
 1 

 
 

 التحميؿ والنقد في فن البالية
 
 تأليؼ   

 أ.د. / أحمد حسن جمعة 
 سابقا" –عميد المعيد العالي لمباليو 



 2 

توصيؿ أفكار مصمم  فيمسرح الباليو ىم األساس  ميمن المعروؼ أن مجموعة المؤدين ع
ولذا فمن  يالكالمالمسرح  فيىو بمثابة الكممات  ذيال الحركيالجميور عن طريؽ األداء  ليالباليو إ

مجموعة المؤدين بما فييم  استطاعت، ىؿ  ىيينظر إلييا الناقد لفن الباليو  تيالعوامؿ األساسية ال
الجميور ؟ وقد يتساءؿ ىنا أحد السائمين  ليإ دراميالراقصين األوائؿ توصيؿ المطموب من مضمون 

 فيدور  أيأن يكون ليم  يحركيم مصمم الباليو دون ميمسرح الباليو ليسوا إال د ميأن المؤدين ع
تغيير أو تعديؿ أو تبديؿ ما تم التدريب عميو . ىذا صحيح ولكن مصمم الباليو ميما كانت موىبتو لن 

الداخمية إذا لم تكن أصاًل موجودة فيو فإن راقص الباليو إذا  انفعاالتوالراقص  فييستطيع أن يحرؾ 
الداخمية الصادقة المعبرة عن  االنفعاالت ميدون االعتماد ع الجسمياألداء  ميكان يعتمد فقط ع

.  نيمجرد من المع سطحيالمواقؼ المختمفة والمتعددة يصبح ىذا األداء بارد ال روح فيو أداء 
الناقد ليذا  ميوجب ع وبالتاليالمشاىدة يستطيع أن يشعر بذلؾ .  ميوالمشاىد لفن الباليو المتمرس ع

 لفن الباليو. ديعادرجات من المشاىد ال ميالفن أن يكون أع
يممييا عميو مصمم الباليو يجب أن يمتزم بيا التزام  تيلمجمؿ الحركية ال ديوفنان الباليو المؤ 

وجزئى وليس من حقو أن يرتجؿ أو يضيؼ أو يعدؿ أو يغير فيما أوجده مصمم الباليو وذلؾ ألن  ميك
المشاىدين بما فييم الناقد لفن المسرح سيشعر بو مؿ منن  ميإرتجاؿ أو إضافة أو تغير مفاجئ ع أي

يصؿ بكؿ المؤدين  حتىتم إعداده بشكؿ متقن وتم التدريب عميو  مسرحي فنيالباليو ، فالباليو عمؿ 
النفس البيجة  فياليارمونية المتكاممة وتكون كؿ لحظة فييا من جماليات الشكؿ واألداء ما يشيع  ليإ

ر كاؼ فينا يظير لناقد الباليو أن مستوى األداء والسرور والمعرفة ، ،إذا كان التدريب عميو غي
بانحراؼ  ديمسرح الباليو بشكؿ أوضح . وىذا التدريب غير الكاؼ يؤ  ميمنخفض ويظير ىذا ع

البالييات  فيالبالييات اليادفة وتظير أيضًا  فيتكمن  تيالنقد وفقد المتابعة الدرامية ال ليالمشاىد إ
األساس  ىي والتيلمعناصر الحركية الصعبة والمركبة  رياء الميااألد ميتعتمد ع والتياالستعراضية 

 عميو الباليو االستعراضي .  نييب ذيال
العروض الفنية لممنوعات الراقصة إذا لم يكن التدريب غير كاؼ لظيرت ىذه المنوعات  فيو 

يع أن مسرح المنوعات ذلؾ ألن مخرج المنوعات ال يستط ميمن أجميا وجدت ع تيصورة غير ال في
، والناقد لفن الباليو  ريعن المنوعات األخ التدريبيمستواه  فيالمسرح يقؿ  مييجازؼ بوجود منوع ع

نقد البالييات الدرامية فينا يختمؼ  فيعندما ينقد عرض المنوعات يكون ىدفو مختمؼ عن ىدفو 
 الحرفياألداء فيو ينظر من حيث  الجماعيأو  الثنائيأو  الفردي رياليدؼ من حيث األداء الميا

مع  وانسجامتوازن  فيو  عصبي عضميوتوافؽ  سمعي حركيتوافؽ  فيلما يؤديو  ديتمكن المؤ  ديوم
، كما تختمؼ رؤية الناقد عند مشاىدة  الثنائياألداء  فيالزميؿ أو الزميمة المشارؾ أو المشاركة معو 

بالشكؿ العام  االلتزاميقيده يحكمو و  الذي الجماعيمسرح المنوعات ىذا العمؿ  ميراقص ع جامعيعمؿ 
 األدائيضبط اإليقاع  فياألساس  ىي والتي قياألداء الموحد المتطابؽ مع الموسي فيالكؿ  وااللتزام
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يظير لمجميور التشكيؿ  حتىالفراغ المسرح  فيبالمسافات  االلتزامكؿ المؤدين  ميبين المؤدين . وع
 العاديحد المؤدين عن التشكيؿ فإن عين الجميور إطار مريح من أألداء ، أما إذا خرج أ في المرئي

 فتمتقطويشذ عن زمالئو  الذي قيالعزؼ الموسي فيألنو أصبح نشاز )كما  ديسوؼ تتبع ىذا المؤ 
 الذي ديفنجده يتبع بعينيو المؤ  الحركياألذن بسرعة( وىذا أيضًا ما يحدؽ لعين المتفرج المتابع لألداء 

 خرج عن التشكيؿ  .
ذا كان  عن الشكؿ  ديخروج المؤ  فيعرض الباليو اليادؼ رقصات جماعية فينا نجد  فيوا 

والتشكيؿ العام خروج المشاىد أيضًا عن اإلحساس بالجماؿ المريح وخروج المشاىد أيضًا عن 
يجب أن يمحظو أيضًا  العاديفالخطأ ىنا خطأ مزدوج . وما يمحظو المشاىد  وبالتالي الدراميالمضمون 

إعادة التدريبات  ضروري ليلينبو إ التاليألنو سوؼ يكتب عن ذلؾ صباح اليوم المشاىد الناقد 
تركيز كؿ جيودىم  ميبالتشكيؿ والعمؿ ع االلتزامضرورة  ليوتكثيؼ جيود الراقصين وتوجيييم إ

المسرح  ميانو صاحب خبرة وتاريخ طويؿ ع ميع ديالمسرح فيما يردونو وال يعتمد المؤ  ميوتفكيرىم ع
ا التاريخ وىذه الخبرة يجب أن تضاؼ غمييا كؿ يوم وكؿ ليمة عرض خبرة مكتسبة ليحفر ذلؾ ألن ىذ

 . الفنيالمسرح تاريخو  ميالراقص بجيده وعممو ع
لعناصر الحركية البسيطة والصعبة  الحرفيعمم باألداء  ميالناقد لفن الباليو أن يكون ع ميوع

 مييشتمؿ ع والذيالمسرح  مية الرقص المقدم ععمم بنوعي ميوالميارية والمركبة وأن يكون أيضًا ع
، رقص حديث وأن يدرؾ تمام اإلدراؾ حرفية كؿ  تاريخي، رقص  عالمي شعبي، رقص  كالسيكيرقص 

نوع من ىذه األنواع ويكون عنده ثقافة عالية يستطيع بيا ان يميز الفروؽ النوعية بين الرقصات 
أسس وقواعد نظرية وتطبيقية  ميع نيمب الفنيمعمؿ يستطيع أن يكون نقده ل حتىالشعبية العالمية 

 ميالعمؿ وع مييستطيع من خالليا أن يكون لو نقد بناء وليس مجرد كممات لمديح القوؿ والثناء ع
 المؤدين لو . 

يعتبر  الذيقبؿ أن ينقد الناقد مصمم الرقصات يجب أن يعمم أواًل ميمة مصمم الرقصات 
ولذا فإن ميمة مصمم  الدرامييترجم بالحركة المضمون  الذييو لعرض الباليو ف قيالمؤلؼ الحقي

مسرح الباليو فبدونو ال يوجد عرض باليو ، وال يوجد مؤدين وال مشاىدين .  ميأم الميام ع ىيالباليو 
 لو .  قيعروض الباليو فيو المؤلؼ الحقي في سيومصمم الباليو ىو الركن االسا

عمومًا يجب أن يمم باألسس الفنية الخاصة بكؿ نوع وبكؿ والناقد لفن الباليو ولفنون الرقص 
وكيفية  ديإمكانية المؤ  دينقد الرقص . فالناقد لفن الرقص ال ينقد األداء وم فيقومية قبؿ أن يشرع 

بحرفية توظيؼ ما يجب أن يبحث عنو الناقد ىو  استطاعأو كيؼ أن المصمم  الحركيأدائو لمعنصر 
مسرح الباليو أعماؿ عالمية كبيرة  ميوع من أنواع الفنون المشتركة معو عاألسس الفنية الخاصة بكؿ ن

حاليًا ليس مقصوراً  الفنيتقرب المسافات بين القوميات ألن العمؿ  بالتالي ييرائع ف فنيذات مستوى 
األعماؿ الفنية من خالؿ وسائؿ اإلعالم المختمفة من أفالم  ريبمد معين فكمنا نستطيع أن ن ميع
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أن مصمم الباليو  ريذلؾ ن ميمن مختمؼ أنحاء العالم وع تميفزيونية وشرائط فيديو وبث سينمائي
 جماليأو أداء  حرفيشكؿ أداء  فيتجميع عناصر حركية  ىيموقؼ صعب فمم تعد المسألة  فيأصبح 

بؿ أصبحت الصعوبة فيما ىؿ ىذه العناصر الحركية تتماشى مع ما يؤيده من موضوع أيًا كان )قومياً 
 اريخيًا أسطوريًا ....... إلخ( ؟ .ت

 ال يكون عرضو التساع دائرة النقد عميو : حتىما يجب أن يمم بو المصمم  ليوىنا نمخص إ
 يتناوليا المصمم وصمتيا بالموضوع .  تيالمفردات الحركية ال

الراقص .  فنيسيعرض عميو ىذا العمؿ ال ذيثقافة الجميور ال دياإلدراكات االجتماعية وم
اختيار وتوظيؼ الجمؿ الحركية مع االختيار المناسب لنوع الرقص فقد ال  ميا لو تأثيره الكبير عوىذ

 تتقبؿ بعض الجماىير أشكاؿ من المالبس ال تتماشى مع طبيعة المجتمع ... وىكذا .
مجتمع ما ، وىؿ ليذا ىدؼ أم أنو لمجرد إظيار  ميأىمية ما يعرض ع ديالقيم االجتماعية وم

 وتناسقو  ديابسطيا اإلظيار الجس تيكؿ أشكاليا والالبراعة ب
طالعاتو  ال ىدؼ لو سوى  ذيتجنب المثير ال فياستخدام المصمم لتجاربو الفنية وخربتو وا 

يزيد عدد  حتىجميور المشاىدين ،  ليما يفيد الموضوع وكيفية توصيمو إ مياإلثارة والعمؿ ع
ال أصبح عدد ال ريالمشاىدين المرة تمو األخ تناقص مما يجعؿ لمناقد فرصة قوية لمعمؿ  فيمشاىدين وا 

 . فنيالعمؿ ال فيوالكتابة عن السمبيات الموجودة 
لتصميم عن الباليو نوع من النشوة الفنية فقط ذلؾ  األساسيوال نستطيع أن نقوؿ أن المصدر 

واعد عممية . وىنا ليس لو اإلليام المطمؽ ألنو لغة عقمية ومقدرتو تتبع أصوؿ وق كيألن التكوين الحر 
اختيار المفردات ... الحركية المناسبة لمتكوين والمعبرة عن  فيذلؾ موىبة المصمم  مييمكن أن نس

يمكن بتكرار المشاىدة أن تتعرؼ عمييا يضعيا  تيفن الباليو بعض المدلوالت ال فيالموضوع ، كما أن 
 فيالقسم بالحب لو مدلوؿ وىو كما  ميعتغيير فمثاًل نجد إشارة دالة  أيبدون  ىيمصمم الباليو كما 

 من األشكاؿ التالية :  ريكما ن –كثيرة  ني( وأيضًا مدلوالت لمعا1الشكؿ رقم )
ى عمييا أحكامو نيستطيع أن يب حتىىذه المدلوالت وغيرىا  ميالناقد لفن الباليو ع ميوع

ذا لم يكن يعرؼ ىذه المدلوالت وغيرىا أصبحت الحركة أو  فيشيئًا آخر  نياإلشارة تع ووجيات نظره وا 
نفسو فيو ماال يعرؼ ويدؿ ذلؾ  ميوضع يسئ بو ع فينقده ويصبح الناقد  فينظره مما يجعمو يخطئ 

 فال يستطيع ىذا الناقد إفادة المصمم والجميور بوجيات نظره ....  كيالجيؿ باألسموب الحر  ميع
ؿ تكوينات حركية سواء كانت توظيؼ الحركة أو عم فيومصمم الباليو ليس لو مطمؽ الحرية 

الرقص المزدوج منافية  فيخيالو كأن تكون ىناؾ رفعات  فيفردية أو ثنائية أو جماعية كما يرسميا 
نما وظيفتو أيضًا وظيفة اجتماعية جمالية خمقية فإذا أساء استخدامؾ  ألوضاعنا االجتماعية ، وا 

يكون قد أساء استعماؿ موىبتو وانقمبت  العناصر الحركية بشكؿ ال يتناسب مع االجتماعيات  فبذلؾ
 عييد ذيعميو شرًا .... فمثاًل نجد مصمم الرقصات ال
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 ميسمالعرض الراقص ال فيمسرح الباليو حركات الصالة  مي( قد استخدم ع1" موريس بيجار " ) 
،  نطاؽ آخر ليالمطموب وبذلؾ خرج من نطاؽ الرقص إ نيالتوبة ولكن بصورة خاطئة وال تتم عن المع

حركات الصالة ولألسؼ قد  أداء فيوىو الدين وال يصح أن يجمع بين ىذا وذلؾ ، خاصة أنو أخطئ 
غنتيا  تيأغنية التوبة ال ميباليو التوبة ع ميباليو يس في 1989مسرح األوبرا عام  ميقدم ذلؾ ع

