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Abstract: 

The problem of tagged research (reincarnation and reincarnation) boils down to 

the representative performance of monodrama Ask (how present is the 

reincarnation and presentation style in the monodrama show?) while the 

importance of the research was reflected in the highlighting (the specificity of the 

performance of the actor in the monodramatic play as an ancient art, and what the 

performance of the actor in monodrama and his style between presentation and 

reincarnation. The current research aims to reveal the style of reincarnation and 

presentation in the representative performance of monodrama, and determines 

the research with monodrama presentations presented in Baghdad for the period 

(2015-2018) and the terms of research (Reincarnation, Monodrama) were 

identified, while the second chapter focused on two topics, the first of which was 

what monodrama is and its roots, while the second focused on the technique of 

performance in monodrama. The Researcher took the descriptive approach as a 

way to conduct her research after she got the research community consisting of (5) 

monodramatic performances through which the sample was randomly elected 

through the draw by the reality of a theatrical work (EAA Harema) and after 

analyzing the theatrical performance the results of the research appeared from the 

most prominent (the use of the two methods of performance, reincarnation in the 

character of the man or reincarnation in the simulation of other characters. The 

use of kinetic and vocal skill in presenting the character (officer) and others, 

reaching a sensory embodiment of the character of war is invisible, and making it 

felt by Receiver) The researcher concluded what comes (the actor who deals with 

the work of Monodrami must master the tragic and comedic performance and 

blend them.The researcher recommended the need to prepare special workshops 

to write, direct and represent monodrama. 
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ي ال 
 
  التمثيلي للمونوادراما ادا التقمص والالتقمص ف

 

  2ايمان عبد الستار عطا هللا الكبيسي 
 

 الملخص

ي ال   
 
ي  أهميةالتمثيلي للمونوادراما بينما تجسدت  ادا تتلخص مشكلة البحث الموسوم )التقمص والالتقمص ف

 
البحث ف

ي المرسحية المو  ادا انه يسلط الضو عل )خصوصية ال 
 
لدى الممثل  ادا نوادرامية بوصفها فن عريق، وماهية ال للممثل ف

ي مونوادراما و 
 
ه المرسحية أساليبه بي   التقديم والتقمص. فضال عن تسليط الضو  عل جنس ادرامي مهم وتحديد أسلوبف

 أسلوبالكشف عن  إللالفاادة منها من قبل المعنيي   بهذا الجنس واالجناس المرسحية عموما(.هدف البحث الحالي 

ي ا
 
، وتحداد البحث بعروض المونوادراما ادا ال  لتقمص والتقديم ف ي بغدااد للمدة ) التمثيلي للمونوادرامي

 
-2015المقدمة ف

ي مبحثي   شكل أما  ( وقد تم تحديد مصطلحات البحث)بالتقمص، والمونوادراما(2018
 
ي فقد تمحور ف

 الولالفصل الثان 

ي ح
ي المونوادراما  ادا ول تقنية ال ماهية المونوادراما وجذورها، بينما تمحور الثان 

 
ي سبيال  ،ف

اتخذت الباحثة المنهج الوصف 

(عروض مونوادراما تم من خاللها انتخاب العينة بشكل 5الجرا ات بحثها بعد تحصلت عل مجتمع البحث المتألف من )

ي من خالل القرعة بواقع عمل مرسحي موسوم)ياحريمة( وبعد تحليل العرض المرسحي ظهرت نتائج
البحث من  عشوان 

ي محاكاة الشخصيات ال ادائيي   ال سلوبال  ابرزها )استخدام
 
ي شخصية الرجل واال تقمصي ف

 
، التقمصي ف  . أعتماادىخر ي  

ي تقديم شخصية 
 
ها، التوصل)المهارة الحركية والصوتية ف تجسيد حسي لشخصية الحرب غي  ظاهرة،  إل الضابط( وغي 

( وقد استنت ي
)عل الممثل الذي يتصدى للعمل المونوادرامي ان وجعلها محسوسة من قبل المتلف  ي

جت الباحثة ما يأن 

ي محاكاة الشخصيات عل اختالف  ادا يجيد ال 
 
اجيدي والكوميدي والمزج بينهما. وان يوظف المهارات الجسدية ف الي 

بوصفه لغة لها ة مستثمرا اإليما ة واإلشارة والحركة وحت  الصمت أادائيأنواعها عير أمتالكه مرونة جسدية ورشاقة 

ي ادالليا للتفريق بي   الشخصيات(. و 
ورةأوصمدلوالتها المفاهيمية. توظيف التنوع الصون  عدااد ورش إ)ت الباحثة بض 

ممثل المونوادراما بشكل كامل بوصفه فنان شامل كي يكون جديرا بهذه  إعدااد اج وتمثيل المونوادراما. و آخر خاصة لكتابة و 

اوح  ة اللبسإزالالدقيق بمفهوم المونوادراما و المهمة الصعبة، فضال عن التعريف  ي مفهومه المي 
 
ين ف الحاصل لدى الكثي 

   .الشخصية الواحدة(أو  الممثل الواحد أو  بي   )الصوت الواحد 

 .مونوادراما ،النص ،الالتقمصا ،التقمص: الكلمات المفتاحية
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 .   / التعريف بالبحثالولالفصل 

ي لت مشكلة البحث بالتساؤل تمث مشكلة البحث: 
  :الن 

؟ سلوبما مدى حضور ال  ي العرض المونوادرامي
 
 التقمصي والتقديمي ف

 

ي  البحث:  أهمية
ي أالبحث الحالي من  أهميةتأن 

 
  :نه يبحث ف

ي مرسحية المونوادراما بوصفها فن عريق ادا خصوصية ال  -1
 
 .للممثل ف

ي مونوادراما و  ادا ماهية ال  -2
 
 .لتقديم والتقمصه بي   اأسلوبلدى الممثل ف

ه المرسحية لالفاادة منها من قبل المعنيي   بهذا الجنس أساليبتسليط الضو  عل جنس ادرامي مهم وتحديد  -3

