
 

 والتحليل النفسي  : التمثيلالثانيةة المحاضر 

عملٌة تفسٌر االحالم من اجل الوعً بدوافعها العمٌقة الالشعورٌة , هً جزء من عملٌة    
التحلٌل النفسً , التً ٌقترب الممثل منها , عند قٌامه بتحلٌل شخصٌة ما , ٌوم بأدائها تقتضً 
تحلٌال لنفسه اٌضا على حد سواء , لٌزٌل ما قد ٌعٌقه نفسٌا عن االداء , مع اختالف عمق 

 ل لصالح علم النفس . التحلٌ

لكن ما نفتقده نحن , وما هو متاح للممثل هو القدرة على تجسٌد هذا الحلم مهما انغمس فً      
عجائبٌته . بمعنى اخر , هو قادر على تفرٌغ الالشعور واظهار بعض مكبوتاته الى العلن . انه 

به الحلم , من معطٌات قادر على ان ٌعٌش هو حالة التحول الذاتً العجٌبة بطرق درامٌة تش
كبٌرة او الوجه االخر للحٌاة , الملًء بانفعاالت وافكار هً على درجة  –الواقع الى الالشعور 

الواقعٌن تحت من العمق والفاعلٌة واالهمٌة فً تفسٌر حٌاتنا الشعورٌة , ثم ٌنقلها الى االخرٌن 
تفرٌغ رغباتهم بالتحول باستدعائهم هم اٌضا الى المشاركة , و –الحلم  –تأثٌر العرض 

وحاجاتهم الالمعلنة الى كسر حاجز الوعً المسلط كالسٌف للعبور فوق كل ما هو اعتٌادي 
وممل . ومن ثم شحنهم بطاقة التغٌٌر واعادة الثقة الٌهم بوجود اخر اجمل , قادرٌن بان ٌعٌشوا 

لٌدها ومحاكاتها , حرٌة اعادة انتاج معاٌٌر الطبٌعة والنظام االجتماعً , وتقعن طرٌقه 
وتشوٌهها وانتهاكها . وهذا ٌفسر ما ٌكمن وراء ذلك االندماج , او حتى التوحد العقلً 
والوجدانً والعصبً , مع الشخصٌات , فً عروض ممٌزة . او ذاك العشق الذي ٌصل حد 

 الوله لممثلً هذه الشخصٌات المسرحٌة . 

ٌحلل الشخصٌة ) الدور ( وٌعٌد خلقها ٌلتقً ان ما ٌقوم به الممثل من اطالق للكبت , عندما    
بال شك بعمل المعالج , او المحلل النفسً . لكن الفرق انه ٌركز انتباهه على ال شعوره هو 

بنقد الوعً  لٌمنحه قوة التعبٌر الفنً بدل ان ٌبكمه,  وٌستمع لصوت الكبت, بالذات 
, وهو بذلك ٌعلم من استبطان نفسه ما ٌعلمه المعالج النفسً من مرضاه : القوانٌن 
التً تتحكم بالالشعور , لكنه ال ٌجد ضرورة االفصاح عنها , وال حتى ادراكها 

 بوضوح , بل هً تندمج بإبداعاته . 

ال هذا اما عالم النفس فٌستخلص هذه القوانٌن من مرضاه , ومن تحلٌل اعم   
الالشعور , كمن ٌقوم بالتحلٌل النفسً . المبدع . وبهذا ٌكون الممثل قد احسن فهم 

لكن لكل اهدافه , فهً جمالٌة عند الممثل , وعالجٌة عند المختص النفسً . وهً 
 . اذا ما اشبعت انتاجاتهما اصالتلتقً حتما , 

 ولٌم شكسبٌر  :  تألٌف.. مسرحٌة هاملت . لخٌصة وت: قراءالواجب 

 ..: جبرا ابراهٌم جبرا ترجمة 

 الدوافع النفسٌة الباعثة لتردد شخصٌة هاملت .تحلٌل 

 

 

 