 رياض السنباطى . قيوموسي ميالسيدة )أم كمثوم( من كممات احمد را
ومطابقة لمعصر  ميلدرامية يجب أن تكون المالبس مطابقة لمموضوع الدراعروض الباليو ا في

مسرح الباليو يجب أن يكون ليا مواصفات خاصة ،  ميعنو الموضوع وىذه المالبس ع كييح ذيال
الحركة فمصمم المالبس ال يخرج عن اإلطار المفروض لنوع المالبس  ميحيث أن ىذا المسرح يعتمد ع

حركة من  ديسوؼ يمبس ىذه المالبس سوؼ يؤ  ذياالعتبار أن ال فييضع  المطابقة لمعصر ولكنو
 فيذلؾ  عيأنو يجب أن يرا أياألداء  فيالممكن أن تكون قفزات وانحناءات أو رفعات لزميمو 

أداء الراقصين وال  مينفس الوقت تساعد ع فيو  ميالغرض الدرا ديتصميماتو وأن تصبح المالبس تؤ 
عيب فييا أثناء  أيضحؾ الجميور عندما يحدث  فية أو أن تكون سببًا تكون عائقًا يعوؽ الحرك

 األداء . 
تم فيو ىذا الموضوع وكيفية  ذيعمم ودراية بالموضوع والعصر ال ميالناقد أن يكون ع ميوع

تناوؿ مصمم الرقصات لمموضوع وىؿ المالبس تؤكد الموضوع ومناسبة لمشخصيات وأنيا عامؿ مساعد 
ومن الممكن  ديتعوؽ الحركة ؟ كؿ ىذه المسائؿ يمكن أن تظير بوضوح لممشاىد العالألداء أم إنيا 

فيم  ميأن تكون نقاط سمبية يستند إلييا الناقد ، وقد تكون ليا من اإليجابيات بحيث تساعد ع
خاصة إذا ما أتقن تفصيميا واختيار ألوانيا بدقة وتوظيؼ ىذه األلوان مع اإلضاءة  ميالمضمون الدرا

 رحية . المس
مسرح  ميأواًل إظيار الموجودين ع ييمسرح الباليو دورًا ىامًا وأساسيًا ف ميتمعب اإلضاءة ع

تمعب دورًا دراميًا فاإلضاءة ليا شدة ولون وزمن وبعد وزاوية ومن ىنا أصبحت من  ييالباليو ثانيًا ف
اًل مساعدًا لفيمن سميم تصبح عام فنيو  ميالصعوبة بحيث إذا ما استخدمت وتم توظيفيا بشكؿ عم

ظياره بالشكؿ السميم أما إذا ما لم يستطيع مصمم الباليو مع ميندس اإلضاءة ضبط حركات  المطموب وا 
المسرح يتحرؾ بسرعات  ميع دييحكميا المنطؽ ذلؾ ألن المؤ  أنمسرح الباليو يجب  مياإلضاءة ع

ذلؾ إذا سمطت  ميالحركة وعفيو  دييؤ  ذيال حيالفراغ المسر  فيمختمفة وزوايا واتجاىات مختمفة 
تعتمد ىذه المفات  تيلفات سريعة ومختمفة وال فيعينيو وىو يأخذ المسرح  ميعميو إضاءات مباشرة ع

لن  ديالمؤ  نيعي ميتحدث المفات فإذا ما سمطت اإلضاءة مباشرة ع حتىاتخاذ نقطة أساسية  ميع
ما ىو مطموب منو ويرجع السبب غير  ميالمشرح ع ميوتصبح تحركاتو ع االتجاهيستطيع أن يضبط 

                                                 
1
 .  81معجم الباليه صــ  1291، ولد بمرسيليا  سيراقص ومصمم فرن  Bejart,Mauriceبيجار ، موريس  - 
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ليس  دييقع فييا المؤ  تيسمطت عميو . ىذه السمبيات واألخطاء ال تياإلضاءة الخاطئة ال ليذلؾ إ في
ىذا  ديالسبب فييا التدريب واألداء ولكن السبب فييا عنصر اإلضاءة ، وقد ال يالحظ المشاىد العا

 .  ديالمؤ  ميتسميط اإلضاءة ع فييكمن  األداء والتدريب أمن أن الخطأ فيويعتبر أن الخطأ 
مالبس بمون آخر قد يحدث من  مييجب أن يعمم مصمم الباليو أن الضوء الساقط بمون ع

اعتباره  فيولذا يجب أن يضع مصمم الباليو  مياألداء الدرا فيالمونين لون ثالث ال يكون ىو المطموب 
تكون المالبس وما يسقط  حتىالممبس  ميط ععند اختيار ألوان المالبس خطة اإلضاءة والمون الساق

 آخر غير المطموب .  نيمع ليإ نيال يخرج المع حتىتكامؿ وتوافؽ وتأكيد  فيعمييا من ضوء 
المون الساقط  فيلون المالبس امن الخطأ  فيالناقد ىنا أن يميز عم إذا كان الخطأ  ميوع

 عميو .
نوعة يكون لكؿ رقصة إضاءتيا الخاصة رقصات م مييعتمد ع ذيعرض منوعات الباليو وال في

يمكن أن  تيسمبيات أو إيجابيات تكون بمثابة القاعدة ال أيبيا وليذا يكون من الصعب ىنا تحديد 
األداءات  فييستند إلييا الناقد ذلؾ ألنو لو افترضنا قاعدة من الممكن أن تتغير طبقا لممتغيرات 

 قاعدة يمكن أن يستند إلييا الناقد .  أيالناقد  ميالراقصة وعميو يفضؿ أال يفرض ع
وضع ماكياج مناسب لكؿ شخصية من  ميالبالييات الدرامية يعتمد فييا مصمم الرقصات ع في

 ذيىذا النوع من فن الباليو لو درجة أىمية كبيرة األمر ال فيشخصيات الباليو ولذا فإن الماكياج يعتبر 
يضع ليا  تيدراية بالشخصية ال مين يكونوا ععممو أ فيالماكياج والمتخصصين  عيصان مييجب ع

باليو بحيرة البجع يوجد الساحر " روجرز " ويوجد أيضًا شخصية األمير " زجفريد "  فيالماكياج . فمثاًل 
وىما شخصيتان متضادتان فشخصية " روجرز " الساحؿ تمثؿ الشر أما شخصية " زجفريد " فتمثؿ 

تقان عمؿ  فنيالعمؿ ال فيخصية بما يحتويو دورىا ذلؾ البد من إظيار كؿ ش ميالخير ، وع ، وا 
مسرح  مييستخدميا صانع الماكياج ع تيالماكياج من األشياء الضرورية وأيضًا نوعيات الماكياج ال
إفراز  ليإ ديالمبذوؿ من الراقصين يؤ  ميالباليو البد وأن تكون خامات جيدة نظرًا ألن المجيود العض

 ماكياج الراقص . مييكون لو تأثير عمن الممكن أن  ذيالعرؽ ال
ثقافة واسعة يستطيع بيا أن يميز ويفرؽ بين أنواع  ميالناقد لفن الباليو أن يكون ع ميوع

مسرح الباليو وأن يعمم أن مجموعات الراقصين والراقصات يكون ليا ماكياج واحد نظراً  ميالماكياجات ع
 ات منفردة . ألن ىذه المجموعات تمعب دورا واحدًا وليست شخصي

 عمؿ الناقد : 
ال يكون الناقد عرضو لمنقد يجب أواًل وقبؿ كؿ شئ أال يكون متعصبًا أو متحيزًا وان يمتزم   حتى
 فن الباليو .  فيمحور النقد ومواطن الحرفية  ىي تيبالمبادئ ال
فن  فيالمشاىدة الجيدة وتممس مواطن الجماؿ والضعؼ ومواطن الحرفية  ميالقدرة ع  -1

 لباليو .ا



 7 

ذاتية الناقد وال يصح أن ينقد ما ال يتذوقو  ميتذوؽ ما يشاىده ويتوقؼ ذلؾ ع ميالقدرة ع -2
كؿ مواقعو ولذا وجب  فيبذلؾ نقده سمبيًا  ويأتيموطن من مواطن الجماؿ  أي ريمن فنون ألنو لن ي

طريؽ الفطرة كعنصر  ذلؾ عن تيالناقد أن يكون أواًل متذوقًا جيدًا لما يقدم عميو من نقد ويأ ميع
العمؿ  فيلمشئ ثم يتمو تمؾ التجارب الفنية والمشاىدة المستمرة ألن إظيار السالب والموجب  سيأسا
 ال يتيسر لمناقد إال بعد طوؿ خبرة وكثرة المشاىدة .  فنيال

حقائؽ وقواعد وأسس حرفية  ليذاتية الناقد وحريتو ليست مطمقة ألنو دائما يستند إ -3
ينقده فكؿ نوع من أنواع الرقص لو الحرفية الخاصة بو ولو مواطن الضعؼ ومواطن القوة  ذيالرقص ال

ذلؾ  ميمعياريًا وع مقايسةليس لو مقياسًا عدديًا ولكن  ليوىذا الشكؿ الجما ليوكذلؾ لو الشكؿ الجما
 ال يؤكد ذاتيتو . حتىاألشياء المعيارية  فييجب أال يطمؽ الناقد العنان لنفسو 

الواقع أساليب تفسخ لو  في ىيتباع الناقد لألسس والقواعد والمبادئ والنظريات إن إ -4
مستوى العبقرية فقد يضيؼ بأفكاره النقدية ما ىو جديد ليذا الفن  ليلالرتفاع بنقده إ االنطالؽقاعدة 

و شان الساحة العممية شان ليأو النزوؿ إ كيمن الناحية النظرية فيو ليس مطموبًا منو االبتكار الحر 
 البتكارلفن الباليو  كيوالمصمم ولكنو من الممكن أن يدعو دعوة يوجو فييا فن التصميم الحر  ديالمؤ 

المستقبؿ القريب وذلؾ عن طريؽ دراستو المستفيضة  فيالحاضر أو  فيأعماؿ جديدة يجدىا ضرورية 
 لنوعية الحياة االجتماعية أو الثقافية .... الخ . 

أديت فيو مطالب  ذيفن الباليو بالعصر ال فيت النقد البد من أن يربط نظريا 
عمم  ميذلؾ العصر وىذه ليست بالميمة السيمة لمناقد وليس كؿ الجميور ع فيالمصممين والجميور 
 ميفيو عرض الباليو لو التأثير المباشر ع دييؤ  ذيفالزمن ال –كؿ حقبة  فيبنظريات فن الباليو 

ذلؾ عيب ، إال إذا تنافر ذلؾ مع  فين عصر سابؽ وليس العرض وقد يستعين المصمم بجزئية م
تناولو لموضوع معين وىو بذلؾ  فيالموضوع وكذلؾ من الممكن أن يكون لممصمم رؤيا مستقبمية 

 ريذلؾ عيبًا حيث أن رؤيا الفنان ال يجب أن يحجر عمييا فيو يس فييسبؽ عصره وأيضًا ليس 
 األشياء من زواياه الخاصة . 

ال يكون نقده مجرد إيجاد سمبيات ليس  حتىلمثؿ ىذه المواقؼ  عيقد أن يالنا ميوع  
حدود  فيأنيا أمور مسمم بيا  ميأن تؤخذ ع ينبغيليا أساس من الصحة . فقواعد النقد ومبادئو ال 

نما ليا مرونة  بيئتيا التاريخية وطبيعة ما عالجت من مسائؿ ، وأيضًا ما ىدفت غميو من غاية وا 
تحميؿ الموضوع أو توجيو المصمم ، وليس الناقد ىو  فيثمارىا بآثارىا الخصبة  يتتستطيع أن تؤ 

فيمو ليس كناقد  ديفيو ليس كالمصمم بؿ يكون توجييو من ناحية م كيالتصميم الحر  ميالعامؿ ع
 ولكن كمتفرج جيد مثقؼ .  فني

الجميور  ميوليس لمناقد قوة القانون وال صحة األخذ برأيو وليس لو كذلؾ السيطرة ع 
 كيلفن الباليو واألداء الحر  التاريخي عيحدود الو  في ييالفنان أما السيطرة ف ابتكار ميأو الحجر ع
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 في كيتحميؿ ما يراه من عناصر حركية قد ال يتبع نوع الرقص أو الخمط بين عنصر حر  ميوالعمؿ ع
يجاد مزيج خاطئ بين العناصر الحركية المختمفة فيو بذلؾ يكون مثا المثقؼ  فنياًل لمناقد النوع وا 

 حتىالفاىم لطبيعة ىذا النوع من الفن ووجود مثؿ ىذا الناقد ىو بمثابة الموجو لممصمم والجميور معا 
ال يكون عرضو لممسائمة أو االتيام بالخمط غير  حتىدراسة العمؿ من كؿ حيثياتو  مييعمؿ المصمم ع

 فنيىذا الوسط ال فيىذا المجاؿ و  في فنيه الوضعو ومركز  ميالمدروس أو المزج الخاطئ فيؤثر ذلؾ ع
 دائم ومباشر بيم .  احتكاؾ ميوأمام المؤدين الذين ع

ودعاة المذاىب يضعون لمنقد قواعد ويرسمون لو طرقًا جديدة تتفؽ ورسالة عصرىم ويبدعون 
ن مصمم يقدم قيو )وىم بذلؾ يفيدو ذيوالعصر ال فنيمثاًل حية ليذه المبادئ تتفؽ مع نوع العمؿ ال

 لم يعد مالئمًا لروح العصر( . ذيأنقاض سابقة ال ميالباليو وذلؾ يميمو أن كؿ مذىب يقوم ع
يجاد النقد السم ليذه األعماؿ بعد  بيواإليجا بيإن دراسة األعماؿ الماضية دراسة واعية وا 

ده الريا الحاضر وتكون عن فيإدراؾ الناقد لفن الباليو  في ديتحميميا ليا من اآلثار بعيدة الم
 المستقبمية لما يصادؼ نقده . 