 .واالجناس المرسحية عموما

 

ي  أسلوبالكشف عن  إليهدف البحث الحالي  هدف البحث: 
 
 .التمثيلي للمونوادرامي  ادا ال  التقمص والتقديم ف

 

ي بغدااد للمدة ) الحالي بعروض المونوادراما يتحداد البحث حدواد البحث: 
 
 (2018-2014المقدمة ف

 

 تحديد المصطلحات

 التقمص

ات عضوية لوصول الممثل  ي تحدادها تغي 
المشاهد ويغريه  إلاالنفعال الذي ينقله  إليتمثل )باالنفعاالت النفسية الت 

ي العرض، فضال عن
 
(. بمعت  أن 1االنفعال هو جوهر فن التمثل () السيطرة عل حالته الجسدية، فهذا باالندماج معه ف

يطة أن يكون ذلك ال  ي من قبل، شر
 ادا الممثل سيحاول تقديم الشخصية المونوادرامية بصورة لم يشهدها به المتلف 

 .مقنعا للمشاهد ومريحا للممثل

 المونوادراما

قسم ( Mono drama)كلمة المونوادراما
ُ
ي )وحيد(،  (Monoإلكلمة يونانية ت

ي  (Drama) ووتعت 
ي )الفعل(. وتعت 

وتعت 

مرسحية الممثل الواحد، اي أن يقوم بتشخيص المرسحية ممثل واحد يكون مسؤوال عن إيصال رسالة المرسحية 

 اي عرض الشخص الواحد، (One Man Show)ُيستعمل تعبي   أحيانا ، و ىخر وادالالتها بالتعاون مع عنارص المرسحية ال 

ي عل انها ((solo playويطلق عليها االلمان ادراما الممثل الواحد، المرسحية ذات الشخصية الواحدة )، يعرفها الجلتر

ي يؤاديها ممثل واحد 
ي حي   عرفاها 2اادوار مختلفة( أو  ممثلة واحدة ويقدم فيها ادورا واحدا أو  المتكاملة العنارص الت 

 
ف

يحةأو  حدا يمثل جيلمرسحية متكاملة العنارص تطرح صوتا ادراميا وا)نها أالخالدي وليل( عل ) عضا، أو  زمنا أو  شر

ي من ازمة نفسية واجتماعية
بة ادرامية تعان  ي بنائها شخصية مغي 

 
فكرية، تنفراد هذه الشخصية بمساحة أو  وتعتمد ف

وهنا يتضح الجواب القاطع حول  (3ترساد تجربتها الدرامية بشكل يعكس احاادية الصوت الدرامي أو  الفعل الدرامي لتبوح

الممثل أو  الشخصية الواحدة؟أو  اكير من اتجاه بوصفه فن الحدث الواحد؟ إلم المونوادراما الذي يحيل جدلية مفهو 

ي  حداثالواحد؟ فهو بالتحديد مرسح الصوت الواحد، تبعا لتعداد ال 
 
العروض المونوادرامية وتعداد شخصياتها  أغلبف

ي يجسدها 
ذون من اجساادهم لغة إليصال عالمات تعزز ما يقوم ربما عداد من الممثلي   يتخأو  يقدمها ممثل واحد أو  الت 

إعمال الفكر بشكل كبي   إلكما تحتاج المونوادراما  فالمونوادراما هي ادراما الصوت الواحد.  وتسنده، ساسبه الممثل ال 

ي توظيف العنارص المرسحية المتمثلة بـ)اإلكسسوار والمنظر واإلضا ة واالزيا  وا للحصول عل 
 
لموسيف  تفاعل وتناغم ف

وكراف والقنعة، فضال عن التمثيل وال  والمؤثرات الصوتية والضوئية  ي والكي 
اج( فهذه العنارص تعمل متضافرة خر والغان 

ي مل  أي فراغ يشكله غياب الممثل 
 
ي بزمان ومكان الحدث، كما تعمل عل اسنااد الممثل ف

النتاج صورة مقنعة للمتلف 

  .المقابل
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ي / المبحث
 
 / ماهية المونوادراما وجذورهاالول الفصل الثان

ون أصل المونوادراما   ي )جوهان كريستيانابراندز(عام  إليرجع الكثي 
-1775ما قدمه الممثل والكاتب المرسحي اللمان 

خذت باالعتبار كونها ال تمثل1780
ُ
اول من اطلق مصطلح مونوادراما أما  حوارا ثنائيا، . ورغم عدم رواج تجربته لكنها ا

َم توالت النصوص المونوادرامية فيما بعد، فكتب تشيخوف )مضار عل ال
َ
نص كان الشاعر )ألفريد تينيسون.( ومن ث

(، وكتب يوجي   أونيل )قبل اإلفطار(، ي
صموئيل بيكيت فكتب أما  التبغ(، وكتب الفرنسي جان كوكتو )الصوت اإلنسان 

( لكن المونوادراما لم تتبلور  يط كراب الخي  ي تعواد عير الرومإال  )شر
ي القدم الت 

 
 )ثسبس(، إلانسية رغم جذورها الموغلة ف

ي نص 1760الفيلسوف والمفكر الفرنسي )جان جاك روسو( عام  إلالتجربة المكتملة للمونوادراما فهي تعواد أما 
 
م، ف

 الدالئل تشي  
ي فاكير ي لها  ان مرسحية )مجنون يتحدى القدر( ليوسف إل)بجماليون(. وعل الصعيد المحلي والعرنر

