كٌف نفهم االرتجال المسرحً ....أثناء البروفة
أثناء العرض المسرحً.....؟
دراسة و تطبيقات
فٌصل فائق صبري

االرتجال بشكل عام هو اجتهاد شخصً ،أي كٌفٌة إلقاء خطاب  /قصٌدة  /عزف موسٌقً /التمثٌل أو
االخراج المسرحً...الخ من الفنون الجمٌلة من دون سابق تخطٌط أو تحضٌر .سوف نختار هنا
االرتجال فً المسرح خاصة عند (الممثل الذي ٌحمل الرسالة المسرحٌة بعد إدارتها وصٌاغتها األخٌرة
من المخرج بوصفه قائد العملٌة المسرحٌة بأكملها) ...وسنناقش الموضوع على اساس ان المسرح
ٌصعب فٌه االرتجال وذلك ألسباب عدٌدة ،منها ما ٌعتمد على ثقافة الممثل والمخرج و ممارساتهما
الٌومٌة وما ٌضعانه على الركح من رسائل ،و سوف نذكر أسباب أخرى فً أثناء مداخالتنا هنا فً
دراستنا الموجزة هذه.
االرتجال فً المسرح ٌعتمد أٌضا على فنتازٌا الممثل والمخرج وذلك من خالل الحركة ،الحوار
واالضاءة/الدٌكور ...إلى آخر ما ٌظهر على الركح طبعا مع اتسام ما ٌقدم (فً إطار االرتجال) بسمة
عدم وجود التحضٌر أو التخطٌط المسبق له .وٌتم كل هذا اما فً أثناء البروفة أو العرض ضمن سٌاق
العمل المسرحً وسٌاق االلتزام (األخذ بنظر االعتبار) بكل من الناحٌتٌن الجمالٌة و الفنٌة ومن دون
تشوٌه هدف العمل (العرض المسرحً) الذي ٌقدم أمام جمهور.
إن المرحلة االولى للبروفة التً ٌتم فٌها تكوٌن بعض المشاهد والذي ٌكون فً اكثر االحٌان ولٌد
المصادفة النابعة من عمق الممثل و دواخله واحاسٌسه (بال إغفال للتوجٌه الواعً قبل ذلك)  ،حٌث هنا
ٌمكننا القول بأن الممثل ٌضع الحجر األول لبناء الشخصٌة؛ بعد دراسة نظرٌة عمٌقة لها (الشخصٌة),
بشكل عام فالممثل ٌرتجل من اجل تحسٌن صورة المشهد أو االضافة الٌه ،وهو امر طبٌعً بالنسبة
لبعض المسرحٌات الكومٌدٌة او الشعبٌة لما تحتوٌه فً بعض االحٌان من فرص الخروج على النص و
التعرض لمفارقات مستوحاة من الحٌاة العامة بشرط ان ٌكون هناك تناسق بٌن الحوار و الحركة فً أثناء
الخروج من النص و العودة للنص األصلً ثانٌة بعد برهة.
وهكذا فاالرتجال عند الفنان المسرحً هو بحثه الدائم حول االكتشاف و االبتكار عن عنوان لمشهد
العرض الذي ٌعتمد على العالقة التراكمٌة للممثل والمخرج اللذٌن ٌعمالن مع بعضهما بمرجعٌات تأثٌر

وإعداد نفسً جمالً ألماكن وأجواء مختلفة ،وتجارب و ورشات عمل عدٌدة ،ولكنها فً النهاٌة
وبالمحصلة تؤدي الى الفهم المشترك والتناغم بٌنهما.
إن أصل كلمة االرتجال  Improvisationحسب تعرٌف (المعجم المسرحً) للدكتورة ماري الٌاس
و الدكتورة حنان قصاب ،فً الفعل االٌطالً  improvisareالذي ٌعنً تألٌف شًء ما من دون
تفكٌر أو تحضٌر مسبق ،وهو مأخوذ فً األصل من الكلمة الالتٌنٌة  improvisusالتً تعنً ماهو
غٌر متوقع ،وفً اللغة العربٌة أن ٌقوم به من غٌر ان ٌهٌئ له.