 تماس مع حاضره لتوجييو لمستقبمو . فيأن تكون دراسة نقد فن الباليو  عيومن الطبي
الفنان ولكنو يعتبر ميزة يمتاز  فينحن نجد دائمًا عدم رضا الفنان عن عممو وليس ذلؾ عيبًا 

عمؿ أكثر جودة ويخرج  ليعمؿ جيد إيجعؿ الفنان يخرج من  ذيبيا الفنان الحؽ وعدم الرضا ىو ال
جديد  فنيآخر والفنان الحؽ ليس مقمدًا ال لنفسو وال لغيره فكؿ عمؿ  فنيإبداع  ليإ فنيمن إبداع 

يعتبر ابن جديد تتجدد معو كؿ خبرة جديدة وكمما زادت خبرة مصمم الباليو كمما ازدادت وعظمت تعبيراتو 
إال .... بقدر ما  تيال تأ ىينشوة لحظية و  فيلمفنان  يتنفسو يأ كيالحركية عمقًا والتكوين الحر 

 فنيحد ذاتو شرطًا أساسيًا من شروط اإلبداع والخمؽ ال فياكتسب الفنان من خبرات ماضية وىذا 
دراؾ .  ليويرجع ذلؾ إ  العمميات العقمية العميا من تخيؿ وتفكير وا 

رج متذوؽ وال يمكن أن يكون وكما يوجد فنان حؽ يوجد أيضًا متذوؽ لمفن حؽ وليس كؿ متف
 تيمن الخبرة والدراية بالوسائؿ الفنية ال األدنىاألقؿ الحد  ميالمتفرج متذوقًا إال إذا .... توافرت لديو ع

يستطيع أن يتفيم المقصود . ويمكن القوؿ ىنا  حتىالتعبير عن المراد و  فييستخدميا مصمم الباليو 
التذوؽ ولكن تختمؼ النسب كمما زادات  ميوالقدرة ع اإلبداع ميأن كؿ شخص يكمن فيو القدرة ع

الممارسات لألشياء فيذا يزيد من تذوقو لنوع من الفنون وآخر يزيد من تذوقو لنوع أخر من الفنون 
عوامؿ كثيرة جدًا ليس ىذا مجاؿ لحصرىا ولكنو يمكن باختصار أن نقوؿ أن  ليوىكذا .... ويرجع ذلؾ إ

المشاىدة والمعرفة .  ميوذلؾ باالستمرار والدأب ع فنياسة التذوؽ العنده ح ميفرد يمكن أن ين أي
 خاصة إذا كان ينوى أن يكون النقد ىو عممو .

ثمرتو " ولنوضح ذلؾ  ميفمن يثمر الجانب العم النظريالجانب  فنيالعمؿ ال فيإذا لم يتوافر 
 :  يأتيبما 
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فإن المبدعين سوؼ تكون  فنيمؿ الالع فيإذا لم يستطيع الناقد أن يكتب ما يراه من سمبيات 
ىذه السمبيات والناقد  ليكؿ مرة ذلؾ ألنو ليس ىناؾ من يستطيع أن يوجو نظرىم إ فيإبداعاتيم اقؿ 

أنو البد من  نيبمع النظرييستعمؿ دائما الجانب  أيبطبيعة الحاؿ لن يكون أداؤه عمميًا بؿ نظريًا 
ن يمارس عممو عن رؤية حقيقة ، وأحيانًا تكون رؤية يستطيع الناقد أ حتىوجود عرض الباليو أواًل 

سمائو  فيجديد  فنيعمؿ  ليالناقد رؤية مستقبمية ألعماؿ فنية جميمة من وجو نظره تدعوا إ
 العصور الحديثة .  فيوىذه الرؤية من الناقد مألوفة  –وخصائصو وذلؾ لمطالبة العصر 

كاماًل وأيضًا بعد أن يتم  فنيعداده لمعرض المصمم الباليو من إ يييبدأ عمؿ الناقد بعد أن ينت
 أن عمؿ الناقد يبدأ بعد فتح الستار عن العرض .  أيالتدريب عميو ، 

ال يراىا الناقد ، ىذه السمبيات من الممكن أن تكون أثناء  تيولكن ىناؾ بعض السمبيات ال
سوؼ يكون ليا  تيلحركية والالتدريبات ، بؿ من الممكن أن تكون أثناء إعداد مصمم الباليو لمجممة ا

ىذه النقاط  ريولم يسمع ولم ي فنيالناقد فيو لم يحضر اإلعداد لمعمؿ ال اتجاهال من  ديمردود نق
 ليولكنو يعرؼ أدائو وىذا يرجع إ كيمنيا أن مصمم الباليو ال يعرؼ اسم العنصر الحر  تيالسمبية ال
دورًا ىامًا ، فيو يستطيع بحكم دراستو العممية إذا تعميمو . وتمعب الذاكرة الحركية والكالمية  فيقصور 

. وىنا يكون  كياسم العنصر الحر  سيولكن الذاكرة خانتو فن كيكان قد درس أن يعرؼ األداء الحر 
عرضة لمنقد من الراقصين الذين يعرفون الحركة واسميما وكيفية األداء السميم ليا ومن ىنا تكون 

ال تظير أمام ناقد الباليو أن يعتمد  تياقصين . ومن السمبيات أيضًا البداية نياية ىذا المصمم أمام الر 
دراستو العممية وما استطاع تحصيمو من عناصر حركية أثناء دراستو ، ولو  ميمصمم الباليو ع

مستوى دراستيم من  فييد أحد المعممين غير المخمصين أو الذين ىم اقؿ  ميافترضنا أنو تعمم ع
ميم بعض العناصر الحركية اليامة نظرًا لعدم معرفتيم بيا ، والطالب بالطبع حدود غيرىم ، وتغافموا تع

عمييم من عناصر حركية وكيفية األداء السميم ليا تم التدريب والممارسة  ميحدود ما يم ىيمعرفتيم 
 عمييا والتكوين بيا مع غيرىا . 

حد ىؤالء الجيالء ولم يد أ ميفمو افترضنا ما افترضناه وىو أن مصمم الرقصات تتممذ ع
معمومات حركية وال العناصر الحركية المختمفة لنوعيات الرقص ،  أي ميدراستو العالية ع فييحصؿ 

ىنا ستكون معرفتو ضعيفة ومعموماتو أقؿ من المتوسطة ألنو ال يعرؼ الخامات األساسية لنوعيات 
من الرقص تحت  ريأنواع أخمع عناصر  كيالرقص المختمفة فقد يخمط بين عناصر الرقص الكالسي
أن يزيد معموماتو بالسؤاؿ  فيال يرغب  ذيتسميات غير عممية ويكون ىذا المصمم من النوع ال

واإلطالع فيذه التسميات الخاطئة وىذا الخمط وعدم المعرفة سوؼ يمتقطيا المؤدون أثناء التدريبات 
بة لو اقرب بكثير من النجاح ومن وسوؼ يعرفون أن ىذا المصمم دون المستوى ، فيكون الفشؿ بالنس

 المسرح .  ميالممكن أن يموت فنيًا من أوؿ عرض ع
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تتضح آراء الناقد وقيمة النقد ببيان صحة التحميالت وبيان مقارنتيا مع إيجاد وتوضيح 
الجماليات ومقارنتيا ألعماؿ مماثمة وذلؾ ليظير العناصر الداخمية من العناصر األصمية كما يجب عميو 

ويبين أيضًا  فنيقدم فييا العمؿ ال تيأن يبين اآلراء .... واالتجاىات المختمفة ليذه األعماؿ ال أيضاً 
من ذلؾ )راية  الشخصيمع شرح النظريات المختمفة وموقفو  ليعصرنا الحا فيدرجة قيمتيا 

لمشاىد بعرض اآلراء والنظريات ليحيط بيا عمم المصمم أو ا في( كما أنو يمكنو أيضًا أن يكتالشخصي
 . 

فن الباليو ىو  في سيفن الباليو ارتباطًا وثيقًا بعمم الجماؿ ألن اليدؼ األسا فييرتبط النقد 
 .  عيإبدا فنيوتكوين  ليجما كيشكؿ حر  فيمع إظيار الموضوع  ديإظيار التوافؽ والجماؿ لممؤ 

ترجمة  ميع( ىو تعبير حر لمصمم الباليو وىو يعتمد في)الكوريوجرا كيإن فن التصميم الحر 
أداء  ليإ ميترجمة الموضوع الكال ميوىو يعتمد ع ميومفيوم درا كيأداء حر  ليإ ميالموضوع الكال

عن طريؽ إمكانيات المؤدين الوسطاء الذين ينقمون أفكار المصمم مترجمة  ميومفيوم درا كيحر 
جميور مصمم الرقصات وتوضيحو ل ديبأدائيم . وموقؼ الناقد ىنا ىو إدراؾ الفن األصيؿ ل

 .ون جميورا متذوقا لمرؤيا الجيدةالمستقبؿ سيكون فيالمشاىدين المتخصصين واليواه الذين ىم 
توجيو المالحظات لممؤدين ، فيو  ىييعتبر مصمم الباليو أحيانا ناقدًا لعممو وميمة نقده ىنا 

نقد الشخص فمن ي عييعرؼ تمامًا أين القصور . ولكنو عادة ال يفصح عن ىذا وىذا وضع طبي ذيال
 .ذاتو

عوامؿ كثيرة ، منيا  ليبعض األحيان يكون القصور عند مصمم الباليو نفسو ويرجع ذلؾ إ فيو 
ثقافتو الحركية أو عدم تفيمو لمموضوع بشكؿ جيد أو  فيعدم امتالكو لموىبة التصميم . أو قصور 

 ........ الخ .  فنييستخدميا ويوظفيا لخدمة العمؿ ال تيعدم تمكينو من المفردات الحركية ال
والناقد لفن الباليو يستعين بمعموماتو عن المفردات الحركية لنوع الرقص إذ أن مادة فن الباليو 

الموضوع  ميليا داللتيا ع فنيأساسًا مفردات حركية وىذه المفردات داخؿ العمؿ ال ىيأو مادة العرض 
بذلؾ تدؿ  يييراه المصمم ف ذيسموب الالطريؽ الموصؿ لممفيوم عن طريؽ ترتيبيا وتوظيفيا باأل ييف
معناه  فيكؿ مرة يختمؼ  فيولكنو  فنيأكثر من عمؿ  فيقد نجده  كيمعان مختمفة فالعنصر الحر  ميع

 )التكوين( .  فيباختالؼ ما قبمو وما بعده 
والمفردات الحركية لعناصر  األبجدياتفن الباليو عن مبادئ  فيال يجب أن تقؿ مبادئ النقد 

ألن ىذه القواعد  فنيألن ىذه القواعد الحركية لعناصر ىذا النوع من العمؿ ال فنينوع من العمؿ الىذا ال
 تيإطارىا م فيدعامة لمناقد وعصمة لو . ولمناقد بعد ذلؾ أن يجدد  ييف ديالنق عيليا سمطان الو 

التجديد أيضًا أن وجدت مبررات التجديد بالرغم من أن ىذا التجديد غير مستقؿ عن تمؾ القواعد . وأن 
القواعد األساسية لمعناصر الحركية ليس ليا عند مصمم الباليو سوى أن ينطمؽ من خالليا لإلبداع 

نما سيكون التكرار ىو  أيابتكارات أو  أيبالقواعد بالضبط لن يكون لو  االلتزامفإن  خمؽ حديث وا 
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يات واقتناعو بالموضوع وكذلؾ قدر تمكن المصمم من فنو ومن معرفة القواعد واألبجد ميالسائد وع
مقدرة مجموعة المؤدين يستطيع إخضاع كؿ ذلؾ إلظيار العرض دون ما يشعر المشاىد بتكميؼ أو 
بصعوبة األداء وبذلؾ يكون العمؿ بو أصالة وقيمة فنية عالية . إذا أمكن مصمم الباليو من مزج 

ىذا األمر ينتج عنو مركب  قيالموسي توافؽ وىارمونية وانسجام تام مع األداء فيالعناصر الحركية 
االختالؼ فيو إال عن طريؽ خطأ المؤدين وىنا يكون الخطأ إما ناتج  ليال يكون السبيؿ إ عيموضو 

اختيار مصمم الباليو لعناصر بشرية ال تصمح  فيعن التدريب أو اإلمكانية الجسمانية لممؤدين أو خطأ 
 ألداء الدور .

تعدد  ليلؾ لتعدد األسباب لمشئ الواحد فقد يرجع الخالؼ إقد تختمؼ وجيات نظر الناقد ذ
القياسات أو ثقافة الناقد ودراستو وبيذا تختمؼ  فياختالؼ  ليجوانب موضوع المناقشة ومادتو أو إ

 فنيأنو عرض  ميعرض الباليو ع ليالقياسات المعيارية لمموضوع أو لتناولو لمموضوع وقد ينظر إ
المتميز ودرجة استجابة  ريالجيد واألداء الميا فيلمنقد سوى األداء الحر لمتسمية فال يكون موضوعًا 

 الجميور ليذا العمؿ . 
جزء  يأو أل ديمؤ  يإذا كان متحيزًا لشخص أو أل فنيالعمؿ ال ميحكمو ع فيقد يخطى الناقد 

  .تحميالتو ومبرراتو وتعميالتو فيمن العمؿ بينما قد ال يخطى 
لو كان راية  حتى فنيو  ميدون تبرير عم فنيالعمؿ ال ميكامو عال يعد ناقدًا من يصدر أح

  .صائباً 
 النقد : فيالمناىج والقواعد 

النقد أصبحت مجيودات متتابعة  فيابتعيا القدماء  تيومن المالحظ أن الطرؽ المنيجية ال
خر ومن عصر أ ليىذا النوع من الفن . وقد تختمؼ وجيات النظر من ناقد إ فيتعالج المسائؿ الخالدة 

عصر ولكن يمكن عرضيا ومقارنتيا مجردة من خصائصيا الموضوعية بحيث تكتسب صبغة  ليإ
وغيره الكثير( .... وىنا تكون بمثابة عامؿ  ميأصبح باليو عال ذيعالمية )مثؿ الباليو بحيرة البجع ال

 واالرتفاعالنقد  يمحدثالباليو وكذلؾ الجميور وأيضا  ميعند مصم فنيتربية الذوؽ ال فيمساعد جيد 
 بمستوى الناقد . 