العان 

ي مجال المونوادراما
 
  .الرياادة ف

ي الشخصية المتفرادة  ادا يتمي   ال   ي تعي 
 ىآخر شخصيات  إلالتمثيلي المونوادرامي بالصعوبة وفقا للتشضيات الت 

ي 
 
اطات معينة يمتلكها الممثل منها القدرة الحركية ف  أادا يستلزم من الممثل المونوادرامي اادائها، ما يتطلب اشي 

ي الفرز والتفريق بي   الشخصيات، وسعة الخيال الذي يساند  الشخصيات
 
المتنوعة، فضال عن الفطنة واالمكانية ف

، ي الحدث الدرامي
 
ي تجسيد وتشخيص الشخصيات المشاركة للشخصية الرئيسة ف

 
يحتاج الممثل لهذا إذ  الممثل ف

ي  إلاالشكل المرسحي 
ي ايهام المتلف 

 
ة والدربة المستمرة كي ينجح ف أو  باستقاللية كل شخصية يقوم بتجسيدها الخير

ي تنوع ال  إلتشخيصها، ويعمد 
 
ي فيما لو اخفق الممثل ف

، كذلك عليه ان يعواد ادا  فك االشتباك الذي قد يقع فيه المتلف 

الشخصية الرئيسة بسالسة، فالعروض المونوادرامية تستلزم من الممثل تأهيل من نوع خاص  إلبعد كل شخصية 

ص المرسحي عل الخشبة، ادون ان يقتض هذا التأهيل عل تدريب الصوت وتنمية المهارات الجسدية يجعله يجسد الن

ة المعرفية واتساع المخيلة الذهنية وما توفره من قدرة لرسم تخيلي للمعاادل الموضوعي  إلحسب، لكنه بحاجة  الخير

ي لكل مرحلة من مراحل الضاع. من مظاهر المونو  ادا لل 
ي الديكور واالكتفا  بالبنا  العام الحركي والصون 

 
ادراما االقتصااد ف

ي التحجيم من المكان اللجو  
 
ي عل الممثل للتخلص من روتينية البقعة ف

 إلللمكان كأن يكون باحة بيت، لذلك ينبغ 

رة لكل حدث وفعل  .قدراته الجسدية بالحركة واالنتقاالت الدرامية المير

ي المونوادراما غالبا 
 
ها، وقد أو  من النهاية،تنطلق الشخصية ف الذروة، وتتنقل الشخصية ما من ماضيها تدريجيا نحو حارص 

ا معينا وفقا أادائيإيجابا، فالممثل يستحض  شكال أو  تستعي  شخصيات اشتبكت مع تلك الشخصية وأثرت فيها سلبا 

لذا عل الممثل المونوادرامي  ئمة. لقدراته الصوتية، والحركية عير اختيار طبقة الصوت والحركة واإليما ة واإلشارة المال 

ي والقدرة العالية عير ال 
 
ي انتاج الشخصية وهي )الصوت، الجسد، الخيال(، فيعمد  ادواتان يمتلك الوعي الكاف

 
الفاعلة ف

ي يقدمها 
أو  الممثل عل تدريب صوته وجسده بشكل متواصل وبما يتماه مع كل شخصية من الشخصيات الت 

ي أي  أساس فة مرتكزايجسدها، ويوظف الخيال بوص
 
، وعير تفعيل الخيال يستحض  الممثل صورا ممكنة إبداعف

ي ذلك الثقافة العالية والرصانة العلمية مجسدة عير الجسد
 
  .والصوت يساعده ف

 

ي /تقنية ال 
 
ي المونوادراما ادا المبحث الثان

 
  ف

ي ال 
 
ي تباين مع المرسحيات التقليدية،الكوميدي و  ادا المونوادرامي بي   ال  ادا تتارجح التقنية المستخدمة ف

 
اجيدي ف إذ  الي 

جاع المواقف السابقة من  ي المونوادراما عل عاتق الشخصية الواحدة وهي تتول استدعا  واسي 
 
يقع البنا  الدرامي ف

ي مع الشخصية الرئيسة يستوجب استدعائها ما يزيد من  إلالذاكرة وقد تعواد 
ي الماض 

 
مواقف لشخصيات اشتبكت ف

ي والحركي الذي يسهم  ادا ادور ممثل المونوادراما وصعوبة تحليل ال صعوبة 
المركب للممثل المونوادرامي عير التنوع الصون 

ي عملية االنتقال من شخصية 
 
  .حسب تواجدها حول الحدث ىآخر  إلف

الشخصية  المونوادرامي يجمع بي   تقنيات المناهج التمثيلية المتنوعة منها منهج المعايشة بتجسيد صفات ادا فال 

الداخلية والخارجية ومنهج تمثيل الصفات الخارجية وااللية الحركية واالعتمااد عل بعض المقاطع المرتجلة، ومنهج 

التمثيلي بتباين مناهج التمثيل، فمنها ما يركز عل تجسيد الصفات  ادا يتباين ال إذ  التغريب وما يستلزمه من مهارة عالية،

تلك  ادا صفات الخارجية للدور )فقد يتخذ الممثل من المنىح الخيالي التقمصي ل الداخلية الشعورية لتجسيد ال
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ي اختياره 
 
ز قدرة الممثل ف ا صوتيا وحركيا غي  مألوفا، بمعت  أن الممثل سيحاول تقديم الشخصية أادا لشخصية، وتير

ط أن يكون ال  ي من قبل، شر
ويرتبط هذا 4 هد ومريحا للممثل(مقنعا للمشا ادا المونوادرامية بصورة لم يشهدها به المتلف 

( وطريقته التقمصية.  الُمشاهد ويساعده  إلاالنفعال الذي يريد ان ينقله  إللكي يصل الممثل )المنىح )بستانسالفسكي

