
 رتجالألامهارات 

 اعداد / حسٌن احسان الزبٌدي

 العزف أثناء فً والموسٌقً غناء والمغنً ومنافسا، مبارزا الشاعر ٌإدٌه. سابقٌن تدوٌن أو تصمٌم غٌر من فنٌة لفكرة مباشر عفوي إنجاز هو االرتجال

 وقد مسرحً عرض من جزء أو معٌن دور تكوٌن فً أولٌة مرحلة أو الممثل تدرٌب من جزء ٌكون مرتجل تمثٌلً أداء كذلك وهو الموسٌقٌة، آلته على

 ومسرحٌات الدٌنٌة بالمسرحٌات الكومٌدٌة المشاهد فً ٌحـدث كما معٌنة مواقف فً االرتجال على الممثل قدرة على بعٌد زمن ومنذ دابما المسرح اعتمد

 هو العرب لسان ٌشرحه ما االرتجال معانً من. هول المٌوزك مالهً وفً المٌلودراماوالبانتوماٌم عروض وكذلك الشعبً التراث من المستوحاة الفارس

 ".تهٌبة غٌر من الشعر أو الخطبة ابتداء" أنه

 فً أما ،[ٕ]الدوبٌت فً نجده السودان وفى الحرة والتقاسٌم[ ٔ]الموال فً نجده العربٌة البلدان ففً سواها، عما حضارة كل فً االرتجال مفهوم ٌختلف

 واالدابٌة الصوتٌة مهاراتهم إلظهار االوبرا فً المغنون ٌرتجلها كان فقرة وهى حر فقرةاداء فً وخاصة الكالسٌكٌة الموسٌقى فً نجده الغربٌة الحضارة

 .األداء فً العزفٌة مهارته لٌبرز العازف ٌرتجله الجزء وهذا كونشرتو قالب فً الحوار حركات إحدى تتضمنه مقطع بعد فٌما أصبحت ثم

 [عدل]األدب فً االرتجال مفهوم

 مهٌؤة تكن لم أي مرتجلة، أشٌاء الممثل ٌإدي حٌث الدرامً، باللعب تتعلق تقنٌة: "بؤنه والمسرحٌة األدبٌة والقوامٌس المعاجم فً باالرتجال المقصود

 بالنسبة الشؤن هو كما) بدقة معروفة شبكة من انطالقا نص ابتكار: االرتجال فً درجات عدة وهناك. المسرحً الفعل داخل وتبتكر مسبق، بشكل

 القواعد أو التقالٌد كل ومخالفة نموذج، إلى االستناد دون ولفظً حركً وابتكار أمر، أو موضوعة من انطالقا الدرامً واللعب ،(الرتً دي للكومٌدٌا

 [ٖ(.]أرطو) جدٌدة جسدٌة لغة عن والبحث اللفظً والتحطٌم ،(الحً المسرح غروتوفسكً،)

 ارتجاالت: العدد حٌث من وهناك. مركبة وارتجاالت بسٌطة، ارتجاالت: الفوري التؤلٌف حٌث من فهناك االرتجال، من عدة أنواع عن الحدٌث ٌمكن

 منولوجٌة، وارتجاالت حوارٌة، وارتجاالت مٌمٌة، ارتجاالت: المسرحٌة المكونات حٌث من وهناك. جماعٌة وارتجاالت ثنابٌة، وارتجاالت فردٌة،

 وارتجال اإلخراج، وارتجال التشخٌص، وارتجال التؤلٌف، ارتجال: الدرامٌة المستوٌات حٌث من وهناك. غنابٌة وارتجاالت كورٌغرافٌة، وارتجاالت

 .الكلً واالرتجال الجزبً االرتجال عن كذلك الحدٌث ٌمكن كما. السٌنوغرافٌا

 [عدل]تارٌخ

 العرب المغنٌن أكثر وكان. الشعبٌة الموسٌقى أصول من هو عموما، االرتجال، إن إذ األداء، فً االرتجال على القدٌم منذ العربٌة الموسٌقى اعتمدت قد

