيطويلج،هـيبرالىيحت،جاو:اليلهفناناثناءالاولىالوحدة"جعلهمهاممناكتاكهعل!قى4يرلما((الننتصيط!

ذئآأاالالممارلسةورذماذربنلورأم..الاولىالمحصنآالراوالبلارونا.اهـرصىالعرنب

فبممكانهيأخذولكنهالبلاريناءر"بةالىيهصللاالبالليهيتملم"ن.تضافسرشخصهخلالومنفقظا(مثلبفن))"أشروؤءيقول

فيمذسهذالتلآابهبباءهناومن..نإاإوتمنواللألنأةالثانئآالصأوكطثم..4ووهولت(المسريبة)اهلمأههلاءةءنبللمغإغتالذاتسقىأوبوبهسسقىأ

البالبهسهانواهء4ماانءناضلا..الممائلوذرإاللبالليهذثإبيناللمملىاللذسأالتاليالمثاغآفيهذاوشرهآ،هو.."ذلهذللهسوراءمناأصسإعكأمن

يحتاجالتيالقواعدمنايضا!كبماأنملخاصوتكنبنوصركةدروسمنوخاهـ-4ؤتانارسامفا..وحدهالممثلءلىالممضلفائمقنانبه.نجتت

اللبيذلميه.رااهلهذأنذلكابثآأنهللممتذئك4تربتفيالممثئقذهآاليهاومائهذالكرهلاأهملهالىوالوسيلذاللامانقواذعةالالواهبهمله

والراقصةالاولاقصالرصول4-ينالراؤجوؤقى4البلب9فيتقفوكييتخبلموو!?ورةء،دةتكوناللفنيةوالن!يجة..وذاتهؤضهثمالرسم

جسالبالىوالممتلاتالممثاينجوذلمةالمسرحفي!قهطانيجبالاولىبينلحسرةتكونوقدالخلاء!بطببع!يكظرتكونؤدا!رالىهمالفنار

ت!وينكلعندصولدبث..ا!درامببةاقىالبطاوالدراميالبطلنفس!ويطبق.زلميروؤطيعودثم..اخرشكلعلى./طوغإواهئبهرااإ

والخارجمةاداخليةالحركات1والافكارالافواحدممثلللدىفنيوبداهجسمهطملهوخامةفنانالممثل..دبقولظالممعلىالمثالى
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بذلكولادلل..يشاهدهالذيالمنظرمعالهائلةاللحظةهذهيعيشوالقوينلميالداخالتكوين..ءاملينفيتنتركزلقياوالايماءات

ا؟18)كوكاليكونسصانتبانيوتالشهرالفرنسيالممثلعاىايضاعليهوالوسيلةالخامةخلالومنوذاكهذابينوالممثل..اللخارجبم

ينبغي"احيانابانهيفيدماالمسرحفنءنكتهـابهفيجاءاللذي(!.91-وبينمزاجهبينيفصلانعليهكماالخارجبمالتكولنشكليحكمان

يشربانعليهينبغيواحياناالمتفرجشجونلحركيبكيانالممثلعلىليحكمللانفعالاتومنظماالدورومفهوموالنتحليلبالفهمورعتعيناالدور

هذهفيالممثلعلىوما..معينكأ،هدفيسكرحالةليبرزالخمر.الداخمليالنتكوينشكلايضا

ليضمنالملقنمعحتىاوزملائهاحدمعبالتذكريستعينانالااللحظة..كبيراتصرفالدورهبالنسمبةتصرفافهفييتحكمالممثلومزاج

حدثماكوكالييرويثم."الجمهوراؤرادكلمعالسليمةالمعايشةالهسرفالستخلاصثملللجملوالتقطيعوالفهمللدورالاعدادفعملية

احدىالىسفرهحادثةفيذكرالمعايشةنظريةعلىبذللكمدلللالهوعمليسةخاصةبصفةيمثل4اللذيالدورومنعامةبصفةاللنصمن

الصباحوفيالقطارفيبطولهالليلقضىوكيففيهاللتمثيلالمدنالمسرحعلىاخراجهاثمالانفعالاتهذهجةودرالانفعالاتتر"نيب

الت-المدينةاطراف!بزيارةالظهربعدقامثمالمسرحيةبروفةت،بعكاملاوعياالممثلمنت!قتضيمالراحلهذهكل..بالحوارمستعينا

وقفالمساءوفي..معالمهاعلىللتعرفليلاالتمثيلفيهاسيجريهذهكلضبطيمكنحتىمستيقظةواعيةالحضوردالمةوبديهة

حتى"المخاطر"مسرحيةفيهانيبالدور،دورهيؤديالمسرحعلىيخطىءلاحساسبميزانمرتبطةوكأنهالمحتظهرجميعهاالعمليات

فىينامانعليهيتعينكانحيثالثانياللفصلنهايةالىوصلامكئتهااخذتقدالراحلهذءكلتكونالستارترفعوعندما..التقدير

ماكاحسنالمشهدىهذاحتالمسرحيةفيدورهادىوفد..المسرحي!ةمحكماادراجالذلكتيجةومدرجةوالطهورالاخننزانفيالمختلفة

التعبائرمنحقيقةينامنفسهفوجدالنوممشهدجاءخىيكونبعدلليلةالجادالممثل!لمنالمناسبالوقتفيبالظهورللهايسمج

مسرحوعلى.التمثيلويومالاخرةالليلةفيلافاهاللذىوالاجهاد.وللحمادماالممثليفنىحيثليلة

ارتفعخىكوكالينامالمتفرجينجم!ورمنها/لحشدوامامصيفي..للممثلابدافيالتكشك

منشكلا-انهابينانبييجدروهنا.المسرحعلىمنشخرهصوتاهميةاعطىقدالطبيعيالمسرحاوالناتورالمسرحانالمعروفمن

وحقيف-كأباخلاصالنومعاشقدهذهتعنهمرحلةفيوهوكوكالياناللشخصيةاروادعمليةزضمجسالممثلعندالداخلبملللكنيكبالغة