تارٌخٌا ً نتلمس أصول االرتجال من ممارسة الطقوس الدٌنٌة او االحتفاالت االجتماعٌة التً كثٌرا ما
نرى مساحة خصبة لحرٌة المؤدي ضمن مسارها أو خطها العام ,كما أن االرتجال كان معروفا فً
مختلف الحضارات على شكل مهارات و ألعاب تقوم على ابتكار شًء ما ٌقوم به المؤدي أو الالعب
(.)1
فً المسرح القدٌم كان لالرتجال الدور االساس فً أداء الممثلٌن الجوالٌن و االٌمائٌٌن الرومان ،وفً
عروض الممثلٌن الشكال الفرجة الشعبٌة فً القرون الوسطى فً أوروبا وفً أداء المدائح و المقلد و
الحكواتً وغٌرهم فً التقالٌد الشعبٌة كما هو موجود فً البلدان العربٌة)2(.
ان اهم فترة اكتمل فٌها االرتجال كمصطلح و أصبح أداة مهمة للممثل و المخرج الحقا ً هو عند ظهور
كومٌدٌا دٌلالرته ( ,)3التً تعد من أهم المحطات فً تارٌخ االرتجال ،وقد انتشر هذا االسلوب من
الكومٌدٌا فً القرنٌن السادس عشر و السابع عشر ،حٌث ظهرت أسالٌب االرتجال العفوٌة مع الزمن وقد
تراكمت على شكل خبرات فً فن التمثٌل وأداء الممثل التً سمحت للممثل البلوغ الى تقنٌات عالٌة فً
شكل األداء و المستوى الفنً  ،بحٌث صار لها قواعد حركٌة منمطة ،على الرغم من ان الجانب
االرتجالً الداء الممثل فً كومٌدٌا دٌلالرته ٌبدو وكأنه ولٌد اللحظة ولم ٌتم التحضٌر له مسبقا ,فأن واقع
االمر عكس ذلك آلن بنٌة كومٌدٌا دٌلالرته تقوم على أسلوب معروف و ذات مالمح بارزة ال ٌكلف
الممثل سوى ان ٌؤدي بشكل متنوع لما ٌطلب منه الدور  ،وكذلك المواقف التً تطلبها الحالة اي البنٌة
االساسٌة لفكرة المسرحٌة ضمن خطوطها العدٌدة,أي ان االرتجال فً أداء الممثل من الناحٌة التقنٌة هو
ان ٌحضر ما ٌمتلكه الممثل من خبرة و نباهة و ثقافة.
عندما نذكر االرتجال ال نعنً التشوٌه للحوار أو للحركة (الممثل) ،أو بروز حركات و حوارات
عشوائٌة تؤثر على القٌمة الجمالٌة و الذائقة الفنٌة للعرض المسرحً ،أي ان كال من الحوار أو الحركة
لهما مفهومهما و داللتهما و مبررتهما و االفعال التً ٌقوم بها الممثل على الخشبة لها عالقة بالعرض
المسرحً و مكوناته ,لكن شرط أال ٌدخل فً المشاهد المباشرة فً أثناء العرض ,حٌث ٌقول فٌوال
سبولٌن فً كتابه االرتجال للمسرح (فلنتجنب االتجاه المباشر الى المشهد ،فبدال من أن ٌكون أرتجاالً
سٌصبح هذا بشكل ثابت مؤتمر القصة وهم ٌتحركون هنا و هناك على المسرح) ،وأرى هنا بأن مؤتمر
القصة الذي ذكره سبولٌن وصف مقنع ,ذلك ألن العرض المسرحً ٌفقد جمالٌته و كذلك وحدة
الموضوع ،وٌقع الممثل فً مأزق التكرار من ناحٌة الحركة و الحوار  ،و انا اسمًّ هذه الحالة (فقدان
هوٌة الشخصٌة) التً ٌمثلها.