كما يتخذ الممثل  (5عل االندماج معه، ال بد له من السيطرة عل حالته الجسدية، ان هذا االنفعال هو جوهر فن التمثل 

ي المرتبط  أحيانا ما المونوادرا
من الفعل الظهار الصفة الخارجية للحركة االلية المولدة للشعور عير المنىح التقت 

، مايرهولد، برخت(، ي ربماادائيتطوير قدراته ال  إليهدف الممثل إذ  بـ)كروتوفسكي
 ة عير االختبار والتجربة المرسحية الت 

ي الوصول أو  تنجح
 
 بي   هاتي   المدرستي   فيما سايي خيص.( ويمثل الفارق الممي   ال الهدف المرجو من التش إلتفشل ف

ي الممثل عن  6الداخل إلالخارج، أم يتحرك من الخارج  إلإذا كان عل الممثل ان يتحرك أاداؤه من الداخل 
" فيستغت 

، فال  المعايشة ي
خت  ي المونوادراما   ادا وينحو نحو تصوير الصفة االجتماعية الطبقية للشخصية، أي ينتهج التغريب الير

 
ف

يتوزع بي   المعايشة بالمشاعر وبي   آلية االفعال الحركية وبي   تشخيص وتصوير الحالة االجتماعية والطبقية، فهي 

ي بعرض الشخصية
ي بظالله عل ايقاع ال أو  تكتف 

ما بي    ادا الموقف عير الحكي والوصف اكير من المحاكاة، وهو ما يلف 

ي للمواقف أو  لغة الوصفأو  لحوار ة التعبي  التمثيلي عير اأزمن
اض  ي توظيف الزمن االفي 

 
ورة ف الرساد، الذي يمثل رص 

  .المستعارة من الذاكرة

ي المرسحية التقليدية يتقمص ادورا واحدا، 
 
ي المونوادراما فأن الممثل فأنه يؤادي ادورا واحدا وفقا أما  يتقمص الممثل ف

 
ف

، حداثال  ي
، -عل حد قول برجسون–هو معىط مباشر من معطيات الوجدان الزمن  انإذ  غي  متسلسلة بتصاعد زمت 

ن ي أننا نمي   الزمن كانسياب مستمر، فال يتمي    فهو )يقي 
ي تعت 

ن بالديمومة، والت  بالحاالت الشعورية والنفسية، ويقي 

ي  يدوم عير التتابع والتغي  
ي المونوادراما يفك  (.7اختبار الزمن باللحظات المتتابعة، بل بسر

 
ك فنيا ووظائفيا فالزمن ف

ويحمل مدلوال يكشف السابق ويربطه ادراميا، وهو زمن ملحمي البعد متعداد المستويات، فهو )اليتقيد بلحظة تاريخية 

اماتها عن طريق الفعل، الذي يتطلب من من يقوم به العمل ضمن اطار من التوتر والمقاومة ي   (8معينة لها الي  
فالماض 

ا تبعا لقرا ة مغايرة  الماضية)فالمهمة  حداثالماضية وعل وفق رؤية الشخصية االنية لل  حداثلل يصبح حارص 

أالن( أي تأكيد حضوره لشخصية )أنا( فاعلة  –هنا  -ية لي ممثل هي تحقيق المعاادلة المرسحية الجوهرية )أناساسال 

، مع قدرته عل اإلمساك بأطراف ال ي الفضا  المرسحي المزادوج )هنا(، الخيالي والواقغي
 
زمن الهارب )الن( وتثبيته ف

وتكثيفه كي يتضمن حياة بكاملها خالل زمن العرض
9. 

ي  أغلب
 
نصوص المونوادراما تتخذ من تنوع الشخصيات مسلكا لها، ما يضاعف جهد الممثل، ويشكل عقبة امامه ف

ه من خالل خاصية العمق والرني   )تطويــــع صوته لهذا التقمص، ي غي 
 
ي خاصية ال تتكرر ف وهذا ما يمي     (10لكل صوت برسر

ه. فيلجأ الممثل  ي أو  تغيي  طبقة الصوت إلكل صوت فراد عن عن غي 
ه العطا  اداللة مغايرة أو  حدتهأو  االيقاع الصون  نير

التنويــــع، ما يستوجب من  أجلعن الشخصية الرئيسة، وهذا التغي  يمثل ملمحا خارجيا، مصاحبا لشكل حركي من 

ي   سلوبشكل تقديمي يتماه مع اادراكه لكل شخصية. وهو بذلك يعتمد ال الممثل المونوادرامي ان يؤادي الدور ب
خت  الير

ي  أساسك
ي أو  لتعامل الممثل مع الشخصية عير كرس التقمص من خالل توظيفه لمؤثر صون 

مفرادة أكسسوارية أو  ضون 

ي معا
 .لدى الممثل والمتلف 

ي المرسح المونوادرامي يتنوع ما بي   التقمصية والتقديمي ادا فال  
 
ة عل الطريقة ة مع اعتماادف  أسلوبالتقمصية ك االخي 

ي 
ي عوالم وتداعيات الشخصية  أجلهيمنة الشخصية الرئيسية )التقمصية( من  إل، وصوال أادان 

 
التوغل العميق ف

تؤهله  الرئيسة. لذا يكون عل الممثل المونوادرامي وهو يؤادي اكير من شخصية أن يمتلك مساحة صوتية واسعة

 عن المهارة الحركية المالئمة عداد الشخصيات وعمرها، وأن يتدارس الشخصية ويتفاعل مع ابعاادها لتقديمها، فضال 