هبىالمسرحخشبةعلىالنومفيهاعاشالتبماللحظةانرغمالمسرحعلى..الممثلروحخلالمنالمعايشةعمليةذلكيتبعثماهابهافيوالدخول

لاوالذكمابهيقوماللذيلللدورممثلافيهايعدللماللتىاللحظةنفسخبرتهمنتتوللدالممثلللدىالمعاقيمةانتارروفتعاليمتحددهذاوعلى

حيثالمسرحعلىالمعايشةانواعاخطرهـووهذا..النوممنهيرقتضيالحوادثمناوبهمرتالتيذكريا.نهومنالشخمسةبالحياة

الفن.عنالممثليبتعدوفي.نفسهالممثليعودهاشخصياتللبعضحدثتالتيوالحواديت

فكرمنيتنوللدالممثلعنداللداخليالتكنيكانلنايتضحهذامنبالحياةالاحس!اسبرصدقيالمعايشةتهتمانيجبالمحاولاتهذهكل

لباءتركيبهشكلومنللدورمعايشتهومنانفعالاتهومننفسهالممنثلالاحسماسصدقخملالفمن.الفنيالتكوينعمليةفيثمارهاتأتيحتى

اللفيسلآاللصياغةاواللصنعةلعمليةالاكبرالمجالىهناكحيث،الدوراطارفيالمسرحخشبةءلىالحياةحقيقةابرازيمكنوحدهبالحياة

للشخصيةبالنسبةالنظروجهةفييبحثاذالممثملبهايقومالتيويعيث!هابالمعايشةيحسانالممثلوعلى..مامسرحيةللصورةفني

ليستادالتمحيصاساسعلىالبحثهذاويقومبتمثيلهايقومالتيللمثلالمسموحمنوليس..التمئيلاثناءالمتفربمبهاي!ءحتىفعلا

الدورقواعدعلىالاستدلالبهايمكنالمسرحيالنصفيقواعدهناكتتسسملاوحتى!شاعيةتكونلاحشالمعايشةهذهبتمثيليقومبان

..يتبعهاانالممثليستطيعواضحةمعلوماتحتىاونوعهاوشكلهاو.بالتكلف

اللفوارقنتيجةاخرعنممثلفيتختلفمانهاهذهالنظروجهةحتىاللحظةعئدبرهةولنقف،اليرانمصارعةبحلقةمثلاولاضرب

المسرحيةللشخصيةدائماالاكبرالسرهوهذا..البشربيناللطبيعيةفردافرداالمتفرجينجمهـورلانذلك..الثورفيهايهزمالتيالهائلة

وفقمافاذا..والموتالحياةنظريةوغموضهابهامهفييعادلوهواللىزيفدونالحقيقيالمسرحفنيستميلوهوالممثليبدوهذا

انيترجمهاواستطاعالمسرحيةالشخصيةنواحيالستكشاففيالممثل..للممثلالمخهـارجيالتكنيك

استطاعوانطباعاتوالوانوتشكيلاتوخطوططبقاتوالىمراحلالىلاحتىبالغةاهميتهانميقولالممثلعندالخارجيالتكنيكاهميةعلى

العلافةيندأانالنهايةفيواستطاعاللداخليةالاغوارالىيصلان

الداخل.منوالاحساس

ينظسسسمحيثالمخرجالمضمارهذافيالممثلجانبالىويقفحديثاصلر

منالتسديدالانتباهضرورةمعلللممثلتزاءىالتيوالافكارالاحاسيس

شحصيتهتوافقوالتيالممثدهالهمممديحسا!عي!مالاخنراممملالم!حرج.لس!سوعروالم
شحصيهالمحرجمثلاخرىشحصيهسباللطبعتح!ل!ماوهيوداليته

فقدشلآناحيةمنالدورلنفسمعاللجتهفياخرممتلشخصيةو

لامنوكل..حادبانفعالالدورنفسبدءيتصورانللغرهيمكنمثلا-يقلم

الجديدبالشعوريلتصقمااولصقيلونيةحينالممثللبمليمللذلظرلكوجهةثولوبيهروببر

(اللبجثومرعىحللبالعملحيبهدنسبمدلدو)رالعملدجديدعندلبدلممثلفيبمرهذدعاطفةحده.ادريسىسهيلالدكتورترجمة

وعلىالم!طملشخمبيهلتتالم!صرح!هلمنطقينمجحعلتىلشفيدللتماسكمحكمةجمنإكاخطةابقتضيالعبثفلشئهيدرسكتابمنجردطبعة

واب..الممثلمنارر!حغرالدائمبالتمرينالاالدقيقاًدخارجيالعصرهذاكريكباراحدتدوالتمرد

باللنقسيصهمالذوىلفاثقيملبمالمممدبمدضعطكاخلألميفعلاوكماجهدلاهرتيتماماجاللهدبسهميدبكلل.قام.شراًلآدابدارمنشورات

-9(اللصفحةعلىالتتمة-
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المستقيلفيالممثليساعدالذجمرالمثمكللتكوينخاعارياضيااعدادا

...ء.ء...،ر..........-...معلىأتأيروفالمسرحيةه!نوسة

النحاحديسلولهمومنال!طولهلادوامس!ع!الممالدموىلعواىلا

علىالقض!اءيمكندقطالمدرسةهذهوبامثالى..المساعدةدوار

فيكا!لطعةالصرحخشبةعلىتبدووالتيالمظهرأ.لرديئةالاشكال-16الصفحةعاىالممئشورتثمةس

الوالىهيالرديئةالاشكالهذع0 الشمعة0الوصمةاوالصورة
كيميمي5م!مر حيجيم

الععرفيالمهـمرحماتغالبيةإليهاتحتاجالتيوالمجموعاتالكمبارلص

مقذلكلزاداشكاللهيماختيارفيالمحرجوفقلووالتي..الحديثاسموهماالمفمليستخلصالمثابرةخلالومنففسهمنلنفسهالممثل