 كلٌهما أو لحنا أو كالما إما فٌه االرتجال وٌكون الشعبً، الغناء أنواع من كثٌر فً واضحة الظاهرة هذه وبقٌت. الغناء أثناء فً لحنه الشعرمع ٌرتجلون

 بعالمات المدون غٌر الملحون اإللقاء إلى أقرب وهما النغمً، االرتجال من نوع إال هما ما[ الدٌنً اإلنشاد. ر]واألذان الكرٌم القرآن ترتٌل ولعل. معا

 [ٗ.]معٌن موسٌقً بمقام مرسوم وإنما محددة موسٌقٌة

 اعضاإها كان حٌث المسرحٌة العمالها أساسٌة قاعدة االرتجال تقنٌة على النهضة عصر خالل إٌطالٌا فً ظهرت التً( الرتا الكومٌدٌادي) فرق اعتمدت

 والحركات الحوار ٌرتجلون. الخشبة وعلى للجمهور ٌقدمونه الذي المسرحً العرض احداث علٌه ٌبنون ربٌس درامً فعل خط أو سٌنارٌو على ٌنفقون

 تلبً ال المعروفٌن المسرحٌة النصوص كتاب قبل من سلفا المكتوبة النصوص ان هً االستخدام ذلك فً حجتهم وكانت.المختلفة المسرحٌة والتعبٌرات

 المتفرج على ٌصعب ادبً بؤسلوب مكتوبة وهً بالحاضر لها عالقة وال بالواقع لها صلة ال قضاٌا عن تتحدث النها الجمهور وتطلعات المجتمع حاجات

 أقالٌم من المنحدرٌن المسرحٌات شخوص تناسب مختلفة وبلهجات االعتٌادي الكالم أسلوب استخدام إلى الفرق تلك لجؤت لذلك تقبله االعتٌادي المسرحً

 [٘.]للناس الٌومٌة الحٌاة من معاشة امورا وتعالج مختلفة

 عشر السادس القرن فً اإلٌطالٌة الرتً دي الكومٌدٌا استخدمتها أن بعد المسرحٌة، الخشبة إلى االرتجال تقنٌة إحٌاء أعاد مخرج أول ستانسالفسكً ٌعد

 األعماق) مسرحٌة إخراج فً ٌعمل ستانسالفسكً كان عندما فمثال. فعال القابمة الظروف فً العٌش: "ستاسالفسكً عند االرتجال أشكال ومن. المٌالدي

 تجربة ممارستهم خالل من ٌتشربوا أن ٌستطٌعوا حتى بموسكو تراحٌلال وعمال والمنبوذون، األفاقون علٌه ٌتردد الذي الحً إلى ممثلٌه أخذ( السفلى

 .والقذارة الوحل فً العٌش

 الموسٌقً االرتجال

 بحر على تنظم خفٌف شعر من األصل، فً أربعة، أشطر عن عبارة وهو ،«الموال» أو «الموالٌا» وهو العربً الغنابً االرتجال من آخر نوع هناك

 وٌعزو العباسٌٌن، أٌام بغداد فً الغناء من النوع هذا ظهور أول وكان. اإلٌقاع دون من الموسٌقٌة، بالمقامات التقٌد مع مرتجال لحنها وٌكون غالبا، البسٌط

 العربٌة الجزٌرة سابر إلى الغناء هذا انتقل ثم ومن بالموالٌا، ندبته التً البرمكً جعفر جارٌة أنشده من أول إن وٌقال. ذلك من أقدم إلى ظهوره البعض

 .العربً والمغرب ومصر

 المسرحً االرتجال

 إلى ذلك بعد لٌنتقل الفردٌة، الظواهر مرحلة ضمن الشعبٌة واالحتفالٌة والتلقابٌة بالعفوٌة ٌتسم كان الذي الطبٌعً الفطري باالرتجال اإلنسانً المسرح بدأ

 الٌوم المسرح كون من الرغم وعلى. والسٌنوغرافٌا واإلخراج والتشخٌص التؤلٌف لسلطة وإخضاعه المسرح، مؤسسة مرحلة مع والتنظٌم الحفظ مرحلة