لكن من ناحٌة توزٌع االدوار ال أتفق مع رأي سبولٌن عندما ٌقول(االرتجالٌ ،مكن أن ٌتم ذلك بنجاح مع
االشخاص الجدد) أي مع الممثلٌن الجدد.فأنً أرى أنه لٌس بالضرورة االشخاص الجدد أو الممثلون
الجدد هم الذٌن ٌرتجلون بشكل جٌد  ،فهنا نفقد شٌئا ً مهما ً اال وهو الخبرة المتراكمة للممثل المحترف،كما
أنه ٌكون على تضاد مع فكرة كومٌدٌا دٌلالرته  ,وهنا أستفسر أٌن خبرة الممثل و أدواته و ثقافته؟ لكن
ٌمكن القول بأن الممثل الجدٌد و الممثل المحترف ٌكونان على مسارٌن أو خطٌن متوازٌٌن فً بداٌة
االمر ولكن ٌلتقٌان فً نهاٌة المطاف عبر التعامل الٌومً مع بعض وفهم الواحد لآلخر من خالل ورش
عمل ٌتضمن تبادال ثقافٌا و معرفٌا و عملٌا لٌمنحهما الحقا فرصا ال تكون متساوٌة بالتاكٌد لالرتجال.
ولو أخذنا المسرحٌات الكومٌدٌة الشعبٌة للممثل والفنان المصري عادل أمـام فكثٌر مما نشاهده ،هو أن
عادل أمام ٌرتجل بعض الحوار او الحركات  ،وٌذكر اسماء صرٌحة للممثلٌٌن على الخشبة و امام
الجمهور من دون ذكر أسماء الشخصٌات ،ومن هذه المسرحٌات مسرحٌة (الواد سٌد الشغال) و

(الزعٌم) ،حٌث نالحظ فً مسرحٌة (الواد سٌد الشغال) جانبٌن االول خروج عادل أمام من النص وذلك
بأرتجاله بعض الجمل القرٌبة من جو و تفكٌر الجمهور المصري خاصة المشهد الذي ٌحاور فٌه الشٌخ
الذي ٌعقد الزواج على هدى وهً بنت رجل االعمال المصري  ،والثانً ارتجل الحركة فً مشهد الذي
ٌحاور فٌه الفنان عمر الحرٌري الذي كان بدور شخصٌة رجل أعمال مشهور و ٌرٌد ان ٌسكب الماء فً
جٌب الفنان مصطفى متولً الذي كان دوره زوج هدى ،وفً هذه المسرحٌة نشاهد اكثر من مشهد
ارتجالً ٌؤدٌه  ،األمر الذي ارى فٌه أحٌانا مبالغة الهدف منها اضحاك الجمهور بشتى الطرق  ،وهذا
ال ٌعنً انً ألغً حرفٌة الممثل الكبٌر عادل امام فً التعامل مع النص كحوار أو كحركة.
بنظري ال توجد استثناءات لالرتجال ،فهناك حرفٌة و عفوٌة تعتمد على الموهبة و الذاكرة االنفعالٌة لدى
الممثل الجدٌد و\أو المحترف ،واالرتجال فً الحوار او الحركة اٌضا هو فعل غٌر متفق علٌه من قبل
فرد او جماعة فً أثناء البروفة و\أو العرض ,ولكن ٌحتاج كما ذكرت الى حرفٌة و عفوٌة ،وٌعتمد
على مهارة و ثقافة و وعً شخصٌة كل ممثل او مؤدي.
البد من االشارة الى أن االرتجال ال ٌعنً الخروج من جمالٌات النص و اضافة حركات لٌس لها عالقة
بالشخصٌة التً ٌقوم الممثل بتجسٌدها ،فهناك امور مهمة ٌجب االنتباه الٌها وهً االرسال و االستالم
من ناحٌة االشارة النفسٌة عند الممثل و حالة التحوٌل و التغٌر  ،أي أن االشارة النفسٌة و التحوٌل و
التغٌر تعدان نوعا من االٌعازات المتبادلة بٌن الممثلٌن على الخشبة ,و على الممثل مراعاة ذلك فً أثناء
االرتجال.