المسرحي.للعرضالجماليةالق"مةالدافعةالقوىواماكنوالبوزاتالصمتكفتراتالفنيةبالاشكال

حينمابهعملاللنيالصيفيالمسرحف!كتيراتايروفعانىولقد.المطلوبةاتثررعمليةتأتيحتىالتطويرمرحلةفيليسرللدور

وطريقةتحركاتبالرياضةادعنايةبفرورةعلالممثلينيملتعاليمهبدأ..لال!ممثلال!خهكيهطالنب!نبيك

اخدىعنقالىحتىوالقدمينالايدكاوكذللكمحرفةبظريقةاًلوجهلاظهاركافغرللممثلالداخليالتكنيكانفيهشكلامما

زوجةوهي)الممثلاتاحدى"اليزكونان"انالنقاداحدعروضهشعورهخلالالممثليقدمهفما،الاكملالوجهعلىالمسرحيةالشخصية

وللم"الخضراءالسجادة"مسرحيةفيدورهةرقصتقد(تايروفغيرالحياةفيوخبراتمواقفمناكتسمبهومماجعبتهفيممابالدور

العنايةبغرورةفرةبعدا!جميعاقتنعحتىهكذاتايروفوظل..تمثلهمنهتقيمالتيوالاقناعالكمالمرحلةالىبال!ورللوص!ولكاف

ولكئفقطالممثلئمنللنسنابليس..للممنلالخارجيبالتكنيك.المسرحخشبةعلىمامسرحيةفيتمامامتغرةئانيةشخصية

ايضا.منهمالسنللكبارجممسدهعلىيقومانوماد.نهالممثلدمادانواوضحتسبقوكما

التكنيدمقوماتعنكوكاليذكرهماخلالمنتاءسوفويؤكدذلكاللىاضيففاننيواطرافهجسمهتكوينوطبيعةوصوتهوتنفسه

كماشيءبأكييتحثاللنيالممثلالىيرتاحلاانهمنللممثلالخارجيهذءيمستعملانيستطيعفقطالخارجيعنيكهبواسطةالممثلان

حولىوكأنهمالحوارطقينادوارهمءسدونالذينالممثلنالىررتاحلا.المسرحيةتا-!وفم!رسةيميزمااهموهو..المادة

كما..لىنينهااوالحروفاحاديثهم!نتظهر!حيثشهيةظعاممائدةالممثلعندالانفعالاتاظهارمنتعطلالمشكةغرالصلدةفالخامة

ماوهوالنصفيرردلممماالكلمالتبعضلاعادةمبررايجد!افهوحتىالمتفرجينامامظهورهاوتعرقلالدورفيابتكاراتهتحجبكما

طو!ةاللبغضاشديبغفيوهو..سنبدونالممثلئبعضعليهدأبالمحكمةالصياغةبدونللمتؤجوالابتكاراتالانصالاتهذءوصلتلو

الىالنهايةفيالذيدبمووكثرتهالهـلماتبعضعلىالشديداللضغط.مشوهةعادةتصلفانهاالخالىجيللتكنيك

..ويحاسيهانغسهالممثليلاحظلمانالدورمعالداكلعلىالضغط(1871-1811)فرنسافيالالقاءفناخصائيديسارتويعلق

اعداءالدمنسببمادونالتلق!ليةوال!طءالدورفيانطكألاةانكمالاحتىبالغةاهميةانفيقولالممثلعندالخارجيالتكنيكاهميةعلى

ايضاوهو..الممثلعندالخارجيمنلتكنيكبالنسبةوممرسمتهتايروفجدي..موقففيهزليةنتيجةالىاوعكس!بتاثيرالمطلوبةالصورةتأتي

يحسثممثلادقانقلعنصرمملواحدبصوتيتحدثالذطالممثليكرهوهو..لحبيبتهبحبهالمسرحعلىيعترفمااحياناالشابفالممثل

خمةحاجةمادونالرتممنويسعايضافجأةصوتهفرفعفجأةلك3ولكنهوصدقاواففعالاعاطفةممتلئاللجمهوريظهرهذااعترافهفي

.الجمهورتصغ!يقعلىليستحوذالفصولنهاياتفياوجسمهعلىوبالتاليالخمارجيتكنيكهعلىمسيطرايكونلاحينما

الخاصالقالبالمسرحيةللشخصيةيعطيالمسرحعلىالجدانكمااثناءبالانفعالالمصمةالمضطربةالرومانيسيةللجمهوريمثلفانهاطرافه

اللصوتجانبالىللمتفرجالش!خصيةبهتظهرألذيالقالبهذا.بهاضحسكالمؤسفةالنتيجةتكونهناومن..رقبتهاوقدمهاهتؤاز

لىينىتعطيالتييوالكلماتالحروفاخراجطريقةثمالمعقولةبدرجتهاللصادقالانفعاللانذلك..اللهامةالمشاهدهذهامث!فيالنظارة

فسيتدخلحيثالمعوتقوةدرجةذلكالىاضف..الصوتمظهرولكنالمشاهدالجمهورعلىيؤثرالذيهووحرءليسللممثل

يجبمماذلكالىوماوالاشتقا!الصرففئمعخاصةاشتياكاتفييشارككماالانفعالهذاابرازفييشاركايضالهالخارجيالتكنيك

.اللدورتكوينعندالتامةالمواعاةمراعاتهقلبميهاينفظرالتياللكنيرةالواقفمنذلهـكغرالى..التماير7عملية

بفنفنهوعلاقةالباليهعنإنحدثتواذا"تاءسوفيقول.فيهملءيضحكاللجم!وربينماعيناهوتممعالممثل

المخرجيعانمهممايعالييكادالباليهمعلمانارىفاننيالمسرحخشبةالخارجيالممثلبتكنيكخاصااهتماماتايروفاهتملذلك