إنيا وسائؿ لمتحميؿ واإلحاطة بجوانب الموضوعات  ميقواعد النقد ومبادئو ع لييجب النظر إ
)الديكور ، المالبس ....... الخ( ال بصفتيا عوامؿ مكممة بؿ بصفتيا مبادئ وقوانين ليا صفة 

مسرح الباليو  مي. وأحيانًا كثيرة يكون ىناؾ ع اإلطالؽ يجب أ، يمتزم بيا المصمم إلتزامًا ال يحيد عنو
نوع من التجديد أو أساليب جديدة لفن الرقص ىنا يكون ليذه المبادئ التغيير المناسب مع ىذا النوع 

يستطيع الناقد المشاىدة  حتىالجديد من الرقص وقد يتأخر قمياًل بعد إظيار ىذه األعماؿ الفنية وذلؾ 
يجاد المقارنا يصبح ذلؾ الناقد مشاىدا جيدا متذوقا ليذه األنواع الجديدة  حتىت والتحميالت والمتابعة وا 

نقده ليذه األعماؿ الفنية  فيىذه المراحؿ يكون متسرعًا  ميفيصبح بعد ذلؾ ناقد . وبدون المرور ع
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غير محمو ويصبح ىذا الناقد عرضة لنقد نفسو ذلؾ ألن المصمم ليذا النوع  فينقده  تيالجديدة فيأ
موضوع العرض  ىي تيديد من الفن الراقص ىو أوؿ ناقد لو وىو يعرؼ الكثير عن تصميماتو الالج

قد ال يراىا الناقد وال الجميور  تيالعرض وال في تيالسمبيات واإليجابيات ال ريأكثر من اآلخرين وىو ي
بع وتتناسب مع ىذا النقد تت فيعممو إليجاد قواعد جديدة  فيإال بعد تكرار المشاىدة وىنا يبدأ الناقد 

النقد جديدة من الفن الراقص . ويوجد  فيالنوع الجديد من الفن الراقص . ويوجد ليا قواعد ومبادئ 
الحقيقة الجديدة من جوانبيا  ليالنقد جديدة تعالجيا وتقوييا وبيا ننظر إ فيليا قواعد ومبادئ 

إليو من  ميويربط بينيا وبين ما تر المختمفة وتصبح وظيفة الناقد المقارنة بين التيارات النقدية 
 فيالحاضر أو  فيمنيجو  فيذلؾ ليشؽ طريقًا أوسع وأوضح  في الماضياتجاىات مستوحين 
 المستقبؿ القريب .

الجديد كشؼ لنظريات مطمورة أو اسئ فيميا  فنيومن الممكن أن يكون ىذا العمؿ ال
بذلؾ تصبح دعامة قوية ليذا النوع من  ييف واستخداميا أو لم تكن موجودة لدينا بؿ أوجدىا ىذا العمؿ

جوانبيا وىذا ما نجده عندما قام جريجوفيش بإعادة تصميم  فيالحاضر بعد جالئيا والتعمؽ  فيالفن 
الفصؿ الثالث العناصر الحركية المختمفة لمرقصات  فيبعض رقصات باليو " بحيرة البجع " فقد استخدم 

إضعاؼ التصميم الجديد وليذا نستطيع أن ندين  ليإ ديمما أ  Pointesأطراؼ األصابع  ميالنوعية ع
 أن التسميم القديم أعطانا اإلحساس السميم بالرقصات النوعية ..... 

وأما الناقد لفن الباليو فأمامو تراث ضخم من البالييات من مختمؼ البالد وأيضًا أمامو تراث 
ما يدور أمامو  ميمشاىدتو ع فير الناقد ضخم من الرقصات النوعية لمختمؼ بالد العالم وال يقتص

اليائؿ  ميفترات متفاوتة من العام بؿ انو أمام ىذا التقدم العم ميبمده من أعماؿ فنية قد يكون ع فيو 
مستوى  ميتعرض ع تيإمكانو مشاىدة العديد من البالييات واألعماؿ الفنية الراقصة ال فيأصبح 

عدم اإللمام  فيحجة  أييسيؿ الحصوؿ عمييا فميس أمامو  الفضائيات فيو اآلن أمام كنز من ألعماؿ
 ميذلؾ فإن الناقد لفن الباليو يجب عميو اإلطالع وزيادة المعرفة والوقوؼ ع ميبالتطورات الحديثة وع

معموماتو القديمة فيو اآلن وبال شؾ  ميذلؾ المجاؿ وأال يقتصر حكمو ع فيمحدثات األمور الفنية 
ال يكون نقده لمعمؿ ىو بمثابة نقد لو من ناقد آخر  حتىيا والمفاضمة بينيا و االستفادة من ميقادر ع
دعامتو الخبرة  ذيالذوؽ السميم ال ميعمم ودراية ومعرفة أوسع منو ويتوقؼ ىذا وذاؾ ع مييكون ع

 الواسعة والمران وتجارب فنية يكون قد عاشيا .
بعد ذلؾ بنفس أسموبو  ويتوالىده أن الناقد ال يقؼ عند حدود عمؿ واحد فينق ريذلؾ ن ميوع

كؿ مرة من خبرتو فيما نقد ليكتسب من وراء نقده لكؿ عمؿ  فينقد ما يراه بؿ يجب أن يستفيد  في
 نقده الجديد لمعمؿ الجديد .  فيمحصمة أعمالو المستقبمية وتفيده  فيتزيده  تيالخبرة والمعرفة ال
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 الشرقيمقارنة وتحميؿ بين فن الباليو وفن الرقص 
بين الناس وألن الناس تختمؼ عن بعضيا  فنياختالؼ الذوؽ ال ميإن اختالؼ الفنون دليؿ ع

 ميتقدم ع تيأن تختمؼ أنواع الفنون أيضًا ،وأنواع الفنون ال ريكؿ شئ لذا كان من الضرو  فيالبعض 
منيا المسرحية واألوبرا واألوبريت والباليو كمنا توجد أيضًا خشبة المسرح خشبة المسرح مختمفة ، ف

ىؿ  ري. فيات قيالميمية . ويقدم عمييا أيضًا أعماؿ فنية متنوعة منيا فن الرقص الشر  ىيداخؿ المال
خشبة  مييقدم ع ذيال قيوفن الرقص الشر  ديالمسرح العا مييقدم ع ذيىناؾ فرؽ بين فن الباليو ال

    الميمية ؟.  ىيلمالمسرح ا
ىذا السؤاؿ يجب التعرض لبعض النقاط لنتبين فييا اإلجابة وأوليا فكرة عامة  ميولإلجابة ع
 ىيمسرح المال مييقدم ع ذيال قي، ثم فن الرقص الشر  ديالمسرح العا مييقدم ع ذيعن فن الباليو ال

 الميمية . 
 سطور :  في)أ( فن الباليو 

، وىو فن شامؿ جامع ، وىو أحيانًا يوضح عماًل  حيوان الفن المسر فن الباليو ىو لون من أل
 دراميًا عن طريؽ الخطوات والحركات الراقصة واإليماءات والتعبير الصامت . 

الكممة والحوار  ميبدايتو يعتمد ع فيفن الباليو ، وقد كان  فيفالرقص ىو العنصر الغالب 
عشر ألغيت الكممة من مسرح الباليو بعد أن أصبحت بجانب الحركة ولكن بعد منتصؼ القرن الثامن 

المأخوذة لترجمتيا عن  تلمموضوعاتوضيح المفاىيم الدرامية  ميالحركة واإليماءة الصامتة قادرة ع
 كيأدائو الحر  فيالتقدم والتطور  فيطريؽ الحركة لمسرح الباليو ، ومنذ ذلؾ الحين أخذ فن الباليو 

 ما نجده عميو اآلن . يلوصؿ إ حتى( كي)التكني فيالحر 
العامة والخاصة  ديوفن الباليو فن شامؿ جامع ألنو يوضح مضمونًا دراميًا مفيومًا ل 

 فيالحركة والحركة  ميعناصر الفن مجتمعة ، فيو يعتمد إعتمادًا كميًا وجزئيًا ع ميع العتمادهوذلؾ 
 التعبير عن الكالم .  فيحد ذاتيا أصدؽ 
المفاىيم الدرامية  ديإيقاعاتيا وتؤ  ميتتم الحركة ع تيال يقالموسي ميوكذلؾ يعتمد ع 

ىما  قيىارمونيتيا . وىذان العنصران : الحركة والموسي فيألحانيا ويتحرؾ جميع الراقصين  ميع
 ميلترجمة المضامين الدرامية . لذا فيو يعتمد أيضًا ع فيفن الباليو . ولكن ىذا ال يك فياألساس 

،  مينفس الوقت ليا دور فعاؿ وىام إلعطاء اإلحساس التام بالمفيوم الدرا فيعوامؿ مساعدة ولكنيا 
 :  ىيوىذه العوامؿ 

 الديكور . 
 المالبس . 
 الماكياج . 
 اإلضاءة .
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 اإلكسسوارات . 
بعض مدارس الباليو العالمية  فيولفن الباليو أسس تعميمية وقواعد عممية ومنيجية تصؿ 

 . الجنسين " الرجاؿ والنساء " ميأدائو ع فين الباليو لمدة تسع سنوات دراسية ويقوم ف
 سطور :  في قي)ب( فن الرقص الشر 

فقط وىو ال يتبع دراسة منيجية أو عممية قدر ما  النسائيىذا النوع من الفن العنصر  دييؤ 
أو القفز وليذا  ريالج ميموىبة خاصة وقدرة حركية عند بعض الفتيات ، وىو ال يعتمد ع لييحتاج إ

 دييمكنيا أن تؤ  قيالعكس فإن فنانو الرقص الشر  ميأدائو مساحة واسعة . بؿ ع فييو ال يتطمب ف
أنو لو تحركت الراقصة  حتىإتساع الحركة .  مينطاؽ محدود وحيز ضيؽ ألنو ال يعتمد ع فيرقصاتيا 

ناحية اليسار بخطواتيا الرشيقة الجذابة ناحية اليمين فإنيا ال تمبث أن تخطو بنفس عدد ىذه الخطوات 
 ييواقفة مكانيا ف ىيالراقصة مجموعة من الحركات و  ديمكانيا ، ومن الممكن أيضًا أن تؤ  ليلتعود إ
مع احتفاظ الساقين  ريفييا الجسم تارة وينعطؼ تارة أخ يمتويتتابع وتعاقب حركات  في ديمثاًل تؤ 

عدا ، وذلؾ حسب ما تراه الراقصة من بالسكون أما اليدان فيمكن أن ترتفعا أو تنخفضا أو تتالقا أو تتبا
 ميأجسامين مضطربة ع رييستثير ىذه الحركات فيين . ون ذيأطوار مختمفة لمشعور الشيوى ال

لتكمؼ الكمؿ والممؿ وما  ريالدوام إضطرابًا يشتد أحيانًا يماؿ يبذلنو من النشاط ويضعؼ أحيانًا أخ
 يستتبعانو من الفتور والدالؿ . 

فتنخفض بفعميا  نيعضاء الجسم دون غيرىا وتنعطؼ وتنثوقد تضطرب بعض أ 
، وتتطبع ىذه الحركات كميا بطابع يجعميا منافية لمحياء والحشمة "  ريالحرقفتان تارة وترتفعان تارة أخ

 (  .2غرض واحد وىو إستثارة كوامن الشوؽ نحو المالذ الشيوية " ) ليبذلؾ إ ميوير 
عقد المقارنة بين  فينبدأ  قيليو وعن الرقص الشر وبعد ىذه الفكرة العامة عن فن البا 

 احدي فيلنتبين اإلجابة عن السؤاؿ السابؽ ذكره ، وتتمخص نقاط المقارنة  قيفن الباليو والرقص الشر 
 :  ىيعشرة نقطة و 

 : فنييقدم عميو العرض ال ذيأواًل : المكان ال
الباليو ىو فن أداء  ، وفن فنييقدم عميو العرض ال ذييعتبر المكان ىو األساس ال 

يشاىد منيا جميور النظارة  تي، والمسرح ىو مكان رفع منو الحائط الرابع ليصبح الواجية ال حيمسر 
طوليا من مسرح آلخر . ويمكن إلغاء ىذه  فيتختمؼ  ىيفتحة خشبة المسرح و  ميالعرض المقدم وتس

ما أن تق ليإ ميالفتحة بستارة أمامية إما أن تسقط من أع فؿ من الجانبين . وترتفع خشبة أسفؿ وا 
متر ويفصؿ بينيا وبين مكان الجميور مكان  ليسم إ 88من  ليالمسرح عن أرضية الصالة بحوا

ىذا المسرح إال نادرًا أو حسب رؤية  فييجمس فيو الموسيقيون . وال يختمط الممثمون بالجميور 
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خمؼ  سيعن صفوؼ من الكراالمخرج ونوع العرض أما مكان جموس جميور النظارة ، فيو عبارة 
كؿ جالس مشاىدة العرض المقدم أمامو ، والجميع  ميبعضيا بمسافات محددة وبزوايا خاصة يسيؿ ع

غالبية المسارح يتكون مكان الجميور  فيإتجاه واحد بمواجية فتحة خشبة المسرح . و  فيإتجاىيم 
  صالة بنوار ، لوج ، بالكون . ىيمن أربعة مستويات 

 :  ميالمي ييلمسرح المم أما بالنسبة
 أيسمن  68:  28 ليفيو مكان رفع منو ثالثة حوائط وخشبة المسرح ىنا ترتفع حوا 

آخر ، فمنيا  ميلي ييمم ليإ يياألكثر وشكميا يختمؼ من مم ميقدر سممة واحدة أو ثالث سممات ع
ارة أمامية . ، وليذا فميس لخشبة المسرح ست Uشكؿ حرؼ  ميشكؿ نصؼ دائرة أو مربع أو ع ميع

 قيبؿ ليا ستارة خمفية وفائدتيا إخفاء تحركات الفنانين خمؼ المسرح وذلؾ ألن عروض الرقص الشر 
ىذا المسرح تختمؼ  فيالراقصة فقط دون الخمفيات ، أما أماكن جميور النظارة وىم  ميتعتمد ع

بة المسرح ويوضع تسميتيم فيسمون " الزبائن " فمكان جميور الزبائن ىو عبارة عن صالة حوؿ خش
ىذه المناضد أدوات المائدة )أطباؽ  مي. وع سيفييا كثير من المناضد . وحوؿ كؿ منضدة بعض الكرا

مفارش تتوسط كؿ منضدة زىرية فييا ورد  ميومالعؽ وشوؾ وشكاكين ومالحات وخالفو( موضوعة ع
 يجمسون حوؿ المناضد . إتجاه واحد فيم  فيأو شمعدان بو شموع . وجميور الزبائن ىنا ليس إتجاىم 

ما تقدم بالشرح المبسط لمعرفة المكان نستطيع أن نتبين أن صالة مسرح  ميوبناء ع 
 ميتقدم ع تيبيا مناضد يقدم عمييا لمجميور المأكوالت والمشروبات مع أنواع الفنون ال ميالمي ييالمم

لباليو فال يقدم لمجميور يقدم عميو فن ا ذيوال ديخشبة ىذا المسرح ، أما بالنسبة لممسرح العا
 المأكوالت وال المشروبات . لذا فكؿ ما يقدم ىو فن الباليو . 