أن من التجارب ( )4المهمة فً االرتجال ألعداد الممثل التً اعتمد علٌها ستانسالفسكً هً مجموعة
من التمارٌن تستند على االرتجال من أجل إعادة بناء النص و الدور وإعداده ،كذلك تجربة ماٌرهولد فً
استخدام االرتجال لتحقٌق مرونة عالٌة للجسد مستوحٌا ذلك من كومٌدٌا دٌلالرته و السٌرك ،كما نلفت
النظر الى تجربة المخرج بٌتر بروك الذي اعتمد فً إعداد الممثل على فكرة ان االرتجال لٌس هدفا فً
حد ذاته وإنما هو وسٌلة للتوصل الى أداء جٌد.
ان عالم االرتجال هو عالم اللعب خارج النص ،ضمن منحى بحثً و أستكشافً الذي ٌؤدي الى بروز
امكانات الممثل او المخرج [نؤكد على أن الحاجة لاللتفات إلى موقع (االرتجال) عند المخرج ومعالجته
بشكل مستقل فً موضع غٌر قراتءتنا هذه] .......ولكن بالعودة لفكرة اللعب خارج النص اود ان اذكر
تجربة شخصٌة مع فرقة (مسرح بال حدود) وهً فرقة هولندٌة فً أبلدورن ,فً اثناء وضع فكرة
عرض مسرحٌة طلب مدٌر الفرقة منً ان اجسد شخصٌة مغربٌة ضمن النص المسرحً من دون
اللجوء الى قراءة النص بشكل كامل  ,كان علًّ اللجوء الى االرتجال من الناحٌة التً تتعلق بالشخصٌة
المغربٌة أو الشرقٌة بشكل عام تلك التً تعٌش فً اوروبا تحدٌدا وتجسٌد كٌف تتكلم وكٌف تتصرف
ُ
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ارتجلت لمدة دقٌقتن امام
مثلت او
وتتحرك وتبدي سلوكٌاتها ،وتخٌلت لحظتها اصدقاء اخً الصغٌر و
المخرج ...لحظتها كان ٌقٌنً أن االرتجال ٌعتمد على ذاكرة الممثل و الخبرة التراكمٌة من جانب و
كذلك على الجانب او المدى البحثً و األستكشافً له.
لكن كٌف نفهم االرتجال المسرحً فً أثناء البروفة و\أو فً اثناء العرض المسرحً...؟ كان هذا
السؤال فً الحقٌقة قد وجهه الدكتور الفنان أسعد راشد إلٌنا (نحن طلبته) فً احدى األمتحانات الجامعٌة.
عندما سئلت هذا السؤال فً حٌنها كنت مازلت طالبا فً قسم المسرح و لم امتلك فً وقتها او لم ٌكن
لدي الجواب الكافً للرد عن هذا السؤال الذي ٌحتاج بحق الى خبرة و ممارسة عملٌة تطبٌقٌة  ،لكن بعد
فترة من الزمن و تطبٌقات عملٌة مع فرق هولندٌة و مشاهدة مجموعة مسرحٌات هولندٌة و عربٌة و
جلسات فنٌة مع اساتذة و مبدعٌن فً الفن المسرحً من امثال الدكتور تٌسٌر االلوسً الذي درسنً
تارٌخ االدب المسرحً وسوسٌولوجٌا المسرح و المخرج العراقً باسم عبد القهار الذي كان ٌتحدث
تجارٌبه االخراجٌة و عن قضاٌا و رؤى فنٌة بشكل فلسفً جدٌد متعلق بوعً وثقافة الفنان المسرحً
والدكتور الفنان سالم االعرجً الذي اشرف على اخراجً لمسرحٌة (السر السابع) و حدٌثه عن دور
الممثل و المخرج فً المدرسة البرٌشتٌة..كذلك مناقشات عدٌدة مع الممثل والمخرج حٌدر ابو حٌدر
حول المواقف الكومٌدٌة و اسلوب الممثل مع هكذا ادوار و شخصٌات كومٌدٌة.....الخ و أخٌرأ و لٌس

آخرا قرائتً لمجموعة كتب متعلقة بهذا الشأن ،بدأ عندي ما ٌمثل والدة رؤٌة او طرح و مفهوم
لالرتجال و لربما استطٌع االن ان اعطً جوابا مقنعا لسؤال الدكتور اسعد راشد.