عنس!دوالت!حيصوالتصيلالفهمبنىعلاقةوجهفهنار..المسرحيدورهوعليهعليهايقومالنىالخامةبحكمةيقودانالممثلعلىبانمؤيدا

..الياللشهمعلمعندالحركةورسموالركيزالربطوبينالمخرءتطويرهاعلىجاهداويعملالخامةهذهحبؤم!يتفالىانايضا

التيلدقيقةااللحركةفيال!بالليهمعلمعندترىالمخرجعملفتفضيلاتوعليه.الجادالتمثيلبمالاداءمنمناسبةمختلفةبالوانوتشكيلمها

والىاعلىالىوتحريكهماالذراعينوتوازنالراؤصراسمنتصدروبمايناسبهوبماالداخليالانفعاليوافقبماخارجياينفعلانايضا

المسرحبينالفرقانغرسوجمأللهااللحركةقواعدمنذلكوغراسفلللحركةتماماملائمةاللجسدحركةقيتيخنىينقصاوعنهيزيدلا

ايةتتلقلما!نحتىالباليهمسارحانمحيواضحايعتبروالباليهالتنمكسورهذايتأتىولا..اللعاطفةاوبالانفعالالصادرةالداخلية

شكوىنرىبينماالواقصونبهايرميهاللبالليهمعلممنواحد!شكوىواكبر..الممثلمنالمنقطععرالدائمبالتمرينالااللدقيقالخارجي

ناالىذلكو-سجع..المسرحفيالجادالمخرجمنواضحةالممثلينالروسيالموسيقياللفنهانالمجالهذافيالممثلينلزملائنا7اق!مهدليل

حركةمفهومعلىالنظروجمهاتواختلافالبالليهمدارسفيالدراسةءادتهمنكانالذي(؟918-9182)روبنشتايناًنطونالكبر

فيالمسرحيقابلهاضيقةحدودفييونيكادماتعبراوماشارةا6ومامعهيصطحبانمديئتهخارجموسيقبمحفلفيللثشتراكسفرهعند

مماالدورمنالمتفرعةوالجزئياتوالتفصي!توالتحليلالفهممرصلةمنواحدايومايفقدلاحتىاللطربقطوالعليهاليتدربالموسيقيةالافه

وهوالمخرجيجبرومما..والممثلالمخرجبينحتماالتعارضيخلقانهمهذاعموناممثلبممنجداواضحانهوازيد..المتواصلالتمرين

.نظرهوجهةلتثبيتمفهومهفرضالمملعنالاولالمسئولالتنفسوتدريباتالشاقةالرياضيةالتدريباتالىماسةحاجةفي

الفنيالممللصالحتؤكدالمصرحفيالفنيةلحقيقةافانهذاوعلىومظهرهالممثلمساعدةعلىتساعدالتيالمجهوداتمنذلكوغر

الناليهراقصزميلهيتبعهالنبمالاسلوببنفسلمخرجهالممثليخضعاًن.الاكروباتوالعاب(الشيش)كالسلاح

الخارجيالتكنيكوبموضوعيةباؤكارهالمخرجتمس!ثؤان..معلمهمعالتكنيكفياللشكلنجاحلضمانطريقاقربانتايروفويرى

نظسروجههييدونمعاضدةفيرغبةالا!وماوحرصهالممثلعندفيهايعمونالسابعةسنمنللاطفالمدرسةتفتتحانللمثلالخارجي
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العاملة.اللفنيةالجوقةفيالجميعوتوجيهالممثلينتريكولياوسعطاقةومناعلىءئذنةوكناكبرزاويةمنوللكننفسهالممثل

يقودالذيفهو"المسرحموجههوالمحرج"دائماتارروفيرردداللتذخصياتوعلىالنصءلىتعرفهخلالمنرلكبكلالمخرجيحسحيث

معويخاطرالمشاقويعترضالاخطاء،دىوقيفالىسحياللعرضسفتةالممثلىيهـيبينالعملكلذللكبعهـديضعثمبالبعضبعضهاوعلاقاتها

."النجاحبر..الامانبرالىبارءروتة!*لواخيرأالمرياح".المتفرجينالىبدورهي!قلهالذي

انتمسك-!ؤكدوالممثلالمخرجبينالابديالمسمتمراررأئ!اعوا)صلمسرص-ةكالل!ركةاتمامايقفالمسرحفيوالحوارالكلامةانواخيرا

واخيهرااولاكاملاتأييداالممثليؤيدهوانمااللنظروجهاتببعضا(ءرجانيجبودينما"-كيتهايقاعهخلالىمنفالحواروللذلك..اهمينتهفي

ولكنهتأييدبمئابةييدالطهذانظرهوجهةمنيرىلاالممثلانغير-اللخطةفانووااجلومن..ا)نصؤدالمرحبما)ءدتويواؤقيتبع

للهذا..المسرحعلىص!ثيتهومنتهسفاق4ءنت!دعغلؤةقيودايرراهمراحلمختلفعلىايقاعهمنوارة!مئة،بطئهوسرعغهللحوارالمرسومة

-جالمخبانمكانكلفيالممثلصوتدرتفعانالمستغربمنيكنللملشكلباللمتفرجالظهورللها.هتىءلدراسةنتعرضاني!جبادنص

عملفييم*نلاانهوالحقيقة..نظرهوجهةربب:مذالممثلعلييضغ!اللةاوالصوتاناذ..التلقائيةيشنهالذيالأنسيابيالطبيعي

ندطبعيدةخاصةدالرةفييعملمشترككلتركالمسرحكفنجماعييراهـ،التيالصورةكملاله!اهامةاالاشبب!اءمنالممثلعندا!لام

باحساسهوالممنتىل-المسرحياًلمخرجقائدووارؤ،برقىوعنالجماعةاعينلكلان"يقولحينكوكالييوكدوكما..الممصرحخشبةعلىالجمهور