 مسرح فً أم الكبار مسرح فً سواء المعاصر المسرح فً ومعتبرة هامة مكانة لالرتجال أن إال دقٌقا، حفظا األدوار وحفظ النص ضبط على ٌقوم

 للمشاركة وجذبه حركٌا، وإرباكه وجدانٌا، واستفزازه ذهنٌا، المتلقً وإثارة وتؤطٌره، وتدرٌبه الممثل تكوٌن فً كبرى أهمٌة من لالرتجال لما الصغار؛

 وٌستلزم. الركح خشبة فوق ذاته وبناء الفنٌة، شخصٌته لبناء الممثل إلٌها ٌلتجا خطوة أول هو االرتجال. تشاركً بشكل الركحٌة الفرجة بناء فً

 .عالٌة فنٌة موهبة ذا صاحبه ٌكون أن االرتجال

 العربً العالم فً المسرحً االرتجال

 االرتجالً العمل بورجٌلً قدم ثم ومن بورجٌلً لوسٌان اللبنانً المخرج قبل من 2ٕٓٓ عام بٌروت فً المحترف االرتجالً للعمل فرقة أول تؤسٌس تم

 االرتجالً والمسرح الحٌن ذلك منذ. العربً االرتجالً للمسرح األولى الشرارة بمثابة العرض هذا وكان وعمان، بٌروت ،فً"متلك متلنا" التفاعلً

 . العربٌة البالد معظم فً المسرحٌة النصوص على رقابة وجود مع شدٌد ببطء ولو والتفاعل، بالتحرك بدأ العربً

 شعري ارتجال

 والوصف والرثاء المدح فً فورٌة شعرٌة ابٌات بانشاد وذلك مجالسهم فً وٌتنافسون ٌتبارون العرب الشعراء أن إذ أٌضا، الشعر فً موجود االرتجال

 .الٌوم حتى موجودا التنافس من النوع هذا زال وما

 

 

 للخطٌب؛ الصفات أَْلَزم االرتجال على القدرة إذ االرتجال؛ إلى ٌحتاج ال الخطٌب أن ذلك معنى فلٌس والتهٌبة؛ التحضٌر أْوَجْبنا قد كنا إذا -

ق ال الذٌن علٌه، القادرٌن من كان إذا إال الممتازٌن؛ الخطباء صف   فً - نظري فً - الخطٌب ٌَُعد   ال بل  المرَتَجل، أسلوبهم بٌن اإلنسان ٌفر 

رة خطبهم وأسلوب  .المحضَّ

 ُتْسِعْفهُ  لم فإن آخر، ات جاه   على ٌحمله ما وحالهم السامعٌن وجوه من ٌرى ثم الخطٌب؛ ٌحضر فقد لََواضحة؛ االرتجال إلى الخطٌب حاجة إن

، وخاطر   حاضرة ، بدٌهة   ة، بالُمكاء الناس والتقاه إلٌه، ٌدعو وما هو ضاع - طوٌل   االرتجال على وِمران   سرٌع  ٌَ فٌر والتَّْصِد خرٌة، والصَّ  والس 

 !!مكان كل فً واالستهزاء

ة وتنزعه االعتراض ترد   حاضرة   بدٌهة   له تكن لم فإن خطبته، فً الناس بعض علٌه فٌعترض الخطٌب؛ ٌخطب وقد ٌَّة بالُحجَّ  ذهبت - القو

 .وآثارها الخطبة

ُركَ : "رجل   فقال ؛"هللا اتقوا: "فقال مرًة؛ ٌخطب كان المنصور جعفر أبا أن ٌُرَوى ْرَتنا َمنْ  أَُذك   فهم لَمنْ  سمًعا سمًعا: "جعفر أبو فقال"! به َذكَّ

ر هللا عن ر أن باهلل وأعوذ به، وذكَّ ة فتؤخذنً وأنساه، به أُذك   الرجل، إلى والتفت". أنت؟ وما! المهتدٌن من أنا وما إًذا ضللتُ  لقد باإلثم، الِعزَّ

ٌُقال ولكن بها، أردتَ  هللا ما وهللا،: "فقال  الموعظة فإنَّ  أختها، الناس أٌها أنذركم وأنا العقوبة، كانت لو بها وأهون فصبر، فعوِقبَ  فقال؛ قام: ل