االرتجال المسرحً فً البروفة له طابع بحثً ابتكاري و اجتهادي ضمن سٌاق العملٌة المسرحٌة وداخل
اطار بروفات العرض المسرحً المحدد ،ان االرتجال فً البروفة ٌحدث عالقة تواصل بٌن
الممثلٌن،دون التقٌد بالحوار و ال بنوع الشخصٌات ،فمن خالل االرتجال فً البروفة ٌخلق او ٌبتكر
الممثل او المخرج اشكاال فنٌة جدٌدة لصالح العرض المسرحً ......أذاً اثناء البروفات ومن خالل
االرتجال تتولد افكار و اراء و مقترحات جدٌدة تتعلق بجوهرٌة و وحدة العرض المسرحً ،وٌكون
االرتجال بالنسبة للممثل و\أو المخرج حالة ٌتم فٌها توظٌف الخٌال من جدٌد و البحث وراء امكانات
وتقنٌات عالٌة ٌمكن ان تظٌف قٌما جمالٌة و فنٌة الدوات الممثل و اسلوب المخرج....ضمن الفكرة
االساسٌة لمادة العرض ,فٌكون التوظٌف الصحٌح لالرتجال عندما نقوم بتخطً العقبات التً تقف امام
الفنان المسرحً (الممثل/المخرج),حٌث ٌتبٌن لنا أن الشكل االرتجالً ٌنمو و ٌتطور ضمن التدرٌبات
الٌومٌة و االحتكاك بالممثل االخر على هٌأة منافسة فنٌة حقٌقٌة نزٌهة ،فٌقوم الممثل بقٌام بعض االفعال
المسرحٌة ٌنافس به زمٌله اآلخر وٌلفت نظر المخرج على أنه ٌمتلك خبرة و تكنٌكا ٌمكن االستفادة منهما
اثناء العرض......ان فكرة االرتجال فً البروفة هً مقاربة لفكرة اللعب مع االطفال ،حٌنما نلعب مع
االطفال وهم ٌعملون بعض االفعال و الحركات نستكشف من خالل اللعب طاقاتهم و اهتماماتهم .
ان ترتجل فً البروفة ٌ ،عنً أن تتخذ مساراً بحثٌا ً مؤسسا ً على فكرة المسرحٌة و الدور ،ذاهبا ً ألكتشاف
شكل أدائً ضمن الرؤٌة الفنٌة للعرض.
من المالحظ اذا كانت الحركة او الحوار (ارتجاال) فً بعض االحٌان اثناء البروفة او العرض ،فسٌكون
هناك استرخاء تام لذهن و جسد الممثل  ،ومن هنا ٌمكن االستفادة من االرتجال و اضافة هذه الحالة الى
الخزٌن المعلوماتً لدى الممثل.
ٌقول فٌوال سبولٌن فً كتابه االرتجال للمســـــــرح (غالبا ً ما تعطً االرتجاالت العامة الممثلٌن رؤٌة
أعمق لما وراء كلماتهم  ،وذلك بمساعدتهم على أن ٌروا الكلمة و ٌحققوا واقعا ً للمشهد)،وهذه العبارة
مقنعة الن على الممثل ان ٌقراء ما وراء السطور وٌجعل كلمات الدور كلماته وٌتصرف معها بشكل
حقٌقً صادق  ،بحٌث من خالل الكلمة و الفعل ٌحدد مسار الحدث ومن ثم تحدٌد العالقة مع بقٌة
الشخصٌات و الفضاء المسرحً....و ٌصبح لدى الممثل رؤٌة خاصة حول العمل الفنً بعٌد عن رؤٌة
المخرج و المؤلف.