ي عير اإليما ة إلوايصالها 
ي ادون أو  المتلف 

ة لكل شخصية، ما يجعلها هوية تعريفية للشخصية لدى المتلف  اإلشارة الممي  

وعي الشخصية عن طريق اكتشاف الحركة المناسبة  إلاح ذكر أسمها، وغالبا ما يعير "الممثلون عل المفت إلالحاجة 

ا بلورة وسائل معينة لتصوير أنماطها الفكرية، وحاالتها  أوال ثم تحديد بعض اللزمات السلوكية الخاصة لها ثانيا، وأخي 

ي عل الممثل المونوادرامي ان يتقن ال أو  إيما ةأو  وربما تكون حركة "11النفسية
تقمصي والتقديمي ي   السلوبإشارة. فينبغ 

ي ترتكز عليها المونوادراما إلوصوال 
 .تجسيد الشخصيات المتعدادة والحاالت االنفعالية المتنوعة، الت 
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حت  الشخصيات أو  الشخصية الرئيسة أادا تتكون المونوادراما غالبا من مشاهد منفصلة من حيث  حداثلعدم تراتبية ال 

 إلوان انتقل  ساسبدأ االنفصال واالتصال ادون ان يفلت الشخصية ال ، فالممثل يتعامل مع الشخصية وفقا لمىخر ال 

ي ال  ساسالحدث ال أو  الشخصية إل، مستخدما الرقيب الداخلي للعوادة ىآخر شخصية 
 
والمشاهد  ادا وهذا التحول ف

وع قبل محاكاة أي شخصية الحقة، ها الممثل تجسيد لحالة ما عير محطة ال تتعدى الثوان، يوظفأو  يستلزم نقطة شر

ي لتغيي  نظامه ال 
بضية )برق، صوت، مرآة، قطعة أو  عل وفق مقتضيات الحدث وبمساعدة مفرادات سمعية ادان 

، وال تخص الممثل نفسه ادا قماش، صمت...الخ( فهي لحظات انتقالية ال تنتمي ال  الشخصية. أو  التقمصي وال التقديمي

ي يعتمده الممثل من  أسلوبانما هي 
، وهي )منطقة عقلية بحتة ىآخر  إلقل الرسيــــع من حالة مشهدية التن أجلتقت 

ي إبهارا عل  إليا للوصول أساستلعب المهارة فيها ادورا 
 أادا تجسيد. وكلما كانت هذه المنطقة شيعة زمنيا، فأنها ستضف 

ي من حاالت  (12الممثل
شخصيات، والممثل يعمل من خالل أو  وهذه المحطة تضع حدا لما سبق وتهت   لما سيأن 

 .  تدريباته اليومية عل تكثيف هذا الزمن االنتقالي

 

 النفسي للممثل المونوادرامي  ادا ال 

ي آخر تشكل المونوادراما فرصة سانحة للممثل لالحتجاج بطريقة س
 
ي ف

 
 أغلبة السعة جالدة، ونتيجة للمكان الجغراف

ي االماكن المغلقة ك
 
منتدى المرسح تتولد عالقة حميمية لدى الممثل مع الجمهور تحفزه عروض المونوادراما السيما ف

سال وهو مايستثمره  هم االحتجاجية بطريقة شبه كوميدية يطلق عليها أفكار المخرجي   لتمرير  أغلبللبوح باسي 

مونوادراما وما النفسي لممثل ال ادا ان لهذا التقرب والحميمية جوانب سلبية غالبا ماتتعلق بال إال  ،)بالكوميك الصاادم(

ه، بسبب االنتقال الرسيــــع  ة الحيان تركي   ي احيان كثي 
 
ي مواجهته للصالة وجمهورها ما يفقده ف

 
يه من حالة قلق وتوتر ف يعي 

كي   قد يوقع
ي  بي   الشخصيات وما يتبع هذا االنتقال من حالة انتباه عاٍل ومستمر، وهذا الي 

 
الممثل بمشكلة التذبذب ف

ي إثنا  تجسيده تجسيد الشخصية وانسيا
 
كي   العام ف

بيتها، ال سيما بعد انضفه نحو ما يمر به من مشكالت االنتباه والي 

غيب 
ُ
ك مسافة بينية تشكل حدا فاصال بينه وبي   الشخصية بحيث ال توفر اندماج ت

، فعل الممثل ان يي  الفعل المرسحي

ي 
 المشهد القاادم،أو  الحركية للحدثأو  لشعوريةتضعف قدرته الذهنية عن معرفة الحالة اأو  الممثل عن وعيه الن 

ي الوحدة الديالكتيكية بي   المبدع
 
ي الذوبان بي   الممثل والشخصية بل ف

 
والشخصية.  -فقانون الممثل ال يتحداد ف

كيفية مصارعة مظاهر السيطرة  وللتخلص من هذه االشكالية البد للممثل المونوادرامي من استثمار الخيال للتعرف عل

ي الحدث الدرامي ويستطيع  إلة عير تصور يحيل كل الموجوادات غي  الحية عل الخشبة السلبي
 
ممثلي   يواجهونه ف

ي خطا ما كان سببه االرتباكأو  محاورتهم بحوار ارتجالي 
 
ي حال وقع ف

 
 القلق. ولنجاح الممثلأو  ايما ة متخيلة ف

ي ان
 
ورة قسوى ف ي الصفات يوفق بعمل انسجام بينه وبي   ش  المونوادرامي رص 

 
عة استدعائه لشخصياته المتناقضة ف

ي التكييف 
 
ي ان يستثمر قدرته ف

ي المونوادراما ينبغ 
 
ي هذا االستدعا ، ان الممثل ف

 
والتوجهات والقدرة عل تحجيم الزمن ف

ي يجسدها 
يقدمها عير التخيل الرسيــــع لمفراداتها أو  الخاطف عل استيعاب كل شخصية من الشخصيات المتناقضة الت 

