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جسد الممثل يشير الى شخصية أو موقف أو ونق اجتماعي أو حاله سيكولوجية معينة بل        
قد تشير احيانًا الى شيء ماد  ) طهرة س شجرة ( وفي بعو التجار  الحديثة قد يكون لهذا الجسد 

الشبا  س أدوار الشيوخ األ انه بالذات للة اخرف مختلفة تمامًا عن تلك التي يتظاهر بها مثل لع  
 باستخدام للة المسرح يكون بمقدار الممثل المتحول عن طبيعته الجسديه تجسيد الشخصية الجديدة د

لهذا وج  على الممثل أن يروو جسمه دا مًا لكي يصبح مرنًا مطواعًا معبرًا د  ن خاصية       
س فقد يتصادف احيانًا أن يعبر جسم  المرونه ونرورة توفرها في جسم الممثل ألمر جوهر  جداً 

الممثل بشكل فجا ي بصورة ال  رادية انماطًا مختلفة من االوناع واالفعال  وردود االفعال الجسمانية 
فعذا كان البد له من أن ينتفق من هذه المرونه فيج  أن ينق تلك المرونه تحت سيطرته ومق ذلك 

طرة ال ياتي اال من خبل االستمرار في التمرين ينبلي أن يكون وانحًا  التحكم في هذه السي
 والتدري  د 

لقد ركط ستانسبفسكي مبكرًا على تطوير الجهاط الجسد   عند التجسيد وأراد أن يكون جسد        
الممثل مثل )) البارومتر(( يستجي  للتبادالت الروحية كلها س وينسج بشكل فني را ق الحياة الداخلية 

 للشخصية  د
فكل ونق من أوناع الجسم وكل أيماءة  ينبلي  أن تكون  محددة المعالم ومنطقية ووافية       

باللرو في حدود الظروف التي يتطلبها  الدور التمثيلي د وال أدل على ذلك  من أن الممثل الذ  
 اليتقن استخدام جسمه يشعر بعدم الثقة في نفسه على خشبة المسرح د

الس يتخذ معنى مختلفًا عنه في حال الوقوف وبالتالي تختلف قيمة تاثير وبالفعل فالجسد الج       
الشخصية قوًة  أو نعفًا ولو أن هناك حاالت فيها الجسد الجالس أقوف )ملك بين حاشيته أو قاني 
محكمة ( وهكذا تختلف قوة التاثير الناجم عن ونق الجسد للممثل بعختبف اوناعه واتجاهات 

 لتي يتمونق فيها وقوفًا أو جلوسًا  د حركته بل واألماكن ا
ويعد )الوجه( أهم جطء من جسم الممثل وخاصة الفم والعينين فالوجه ينفرد دون  سا ر        

االعناء بقدرة ها لة على التعبير المنوع المرك  الرهيف س فهو يرسل  شارات واعية أو  ير واعية 
الصحية س ودرجة انتباهه وموقفه العام وارا ه تدلنا على حالة صعبة  صاحبة  الشعورية وحالته 

الخاصة س وأهم  شارات الوجه هي االبتسامات والنحكات التي تعبر عن االهتمام والترحي  أو 
البهجة واللذة والمتعة س وتواطيها في األهمية الدموع وعبمات العبوس التي تعبر عن الحطن واللن  



لون عادة الى التدري  على  رسال هذه االشارات اال بقدر أو عدم الرنى والقلت د وال يحتاج الممث
 قليل  لكن عليهم   قناع المتفرجين بصدقها وهو مايتطل  مهارة كبيره  د

 ن الوجه هو فناء الحواس الخارجية لإلنسان فهذا يعني انه ببساطة شاشة االتصال بالعالم        
وعه  وفي مقدمة  الحواس الظاهرة تقق العينان الخارجي باآلخر التي تعرو الرسا ل اليومية المتن

مصدر الر ية ومفتاح التواصل المستمر مق اآلخر س  ن العينين هما  مرآة  النفس فعن  أقل خط أو 
حركة أو لون يحيط بها يمثل تعبيرًا  ورسالة وانحة لآلخرين  قادمة من أعمات  الشخصية وعلى 

 الجميق فك رموطها فورًا  د
الممثل التي تنظر وترف تلفت نظر المتفرج وبالتالي توجهه الى النقطة المطلوبةس في  فعين        

 حين يشرد ذهن المتفرج  ذا خلت عين الممثل من التعبير  د 
أما ستانسبفسكي فقد تنبه الى امكانية اخرف لعين اونسان  ذ  الحظ أن اونسان اليستطيق        