لقد استخدم استانسالفسكً االرتجال أثناء البروفات مع الممثلٌن من اجل مساعدتهم على أدراك دوافع و
طبٌعة وابعاد الشخصٌة ،اعتبر االرتجال جزءا من ادوات الممثل .ان االرتجال ٌعطً الممثل المدخل
الطبٌعً الى الغور فً ثناٌا الشخصٌة ،وأن االرتجال ٌقوم بتطوٌر امكانات الممثل و ٌجعله ٌمثل بتلقائٌة
وٌخلق لدٌه حالة من التفكٌر على الخشبة  ،فمن خالل االرتجال فً البروفة ٌفهم و ٌعً الممثل وضعٌة
جسده وعالقته بالفضاء المسرحً،مما ٌؤدي الى تنمٌة سرعة البدٌهٌة والتركٌز و اتخاذ القرارات
الصائبة اثناء العرض المسرحً.
من خالل قرائتً لكتب مسرحٌة و مشاهداتً وعملً مع فرقة مسرح بال حدود كذلك ورشة العمل مع
الفنان الدكتور أسعد راشد،الذي قال ٌومها (كل شًء ٌصنع من الفراغ) اكتشفت اثناء الورشة ان
االرتجال ٌعلمك طرٌقة توظٌف (المتلاير /المواد) لدى الممثل و المخرج ،ففً مثل هكذا نوع من
التجارب و الورش الذي برأي لها طابع ارتجالً احٌانا ،تالحظ ان جمله من االمور ما ٌدعم السلوك
االرتجالً للممثل اثناء البروفة،وهو رغبته فً االبتكار ونٌة مغادرة الظوابط التً تحكم فنٌة العرض و
بناءاته الجمالٌة ،بحٌث ٌذهب الممثل و ضمن العالقة المفتوحة بٌنه و بٌن المخرج الى تكرٌس و توظٌف
جزء هام من جهد التمرٌن صوب البحث فً الحركة و االلقاء وبناء العالقة مع الفضاء المسرحً بما
ٌحمل من ضوء و الوان و كتل ومساحات و شخصٌات آخرى ،مما ٌعطً للممثل ثقة بالنفس و قوة
لمجابهة الجمهور.
أذاً االرتجال اثناء البروفة هو بمثابة تكوٌن و بناء القٌم(االدوات) االساسٌة للممثل الذي ٌلتقط حركات و
افعال غٌر متوقعة او متهٌئة ،ومن ثم ٌأخذ منحى دراسٌا تحلٌلٌا تطبٌقٌا متعامال مع الجو أو الفضاء

المسرحً لٌشكل لغة خاصة اثناء العرض المسرحً،لغة الٌفهمها و ال ٌلتقطها الجمهور فً الوهلة
االولى (العرض االول) من ثوانً أو دقائق اوساعات العرض المسرحً.
اما بالنسبة لالرتجال اثناء العرض المسرحً فأن كثٌر من ضوابط العمل المسرحً و معاٌره الثابتة أو
السائدة فً قانون العرض المسرحً بكل تفاصٌله  ،المؤسس على رؤٌة المخرج التً غالبا ً ما تتخذ
ً
مدرسة أو شكال فنٌا ً متبعأ و أسلوبا ً خاصاً ،بحٌث ٌتولد لدى الممثل فً أغلب االحٌان أن لم ٌكن
مذهبا ً أو
دائما ً عالقة مع المخرج تسمح لالرتجال ضمن دائرة المحاوالت التً تؤدي الى أكتشاف تفاصٌل دقٌقة
تتعلق بجسد وصوت الممثل ،فتتجمع االفكار لبناء الدور ضمن شبكة العالقات فً العرض المسرحً
واقعٌاً ،عبر مكونات العرض بجمالٌاته وأفكاره لقول أو فعل شًء (ٌرتجل) اثناء العرض المسرحً.
أن لالرتجال بداٌة و نهاٌة ،فمن الضروري ان ٌحس الممثل و ٌشعر متى ٌبدأ و متى ٌنتهً من االرتجال
ضمن الفضاء العام للمسرحٌة اثناء العرض المسرحً وله جوانب عدٌدة  ،منها الحاجة الدرامٌة ناتج
عن شعور حقٌقً غٌر مفتعل أومصطنع للفنان المسرحً  ،أو ٌصادف الممثل على الخشبة عائقا تقنٌا
كسقوط دٌكور أو عدم توظٌف االضاءة أو المؤثرات الصوتٌة و الموسٌقا فً الوقت المتفق علٌه ،فٌجعل
الممثل أن ٌبتكر شٌئا ً جدٌدأ من دون ارباك زمالئه االخرٌن من الممثلٌن والتركٌز على الدور شرط أن
ٌكون ضمن فكرة المسرحٌة،حٌث ٌقول فٌوال ســـبولٌن أثناء البروفة و تجارب شبٌهة باالرتجال( البد
من أن تحل المشكلة أثناء تمثٌل المشهد ولٌس بعٌدأ عنه)،اي ضمن الفضاء المسرحً بكل جزٌئاته .