ي السيم
ي توجد بي   الزمن الحقيف 

ي المونوادراما يهيمن عل زمن المرسحية وزمنه الخاص الحر.فـ"الصلة الت 
 
ا وان الممثل ف

ي يعيشها المتفرج والزمن الوهمي 
ي المونوادراما يجد صلة ثانية  ،"13للعرض المرسحي هي تلك المدة الت 

 
فان الممثل ف

خله هو زمن وهمي خاص به يتحكم به النه يهيمن عل )مستقطعة( بي   زمن العرض والزمن الوهمي المتخيل ادا

 الموجوادات عل الخشبة وعنارص العرض. 
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 منهجية البحثالفصل الثالث/ 

ي التحليلي  :منهجية البحث
  اتبعث الباحثة المنهج الوصف 

ي قدمت عل مسارح بغدااد، للمدة مابي    ا مجتمع البحث من عروض المونوادرام يتألف مجتمع البحث: 
-2015)الت 

2018) 

 ة: التيالمرسحيات  إلوقد توصلت الباحثة 

 تاريــــخ العرض المخرج المؤلف عنوان المرسحية ت

طة القديم  1  2015 مناضل اداواد مناضل اداواد مخفر الرسر

 2015 علي العباادي علي العباادي الحقائب السواد 2

 علي هارف يا حريمة 3
 علي هارف حسي  

 2017 حسي  

ي   4
 2018 علي العباادي ااديعلي العب   حذان 

 علي هارف موجز انبا  الموت 5
 علي هارف حسي  

 2018 حسي  

 
ي من بي   خمسة عروض شكلت مجتمع البحث وتمثلت بمرسحية عينة البحث: 

اختارت الباحثة العينة بشكل عشوان 
 )ياحريمة(

 
 تحليل العرض

 مرسحية )ياحريمة(   

 علي هارف :اجآخر تأليف و        
 حسي  

ي عمرهمرسحية 
انتظارا لحالة سالم يعيشها بعد ادهور من الحروب والضاعات لكنه  تتناول شخصية الرجل الذي يقص 

ي  أغلبالموت ادون ان ينعم بحياة كريمة، فالمرسحية تتناول موضوعا شموليا يمس  إليصل 
المجتمعات العربية. ويلف 

ي يعيشها
ي  الضو  عل العوالم الت 

، مثل هذا الرجل ويكشف البيئة الت  ي
يريد )المخرج( أن يؤسس عليها مع المتلف 

ي تغىطي أرضية المرسح، بهدف إضفا  هوية للعمل، وصوال )سوق
الجو العام  إلالباالت( والمعركة وبقايا الحرب الت 

 للمرسحية. 

ي وضعها )المولف( لشخصية الرجل هذه، ومن خالل تعاملها مع ال إ
ين قد منحت الشخصية بعض خر ن الصفات الت 

ة الظاهرة للعيان، فهي شخصيةالم مستلبة من قبل السلطة وال تتوان  عن جلد ذاتها من أجل إرضا  سيدها  المح الممي  
ها قد أوحت )للمخرج والممثل ( التوصل  إلوصوال  -الحاكم– مالمح خارجية مظهرية  إلأهدافها. ان هذه الصفات وغي 

ي تجاعيد الوجه الحزين
 
ي تغىطي الرأسواللباس العسكري و) ،برزت ف

ية( الت  ي، واالنتقاالت زمكانية  ،البي  والخوف الهستي 
)الممثل ( المتمي   لشخصية )الرجل(، برسعة الحركة  أادا تحاكي مراحل هذا الرجل العمرية وتحوالته القدرية من خالل 

كانية اادائية تقمصية عميقا افرز عن ام ادا ورشاقتها، فضال عن الصوت القرار والكلمات واضحة المخارج، مما جعل ال 
ي بدا بها )الكاتب/ الممثل( المرسحية، تحسب له فهذه البداية البعيدة عن  مع تمرينات مكثفة

فشخصية )الرجل( الت 
ي أكير أنشداادا واهتماما لما يرى، فهو أمام شخصية رجل، والمرسحية بعنوان مغاير

 عنوان المرسحية، قد جعلت المتلف 
ي تعد من رو  )يا حريمة (

. الت  ي
 
ي العراف

 ائع الفن الغنان 

ي المرسح المونوادرامي سوا  من ناحية تأويلها فلسفيا  واالكسسوارية حتلت المفرادة المنظريةأ
 
أو  مكانة خاصة ف

ي تشكيل أو  سينوغرافيا،
 
ه أادا من ناحية أهميتها للممثل، إذ انها تشكل )المفتاح( الذي من خالله يتواصل الممثل ف

ي كل وتنويعه مع كل تحول من 
 
التحوالت، وعليه ان يتمكن )الممثل المخرج( من إعاادة التشكيل والمتغي  والمتنوع ف

و االكسسوارية )الداتاشو( منذ  مشهد من مشاهد المرسحية. وهنا البد من ان نؤكد عل أهمية توفر المفرادة المنظرية
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رادة وتسهيل عملية التعامل معها من قبل التوظيف المتنوع للمف إلالقرا ة الول للمرسحية، وذلك من اجل التوصل 

 .مثلال  ادا ال  إل)الممثل(، وصوال 

جندي  إلالوجواد المرسحي من خالل الزي الذي انزاح من بائع متجول يكسب الرزق البسيط  إلظهرت شخصية الرجل 

ي عراها النص
ي جو خاص من الموسي إلموصال اياه  مساق نحو حالة الحرب الت 

 
ي الحماسية، حتفه المحتوم ف

ف  واالغان 

ي السيما وهو يتمتع ان )الرجل( يبدو أكير من عمره .واإلضا ة
ي متنقال  ، بقوة بدنية عالية  الحقيف 