ن ما يستطيق بواسطتها أن يفعل اينًا د فب  عج   ذا كان التعبير بعينه عن مشاعره فقط وا 
ستانسبفسكي يستعمل التعابير مثل التجسس بالعيون س والفحص بالعين س واوستحكام والتراشت 

 بالعيون  د 
التمثيل في النهاية هو نشاط مر ي مسموع في آن واحد سأ  نشاط عنو  أواًل وأخيرًا س       

ما هو سلسلة متصلة من أفعال الشخصيات التي يمثلها ومن  ثم فنحن ننفعل ومايقدمه لنا الممثل  ن
بما يقدمه لنا أكثر من  نفعالنا به لو أكتفى فقط بالحكاية أ  سرد مايحدث له وما يفكر فيه وما 
ينفي " المسرحانية " على المسرح س أ  مايجعل منه مسرحًا بحت  نما هو جسد الممثل فهو يعبر 

 ل وعن فورية الحدث وماديته الخاصه دعن وجود الممث
 ن جسد الممثل لم يعد مجرد هيكل ادمي ونسان يتحرك على خشبة المسرح س والهو أ  جسد       

ولكنه جسد ) معين ( يمثل مركط الجذ  من خبل طاقاته التعبيريه التي ترسل الدالالت الى المتلقي 
 ثل بوصفه عبمه من عبمات العرو المسرحي  د وهي الطاوية التي ينظر من خبلها الى جسد المم

يقول ستانسبفسكي "  ن الحل الصحيح للمسالة الجسمانية يساعد على خلت حالة نفسانيه       
مب مة س أما عدم توصلكم الى الحل يجعلكم تقومون بتمثيل تافه س فعليكم أن تحددوا طابق الشخصية 

بط بها س ومن البطم  دراسة كل حركة صليرة من حركات هذه بالقيام باقل الحركات البسيطة التي ترت
الشخصية للوصول الى الحقيقة ومن ثم في هذه الحالة وحدها يستطيق المتفرجون أن ي منوا بطبيعة 
تمثيل هذا الدور التحتقروا أقل حركة من الحركات الجسدية وحاولوا العناية بها لكي تكونوا واثقين من 

شبة المسرح ومن انكم ت دون الدور على حقيقته أن أقل حركة جسدية وأصلر سبمة التمثيل على خ



الحقا ت الجسدية والتاكد منها كل منها له أهمية عظمى في المسرح ليس فقط في المواقف الصليرة 
 فحس  بل في المواقف الحاسمه اينًا د 

تصبح الحركة مرنة وجميلة وي من ستانسبفسكي في تمرين الجسم لتحسين القوام وتعديله لكي       
وكاملة د وعلى أ  حال فيج  على الممثل أن يتذكر دا مًا بانه المكان للمطاح والحركه الميكانيكية 

شارة لمجرد أنها جميلة ومرنة  ذ  البد  أن تعبر االشارة  على المسرح ويج  أن اليستعمل الممثل أية 
لها وعند ذاك فقط تصبح صحيحة ومنطقية وصادقة س  ن التمارين  عن تجربة داخلية وتكون أنعكاساً 

اليومية على الرقص والباليه والمبارطة والحركة األيقاعية والحركة المرنه أمر نرور  للحصول على 
 أجهطة جسمانية جيدة  د 

نما        أمام وقد أدرك  الممثل أنه ليس أمام مجرد  شارات جسدية يطلقها في مواقف معينة س وا 
أنسات داللية لها مفعول الللة وعليه أن يتقن القيام بها  ذا أراد أن يكون مفهومًا س ويريد أن يشت 

 طريقه في عالم الفن د 
 : مهارات التمثيل الصوتية :ـ2

يعد الصوت في المسرح من أهم عناصر التعبير عند الممثل فنب عن كونه وسيلة من        
أثناء عرو المسرحية ومق ذلك يمكن القول بان معظم الممثلين وسا ل األتصال بالمشاهدين 

اليستخدمون أصواتهم بالشكل الصحيح فالممثل يحتاج الى صوت مرن في مقدوره تادية أ  نوع من 
 األصوات التي تتطلبها المسرحية د

أما  ذا وحتى ي ثر الممثل وهو فوت خشبة المسرح من خبل كبمه ينبلي أن يمتلك صوتًا جيدًا      
كان هذا الممثل موهوبًا ولكن صوته بالكاد يسمق في صالة المتفرجين فان اوعتراف به مهنيًا سوف 
اليكون كامًب والينبلي أن تتراكم األفكار العميقة والمشاعر النبيلة فوت الخشبة ونحن نقبحها ونشلها 