و!انماالشخصيةحريتهمناثكبءبعضومقيدبالمخوجمرنبظبانهالطبيعبموللكن4بصوءادةيمثلالممنلانبعنبىوهو"خاصاصوتادور

بل4اللفنهالبوتقةداخلي!تبرالاحساس!ذاالىبتوءملهالحقيقةفيبحيثالطبيعياللصوتهذا.نقييفالىالممثليعمدانؤكااللصعوبة

4خروجطوتحردالفنيبااممل"كتربطالتالجماعيةاللدائرةاطاروفيهبمهناالبعثفعملية..يمثإ،!االتكماالتذخضيةلسلوككللأؤمايجعله

يحسمماذلكوامثالالننصبرفيالمطلقةوالحريةلفردية4الدازرةمناوالعثوراحيراثم4وغلظتتهورالصوتدلىجةتخءلالىتوصلالتي

يرىتايروفؤ،نالمرحياللعرضموجهباعتبارهوالمخرج.الممتنلبهرادوالممثلتدالاذنفلعبهذاوفي..المطلوب؟لصوتالاحنساس

يرنةحصالذيم!الو!يدهواذيشاءكممااللعرضتوجيهحقهمنان.للدورملاءمتهوطبيعةالهموتمعدنءناللكشففيهاما

هوالجادوالمسرح.شيءفيالممثلينتماركهولاأكهايةفيالنتيجة..اًلمطسربط

كانتمهما-المخرجنظروجهاتابرازوعلىالموضوعيةعلىيقوماللذيهواللبمفالمسرح..الحدثونهواروحنن".نايروفطيقول

مناقتراحاتاوببراتدونالممثلخلالمن-ضعمهااوؤوتهادرجةالأحلداثوصانع..خضت4علىتجرياحداثعلىيحتويالذي

.الجمهورالىالنظرلوجهةاللناقلالممثليحملبشضصهنجهالذيؤ،!..ألمخرج!وومبدعهاز!!ومبروممنطقها

اللحقيقةوادرازالاحلاصالمخرجلحملؤييؤكدالطبيعيوالمسرح."اهـمرحافنفيالمستقبلية4اكتاؤعلى

الحقيقةالمسرحخش!بةفوقمنللمتفرجيقدمانالمخرجيحاولجت؟وا"برااولاالإةمحركالمخرجعملادنهوفم،

وحيله.المسرحخدعءنبصدة..تؤثراحداثفي..جداعارية..؟اصتبب!اجاتمنعملهفيءطلبوماذا

..وصارمةشديدةتكونانيجبللممثلبالنسبةالمخرجورقابة..؟حقماالمخرجالىحاجةفيالمسرحوهل

الجمهورصالةفييجلسيالذيالمتفرجءاىلتأثوا"يليدللضمانانهادابرازهعلىالصملفييفركجماعيؤ،نارررحفنانالمعروذط

حيئماؤ،لممثل..شلمملدنظيمعمليةخلمقمنبدلاالممثل؟واسطةومصمصهإلدبربمكورومهندسىاوءميقى!اوواضعا8لثلواوالاديبالك!اب

-!ثرانيحاولللعرضالاولىاللياليفيخا!ةالمسرحعلىيصعدالاعمالهذهصدلالومن..الاضاءةوعاملالتشكيليواللفنانومنفذه

هو..يحسهلاؤدلديهداخليشعورجراءمنودلكيقنعانلويرحاواشونركمنكلوثقافةماتعاليطبي!ا.نهفييحملإصحافنيتكونمحتمعة

وامبرردونبالصوتالارتفاعالىيئءوقدهدهمحاولاته!وهوالمتفرجبهايخرجاتيالنتميجةؤاردلكوعلى.واتجاهات!تكوينهفي

فيالمتعةيجداو-!وردون،والاثارةاللحركةمنالاكثارالىيميلثيه!يفناطارفيمسورةاحداثلمجموعةحمنميةنتيجةالمسرحمن

..ليلةكلفيف!يت!نعهاالتمثيلاثناءعفواتجيءجديدةحركةابتداع.المسرحياللعرضإوالمسرحيةيسمىهند-ى

المسرحيالعرضبجانبوابدادا"مايبقىانالمخرجعلىوجبلذللكالل!ىللهـيكور2نصه-بمرسممن،لالاعمهذهكلتت!نالسقفإكي

رسمهـصاالتياللحركةوشكلالانفعالودرجةالاداءسلامةعلىليحافظالارتباطالىالمصممذهنفيااتخيلة(والمبهوبةبالالوانت!نفيده

علىبدلكفيقضيالمطلقةاللحريةالىالم.تلينطلقلاحتىللممثلاله-واسلوبهامةالهرجؤهماولفأأؤوضعهاارت!الكلمةبحرؤية

ومنطقبكأوؤنو.نفكراتدراسهذتيجةالمخرجدسمهاللذيالفنيالخط-تساعدلتياالمو!مهقىفنبواسطةذلككلابرازالىاقىرجمبهاقام

وجدية...تدصلالاضاءةالى..امصرحيةاؤياللهامةوا"واوفالاحداثاعيةدر

اللضفييبحثمااوليبحثالذي!يانجراالناجحوالمخرجالوحدةلهذهقا)دوالىوصدةالىصاجةفياللعجيبةا،تمكبلمةهذهكل-

الخاماتذاكفيولراعياالنصابرازبواسطت"،مكنالذيالشكلءنالمحسذيوألاءارلهاالمنالصبةوالالوانالصورةوتذوقيبراخت!باريرقوم

وطبائعهـ-الممثاين؟وععلىذلكبعدقيمرؤطثم(الممثلون)اللبشريةوهو)الصورةعلىعليقبالىورصيقوما!ذيالمةإقالىثمفبب!هستوضع

للثقةفيهموالايمانالقوةيبعثانجانبهمنيحاولثم(الادوارنوع).(الممثلوهو)مهدمهاالىثم(ا،ؤأف،