 ثانيًا : رسم الدخوؿ : 
 فيقيمة ثابتة  ىيىو قيمة التذكرة و  ديالمسرح العا فينحن نالحظ أن رسم الدخوؿ  

ثابتة وىكذا ، وتختمؼ الصالة ليا قيمة ثابتة وتذكرة البالكون قيمتيا  فيأن التذكرة  نيالمكان ، بمع
مبمغ آخر  أيالمتفرج التذكرة ليس مطموبًا منو  ريآخر ، ولكن بعد أن يشت ليقيمة التذكرة من مسرح إ
 حتىبين شخص وآخر فكؿ يمتمؾ ثمن التذكرة يستطيع أن يدخؿ المسرح  دي، وال يفرؽ المسرح العا

 مقدمًا .  ديالمسرح العا فيذكرة جيبو . وتدفع قيمة الت فيولو كان ثمن التذكرة ىو آخر نقود 
الميمية أسعارىا  ىيفيو يختمؼ ، وليست كؿ المال ميالمي ييالمم فيأما رسم الدخوؿ  

نياية السيرة وال توجد تسعيرة موحدة بؿ كؿ شخص أو كؿ  فيوتدفع القيمة  ريموحدة والعشاء إجبا
تدفعيا الزبائن ولذا فالزيون  تيلىو كمية األمواؿ ا ميالمي ييمنضدة حسابيا خاص بيا ،وىدؼ المم

وجيبو ممتمئ بالنقود ألنو ال يعرؼ كم من النقود سوؼ  ميالمي ييالمم ليىنا وىو " الجميور " يذىب إ
 الدفع .  ميلو الفاتورة وليذا ال يذىب إال ما كان قادرًا ع تيتأ

 ثالثًا : وضع الجميور : 
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إتجاه واحد وىو إتجاه  فيكميم  ينظرون ديالمسرح العا فيبما أن جميور النظارة  
المقدم دون أن  فنيمن أحداث العمؿ ال ريفتحة المسرح . إذن يمكن ليذا الجميور أن يتابع ما يج

يؤديو .  ذيخشبة المسرح ودون أن يخرج ىذا الفنان عن إحساسو بالدور ال مييرىؽ الفنان الواقؼ ع
جمستيم نصؼ دائرة حوؿ المسرح  فيرة يشكمون ( فإن جميور النظاميالمي ييأما بالنسبة لمسرح )المم

المسرح  ميالفنان الواقؼ ع مي. والمسرح نفسو مفتوح من ثالث جوانب ، وىذا الشكؿ لو تأثيره ع
فعميو عبء توصيؿ فنو لمثالث إتجاىات أمامو ويمينو ويساره إلرضاء جميع الموجودين وىذا إرىاؽ 

ذا الفنان تابع لتعميمات الجميور وليس الجميور ىنا . كما أن ى فنيلمفنان وخروج عن اإلحساس ال
جزء من كؿ ما يقدم " الزبائن " وكما سيتضح من  ميالمي ييمسرح المم فيىو التابع لمفنان ، فالفنان 

 البند رابعًا .
 رابعًا : الفنان وتركيز الجميور : 

 ذيالفنان ال يميذىب إليو جميور النظارة وىم أكثر تركيزًا ع ديبما أن المسرح العا 
 فنيأدائو ال فيخشبة المسرح فإن ىذا بدوره يجعؿ ىذا الفنان يحاوؿ جاىدًا أن يبدع  ميدوره ع دييؤ 

يترؾ ما قد يكون بيده )من  ذيالجيد إعجاب ىذا المشاىد ال فنييومًا بعد يوم ليكتسب من وراء أدائو ال
يمكن أن تكون بيده( ليصفؽ  تياء الوىذه األشي الشخصيبرنامج الحفؿ أو تذكرة دخولو أو منديمو 

 فيتصفؽ لو إعجابًا وتقديرًا لما قدم ويذىب ىذا الفنان لمسرحو  تيال  ديليذا الفنان ويسعد بيذه األي
يكون  دينفسو يدين تصفقان لو وتركيز الجميور بالمسرح العا ليأن يزيد إ فيوكمو أمؿ  لياليوم التا

شئ ويستمر  أييبعده عن ىذه األحداث أو ىذا التركيز  المسرح وال ميما يدور من أحداث ع ميع
 نياية العرض .  حتىتتابع األحداث  فيالجميور 

مسرح الباليو ىو الفنان أو مجموعة الفنانين المؤدين  ميوبذلؾ يكون سيد الموقؼ ع 
 المسرح .  ميع فنيلمعمؿ ال

ما سوؼ يقدم  فبذىب الفنان وىو يعرؼ أنو ليس كؿ ميالمي ييمسرح المم فيأما  
لمجميور . فيو يشترؾ مع المشروبات والمأكوالت وصحبة األحباب إلسعاد ىذا الزبون وىذا الفنان ال 

 ميجيب جميوره من أمواؿ ع فيما  ميمسرحو ىذا ليحصؿ ع ي، وىو يذىب أل مييكترث بالفن األص
قوط( وينقطع بذلؾ شخص آخر )من خالؿ ما يعرؼ باسم الن ليىيئة تقديم التحية من ىذا الشخص إ

البريد ، يوصؿ السالمات  عيلتقديم التحية والترحاب ويصبح ىذا الفنان كسا فنيحبؿ األداء ال
أن  فيوكمو أمؿ  ييالمم ليالحقيبة بدؿ التوصيؿ )النقوط( وبيذا يذىب الفنان إ فيوالتحيات ويضع 

 أن تزيد السالمات ليزيد النقوط )النقود( .  نيجيبو أمواؿ غيره . ويتم فييضع 
 ثالثة أجزاء :  ليويمكن تركيز الجميور ىنا إ

 )أ( الصحبة : 
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المنضدة ، فالجميور ىنا عبارة عن  ميمجموعة األفراد الجالسين مع الشخص ع ىيو  
المكان  ليتحضر إ ريصحبة أخ أيصحبة أفراد أو مجموعة أصدقاء أو مجموعة عمؿ أو أسرة أو 

ىذا  فيومشاىدة البرنامج من أجن قضاء وقت ممتع  قيأنغام الموسي ميلتناوؿ العشاء الراقص ع
 .  ميالمي ميالمي

 )ب( المأكوالت والمشروبات : 
ىذا المكان فالجالس " يشم  ليمن أجمو يحضر ىذا الجميور إ ذيال نيالجزء الثا ىيو  

تمعب ببطون  تيح المشويات وأنواع المأكوالت ال" مع روائح البارفانات وأنواع العطور المختمفة روائ
 تقدم حسب طمب الزبون .  تيولعاب المشاىدين وكذلؾ أنواع الخمور ال

 المسرح :  مي)ج( الفن المقدم ع
، فنصيب الفنان ىنا من تركيز  ميالمي ييمسرح المم ميىو جزء من كؿ ما يقدم ع 

أواخر الميؿ حيث تكون  ليان إذا تأخرت " النمرة " إبعض األحي فيالجميور يعادؿ ثمث التركيز وقد يقؿ 
" الزبائن " شربت من الخمر ما قد يذىب بعقميا فال تستطيع التمييز بين فن وفن أو فنان وآخر وبذلؾ 

 ميفنان من الفنانين سيد لمموقؼ بؿ يكون سيد الموقؼ ىو " الزبون " وىو دائما ع أيال يكون ىناؾ 
 حؽ .

 والديكور " :  خامسًا : المناظر "
حيث أن فن الباليو عؿ المسرح والمسرح ىو األماكن الناطقة لكؿ زمان ومكان لذا  

ديكور )مناظر( لتعطيو  ميبأسموب الحركة ع ميترجمتو لعمؿ درا ميوجب أن يعتمد فن الباليو ع
إستغالاًل مسرح الباليو  فييدور فيو الحدث . وقد استغمت المناظر  ذياإلحساس بالزمان والمكان ال

ما ديكورات رمزية مصنعة ببساطة ليسيؿ  فيإما ستائر خميفة تعمؽ  ييحسنًا . ف خمفية المسرح وا 
مجيولة وسرعة وىذا كمو لخدمة الفكرة الدراسية لموضوع الحديث ومعايشة طبيعية  فينقميا ومعبرة 

األساس  ىيىذا الفن  يفلجميور المشاىدين ، ومصمم المناظر لمسرح الباليو يعرؼ تمامًا أن الحركة 
يتمكنوا من  حتىاعتباره أن يترؾ مساحة واسعة لمجموعة الراقصين والراقصات  فيولذا فيو يضع 

قد تكون ببعض  تيمن قطع الديكور ال أيسيولة ويسر دون أن يعوقيم  فيالمسرح  ميالحركة ع
 أو األوبرا . ميمثؿ المسرح الدرا ريالمسارح األخ

ألنو مسرح  فنيفال يكون فيو مناظر خاصة باألداء ال ميالمي ييمسرح المم فيأما  
مسرح  فيمنوعات ومنوعاتو مختمفة وكثيرة ، ولكن المناظر ىنا تمعب دورًا آخر مختمفًا عن المناظر 

 ذيىنا تبدأ من باب دخوؿ الجميور ال يييدور فيو الحدث . ف ذيعن المكان ال كيتح تيالباليو ال
 ييآخر ويحاوؿ كؿ مم ييمم ليإ ميلي يييكور ، فالمكان كمو يتغير من ممفن الد فييعبر عن جودة 

كسسوارا ميأن يجمؿ ويزين المكان بأغ حديثة مبيرة ، وال  توأفخم ما يمكن من ديكورات وأباجورات وا 
،  ميالمي ميكؿ مكان وكؿ ركن من أركان المي فيخشبة المسرح بؿ  ميتكون المناظر والديكورات ع
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كؿ موسم أو عندما يجد صاحبو أن التجديد سوؼ يجمب  ميالمي ييالمم فيظر والديكورات وتتغير المنا
 زبائن أكثر . 

 سادسًا : المالبس : 
ينفعؿ بو الراقص أو الراقصة  ذيال فنياإلحساس ال فيفن الباليو دورًا كبيرًا  فيتمعب المالبس 

ينتقؿ ىذا التأثير  ليمن يمبسيا ، وبالتا يمليا التأثير المباشر ع ييأو مجموعة الراقصين والراقصات ف
خمس نقاط أساسية لمتعبير عن  ميفن الباليو تعتمد ع فيجميور المشاىدين ، والمالبس  ليإ

 الموضوع : 
 سواء كان رجاًل أم إمرأة .  ديتعبر عن الجنس المؤ 

 .  ميالدور الدرا فيتعبر عن الشخصية من حيث وقعيا 
المسرح سواء كان كالسيكيًا أو رومانسيًا أو رقصة شعبية  ميع ديتعبر عن نوع العمؿ المؤ 

 ........ الخ . 
 يدور فيو الحدث . ذيتعبر عن الزمان والمكان ال
 لمشخصية وعن قوميتو . عيتعبر عن الوضع االجتما
 الممبس يستطيع الجميور إدراؾ المفيوم من أوؿ وىمو  فيوىذه النقاط إذا تجمعت 
موضوع  يصمة أل أيال تمت ب ييف ميالمي ييمسرح المم فيالشرقية و أما مالبس الراقصات 

يغمب  ىيغالبًا ما تكون مالبس جزئية صارخة األلوان الفتة لمنظر تنبئ عن نزعة ما ..... و  ميدرا
، ومالبس  عيعمييا إبراز اإلمكانات الجسدية لمن يمبسيا بصرؼ النظر عن إمكانية األداء اإلبدا

نقؿ اإلحساس الغريزى لجميور  فيتمعب دورًا كبيرًا  ميالمي ييسرح الممم في قيالرقص الشر 
 المشاىدين . 

 سابعًا : اإلضاءة : 
اليوم ، وأصبحت من العوامؿ المؤثرة  حتىلقد تطورت اإلضاءة تطورًا كبيرًا منذ نشأة المسرح و 

كما  فنيو العمؿ اليدور في ذيتعطى لمجميور اإلحساس المضبوط بالوقت ال ييمسرح الباليو ، ف في
المسرح دون اآلخرين وذلؾ بتركيز  ميدوره ع دييؤ  ذيإنيا يمكن أن تعطى درجة أىمية لمفنان ال
 إظالم تام .  فياإلضاءة عميو . أما مكان الجميور فيكون 

 ميال تعبر عن وقت معين أو يكون ليا ىدؼ درا ييف ميالمي ييمسرح المم فيأما اإلضاءة 
 :  ليإ ميالمي ييمسرح المم فياءة محدد ، وتنقسم اإلض
إضاءة ومتغيرة بشكؿ سريع ويغمب عمييا األلوان الصارخة  ىيالفنانين : و  مي)أ( إضاءة ع

 والحادة . 
 ميتكون أقؿ حدة وخفة من اإلضاءة الموجودة ع ىيمكان وجود الجميور و  مي)ب( إضاءة ع
 ألن أمام الجميور مأكوالت ومشروبات .  المؤدين والبد من وجود ىذه اإلضاءة ميالمسرح والمسمطة ع
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 ثامنًا : الماكياج : 
أو حبكة درامية . لذا فقد وجدنا مما  ميموضوع درا ميبما أن مسرح الباليو يحتوى أحيانًا ع

 تيومن ىنا يأ ميتفيم الموضوع الدرا فيسبؽ أن المالبس والمناظر واإلضاءة وغيرىا تمعب دورًا كبيرًا 
عطاء اإلحساس  ميكعامؿ مساعد ليذه العناصر لتأكيد وتوضيح المفيوم الدرا دور الماكياج أيضاً  وا 

دور ، وكذلؾ يعبر الماكياج عن  ليشخصية ومن دور إ ليالمقنع ، ويختمؼ الماكياج من شخصية إ
 .  ميعمر الشخص ووضعو بؿ وثقافتو أيضًا وىو ييدؼ أواًل وأخيرًا لمموضوع الدرا

فيو ماكياج مبالغ فيو وىو  ميالمي ييالمم في قينانات الرقص الشر تضعو ف ذيأما الماكياج ال
 أييحاوؿ إعطاء جماؿ مفتعؿ بوضع رموش صناعية وباروكات ومساحيؽ صارخة . وىو ال يتبع 

 قواعد أو أسس ألنو ال يعبر عن شخصية محددة أو دور خاص . 
 تاسعًا : اإلكسسوارات : 

 نيالوجو والجسم واألرجؿ ، والثا ميإكسسوارات عقسمين : األوؿ  ليتنقسم اإلكسسوارات إ
 المسرح .  ميأو توضع ع دياالي فيإكسسوارات تمسؾ 

واألرجؿ مثؿ الحمقان واألساور والورود  ديالوجو والجسم واألي ميع تيواإلكسسوارات ال
 والبروشات ، والخمخاؿ وكؿ ما يتعمؽ بزينة المرأة . 