 باصوات شاحبة منطربة ونحلة  د
لذلك يج  أن يتوفر للممثل صوت مطواع يمكنه من االستجابة لكل التعبيرات الصوتية التي        

يتطلبها الدور والشخصية المسرحية سواء من ناحية االفعال أو ردود األفعال التي يعبر عنها أثناء 
يقاعه د  العمل بتلير الطبقات والقوة الصوتية وكذلك درجة سرعة الكبم وا 

لى الممثل أن يجعل نبراته ونلماته  مب مه لألفكار والعواطف فهو مبتهج تاره س وشاك تاره فع       
س وهوساخط حينًا ومتهكم  حينًا ومتعج  حينًا س فب بد  أن ينوع صوته ليب م شعوره ويساعده على 

 التصوير  د
يعدان من أهم أسلحة   ن البراعة الذاتية في أستخدام  الصوت والتحكم فيه بالشكل المطلو       

الممثل في األداء والتعبير أثناء التمثيل فعندما يمتلك الممثل طبقات صوتية  جيدة ذات نبرات 



ونلمات معبره فانه يستطيق  أن يتكلم بونوح تام ويكون كبمه مفعمًا بالتنويق والتليير في سرعة أو 
ي تشديده وتركيطه على بعو الكلمات انسيابية نسبة  الى مايتطلبه المعنى المقصود مجسدًا ذلك ف

 والمقاطق الصحيحة  د
وذلك للحصول على اوحساس الصادت والعميت بكل مايحمله من  قناع ومصداقية وللصوت        

طبقات متعددة أهمها الطبقة العاليه والطبقة المنخفظة والممثل يلون صوته وفت هذه الطبقات حتى 
 يعطي التعبير الصوتي المناس   د

ومن هنا تبدو األهمية الكبرف التي منحتها بعو مدارس التمثيل للكلمة بوصفها عص  فن        
التمثيل س ولإللقاء بوصفه أداة التوصيل الر يسية والمهارة األولى التي يج   أن يتحلى بها  الممثل س 

دف هوالء د  في وهكذا يصبح جمال الصوت وأتساع مساحته هما الميطتان األكثر تاثيرًا للممثل د ل
حين أن جمال الصوت يكمن في دراميته وقدرته على التلون بالوان الحياة ذاتها س ومن ثم قدرته على 

نفعاالتها في المواقف المتباينة خبل السيات الدرامي اوفتراني ا  توصيل خصا ص الشخصية  و 
وط المسرحية  التي تلطمه والينفي هذِه األهمية أن يتحلى صوت الممثل بالونوح والقوة في ظل الشر 
 بتوصيل صوته الى أخر مقعد في صالة المتفرجين حتى في أقوال الهمسد

وي كد ستانسبفسكي على أن الممثل البد أن يتلقى  دروسًا في الصوت  وااللقاء بشكل مخطط       
ومدروس ويج  أن يمرن صوت الممثل كما يتمرن الملني س  ن الكبم على المسرح ذو أهمية 
خاصة فعندما يمتلك الممثل صوتًا جيدًا وقدرة على اللفظ  يصبح قادرًا على األداء الصوتي من  ير 

 عسر بل يستطيق الكبم بحرية ويستطيق أن يسمق المتفرجين د
وكذلك البد من تدري  أجهطة التنفس على توسيق التجويف الصدر  بتمارين التنفس وتدفت        

ية كي يتمكن الممثل من التنفس العميت والمريح النرور  وخراج النلمة الهواء عبر القصبة الهوا 
والدرجة المطلوبة س لذا يتطل  التنفس السليم  ستخدامًا صحيحًا للحجا  الحاجط والر تين والعنبت 
الواقعة بين النلوع ففي عملية الشهيت ينبسط الحجا  الحاجط ويسمح للر تين بالتمدد واألمتبء 

أما في أثناء عملية الطفير فيحدث العكس تمامًا س وعند النطت يخرج الصوت بشكل طبيعي بالهواء س 
 سليم ورنان وتتدفت األلفاظ واألصوات بسبسة وكانه  اليوجد مايعوقها أو يقاطعها د

 ن طبقة صوت أ  شخصية مسرحية تختلف في قليل أو كثير عن طبقة  صوت الممثل والبد        
التقار  بين الطبقتين وفن التمثيل يقوم على دعامتين أولهما تصوير شخصية الدور للممثل أن يوجد 

واألمتبء بها س ثانيهما التعبير عن ذلك التصوير بااللقاء وااليماء والحركة ويعتمد نجاح الممثل في 
الى بناء تلك الدعامتين على مواهبه الخاصة وعلى تدريباته فهناك ممثلون يمتلكون ناصية االلقاء 