 !!الخطبة من موضعه إلى رجع ثم ،"َنَبَتتْ  وفٌنا نزلت، علٌنا

م من ٌنال أن حٌنبذ   استطاع وما الكالم، من النوع بذلك ٌؤتً أن استطاع ما االرتجال؛ على المنصور قدرة تكن لم فلو  اإلِْمَرة مقام على المتهج 

م ذلك  .التهج 

م لم فإذا - والنٌابة المحامٌن مرافعات فً كثٌر   وذلك - بالنَّْقض الخطٌب كالم على الخصوم بعض ٌعق ب وقد م   بكالم   ٌتقدَّ  ٌ  الُخلَّة، به ٌسد   ق

 االرتجال بقوة إال ٌكون ال وذلك مجهوده، الرٌاح أدراج وذهب مقصوده، ضاع - فٌه ُهوِجمَ  ما أمره من وٌتدارك ِنصابه، إلى الحقَّ  به وٌرد  

ن التً  .والِمران بالمزاولة تتكوَّ

 بدٌهة   فهو للعرب شًء   وكل: "وصفهم فً الجاحظ قال االرتجال؛ على الناس أقوى من فٌهم الخطابة ازدهار أٌام العرب كان وقد - ٕ

ْجز وإلى الكالم، إلى وهمه ٌصرف أن هو وإنما استعانة، وال فكر   إجالةُ  وال مكابدة، وال معاناة هناك ولٌست إلهام ، وكؤنه وارتجال ،  ٌوم الرَّ

ْمَتحَ  أن حٌن أو الخصام،  وإلى المذهب، جملة إلى وهمه ٌصرف أن إال هو فما الُمناَقلَة، أو المقارعة عند أو ببعٌر، ٌحدو أو ببر، رأس على ٌَ

ٌ ده ال ثم انثٌاالً، األلفاظ علٌه وَتْنثالُ  أرساالً، المعانً فتؤتٌه ٌقصد، إلٌه الذي العمود سه وال نفسه، على ٌق ٌ ٌن وكانوا... َولَِده من أحًدا ٌدر   ال أم 

ٌ د الكالم وكان ٌتكلَّفون، ال ومطبوعٌن ٌكتبون،  البٌان من ومكانه أَْنَطق، نفسه فً واحد   وكل   وأَْقَهر، أَْقَدر علٌه وهم ثر،وأك أَْظَهر عندهم الج

َسر علٌهم هو أَْسَهل، علٌهم والكالم أَْوَجز، وخطباإهم أَْرَفع، ٌْ ، إلى ٌفتقروا أن من أَ ، إلى ٌحتاجوا أو تحف ظ   غٌره علم حفظ كَمنْ  ولٌسوا َتداُرس 

 وال تحف ظ   وال قصد   وال تكل ف   غٌر من بعقولهم واتَّصل بصدورهم، والتحم بقلوبهم، علق ما إالَّ  ٌحفظوا فلم قبله، كان َمنْ  كالمَ  واحتذى

 ".َطلَب  

ن، لم والعادات أخضر، والعود ٌكون االرتجال على والمران - ٖ  إن: قٌل ولذا ٌخالفها، القول أنحاء من خاص نحو على َتْجُمد لم والنفس تتكوَّ

ن ال االرتجال على القدرة ن أن وٌصعب األربعٌن، بعد تتكوَّ ن بل الثالثٌن؛ بعد تتكوَّ  .السن   هذه دون سن   فً تتكوَّ



 :االرتجال وٌتربى

ى البشر فكر وألنَّ  إلٌه، الكالم استعدادُ  عنده َمنْ  ٌحف ز السماع ألنَّ  الممتازٌن؛ المرتِجلٌن الخطباء بسماع - ٔ  .والمحاكاة بالتَّقلٌد ٌتغذَّ

م الجماعات وٌغشى مرتِجالً، بالكالم آلخر وقت   من نفسه ٌؤخذ وبؤن - ٕ  .الحٌاء َحْبَسة وٌزٌل لسانه، عقدةَ  لٌفُكَّ  القول؛ إلى وٌتقدَّ