جع الماض  فهو يسي 

ي ذاكرته
 
ي بدأت تشيخ، كذلك من أجل إبقا   بي   البعيد والقريب ليس من أجل استذكاره فقط، بل بغية ترسيخه ف

الت 

،التواصل بينها وبي   مح من خالل أستعاادة الحداث الماضية ثم  بمعت  أن الشخصية المونوادرامية يطه المجتمغي

ي سلبت منها عنوة، سوا  بسبب الحرب
هأو  القدر أو  محاكاتها، تريد اإلبقا  عل حياتها وذكرياتها الت   .غي 

ي تقوم عليها المرسحية كانت قد ُجسدت بعاطفة جياشة، وذلك بسب
ب الخصائص العاطفية أن شخصية )الرجل( الت 

ي مجتمع مجيش، ولقد كان التأكيد عل هذه العاطفة وأبرازها أمر مقصوادا، 
 
ي عاشتها ف

ي تتمتع بها، والظروف الت 
الت 

ي ال 
 
ا لهذه الشخصية ادا فالحس الداخلي العالي لها، كان متجليا ف ي تثوير عاطفة  ادا فال  ،وممي  

 
ي كان عامال ف

العاطف 

ي من خالل ال 
ي وعدم آخر مع مقاطع من عزف عل العواد و  ادا المتلف 

ى غنائية بهدف االستحواذ عل عقل المتلف 

افه عاطفيا، تاركا له زمنا كي يحكم،
، كما لم تخلو هذه -خالل العرض وليس بعده-يناقش مع نفسه، أو  يرفضأو  استي  

ي 
 
ي تجسدت ف

ي وحركة اليدين والتعدا الشخصية من السمات الخارجية، والت 
فضال عن الصوت  اد العسكريطريقة المسر

أادق التفاصيل  إلالتعرض  إلالمتهدج والمبحوح أحيانا، فهذه الشخصية تمتلك ثرا ا ادراميا عاليا، مما حفز )الكاتب( 

ي عل العوالم الخاصة بالشخصية والتعرف عل طبيعة الناس و 
هم والحالة أفكار الحياتية لها، بهدف إطالع المتلف 

حالة )الفالش باك(، ولكن بشكل  إل يلجا   للمجتمع وحت  جغرافية المكان، مما جعل )الكاتب(االقتصاادية والسياسية 

ينات، ثم يعواد  ي العرسر
 
 شخصيته إلبه المرسحية، ومن ثم يعواد  العمر الذي أبتدأ إلغي  متسلسل فتارة، نرى )الرجل( ف

ي زمن العرض المرسحي 
 
 .عير محطات متناثرة غي  متجاورة ف

، من الخواص  الدرامية لشخصية )الرجل(، أنها ذات عمر متمداد، فهذه الشخصية تزادااد عمرا بمرور زمن العرض المرسحي

ي مقتبل العمر احيانا
 
ي الستي   من عمرها، ونراها ف

 
ي بداية العرض كانت ف

 
( ف ي

ي أطلت عل )المتلف 
ي نهاية  فالشخصية الت 

 
ف

ي ال يخدش الرؤية  العرض. ولقد عمل )المخرج ( عل تحديد المحطات العمرية مشهديا، تحديدا ادقيقا وبشكل انسيانر

(، حيث تجل ذلك من خالل التأكيد عل الحركة والصوت فشخصية )الرجل(، ومن خالل  ي
السمعية والبضية )للمتلف 

 تنوعالموظف توظيفا ادالليا بما يتال م وجو الشخصية وبيئتها مع توظيف م الغنا  الدرامي  إلهذيانها المتكرر قد جنحت 

أو  كما احتوت المرسحية أيضا، شخصيات عرائسية جسدها المخرج بشخصية قائد المعسكر  للمفرادة االكسسوارية. 

أستخدم )المخرج( تقنية )المرسح اداخل المرسح(، فمن خالل الحركة الموضعية )للممثل (  الضابط المسؤول، وقد

ي بضيا وسمعيا، ومستعينا بالدمي
ي تحرك من قبل )الشخصية( ذاتها، ثم تعلق عل ما  ،ةبهدف تركي   اهتمام المتلف 

والت 

ي التحريك، إضافة أما  يجري. 
 
االنفعاالت  إلأادائها فقد أعتمد المشهد عل التقنية الصوتية )للممثل (، وحركة اليدين ف

ة خاصة طبقات صوتية مناسبة باعتما لهذا المشهد، عير استخدام )الممثل ( صوته إذ وظف ،المرتسمة عل الوجه اد نير

ي محاولة من المخرج 
 
كرس   إلتتال م مع جمل الشخصية، فضال عن اادخال بعض )االفيهات( والمشاهد الفكاهية ف

 .الطابع الحزين للمونوادراما

( وال  ادا المشهدي فقد توزع ما بي   ال  ادا اما ال  ي )التقمصي
( من خالل  ادا العاطف  ي صوتيا )الالتقمصي ي الخارحر

التقت 

ي تحيط بالرجل مكانيا، كما اعتمد المشهد عل الحركة الموضعية )المستقرة( متوزعة ما بي   محاكاة ال
شخصيات الت 

الوجه واليدين، كما احتوت المرسحية عل شخصيات غي  مجسدة عل المرسح، ولكنها محسوسة من قبل الشخصية،  

ي الحرب
 
ي بأن كما ف

ي ذات الوقت قد جسد وهذا يعت 
 
وهذا  )أادائيا( وشخصية الحرب )حسيا(،الشخصية  )الممثل ( ف

ض من قبل  إلبدوره يسغ  تكوين صورة متخيلة لنفسه وبنفسه من خالل راد الفعل الحركي واالستالم الحواري المفي 