تابعة لموضوع الحدث  ييمسرح الباليو ف ميأو توضع ع ديتمسؾ باألي تيأما اإلكسسوارات ال
ويكون لو  ميتشمؿ كؿ ما يمكن أن يستعين بو مصمم الباليو لتوضيح المفيوم الدرا ىيو  ميالدرا

سبيؿ المثاؿ ال الحصر الخناجر والسيوؼ والحقائب والصناديؽ والرماح  ميالمسرح ، وع ميضرورة ع
 وغيرىا . 

الوجو  ميتوضع ع تيالتخفيؼ بقدر اإلمكان من اإلكسسوارات ال مسرح الباليو فيونحن نجد 
 ال يكون عائقًا لحركة الراقصات والراقصين . حتىوالجسم وذلؾ 

من اإلكسسوارات فيو إن لزم وجوده فيكون بأسموب مبسط حيث يمكن  نيأما بالنسبة لمنوع الثا
 . األحداث ليإبعاده فور اإلنتياء من ميمتو إلتاحة الفرصة لتوا

وضع كميات كبيرة من  مي. فالفنانة ىنا تعتمد ع قيالرقص الشر  فيويختمؼ الوضع 
 ييأب فيمالبسيا لتبدو أكثر جمااًل و  ميالجسم أو العنؽ أو ع ميالوجو أو ع مياإلكسسوارات سواء ع

 زينة . 
ضوع حيث أنو ال يوجد مو  ميالمي ييبمسرح المم ميفيو تقريبًا غير موجود ع نيأما النوع الثا
 يمزم لو إكسسوارات . 

 والموسيقون :  قيعاشرًا : الموسي
بداية الموضوع  فيفن الباليو ، فكما سبؽ الحديث  فيأحد العناصر األساسية  ىي قيالموسي

ىارمونيتيا يتحرؾ  في، و  ميألحانيا يتم المفيوم الدرا ميإيقاعاتيا ، وع ميمن أن الحركة تتم ع
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ككؿ وىذا الزمن محدود فال يمكن  فنييتحرؾ فيو العمؿ ال ذيًا الزمن الأيض ييالراقصون والراقصات ، ف
وحدة  ىيتتكون من مازورات )والمازورة  قيالعمؿ الواحد ذلؾ ألن الموسي فيأن يطوؿ أو يقصر 

إرتجاؿ  أيالمازورة الخاصة بيا فميس ىنا  ميع فنيقياس( وقد تم وضع كؿ حركة من حركات األداء ال
مقدوره أن  فيالمسرح البد أن يكون قد أعد نفسو تمامًا ، فميس  ميفنان الباليو ع. فقبؿ أن يصعد 
ألنو محسوب ومحدد قبؿ بدء العرض ، وليذا نجد أن فن الباليو  كيأدائو الحر  فييزيد أو ينقص 

 نيايتو . ليعندما يقدم عرضًا فنيًا نجد ، مرتبطًا بالزمن بشكؿ واضح من بدايتو إ
تسبؽ خشبة المسرح . ويقود  تيالحفرة ال فيمسرح الباليو يكون  يفووضع الموسيقيين 

الباليو يكون عميو عبء أكبر من قائد  في. كما أن قائد االوركسترا  االوركستراالفرقة الموسيقية قائد 
الباليو يقود قائد االوركسترا الموسيقيين كما أنو أيضًا  في، ف نيأو الفميارمو  نياالوركسترا السيمفو 

 الراقصين . فيو يعطى إشارات البدء لمجميع .  يقود
سرعة تختمؼ  فيأما إذا إختؿ التوازن الدقيؽ من قائد االوركسترا فسوؼ نجد االوركسترا يعزؼ 

 عن سرعة أداء الراقصين لمحركة ويفشؿ بذلؾ العرض . 
 : تيفيو كاال  ميالمي ييالمم فيأما الموسيقا والموسيقيين 

مسرحو بؿ إن  مييقدميا ع تياوركسترا واحد لكؿ أنواع الفنون ال ميع ميالمي ميال يعتمد المي
كؿ فنان أو كؿ فرقة فنية ليا االوركسترا الخاص بيا ، وال يوجد بيذه االوركسترات قائد . ويقوم مقام 

بعض األحيان وىذا ىو الغالب  فياالوركسترا بإعطاء اإلشارة لمموسيقيين ، و  فيالقائد أحد العازفين 
وذلؾ باتفاؽ مسبؽ مع  الألوركستر تعطى اإلشارات  تيال ىيأنيا  نيالقائد بمع ىيالراقصة  تكون

وبإشارات خاصة محددة متفؽ عمييا تؤدييا الراقصة بيدىا دون أن يالحظ الجميور  اأعضاء االوركستر 
 فيلخملم يرفع وىو الحائط ا ذييكون قرب الحائط الرابع ال ميالمي ميالمي في.ومكان الموسيقيين 
اتجاه األمام ،  فيشكؿ ىالؿ ، واتجاىيم جميعا  ميشكؿ صؼ أو صفين أو ع ميوتكون جمستيم إما ع

 النوتة الموسيقية . ميوال توجد أمام الموسيقيين حوامؿ لمنوت الموسيقية )بيبيتر( ألنو ال يعتمد ع
لزوم  ىي" و  ىذه االوركسترات أنو البد من وجود حقيبة " سمسونايت فارغة فيومن المالحظ 

 مييضعيا الجميور ع تيجمع )النقوط( فإن أحد الموسيقيين يكون عميو مسئولية جمع النقود ال
 الفنانة كتحية ليا ولفنيا .  مييمقييا الجميور ع تيالراقصة بشكؿ حبؿ " كالعقد " أو ال

 عشر : الحركة والتعبير الصامت :  ديحا
فال يوجد رقص بدون حركة ، وفن الباليو كفن فن الرقص عمومًا  فيىذا البند ىو أىم بند 

طبقًا لقواعد وأسس  ديالتعبير الصامت ، والحركة ىنا تؤ  ميالحركة وع ميأدائو ع فيراقص يعتمد 
أو تسع  نيثما ليبعض مدارس الباليو العالمية إ فيتصؿ  تيعممية مدروسة وليا مناىجيا الدراسية ال
لبة من سن تسع سنوات ، وال يقبؿ الطالب إال بعد اجتياز سنوات دراسية ، يبدؤىا الطالب أو الطا

 مجموعة من االختبارات الدقيقة إلمكانيات أجساميم واستعدادىم الكامؿ ليذه الدراسة العممية الفنية . 
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فن الباليو يعتمد  في النسائي، فاألداء  النسائيعن أدائو  ليدائو الرجا فيوفن الباليو يختمؼ 
 ( وىذا النوع من الرقص لو الحذاء الخاص بو . Pointesراؼ )البوانت األط ميالرقص ع ميع

األطراؼ عكس ما  ميمثؿ ىذا الحذاء ألنو ال يرقص ع ميفال يعتمد ع ليأما الراقص الرجا
 فياألرض و  ميوالدوران ع لي( لمقفز العاكي)التكني فياألداء الحر  مييظنو كثيرًا من الناس بؿ يعتمد ع

الجسم  ميوالرجؿ أكثر من اعتمادىا ع دياألي ميالباليو الكالسيؾ تعتمد ع فيكة اليواء .... والحر 
لالمام أو  نيأن الجسم أصم بؿ يستطيع أن يتحرؾ وينث ني، وىذا ال يع كيفالجسم لفن الرقص الكالسي

 .  وال ترتفع وتنخفض الحرقفتان إطالقاً  قيالرقص الشر  فيلمخمؼ أو ألحد األجناب ، ولكنو ال ييتز كما 
يترجميا راقص الباليو  تيتوضيح المفاىيم الدرامية ال فيوالتعبير الصامت لو ضرورة كبيرة جدًا 

 مسرحو .  ميع
والتعبير الصامت مادة دراسية تدرسيا مدارس الباليو العالمية )ولألسؼ ىذه المادة ال تدرس 

( يصعب كي)تكني فيجرد أداء حر م فنيبمدرسة الباليو المصرية( وبدون التعبير الصامت يكون األداء ال
 من خاللو فيم المضمون .

الحركة ولكنيا ىنا تختمؼ إختالفًا كبيرًا عن الباليو الكالسيؾ  مييعتمد أيضًا ع قيوالرقص الشر 
األطراؼ وىز الجسم باىتزازات سريعة  ميالجسم أكثر من إعتماده ع مييعتمد ع قي، فالرقص الشر 

تتابع مع تثبيت  في األخرىأن ترفع الراقصة الحرقفتين واحدة تمو  ونشطة كما أنو من الممكن أيضاً 
 شكؿ من األشكاؿ . فيثابتة  دياألرجؿ أو أن تيز صدرىا واألي
تقان يؤكد  بيعص ميتوافؽ عض فيرقصيا  ديإنيا تستطيع أن تؤ  تام مع إنسجام وا 

ال  قية ، والرقص الشر عضالت الجسم المختمف فيالتحكم  فيإمكانية ىذه الراقصة  ديلممشاىدين م
ن كان مكتوب  مييعتمد ع مصر( صفحة  في بيكتاب األستاذ سعد الخادم )الرقص الشع فيمدرسية وا 

مدرسة إختصت بتدريب الفتيات منذ سن  1852سنة  حتىمصر  فيما ىو نصو " كانت توجد  22
 ميكتابو المس فيحد قوؿ الكاتب سان جون  ميمقربة من شبراخيت . وع ميالرقص ع ميالعاشرة ع

 .  St.John Village Life in Egyptالمصرية "  ريالق فيالحياة 
يمتحقن بيذه المدرسة من القرويات فكان المالحظ عميين بعد مرانين  تي" كانت الفتيات الال 

واحترافين الرقص أنين يحتفظن بجمالين ومفاتن أجسامين مدة أطوؿ كثيرًا من زميالتين المشتغالت 
مصر ال يوجد مثؿ ىذه المدارس وتقوم الراقصة بنفسيا بعمؿ تدريب  في، ولكن اآلن بالزراعة " 

لرقصاتيا وىو غالبًا ما يسوده اإلرتجاؿ فيو تابع لظروؼ السيرة . وىو ليس محددًا بزمن مع 
 فنيالباليو الكالسيؾ ، ذلؾ ألن الموسيقا ىنا بيا من التكرار واألداء ال فيالموسيقا والحركة كما 

درجة إنشغاليا ، فقد يكون  ميالصالة . كما يتوقؼ أيضًا ع فيإستجابة الزبائن  ديم مياقصة علمر 
مسارحيا ، وليذا  ميليمية تقدم ىذه الفنانة رقصاتيا ع ىيمال ىو واحد من عدة ميالمي ييىذا المم

 األماكن . قيتستطيع أن تمحؽ ببا حتىسرعة وطبقًا لشروط العقد المبرم  فيعمميا  ديتؤ 
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اإلحساس المفرح والسعيد وال يقدم  ميفيو يعتمد فقد ع قيالرقص الشر  فيأما التعبير الصامت 
موضوعات درامية فيو يخاطب  مينوع آخر ألنو ال يعتمد ع أيتعبير من  أي قيالرقص الشر  في

 الشعور الشيوى فقط . 
لتحاليؿ ليذين أحد عشر بندًا بعض الدراسة وا فيوبعد أييا القارئ العزيز لقد أوضحت لؾ 

" أين تذىب ىذا المساء  فيالنوعين من الفن الراقص ، وىذين النوعين من المسارح ولؾ اآلن اختيار 
 . " 
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 والرقص الفصيح ميالرقص العا

 وبعض اإلشكاليات
 

؟ وقد  حيلعؿ القارئ يتساءؿ عند قراءة ىذا العنوان كيؼ يمكن أن يكون لمرقص عامية وفص
 بالفصحىولكن كيؼ يمكن أن يكون الرقص  بيالراقص الشع نيقص بالعامية يعأن الر  لييصؿ فيمو إ

، إذن مات عالقة الرقص  الفصحىالمغة كما نقوؿ بالمغة العربية  ميتطمؽ ع الفصحى. والمعروؼ أن 
دورنا ىنا  تي؟ كؿ ىذه األسئمة قطعًا سيفكر فييا القارئ عند قراءة مثؿ ىذا العنوان ويأ بالفصحى

 نراه غامضًا . لتوضيح ما
اإلعراب كما  فيقواعد وأسس عممية تستند إلييا  ميع نيلغة تب ىي الفصحىإن المغة العربية 

... وىناؾ رقص  الفصحىعمييا المغة  نيذلؾ من عناصر أساسية تب ليأن ىناؾ حروؼ جر وما إ
وصمية  عناصر حركية أساسية وعناصر حركية ميرقص لو قواعد وأسس عممية ويشتمؿ ع ميع نييب
يمكن أن يقاؿ عنيا أمثمة أو  تيربط عنصر بأخر وىناؾ بعض الجمؿ الحركية الثابتة وال ليإ ديتؤ 

 ميمعناه األدائى ... وبناء ع ميتدؿ ع تيلو التسمية الخاصة بو وال كياصطالحات ، وكؿ عنصر حر 
ن أمثاؿ شكسبير استطاع كبار المؤلفين المسرحيين والشعراء م ذياستكماؿ ىذا الشكؿ من الرقص ال

 ذيذلؾ فإن فن الرقص ال ميأدت نفس المفيوم ، وع تيلغة الحركة ال لي( وغيرىم إ4( وبوشكين )3)
نما  ليىو بالتا لغة كاممة استطاعت أن تترجم ما يحوؿ بخاطر  ىيلغة يتحرؾ قيا فنانوا ىذا الفن وا 

بمثابة حروؼ  ىيلفن الرقص . فالمفردات الحركية  كيالرقصات فيعبرون عنيا باألداء الحر  ميمصم
عبارة عن عناصر حركية  فنيال يخرج عن ىذه الحروؼ ... فمحتويات العرض ال فنياليجاء فكؿ عمؿ 

 طريؽ ىذا الفن .  ميوىو عالمة ع فنييمكن تجميعيا بشكؿ أو بآخر فتخرج لنا عماًل فنيًا لو اسمو ال
توظيؼ العناصر الحركية  فيلعممية األسس ا ميتعتمد ع تيىذا بالنسبة لعروؼ فن الباليو ال

وىو عبارة عن شغؿ مساحات  بيأما الرقص بالعامية فيو الرقص الشع ميلخدمة المضمون الدرا
جميع  فيدخؿ  حتىاألخيرة قد توسع أفقيًا  اآلونة في، وىو  كيبأداء حر  حيموسيقية وفراغ مسر 

بين األوبريت والمسرحية فرؽ  صورة مسرحية والفرؽ فيأصبحت تشبو األوبريت  تيالمسرحيات ال
 واضح .