 ساعة، ربع ولو لنفسه الموضوعات من موضوع   فً صباح   كل ٌتكلَّم بؤن: االرتجال على الخطابة مرٌد تمرٌن أن( آجام مورٌس) وٌرى

ن  .وصوته جرسه فٌتمرَّ

رق أَْمَثل ومن - ٖ ص ٌعرف وأن ورق، من ٌخطب أالَّ  فً ٌجتهد أن: الط   قوٌة   فطرة   وواتته ذلك، على دأب فإذا تحضٌره، بعد ٌقول ما ملخَّ

 .االقتضاء عند تحضٌر   غٌر من البدٌهة على القول على قوي - قوٌم   واستعداد  

 ٌترك وال باإلصالح، نفسه وٌؤخذ تامًة، مراقبةً  نفسه ٌراقب أن علٌه أن كما عٌوبه، على ٌدلّه له؛ رفًٌقا ٌستنِصحَ  أن الخطابة مرٌد وعلى - ٗ

ٌَّد أالَّ  وعلٌه وتنمو، تثبت ُتْسَتْحَسن ال عادةً  ن الناس، سخرٌة أثار وإال خاصة، بعبارات ٌتق  . البٌانٌة بُسْمَعِته العبث من خصوَمه وَمكَّ

 

 

ٌّر أن المرتجل الخطٌب قدرة - ٔ  موضوع عن ٌتحدث أن معٌن موقف له ٌهًء فربما المستمعٌن، أحوال من ٌجد أن عسى لما تبًعا خطابه مجرى ٌغ

 .تعود ال ربما ألنها ºالفرصة ٌفوت أن ٌنبغً فال معٌن

ٌّؤه مما تؤثًٌرا وأعظم منزلة أعظم كانت ربما التً األفكار تداعى من بمدد الخطٌب ٌسحق االرتجال - ٕ  .نفسه فً ه

 .وانفعاله الخطٌب تؤثر بمقدار ٌشتد المستمعٌن فً التؤثٌر أن علٌك ٌخفى وال الخطٌب، انفعال تحرٌك فً كبٌر أثر لالرتجال - ٖ

 ٌؤتً ثم وٌبحث ٌذهب حتى فٌنتظر غٌرك أما موضوع، أي وعن وقت أي فً تتحدث أن تستطٌع" \الصعبة المواقف رجل» فؤنت فٌك، الناس ثقة - ٗ

 .ٌقرإه مكتوب" \ببٌان» للناس

 :االرتجال مزالق

 حدث ما وهذا ذهنك، فً وترتٌبها عنه، تتحدث ما أفكار إعداد من البد وإنما ترتٌب، وال روٌة، وال علم، بال تتكلم أن معناه - الداعٌة أخً - االرتجال إن

رت حتى: وقال ٌتكلم، أن عمر أرادَ  حٌنما ساعدة، بنى سقٌفة فً - عنهما هللا رضً - عمر]  [  والفاروق بكر، أبى الصدٌق مع  فً( أعددت أي) زوَّ

 .علٌه زاد أو بكر أبو وقاله إال نفسً فً زّورته شًء من فما: عمر فٌقول بالكالم، هو ٌبدأ أن الصدٌق فاستؤذنه به، ألتحدث كالًما نفسً

 :منها ألسباب وذلك المستمعٌن، نظر فً منزلتهم وتصغر مرٌعة، بخبطة تصاب المرتجلٌن من طابفة وهناك

 .كالمه ٌُنهى أن وٌتمنون مستمعٌه فٌنغ ص االضطراب، علٌه وٌلوح الطوٌلة، سكتاته أو تردده، فٌكثر - أسلفنا كما - كاف غٌر ٌكون الموضوع إعداد - ٔ

 :قٌل كمن فٌكون الكالم، وفضول باللغو ٌملإها ثغرات بٌنها وتفصل مفككة، ولكنها مرتبة، أفكار هٌبة على الموضوع ٌعرض أن - ٕ

 الخطٌب حشو من الهذٌان سوى***  فٌه ولٌس الكالم وٌرتجل

 .االرتجال على ٌُقدم ذلك ومع النسٌان، أو الذهن وشرود بالذهول مصاب أنه نفسه من الداعٌة ٌعهد أن - ٖ