واذكر هنا موقفا ً ارتجالٌا ً حصل مع الفنان أسعد راشد فً مسرحٌة (الشاهد) التً شاهدته عن طرٌق
قرص سً دي ،ففً احد المشاهد الذي ٌدخل الممثل داخل شخصٌات عدٌدة منها الملك والطاعون و
الشاهد ،فٌتحرك الممثل على الخشبة فً موقف معٌن له عالقة بشخصٌة الملك و صولجانه  ،بحٌث
ٌحدث شٌئا ً ما له عالقة بالنص كأن ٌكون الممثل على سبٌل المثال نسى جملة قصٌرة من الحوار
....الخ،هنا براعة و امكانٌة الفنان أسعد راشد و نباهته وجد بدٌالً او ابتكر(ارتجل) جسدٌا ً من خالل
حركات الوجه وضمن فكرة المسرحٌة حركة لها عالقة بالملك و الصولجان ولو لم استلم المالحظة من
استاذ المادة لمرَّ مشهد االرتجال علًّ مرور الكرام وربما هذا بالتأكٌد لبقٌة الجمهور الذٌن شاهدوا
العرض للمرة االولى ولكن الفنان أسعد راشد استطاع وبحرفٌة اإلٌحاء للمستجد قبٌل أن ٌدخل ثانٌة الى
سٌر االحداث المرسومة ضمن الخطة االخراجٌة وهو ما منحنً ولربما اآلخرٌن من المشاهدٌن فرصة
االنتباه على مسائل االرتجال (ابتكارا) *.
و االرتجال اثناء العرض اذا كان بصورة طبٌعٌة غٌر مفتعلة حقٌقٌة نابعة من داخل الممثل سٌأخذ منحى
جمالٌا فنٌا فً قراءة العرض المسرحً و ٌغدو الى تفسٌر و تحلٌل مغاٌر لقراءة المخرج داخل اطار
الشخصٌة  ،ولربما مغاٌرة لقراءة الممثل داخل حدود العرض اٌضا ً  ،النها تحدث تحوٌالت و تغٌرات
طارئة للغة العرض المسرحً و خاصة ان الممثل هو جزء من هذه اللغة أو كما ٌسمٌه الدكتور ندٌم
معال حامل الخطاب المسرحً.
هناك اشكالٌة فً بعض االحٌان لالرتجال لدى بعض الممثلٌن فً اثناء العرض ،خاصة عندما ٌقع
الممثل فً مأزق البطء و الملل الشدٌد من حٌث اٌقاع العرض والعائق التقنً ،بحٌث ٌلجاء الممثل الى
تكرار الحركات و الحوار فً مشهد واحد ٌتفق مع بنات افكاره من دون مالحظة زمٌله،مما الى ضعف
و تشوٌه العرض المسرحً  ،بحٌث ٌكون االرتجال ذا طابع عشوائً فوضوي ٌنعكس من خالل اداء و
مالمح الممثل ،ما ٌؤدي الى فشل الممثل بأداء دوره و من ثم لربما فشل العرض المسرحً.
لقد عبر الفنان سامً عبد الحمٌد ** عن اعجابه ببعض المخرجٌن االوروبٌٌن من أمثال ماكس
راٌنهارت و ماٌرهولد بتقنٌات كومٌدٌا دٌلالرته ،لما ٌحتوٌه من استخدام جدٌد لتقنٌة االرتجال التً
تتوافر فٌها التلقائٌة و العفوٌة فً اداء الممثل،بحٌث ٌؤدي الى توسٌع مدٌات خٌاله و ابداعه ،وٌرى
الفنان عبد الحمٌد االرتجال تقنٌة اساس لمعظم أعمال الفرق المسرح التجرٌبً فً العالم وله منحى بحثً
ألجل أٌجاد وسائل جدٌدة للتعبٌر.