أبعد حدود فعذا  أنطلت وحدهم صوت في دور ي ديه دعتك جهارته س ودفء نبراته ثم تسلسلها في 



 يقاع آسر فستجد من معاني الكبم الذ  به هذا الصوت باونافة الى فصاحة النطت  من مخارج 
 الحروف  د 

وسا ل السمعية المختلفة البد للممثل من أن يوصل الى المتفرج كلمات الم لف ونقل معانيها بال      
  س  ذ يتم   يصال المعاني  بواسطة الوسا ل األتية :د

يصالها  الى أبعد نقطة في المسرح ومن  ير تبطم بين  أد التونيح : تونيح الكلمات وحروفها وا 
الحروف والمقاطق الصوتية بخروج الحروف من مخارجها س أ  يج  أن تتوفر لدف الممثل القابلية 

الوانح حتى يصبح باالمكان فهم  معنى الكبم الذ  ينطت به دون عناء وهذا ينطبت  على النطت
حتى على المقاطق التي تتطل  السرعة في الكبم  ور بة في تجسيد أفكاره ومشاعر معينة يفرنها 
العرو المسرحي س لذا  يج  أن يكون تلفظ الممثل  ثناء التمثيل سليمًا  ذ يلفظ مخارج الحروف 

حيح وسليم وخال من أ  نوع  من التاثيرات التي تتركها في صوته اللهجات الريفية أو بشكل ص
 المحلية د

 د التقطيق : أ   ستخدام الوقفات المناسبة  ذ التكون قبل انتهاء المعنى والسيطرة على أماكن 
يجاد العب  قة بين الكلمات  دالوقفات والتميط بين أنواع الوقفات ألن الوقفات ت ثر في  فراط المعاني وا 

( بان السكتات هي موانق الوقوف  أثناء  الحديث عندما ينتهي 2002وتونح )العناني        
الكبم الى نهاية كاملة أو نهاية ناقصة س أما النهاية الكاملة فهي الوصول الى المعنى القاطق التام 

هاية الناقصة هي الوصول الى الذ  يصلح ألن يكون ختامًا للمونوع  كله أو ألحد جوانبه د والن
 معنى كامل جط يًا   ير أنه اليطال محتاجًا الى أست ناف الكبم للوصول الى الكمال التام  د 

جد التركيط : ومعناه النلط على الكلمة في الجملة التي ينطت بها المتكلم نلطًا يبرط الكلمة 
مل المعنى الر يس في الحديث ويجعل لها صفة خاصة تميطها عن سا ر كلمات الجملة التي تج

حساس المتكلم نحو  والتركيط ليس  نلطًا المعنى له يقصد به  رتفاع الصوت س ولكن مراعاة 
المعاني التي يسوقها س هذه المراعاة تبرط شخصية المتكلم وتحدد ميوله كما أنها تكس  الحديث 

هو الصوت المطلو  لكل حديث حبوة وجمااًل بالصوت المنلم المتنقل بين المناطت الموسيقية و 
 والمرجو للتاثير على السامعين  

براط الكلمات  والجمل المهمة وتفنيل األهم على المهم د ويقصد بالكلمات        أ  بعظهار وا 
 المهمة تلك التي تعبر عن الفعل األساسي وعن الفكرة األساسية للمشهد أو المسرحية د

براطه عن المقاطق األخرف المجاورة له س أو  أما )النبر( فيتم بالنلط  على       أحدد المقاطق وا 
عطاء النطت جميعها تنشط س  ذ تصبح  بارتفاع  الصوت ويبحظ أنه عند النبر بالمقطق المنبور أن 

 آلية الصوت عالية وانحة في السمق  د



قاطق  الكلمة  ذ دد األنعطاف الصوتي : ويقصد به تليير الطبقة الصوتية  أو القوة في الجملة أو م
 يستطيق الممثل   يصال المعنى الحقيقي للكلمة أو الجملة ال المعنى  الظاهر د

هدد التلوين الصوتي : أن التلوين الصوتي هو تنويق صوت الممثل أثناء االداء  د أ  التعبير بمعنى 
س المركط س  الكبم وبطريقة النطت وتكييف الصوت وتكوينه عن طبيعة الشخصيات ) الجنس س العمر

اونتماء اوقليمي( س ونفسياتها وعواطفها )البخل س الكرم س العشت س الكره( وأمطجتها ) السرور س 
 اللن ( وحاالتها )الوعي س السكر س المرو س الجنون(  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