 .إلٌه الناس نظر من واالنبهار الشدٌد، والخوف الموقف، رهبة - ٗ

ل: مروان بن الملك لعبد قٌل  ومرة مرتٌن؟ أو مرة جمعة كل فً الناس على عقلً أعرض وأنا ٌعجل ال كٌف: فقال. المإمنٌن أمٌر ٌا المشٌب علٌك عجَّ

 (.ٖٔ) «اللحن من والخوف المنابر صعود شٌبنً: »قال

 :الورقة خطٌب

 مارس إذا إال الخطٌب عروق فً ٌجرى دًما األفكار تستحٌل ولن. المتؤثر إال ٌإثر ال أنه" \الدعوة موكب فً الخطابة» كتابه فً عمارة محمود. د ٌرى

 .ٌحكٌها التً التجربة وعاش ومرها، حلوها: الحٌاة

 :بسبب ٌكون أن ٌنبغً ما إلى ٌصل ال اآللً ووصفه الرتٌبة نبرته أن وٌرى الورقة، خطٌب على عنٌفة حملة ٌحمل وهو

 .أحٌاًنا النوم علٌه تفرض - واحدة نبرة على بالمستمع ٌمضى صوته إن - ٔ



 .الزلل خشٌة قلمه خّطه ما إلى بالنظر مشغول هو - ٕ

 .جامعة بٌنهما رابطة فال ولذلك ٌراه، الذي الخطٌب هذا غٌر ٌخاطبه آخر شخًصا أن ٌشعر الذي بالمستمع عٌنه تلتقً ال - ٖ

 .اتساًعا الهوة ٌزٌد أن ٌمكن مما ذلك، ٌستطٌع ال ضرورة لالختصار دعت فإذا كتبه، بما مرتبط هو - ٗ

 مشغولون فهم واد، فً وإمامهم واد، فً الناس أن علٌه ٌترتب مما ٌستطٌع، ال ولكنه الموضوع، تغٌٌر تستلزم التً الطاربة األحداث بعض ورود - ٘

 .رماد فً وٌنفخ واد فً ٌصرخ وإمامهم الطارئ، بالحدث

 .والحب االرتباط وٌنعدم الثقة، تقل ثم ومن النقل، مجرد إال له فضل فال وإذن غٌره، تجربة ٌنقل الخطٌب أن المستمعون ٌشعر - ٙ

 (.ٗٔ) ومالالً  سآمة كله الموقف على الجمود وٌنعكس تتحرك، ال جامدة الورقة خطٌب هٌبة - 7

 وأنا: ».. فٌقول وحسب المهمة والشواهد العناصر فٌها مكتوب صغٌرة ورقة الخطٌب ٌحمل أن حرًجا ٌرى ال ولكنه عمارة، الدكتور رضا، أكرم الدكتور وٌوافق

ا ًٌ  أنه روى فقد الموقف، هذه فً حنبل بن أحمد اإلمام أذكر أن وجمٌل. ٌدي كف حجم تتعدى ال ولكنها المنبر، فوق وأنا األنٌقة األوراق من مجموعة دابًما أحمل شخص

 ..أحفظ الكتاب: قال ذلك فً ُسبل ولما كتاب، من إال درسه ٌقول كان ما

 .وانصرف جذالً  ابتسم أخذها ولما منه، شدٌد إلحاح بعد]  [  الخطبة بعد المستمعٌن ألحد ٌوًما خطبتً أوراق أعطٌتُ : ».. قابالً  وٌواصل

ًّ  نظر قابلته ولما  علٌك: كتفه على أربتُ  وأنا: له قلتُ  واألشعار؟ واآلٌات األحادٌث من مجموعة إال أجد لم الخطبة؟ أٌن: لً وقال ابتسامته، ذابت وقد إل

 (.٘ٔ« )الورقة ولٌست الخطٌب أنك دابًما وتذكر. الشعر وأبٌات والحدٌثٌة القرآنٌة وخاصة المهمة والشواهد العناصر إال تكتب أال
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