ثقافتهوجديرتهخلألمنبالارتباح(والشعور)اللططن!بتكأللعملكقائدبهلب!وبافصالهوثقاؤخهبخيرتههوازماحدةالول!ذهالقافيىهذا

المسرحية.رومخصياتبهيقومالذيوالتحليللللنصوتقصيهعملبةوراءو"نقادادانهمجرداوأورميهةوألتعبيريةال،تضصكىلميةافنورا

بعدلهبدولاالعمليبلدافولىاانعليه..ذللكللمخرجيتمعندماقطريط-فييسصرانماادةاللجالأص-لةالل!ةواللحقيقةالف:كبماالطثير

أوضمانه.الفنيالنجاحاحرأزمنلللبروؤ،تالكافيالوفتانتهاء..اًلمضرج!يالغنانهذا..النجاحطريق..الةرزطريق..ا"!هبا

..اروحفيالموسببقىفنالممشلعندالادوارجميعؤىألاموربناصلآيرم!كارزي..المسرحي

فلموسي!حيهصرحدفنمدريقفالمختال!-لمخرحمهمةتالىيروؤبصح!دالعدللك!صعحفطاالم!موحخشمةعلىعلدهدفن!لب!لمعدلمراحللمحافهـطة
..اور!..و."المسرحقنالىيكورمافيالممسلميلادحالالريجسيروعمليهالاصاءه،ممالدولاعبهو

عندطيقفموحلة!،كانالسابقةواجباتهرغماوضحانعليلزاما.المسرحخشبةعلىبائداخلنف!مه!بمفيارزيالممتنل

هيالمرحلةهذه..الايدبمرمكتوفالمسرحيللعملالاولالمحركالمخرج..يزاللاوووكذا-الجاداررسحفيكأرج41ءملدائماكانهكذا.

وتأثيراتها.الموسيقىالىباحنتياجأنها،المسرح!بةبنبضاحيانااحساسهوهدؤ"اد*ملجلإقيتطوروبببانهوبوجودهفبفضله..سيكونوهكذا

منهاجزاءلتجسيدبالموسيقىهـانةالاستالمخرجعلىيحنماحياناؤالنمىاكصؤصبالاحداثوبالصاليبهوالت!رالتمثيلبفنالارتقاءفي
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...المسرحببةالملابسالىبالنصعلالار.نفاعالاحيانبعضفيالوسيقىتمملتكنلمان

الملابسيبمسنوىللنهـوضطويلاطريقاامامناان"تايروفيقول.النجاحمرتبة

السوفييتيالمسرحاحرزهالذيالتقدمفياللفضل.يرجع"المسرحيةاخراجهعئدتايروفالمخرجراوداللذيالاحسماسنفسوهو

الاستاذ)باكليستالىوالازياءالمسرحيةالملابسمجال..المجالهذافيالاحداثفمن.."سالومي"اللشهرةالشعريةوايلداوسكارلمسرجة

9091عامفرنساالىرحلالذي(2191-1866)الازياءمصمم"ايونالموسيقيةالالاتببعضاوبالموسيقىالاستعانةضرورةاحيانايبررما

91(،لأ6س)1878"لرجاكيسوجايكين"،وفانهحتىباريسواسننوطنللنصقراءتهفورالمخرجف!يهيفكرماكثيرامطلوبا؟يراتعدثالتي

الفنانئىمعدائماعملوقد(1291-0188)"-نيكولايشابونوف))تحتشمالاحداثبعضانكما.الاحداثمنطقيةتحصمهماحسباو

"الذيبوريسانيسفلد"،"ومايرهوفىركوميسارجادسكي))الشهرينلمخربمايرىلا"عينةمفاهيملابرازالموسيقىمعبكورسالاستعانةايضا

بها.مسشوطنازالولاا!ا2عامامريكاالىهاجر.المسرحيالنصخلالمنابرازها

ابرازعلىتعملللممثلهامةاداةتايروفمدرسةفيواكللابسجانريهفورتيلكبيراالروسيالمؤللفتايروففيكرالمجالهداوفي

.بالثراءوندكلمهاالمسرحيةحركتهبقوةتبرزكماوعاهيتهصفاتهباخراجهـاقامكثوةلمسرحياتالموسيقىتأللففيكراعاونهالذي

شكللمعانعلىتساروناجحاتصميماالمصممةالممئرحيةوالملابسبينهامناذكرالفنيللعملبالنسنةخطرادوراالوسيقىادتحيث

وااللجمودا،الليونةواللونالتفصيلخلالمنتبرزانها7كماالممثلبرامبيلا".."الامرة،"الضحكملك"،"فيجاروزواج"مسرجات

المرحية0الشخصيةعيهتكونانيمكنالذيالثقلتمسانودونبالتماماماكنهافيالنصوصهذافيالوسيقىوكانت

بالعصروطريقةالشخصية.لكوينعندعادةترنبطالمسرحيةوالملابسالا.تمامالهاالموضوعالمقياسفيكانتبلعليهتط!غياواًلممثلعمل.

الشخصية.ودرجةوالمجتمعالتفصيلاوجدهالذيالايقاعمعمحعافرةالمخرجوفنالممثلفنمساعدةوهو

عملايقدمانالمسرحيةالملابسمصمماراداذا"تايروفيقول.المسرحيةممثلوعليهكانالذي،الايقاعالمخبم

".الجميلةالغنوفيفيتعلمهوماوقواعدهالرسمينسىانفعليهناجحا...اسرحح!تنيمبهجو

وانالنصبافكالىالمصمميلتصقانالحديخئةالمدرسةفيوالمفروض..المسرحخشبةبجويسىماتوليدالىعملهفياًلمخرجيحتاج

يرتقيوانبكئرذلكمناهمهوماالىاللقواعديتركوانبهينفعلبينمتسرباهممثليهاوانفاسالمسرحيةبانفاسيحي!اللذياللجوهذا