ان االرتجال فً العرض المسرحً ٌجعل الممثل فرصة أن ٌتصرف بتلقائٌة و عفوٌة بحٌث ٌصل الممثل
الى حالة مرنة ٌقدر ان ٌتحكم بالصوت و الجسد و التعامل مع الكتل و االلوان بشكل طبٌعً مما ٌجعل
الممثل على السٌر نحو أستكشاف ادوات جدٌدة ٌضاف الى ملكاته.

فً حال ان ارتجل الممثل فً العرض االول من المسرحٌة بحركة معٌنة أو اضافة مشهد حواري وكان
له دور اٌجابً فً العرض المسرحً االول و نجح ،ثم قام الممثل بنفس العملٌة فً نفس المسرحٌة ،
فال ٌمكن ان ٌسمى ارتجاال اذا كرر الحركة او االضافة فً الحوار اثناء العرض الثانً من نفس
المسرحٌة ،برأًٌ ٌصب العملٌة فً العرض الثانً ضمن التقلٌد لالرتجال و االكتفاء بجمالٌة العرض
االول .
لقد ظهر فً السنوات االخٌرة فً هولندا و بعض الدول االوروبٌة نوع من المسارح التً تسمى
بالمسرح الرٌاضً ***  Theater Sportالذي ٌعتمد على االرتجال بشكل اساس فً اثناء العرض
المسرحًٌ ،ختلف اسلوب و فكرة المسرح الرٌاضً عن كومٌدٌا دٌلالرته والذي ٌعتمد على االرتجال
اٌضا ُ ،ففً المسرح الرٌاضً هناك دخول لمواضٌع و حوارات و حركات و افعال مختلفة لم ٌتفق علٌها
من قبل الفرقة وٌتم كل هذا امام الجمهور ،ففً بعض االحٌان ٌقوم الجمهور بنفسه بتعٌٌن موضوع ما ،
و ٌقوم الممثلون باداء ما طلب منهم الجمهور من فكرة أو موضوعة المسرحٌة ،تحتاج هذه العملٌة الى
تقنٌة عالٌة جدا و ادوات فنٌة من حٌث اتقان اللغة و مرونة الجسد ٌكون(بهلوان/رٌاضً) و تقنٌة فً
الصوت الممثل بحٌث ٌستطٌع التأقلم او التعاٌش مع ظروف عدٌدة داخل أطار الفضاء المسرحً أو
العرض المسرحً وبالتأكٌد ٌحتاج هكذا نوع من المسارح الى النباهة و العفوٌة و خزٌن معلوماتً كبٌر
اضافة الى الموهبة.
ان من االمور المهمة التً ٌعتمد علٌها المسرح الرٌاضً،هً حساب اٌقاع المشهد الذي ٌربط العالقة
بٌن الممثل و الحبكة المسرحٌة ****.
اما فً كومٌدٌا دٌلالرته التً لها طابع ارتجالً اٌضاً ،لكن موضوعة المسرحٌة او الفكرة موجودة
مسبقاً،فٌتطلب من الممثل الجسد والصوت و سرعة البدٌهة و ذاكرة حفظٌة لمشاهد و مقاطع البروفة
اكتشفها  ،ثم أصبحت على شكل نصوص مكتوبة ٌتم تدولها الحقا ّ.
ان االرتجال فً البروفة أو العرض ٌقوم على كٌفٌة (من ال شًء ٌصنع شًء) وهذه المقولة للكاتب
الهولندي  ،Andre Besselingمؤلف كتاب  Theater vanuit het nietsوبراًٌ ان هذه المقولة
لها منحى فلسفً بحثً ٌقع على عاتق الفنان المسرحً للبحث المزٌد من القضاٌا المسرحٌة ،البتكار
فنون ادائٌة جدٌدة تتعلق بأسلوب العرض المسرحً و ادوات الممثل.
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