إما موكيدية أو تراجيدية أو  ىيعروض مسرحية درامية و  ليالمسرح تنقسم إ ميوالعروض ع
 وكذلؾ عروض األوبرا واألوبريت والباليو . ديتراجيكومي

                                                 
3

  . 1818 – 1681إنجليزى عاش ما بين  حيوليم شكسبير كاتب مسر -
1
 . 1139 – 1922عاش ما بين  سيانكسندر يوشكين شاعر رو - 
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أشبو باألوبريت ففييا التمثؿ والغناء والرقص . واألوبريت  ىيونحن نجد أن المسرحية الحديثة 
كعرض  ىيأكثر تعقيدًا و  ىي تيتصغير لألوبرا . فيو يميؿ أكثر لمشعبية ولمعامة أكثر من األوبرا الىو 

 الباليو الكالسيؾ ال يفيمو الكثير من الناس إال إذا مارس المشاىدة . 
ونظرًا ألن الفن اآلن طبقًا لرغبات الجماىير وإلسعادىم مساء بعد عناء يوم طويؿ من اليم 

 ليع فيذىب الجميور لممسرح ليس لمشاىدة المأساة فيو يعيشيا نيارًا لذا فيو يذىب إوالعمؿ والصرا
الميو والضحؾ ويحاوؿ المؤلفون والمخرجون  ليالمسرح لدفع عناء اليوم وليخرج من مأساة النيار إ

 في ليجدد نشاطو ، ثم يعود المأسويكؿ بطريقتو وأسموبو أن يعيدوا ىذا المواطن المطحون خالؿ نياره 
 نفس العمؿ ... ولكن تكمن اإلشكاليات األربع اآلتية  : ليالغد إ

  من ىو الجميور ؟:  لياإلشكالية األو 
  المتخصص ؟ فنيأين الناقد ال: اإلشكالية الثانية 
 غير التام . فنيالصقؿ ال: اإلشكالية الثالثة 
  مشكمة الموىبة .: اإلشكالية الرابعة 

  لجميور ؟من ىو ا:  لياإلشكالية األو 
ن وجد اختالؼ فما ىو ىذا   ؟  االختالؼىؿ اختمؼ جميور اليوم عن جميور األمس ؟ وا 

كان جميور األمس يذىب ليشاىد ما يعرضو الفنان عميو وىذا الفنان كان يعد أجود ما عنده 
الجميور ، فقد كان الفن مدرسة لتثقيب الجميور ويعرض عميو اليوم أعمؽ مما قدمو  ميليعرضو ع

 حتىواستطاع فنان األمس يومًا بعد يوم أن يرتفع بمستوى جميوره  فنيألمس فيتطور بذلؾ الذوؽ البا
الفاىم والعارؼ  فنيالناقد ال ليفقد وصؿ الجميور إ فنيتقديمو لمعمؿ ال فيأصبح الفنان أكثر حرصًا 

 لتطور .وليذا جاء ا فنيبمحاور العممية الفنية فقد زادت ثقافتو الفنية وارتفع ذوقو ال
الجميور ما يمميو عميو الجميور فما ان يجد الجميور يسعد  ميأما فنان اليوم فيو يعرض ع

ضاربًا بأساسيات العمؿ  ريعرضو بطريقة أو بأخ فيبشئ ما إال ويعرضو لفترة طالت أو قصرت ويتفنن 
مسرحية ... لو داخؿ ال نيال مضمون لو وال مع ذيعرض الحائط فال ييم أن يشترؾ الرقص ال فنيال

الراقصة وتمثؿ المغنية وأصبح ىناؾ ما نسميو اليوم الفنان الشامؿ يحمؿ من كؿ بستان زىرة  نيوتغ
معيد الباليو يمثمون  وخريجويرقص  نيمعاىد األكاديمية ال يمثمون ... المغ وخريجو... الراقصة تمثؿ 

كاديمية ال قيمة ليا فخريجوا عمؿ وأصبحت الدراسة األ  أي فيوأصبحت األمور )خمطبيطة( فال جودة 
دخوؿ الحقؿ  استطاعوامعيد الفنون المسرحية يرقصون واليواه أيضًا  وخريجومعيد الباليو يمثمون 

 عمم أو معرفة مسبقة .  أيدون  فنيال
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 :  ىياإلشكالية الثانية و  ليوىذا يوصمنا إ
 المتخصص ؟  فنيأين الناقد ال

 كي فيصوت ولو قمم مقصوؼ وال وسيمة لعمؿ سن  ىذا الناقد موجود ولكنو أخالس ليس لو
ن كتب فيو يشيد بالعمؿ ويمدحو ، أال ي  فيمسرحية  ىيىذا الناقد المسرحية اآلن  عيم رييكتب بو وا 

ومسرح األوبرا . وىؿ  فاكييومسرح  استعراضيصيغة األوبريت عممًا بأن عندنا مسرح لمدراما ومسرح 
الراقص ؟ وىؿ يجب أن نكثر من الضحؾ  لياليز  ديإلطار الكوميا فييجب أن يكون فقط  فنيالعمؿ ال

كممات وألفاظ خارجة !! ىؿ ىذا ىو الضحؾ ؟ إنو ضحؾ مبتذؿ . ىؿ يجب  ميماذا ؟ ع ميوالضحؾ ع
 الرقص ؟  ميع حيأن يشتمؿ العرض المسر 

 إنو منذ سنوات ال يوجد مسرحية إال وبيا عرض راقص ليس لو ىدؼ . 
مشاىد جيد  نيلك حي، فأنا لسن ناقد مسر  حيالنقد المسر  فيالحؽ  سيال أعطى لنف نيإن

 نيأنقد العمؿ الراقص فيذا ألن نيكمو مرتبط ببعضو . أما وأن فنيالمشاىدة فالحقؿ ال فيصاحب خبرة 
 ىذا المجاؿ إن لم أكن من أوليم . فيأقرب المتخصصين 
لمواد فنون الرقص بجانب حسو دراية واسعة  ميلفن الباليو يجب أن يكون ع فنيفالناقد ال

 كما يجب أن يكون ذا قمم شريؼ حر . فنيال
عمم بفنون الرقص  ميوال يمكن أن يعتبر المشاىد لفن الباليو ناقدًا فنيًا ذلؾ ألنو ليس ع

 لفن الرقص لو أسباب :  فنيوغياب الناقد ال
 اآلن ألحد المتخصصين إلبداء رأية . حتىإنو لم تعط الفرصة أواًل : 

ن دعوا  الرقص ميتشتمؿ ع تيإن المتخصصين ال يدعون لمشاىدة العروض الفنية الانيًا : ث وا 
 من عنده حرية القمم فميس النقد أن نترؾ القمم ونصفؽ .  عييجب أن يد

فن مؤدب  ميأما ماذا نقدم لمجميور ؟ فإننا شاىدنا ما أبكانا وما أضحكنا كثير لقد ضحكنا ع
أشياء ال يفيميا األبناء فيسمعون لمعرفة ماذا  ميتو واآلن يضحؾ اآلباء عيستطيع األب واألبن مشاىد

 الجيؿ القادم .  ىياألساسية و  األخرىكان يضحؾ أباءنا وأمياتنا ؟ وتبدأ المشكمة 
مع أداء  كيعبارة عن توافؽ حر  ىيمسرح اليوم رقصات  ميويقدم مصمموا الرقصات ع

مع الموضوع والموقؼ ؟ ىذا ال ييم فيم يعتبرون أن  بصرؼ النظر عن ىؿ الحركة تتناسب قيموسي
أىم  ىيالرقص وىذه  ليالجميور ال يميو أن يعرؼ ذلؾ وبعض الجميور لو زاوية خاصة ينظر منيا إ

داخؿ الرقصات  سيفنجد مثاًل أحد المصممين يدخؿ بعض عناصر الرقص الرو  ميالرقص العا فيما 
؟ )اية حركة والسالم( لمجرد تغطية  سيصر الرقص الرو المصرية وال أحد يعرؼ ذلؾ فمن يعرؼ عنا

 مساحة موسيقية .
 التام وغير التام :  فنيالصقؿ ال –اإلشكالية الثالثة 
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ن كان  صقموقبؿ إتمام  فنيمن كوامن المشاكؿ أن يخرج الطالب لساحة العمؿ ال والصقؿ ىنا وا 
مراحؿ دراسية فمثاًل يمكن  مييشتمؿ عمن الدراسة فيذا مفيوم ضيؽ ولكن الصقؿ ىنا  االنتياء نييع

وىنا يكون قد تم صقمو  فنيمستوى األداء ال ميفن الباليو أن يقدم عماًل فنيًا ع فيلطالب السنة الثالثة 
. أما وقد يعمؿ  فنيفعاًل ألداء ذلؾ أما إذا كان العمؿ أكبر منو فينا لن يكون بالنسبة لمطالب صقؿ 

 إال الفشؿ . نيإمكانياتو بكثير فينا يكون العمؿ ضعيفًا ولن يج طالب الفن بمستوى أداء أكبر من
 حتىمستوى ويعرض ىذا المستوى  ليالمطموب فيو مستمر فما أن يصؿ إ فنيأما الصقؿ ال

 .  األعمىيستطيع أن يمارس المستوى 
 مييستطيع أن يؤديو فقد تعود ع حتىأقؿ حرفية  فيمستوى حر  فيويضطر الطالب أن يعمؿ 

الخفيؼ وبيذا نجد أن بعض الطالب غير المؤىمين يعممون  فنيمن وراء العمؿ ال تييأ ذيالالماؿ 
 فنيتطور ويصبح المستوى ال أيمستوى ما يعرفونو . وما تعمموه فقط فال يوجد عندىم  ميبالخارج ع

ال يرتفع وال يتطور وكذلؾ لدييم فكرة عن الرقص سوى عن طريؽ مشاىدة  قيمستوى أف فيدائمًا 
 فالم الفيديو ويأخذون منيا بعض الجمؿ الحركية . أ

 اإلشكالية الرابعة : مشكمة الموىبة . 
آخر الطالب  نيالفن أو بمع فيكيؼ تكون الموىبة مشكمة ؟ تقبؿ أكاديمية الفنون الموىوبين 

ذلؾ فإن  ميوع فنيداخميم العناصر الفنية أو إمكانياتيم تتماشى مع األداء ال فيالذين يكمن 
عبارة  فنيضمور الموىبة ويصبح األداء ال ليذلؾ إ ديموىوبين إذا لم يمارسوا موىبتيم فسوؼ يؤ ال

فقط  ميالمستوى التعمي ميذلؾ ال يقؼ دور أكاديمية الفنون ع ميقمب طالب الفن وع ميعن ىم ثقيؿ ع
ممو بعد ع ديأو تعميم الفن فقط فيذه نظرة ضيقة ال ينتج عنيا إال فنان جبان لن يستطيع أن يؤ 

المسرح خالؿ المراحؿ الدراسية المختمفة تنفيساً  ميع فنيالتخرج ولكن يجب أن يمارس العمؿ ال
الخبرات . وقد أنشأت أكاديمية الفنون فرقًا فنية لكؿ معيد من معاىدىا ليذا  الكتسابلموىبتو وكذلؾ 

 اكتماؿ ليإ ديؤ خشبة المسرح فيذا ي ميالغرض وال ينقصيا سوى أن تقدم عروضيا باستمرار ع
 الدراسة الفنية واتساع الخبرة المسرحية لكؿ أعضاء الفرقة . 

كما أن الممارسة الدائمة خالؿ سنوات الدراسة سوؼ تجعؿ الطالب قريبًا من االحتراؼ بعد 
 تخرجو . 