يعيشالتيالمسرحيةبشخصماتالارتباطوالىالوضوعيةالىبافكارهواهم..اللفنيالعملفيالمسرحيةالحادثةومكانالديكورجنبات

بالمسرحالازياءمصممعلىكما..والمعايشةللنصقراءتهخلالمنمعهابخلقهفالمهـخرج..الممثلفن..رولرمااولالجوهذافيهيؤلرما

عيوبهاعلىوالاطلاعوالممثلاتالمهتنلينجسامابناءوتركيبيدرسانرساتهفيالمضيعلىالممثليساعدالفنيةبالعناصراثبعالهواءهذا

واالممثليمثلهاالتيالشخصيةدراسةعنددراستهايمكنحتىاعطى(الاغريق)اللقديم2اللعصرففي..والفنالحقيقةاجلمنالفنية

نالاالممثللشكلمظهرهافيالملابستخضعانيجبواخيرا..الممثلةهداالكاتدرائيةسلالمحققتالوسطىالقرونوفي،اللجوهذاالمدرج

المسرحمة.الملابسلشكلالممثليخضعوخلقهالجوعمليةتتوللدالحديثاللعصروفي،وقتذاكللمسرجةالجو

كريخجولونالمخرجرددهماالمجالهذافيتايروفويعارضمشكلةحلقدعصراناكليعنبموهذا..نفسهاالمسرحخشبةمن

.ذلكالملابسيتصميمعمليةانهاءعنالمسئولىهوالمخرجاناعلنعندما.ويلائمهاطبيعتهيوافقبماالمسرحخشبةجوخلق

يتفرعانفنانكليرغمواحدفنفيعامةالفنونجامعالمسرحاننراهالعصورمرعلىالمسرحخشبةنطورتاريخالىرجعناواذا

مظهرهيالجديةكانت.واذا-ثفافتهوش!يجةخبرتهحسبللعملهالتطورانكذلكونرى..الجديدوالماكيتالاولالماكيتفيينحصر

حقلفيمشتركفنانلكلفانباطنهوفيظاهرهؤبماالمسرحفبماًلعمل..المسرحبخشبةانخاضالاسك!تشاوالرسممسودةبواسطةجاء

فنانعملفيالالتدخلعنيشغلهومابهايضطلععاالاعمالمنالمسرحمعاونةفرصةاللديكورمع!ممالراسمللفنانيفس!جانهمهكلوكان

يحددهيجبان-النيروالتوجيهالاتنرافطبعاتايروفينرولا..اخراسموهبماعنيقدالطبيعيوالمسرح..الجوهذاايجادعلىالمخرج

يقومانولكن..وتنفيذهاالملابستصممماتعلىملاحظاتهفيالمخرجالمسرحيالجوعلىيعثراناستطاعخلالهفمن(المسرحخشبةماكيت)

بذللكويضرب..الازياءمصمممهمةفهذهالتصميمبمهمةبخنفسهاثساعدةبمثابةوكانالممثلونالماكيتداخليتحرككانحيثالخشنةعلى

النتيجةبهجاءتوما2الملابستعيمفيالمخرجتدخلعلىمثلافتاصروالطبيعيونفيهاثارفترةذلكبعدجاءكتثم.الطبيعةعلىالرئيسية

اثنس!اء"كوميسارجافسكي"المخرجتدخلفيقد-وخيبةفشلمنولليسالمسرحللخشبةالرمزيةانهيمثلاعتبارعلىفكرتهوعلىالماكيتعلى

شكلعلىالملابسانجاءتوالنتيجة.."العاصفة"لمسرجبةاخراجهتوليدفيلهالممثل-.تبعيةورغم-ذللكاهميةورغم،نفهاالخشبة

مصمميولدهانيمكنكاناللذيوالجواللفنيةللحساسيةمخالف.اخراضدفكرتهثارواقدانهمالاالجو

العلمية.الالسصيعلىوصممهاوضعهالوفيماالازياءيشدلاالديكوران"عشرالتاسعارقرناوائلفيهوفمانقال

..للممثل."المسرحيالعرضتشغلفيحديثةصورةجوهناكطالمااننفرجعين

المسرحيقاماجلهمناللذكيهذا-الم!رحيالمتؤج..واخيراعرصباجتهاديعملانيجبالمسرحخشبةجوفانهذاوعلى

ي!غلقالمخرجاجلهومن..ارهمادودراسةفيالممثلونيص!ى!راجلهومنمنيكوناخرتسيءالىينصرفطلاحتنىوذهنهالمتفرجبعينالاحتفاظ

وجوها.المسرحيةا-!اثعنابعادهعلىبعداويبعدهانشأنه

صففيعنهالتخليايمكنلااللتيالعتيقةالمسرحنظريةهيمفلاحداث

الذيالمكانفلا..ا!مرحخنتمبةاوالمكانوليسالاحداث..المسرح

القيوم!ثنفهاالمسرحخشبةولاالمتفرجفيالطئميريولدمقنعالاحداثفيهتجري
.هذاتولدانتستطيعموسيقيةوتأثيراتواضاءةخدعمنتحويهبما

لحدوالور!سودانا!ومعدمكشةؤورواالم!مانما..جغراميااطلساليسفالمسرح.المشاهدنفسفيالأير
..05واًلممثلوالمخرجالمؤلفيث!هالذيالجواللىلللوصولالنهايةفي

رو!جلةوكذللث،الصربيةالمطبوعكاحدثواحدا-ودتكونشيئادتقولانتكوينالوانتتجمعانهوالمسرحوصاحب

..نر...-مصلحةنفتضيهماحسبالبعضبعضهمعيتعارضلاواحداجوا

.الادابدارومسسورا!اعيييرالبيروليه!!سيوالهدفالفهمونقلالتميبرعلىلللممثلاللقوةيعطىمماالمسرحيا-دئص

المتفرجيئ.لاذان
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له..المناسبالشكلوايجادوتفتيت!النصفهملييحاولعليهحجرته