( ذاته، عن طريق مخيلته النية. ان ال  مجسد محسوس إل)الممثل( ليتحول هذا )المتخيل(  ي
يجب  ادا من قبل )المتلف 

ي عقله، ثم  ان يكون وسيلة
 
(، فاتحا له أفاقا واسعة، كي يجسد الشخصيات ومواقفها ف ي

قاادرة عل أيقاظ خيال )المتلف 

( مؤثرا ومتائرا، وذلك من خالل  ي
يخرج بحصيلة ونتيجة تخصه هو وحده، ال يفرضها عليه )الممثل(،ليصبح )المتلف 

 ادا  حرية الخيال المحفز بواسطة )الممثل( وعن طريق ال 
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ي المرسحية المونوادرامية، وعل تؤكد )البا
 
حثة(، ومن خالل تحليلها لمرسحية )ياحريمة( أهمية التقنية الصوتية للممثل ف

ورة امتالك الممثل لمساحة صوتية عريضة تمكنه من محاكاة عداد غي  محداد من الشخصيات، وعل أهمية التدريب  رص 

ي اليومي للممثل
ي المرسحية )ال ،الصون 

 
الستالم والتسليم الحواري والحركي  إلمونوادرامية( فقد يلجا )الممثل( ف

ي من قبل خر لل  المجسد باالعتمااد عل ذاته فقط عير التمثيل
ي  غي  المرن 

ي المرسحية  ،المتلف 
 
إذ تكون مهمة الممثل ف

ي المرسحية التقليدية،
 
ي الستالم والتسليم عنها ف

 
د من صعوبة يزي خر فعدم وجواد الممثل ال  المونوادرامية اكير صعوبة ف

ي ذهن الممثل. فعملية الصغا  خر ، مايستوجب رفع عملية التخيل لل ادا  ال 
 
يائيا، واستحضاره حسيا ف الغائب في  

كي    وترجمة انفعاالته المطلوبة فضال عن تحديد زمن الجملة المحدادة له المتخيل خر واالنتباه لحوار وحركة ال 
مع الي 

مع التقنيات المرسحية)الضو ، الصوت، المفرادة، الداتا شو( فضال عن  مثلل عل صفات الشخصية للممثل والتعامل ا

 ،
ْ
كيبية تقنيا، والمتخيلة لحظويا ي عير العملية الي 

ة مع التلف  ة وغي  المباشر ضبط ايقاعات المشاهد، والعالقة المباشر

 .حسيا والتجسيد عل ادرجة عالية من المهارة، والقدرة عل التخيل، تستوجب ممثال
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 الرابع/النتائج واالستنتاجات الفصل

 النتائج -

ي المرسحية، توصلت الباحثة  ادا من تحليل ال 
 
ي  إلف

 :ما يأن 

ي محاكاة الشخصيات ال  استخدام .1
 
ي شخصية الرجل واال تقمصي ف

 
، التقمصي ف  .ىخر االسلوبي   االادائيي  

ي تقديم شخصية  أعتمد .2
 
ها الضابط()المهارة الحركية والصوتية ف   .وغي 

ي  إل توصل .3
   تجسيد حسي لشخصية الحرب غي  ظاهرة، وجعلها محسوسة من قبل المتلف 

 .استخدمت الرقص والغنا ، كمهارة أضافية ومكملة للشخصية .4

ي إلضفا  الجو العام .5  عير مؤثر خارحر
 .استخدم الغنا  والموسيف 

ي أستخدامه الكير  .6
 
 .من طبقة صوتية لمحاكاة الشخصياتأفااد الممثل من معرفته للموسيف  ف

ي  .7
ي التعامل معها من الممثل مما جعلها تضف 

 
االستخدام المبكر للمفرادة )الداتاشو، الدمية( أكسبها مرونة وسالسة ف

  .تنويعات وتشكيالت انية

 الستنتاجاتا -

اجيدي والكوميد ادا عل الممثل الذي يتصدى للعمل المونوادرامي ان يجيد ال  .1  .ي والمزج بينهماالي 

ي محاكاة الشخصيات عل اختالف أنواعها عير أمتالكه مرونة جسدية ورشاقة  .2
 
وان يوظف المهارات الجسدية ف

  .اادائية مستثمرا اإليما ة واإلشارة والحركة وحت  الصمت بوصفه لغة لها مدلوالتها المفاهيمية

ي ادالليا للتفريق بي   الشخصيات .3
  .توظيف التنوع الصون 

ي تنوع وانتقائية .4
 
ي ف تلزم الممثل بسياحة جمالية بي   الروي والرساد والتقمص والال   تعتمد المونوادراما اسلوب كوالحر

  .تقمص

ي االنتقاالت الوجدانية واالنفعالية من حالة  .5
 
ي آخر  إلالمرونة ف

 
ي حدواد نظرية اللعب بعد ان يؤمن الممثل بانه ف

 
ى ف

احة  السكون الحركي أو  االرتجالأو  من خالل الصمتأو  ووقفات قد تكون بوساطة مؤثر حالة لعب واوقات اسي 

خا  ي تقديمأو  الذي يوفر للممثل فجوات لالسي 
 
وع ف  .تقمص شخصية جديدأو  للرسر

  توصي الباحثة :التوصيات -

ورة اعدااد ورش خاصة لكتابة و  .1  .اج وتمثيل المونوادراماآخر بض 

 .بشكل كامل بوصفه فنان شامل كي يكون جديرا بهذه المهمة الصعبةاعدااد ممثل المونوادراما  .2

اوح بي   )الصوت الواحد  التعريف الصحيح بمفهوم المونوادراما وازالة اللبس .3
ي مفهومه المي 

 
ين ف  الحاصل لدى الكثي 

 (الشخصية الواحدةأو  الممثل الواحد أو 
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