صيس!صالمير!يا+ئ!اسالشىأشيءلاةيشدهاللذيالمتؤجهذااجدمن..والانجاردلكسبدعةكه

علىلللاسرا!الحكوميهالمصالجالحكوماررسطماجلهميالدجم!اوهو

المسرحمستغلةطمقةوتنشا-لىقهـابةدونالمالاجلهمنونبنلالفن

الئشراتوتصدروالمناقشاتالئدوات.قاماجلهءن..المسرعفدر

..منوتقييمهالعرضمشاهدةفيلمزاملتهالنقدكتابويسارعالفنية

محموعة*دا!دارفيهاتقدمحليدة*سلسلةالنهضةفياجاالاسجمرفيهباتعريفمقالياخش!ما(ننؤجهذااجل
.....ومكانزماناكطفيالمسرحية

كباروضعهاالتياللعالمبهةالمسرحيالتمنلمسرخشهر-7كئدئعهخلاراليسيمنوالعرببمالعا!الصرعرواجهواللذكطوالمتؤج

وجدانياالمسرحخشبةمتعدياالحافةبانوارماراعليهيجلساللذي

مئهاثص!لرعلىيقفالذيم!المقنلوبينبينهب!نفصالاحيانايحساكصمع

يربطهءالذيالدمويبالشريانالمتفرجاحمساسفعدم.المسرحخنسبة

...اً.اًذاتالمسرحياتفي2برومااوليبدوالمسرحفوقيقدمدمااحببا!ا
لداضلهء-اً!طمسرحاوالللامعقودمسرحاواللعبثمسرحاككاراوالجديدةالاؤ*ار

قمورل!وبوئىومستتيعانه..لاالدينمقاماتفيتسككمسرحياتلهتقدمحيثالالحاد
...والممثلافتفرجبينيتولدالذيالمؤقتالتعارضينشأهنامن

سرترلولحاممثلقالمالتمثيلدورمناف"لعةالشاذةالاحداثبعضهناكأنكما

...منهاحادثةواذكر..الانفصالهذافيسببااحياناتقونالممثلينوعن

مطرجيجلكلوالمحاميادريسسهيلالدكنو)ترجمةرقومبوتسوليمالمثهورالامريبهيضلالممكانحينملم9091عامحدثت

.ل-ى..2الثمنوعلىوبالضبط.."عطيل"مسرءجةفي"ياجو"روربتمثببل

لاواقناعهعطيلاغراءياجوفيهيحاولاللذيالمشهدفيالتحديدوجه

رهر؟شاس-32فهـيناديةطلقاتسمعتان0.لهالطاهرةدزدمونةزوجننهبخيانة

خشبةعلىصريعابوتسوليمالممثلبعدهاسقط..المسرحارجاء

وركا-فقيربكو+ئكلسياتابعفطالضباطاحدانتبينالحادثاستقصاءوعندالحالوفي.المسرح

مصطفى-ش!!ترجمةانفعالهبينفعلها..القانلهوالعرضقناهدكيمنالاهريكيين

الامريكيالضابطصوبماتالممثلانابلغوهوحينما..بالتمثيل

بةلق.2.النمن.نفسهوقتلنغسمهالىالمسدس

واحدقبرفيوالمتؤجالممثلمعادفنهماعلىالامريكيونوصمم

حمسىه!رو!مأ--3."اللفييالمتؤج،اللفييالممثل"شاهدهعلىكتبحيت
."......كا..!اغلبيعتقدوالتيالمسرحفيالكاذبةالنظريةانتايروفو-سكد

ثورامرنجريتتالمفيمكنولابهالطئ!يمكنلاالمسرحفنلاانوهيصحنهافيالممثلين

ادويسسهي!لإللدبهتورترجمةالممثليولدماكثرااذ-خاطئةنظرية-بالمتفرجالاسليماتوليده

عليهيستعصيفياسورشيقةومراحلفنيةاشك!البروفاتاثناء

ر.ل.02الثمنفض!لا..بالمتفرجيئمليءوالمسرحالتمثيلاثناءاحيانااستحضالىها

..الجيبلمسرحاخراجياثناءبنفسيالظاهرةهذهلمستقداننيعن

كقمفثه-ص-4فيتمثلانعادتهامنوكانشابةممثلةمععملتحينالعامهذاالمصري
.0..النظارةبمقابلةاكتمالحالهفيالمسرحيكونلاحينماحا!!ااحسعن

بيرانعلميلو!لويجي"طعض3..بالعكسوالعكس

طرابيشرجورجنرجمة.الممثلونيعتقدءماويدحضتاصلروؤطرأىيؤيداخردلليلوووذا

كماجلستهفييمتصرفانفعليهالمسرحفينفسهالهت!ؤجدورعناما

لىل..2الثمنخشمبةعلىلهيتراءىماخلالىمنالعاديةالحياةف!تمامايتصرف

ومنطقشها.للاحداثنتا؟مهبهمني!حسوماالمسرح

تمث!-5وهيبها7وتتمسكتعاليمهادائماتعلن"ايروفم!رسةقانواخرا
..:التاليةالشعاراتفيتننلخص

ساركريوللإجدلىتاليف.المسرحهوالمسرح.

مجاهذمحاهذعدرجمة.المسرحخشبةعلىتمثلالتيالاحداثقوةفيتكمن11سحقوة..

له.لناقلاهواذ..المم!لهواللح!.

ر.ل..2اً!ثمن.للدوروتقديمهوعلمهوثقافتبماموهبتهفيالممثلقوة"

الناجح.المشرحفياللدافعةالقوةهوالجادالممثل).

الديةالتقافةعلىيوقفواصولهالمسرحبقواعدالمعرفةجمم!تاح.

وحدها.

بير--وحت-*هـأر-.*دابه!مبولىأكق)دهـكم!الماهر-
.المتطورالحديثالمسرحؤيالايقاعاهمبهلاه

.المسرحهوالمسر"ح..ثانيةمرةواخراً.
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