 نحن المسئولين مسئوليتنا تجاه الفن والفنان والمشاىد .  عينأمؿ أن نرا
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 ىد منمشا رؤية تحميمية لبعض
 نيالفصؿ الثا 

 لباليو جيزيؿ
 

 تيإطارىا مجموعة من الفنون المختمفة ال فييدخؿ  تييعد فن الباليو من الفنون الحركية ال
فن الباليو  ميمن الفنانين والمييمنين ع –يريد المبدعون  ذيتخدم المضمون ال كيتتفاعؿ وتتطور ل

 المتفرج وجميور الناظرة . ليأن يصؿ إ –بصفة عامة 
من  ميىذا اإلطار يستخدم كثير من الخطوط واألشكاؿ اليندسية من اجؿ بناء العمؿ الدرا فيو 

 .  ريالعمؿ من ناحية آخ فيناحية ولمتعبير عن الشخصيات الموجودة 
 ومن ىذا المنطمؽ يطؿ عمينا سؤاؿ ىو : 

ىذا  باليو جيزيؿ لمتعبير عن شخصيات فيخدمة ىذه الخطوط واألشكاؿ اليندسية  ديما م
من باليو جيزيؿ أمثمة لإلجابة عن  نيىذا سنتخذ بعض مشاىد الفصؿ من الثا ميالعمؿ ؟ ولإلجابة ع

 ىذا التساؤؿ .
 ىيالمسرح  ميلباليو جيزيؿ بحسب أولوية الظيور ع نيالفصؿ الثا فيوالشخصيات الموجودة 

 : 
عة متسرعة متيورة القرية ، شخصيتو مندف أبناءوىو حارس المنطقة ومن : شخصية ىانز )أ( 

 . وىو يحب جيزيؿ . 
سبقت جيزيؿ  تيال العذارىطيؼ من رئيسة  ييشخصية خيالية ، ف ىيو : شخصية ميرتا )ب( 

وكونيا رئيسة لألطياؼ  نييعتمد عميين الفصؿ الثا تياألطياؼ الال  العذارىالموت . وتعد رئيسة  ليإ
 حبيا من سواىا .  فيو ألنيا كانت أقوى حبين ، أ فيخدعن  تيالال  العذارىأنيا أجمؿ  لييرجع إ

  وىما من األطياؼ المقربتين لمرئيسة ميرتا .:الصديقتان )ج( 
 .  ميووجودىن يدعم المفيوم الدرا (Corps de Ballet)الكورد باليو مجموعة الراقصات )د( 
ا قمبي فيالحب ، ماتت بسبب مرض  فيفتاة جميمة رقيقة الحس ، وفية  ىيو جيزيؿ : )ىػ( 

 حييا . فيوأيضًا ألنيا خدعت 
لجيزيؿ  مير من النبالء عاقؿ متزن ، وحريص غير مندفع ، وىو أيضًا محبHأأ: اولبرت )و( 

 . 
بعض الخطوط واألشكاؿ  ميوبالرغم من أن باليو جيزيؿ يعتمد عؿ الحركة إال أنو يعتمد كذلؾ ع

 فيبحيث يكون ليا تأثيرىا الفعاؿ  طتلم توجد بمجرد المصادفة ، ولكنيا وجدت وخط تياليندسية ، ال
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ىذا الباليو ،  فيتكون ترجمة حقيقة واقعية ومعبرة عن شخصية كؿ فرد  كي، ول ميفيم العمؿ الدرا
قمنا إنيا شخصية مندفعة متيورة متسرعة ، وقمنا إن ىانز محب لجيزيؿ ، ما  تيفمثاًل شخصية ىانز ال
 بحيث نحكم عميو بيذه " الشخصية " ؟  المسرح مييؤدييا ع تيخطوطو وما تصرفاتو ال

بعض أحداث  قيبعد مقدمة موسيقية يستعرض فييا المؤلؼ الموسي –عندما يفتح الستار 
( المسرح قبر جيزيؿ . وقد وضعو 5مقدمة يمين ) في ري، ن العذارىمنظر مقابر  رين –الفصؿ األوؿ 
قطة تعد من اكبر نقاط المسرح أىمية وجو الخصوص ، ألن ىذه الن ميىذه النقطة ع فيمخرج الباليو 

يسار المتفرج يؤكد لمناس أن الموت ىو أقرب شئ لكؿ  مي، وألن القبر معناه الموت ، ووضعو ع
الحياة ، إذ البد لكؿ إنسان أن يذوؽ كاس  فيالبشر ميما طاؿ عمر اإلنسان ، وميما كان موقعو 

 الموت . 
 دخوؿ ىانز : 

خط منحرؼ  فييمين المتفرج قاصدًا قبر جيزيؿ ، فيسير  ميعيدخؿ ىانز من الكالوس الثالث 
مقدمة يمين المسرح حيث يوجد القبر ، ولما كانت شخصية ىانز تتسم باالندفاع  لي، متجيًا رأسًا إ

( كان أوؿ فرد 6موت جيزيؿ ) فيوالتيور ، فضاًل عن إحساسو بأنو ىو المذنب وأنو المتسبب األوؿ 
داخؿ نفسو بأنو لو لم يكن مذنبًا  فياعتراؼ ىانز  ميحبوبتو ، وىذا دليؿ عالقبر لزيارة م لييذىب إ

المغفرة والسماح من محبوبتو )أنظر الشكؿ  دييستج كيالقبر وحده ، قبؿ اآلخرين ل ليلما ذىب إ
 والصورة( . 

تنتابو حالة من الخوؼ والرىبة ،  حتىالقبر ويضع عميو الورود دفعة واحدة  ليوما أن يصؿ إ
يسمع أصواتًا وبريؽ أضواه وومضات تفاجئو أرواحًا شريرة كما أن ىناؾ أرواحًا خيرة ، وىو يعبر إذ 

بأن ىذه األرواح ترفض  حيالكواليس ، تو  ميعن األرواح الشريرة عن طريؽ ومضات إضاءة معمقة ع
ادخؿ  فير وحوقد ، ذلؾ ألن أإلنسان إذا كان يشع نيالمكان الطاىر ، ألنو إنسان أنا فيوجود ىانز 

حؽ ، فإنو يشعر دائمًا بمشاعر الضعؼ والخوؼ ، ويكون دائما ذا  مينفسو أنو مخطئ وأنو ليس ع
 ريىانز مخطئ جعمو يزعر ويخاؼ من ىذه الومضات ، ويج سموؾ يتسم باليروب والجبن فإحساس

 .  ليحؽ لما تممكو الخوؼ . وىذه رؤية أو  ميحين أنو لو كان ع فيىاربًا من المكان 
أن األرواح تعمم الحقيقة وتعمم ما ال نعممو نحن البشر ، إذ أن األرواح  ريىناؾ رؤية ثانية تو 

اإلمكانيات البشرية وترفرؼ عالية مشرقة  ميال تموت ، بؿ تسمو ع ريخرجت من الجسم البش تيال
دع المخا ريالحياة . وكما إنيا ال تموت فإنيا كذلؾ  تكذب ، ألنيا خرجت من الجسم البش ميع

 دار الحؽ .  فيوأصبحت 

                                                 
 وىو منحة اتجاىا كاماًل لمجميور . دييمين المسرح ىو يمين المؤ  - 5

 تحميؿ كامؿ لمفصؿ األوؿ لباليو جزيؿ .  وىو عن نيالجزء الثا –راجع كتابنا الدراما الحركية وفن الباليو  - 6
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لحن ىادئ يعبر عن  ميوحيث يخاؼ ىانز من ىذه الومضات يخرج مسرعًا من المسرح . وع
التجسد والظيور تحت قيادة رئيسة األطياؼ  فيسكون الميؿ بعد أن جمدت الحركة ، تبدأ األطياؼ 

 إيقاظين . فيتبدأ بعد ظيورىا  تيتكون أو لمن يظير من أألطياؼ ، وال تيميرتا ، ال
 دخوؿ ميرتا : 

 مي، ع 1978عام  ريتدخؿ ميرتا من الثمث األخير من خمفية المسرح طبقًا لإلخراج المص
 في" الكبير فبعد أن جمدت الحركة  ميسمم "  في" تريوليو " من آلة اليارب  3/4فالس  قيموسي

المسرح  ميالظيور ع فيمنطقة المقابر بدخوؿ الميؿ بسكونو وىدوئو ، بدأت ميرتا رئيسة األطياؼ 
من اجؿ االجتماع احتفااًل  العذارىالشفافية لتوقظ زميالتيا األطياؼ  مييدؿ ع ذيبمباسيا األبيض ال

مازورة ، ثم تبدأ بمناداة  87المسرح لمدة  ميبوصوؿ متوفاة جديدة . وتستعرض ميرتا نفسيا ع
 االجتماع .  ليرفيقاتيا إ

 حتى 88األربح لتساعد من المازورة  قيمثمث من موسي المسرح بعد نداء ميأصدر األطياؼ ع
معمنة بقدوم الضيفة  22المازورة  ليإ 95لحن بييج المازورة  مي، وترقص ميرتا ع 94المازورة 

 المسرح . ميأن يكتمؿ تجسد األطياؼ ع ليالجديدة جيزيؿ ، ثم تكرر نداءىا لبقية األطياؼ إ
 دخوؿ األطياؼ : 

أن الموت  ميالمسرح . وذلؾ داللة ع ميطياؼ من جميع الكواليس عأدخؿ مصمم الباليو األ
مكانًا . فميرتا تدخؿ من الستارة الخمفية وبقية األطياؼ من جميع  نييشمؿ جميع بقاع األرض وال يستث

االتجاه األخير  قيالمسرح ، ويب ميالرئيسية ع االتجاىاتكواليس المسرح ، فيكون بذلؾ ألم بثالثة 
 الشكؿ .  فياه الجميور ، كما ليكون ىو اتج

 ظيور جيزيؿ : 
 لييصؿ إ حتىشيئًا فشيًا  االرتفاع فيبأداء تتابع سريع ضعيؼ جدًا ، يزداد  قيتبدأ الموسي

 فيمن عمؽ سحيؽ ، يبدأ  تيمازورة . وىنا يشعر الجميور أن شيئًا ما يأ 18مستوى قوى جدا ، بعد 
 فيالقبر ، كما  ميالنياية جيزيؿ واقفة ع في ريفيسطح األرض ،  مييكتمؿ ظيوره ع حتىالصعود 
 الصورة . 
قبرىا ، رئيسة األطياؼ ميرتا فتتقدم نحوىا ، فتأمر ميرتا  ميواقفة ع ىيجيزيؿ ، و  ريوت

جيزيؿ التحية لميرتا ثم  ديالحياة الدنيا وتؤ  لياألطياؼ بأداء التحية ليا ، ثم تأمر جيزيؿ بأن تعود إ
كما  نيلمرجؿ اليم الوحشي( لالتجاه grand tour arabesque en dehoreتعمؿ)جران تورارابسؾ 

 الشكؿ .  في
، ولكن ىذه المرة مع  ريوىذا االتجاه كرره المصمم عدة مرات ، وكأنيا ترجع لمحياة مرة أخ

 زميالت جديدات .
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إيقاع  ميأسفؿ ، ع ليإ ميلحن سريع ينحدر من أع ميالرقص ع فيالتجاوب معين  فيوتبدأ 
 احتفاء قيأداء ىذه الموسي فيمازورة . وىنا تشترؾ كؿ اآلالت  23لمدة  6/8ن " الكروش " بميزان م

 بجيزيؿ .
وتخرج جيزيؿ مسرعة بعد إنياء رقصيا ، فتأمر ميرتا األطياؼ فيخرجن جميعًا من المسرح 

 . ويسوده اليدوء
 دخوؿ ألبرت : 

 فيلحن بطئ ،  عيردائو األسود ، ل فييسار المسرح  مييدخؿ ألبرت من الكالوس الثالث ع
يسار المتفرج ثم يسير  ميقرب الكالوس الثالث ع لييصؿ إ حتىخط مستقيم  في؟؟؟ ويتحرؾ  ريسمم 
القبر ،  ليالوراء بعد أن ينظر إ ليمنتصؼ مقدمة المسرح ، ثم يرجع خطوتين إ حتىخط منحرؼ  في

 ة . الشكؿ والصور  فيالقبر ، كما  ليإ ريثم يتقدم مرة أخ
 فياألرض ، ثم يجمسي عميو ويبدأ  ميالقبر فيخمع رداءه األسود ويضعو ع لييصؿ ألبرت إ

 تأن وليس دفعة واحدة كما فعؿ ىانز .  فيالقبر  مييده ع في ذيوضع الورد ال
 ذلؾ ؟  نيفماذا يع 

ىو أمير من النبالء يتسم بأنو  ذيإنو يعبر عن شخصية ألبرت عن شخصية ألبرت ، ال
المسرح إنما تؤكد  ميدخولو ع فيرسميا  تيعاقؿ ومتزن ولذلؾ فغن خطوطو اليندسية الحريص و 

القبر قبؿ اآلخرين ، كما فعؿ  ليشخصيتو وتعبر عنيا صادقًا فكونو أميرًا من النبالء جيمو ال يذىب إ
جمد واألطياؼ إال بعد ت ىيال تظير  تيوقت متأخر ، بعد ظيور ميرتا . ال فيىانز ، بؿ وصؿ إليو 

القبر  ليمنطقة المقابر وىذا يؤكد تؤدة ألبرت وحرصو وفضاًل عن ذلؾ فإن ألبرت لم يذىب ا فيالحركة 
 حتىشخصيتو و  فييذىب تعبر عن حزنو وأيضًا تخ يي. ولكنو لبس عباتو السوداء ف ديزيو العا في

 ذيالمكان نفسو الالرغم من أن دخوؿ ألبرت كان من  ميال يتبينو أحد من الحراس . كذلؾ تجد انو ع
لمنطقة المقابر . إال أن ألبرت لم يدخؿ قاصد قبر  سيأنو ىو المدخؿ الرئي نيدخؿ منو ىانز ، وىذا يع

أنو كان  نيالشكؿ السابؽ الذكر ، وىذا يع فيإتجاه غير مباشر كما  فيجيزيؿ رأسًا . ولكنو تحرؾ 
 ا القبر . زيارتو ليذ فييعمؿ استطالع لمكان . خشية أن يراه أحد وىو 

 قيالميمودية الجميمة بموسي قيالموسي فيوبعد جموس ألبرت بجوار القبر تنقطع حالة اليدوء 
يراه ألبرت وزىو ال يصدؽ أىذه حقيقة ام  ذيسريعة تريموالندو من الوتريات مع ظيور طيؽ جزيؿ ال

يظير طيؼ جيزيؿ . ثم  فينفسو فيحاوؿ أن يمسؾ طيؼ جيزيؿ ولكمنو يخت ليخياؿ ، وتدخؿ الحيرة إ
 قيالموسي فيكانت مازورتين ، فتتكرر المازورتان  تيال ليولكن المدة أطوؿ من المرة األو  أخريمرة 

أيضًا . وتظير  فيأن يمسؾ بجيزيؿ ، ولكنيا تخت ريثالث مرات ، وتزداد حيرة ألبرت ويحاوؿ مرة أخ
يختمط عميو األمر ، ويسيطر عميو  ىحتحيرتو  فيجيزيؿ مرة ثالثة من وراء الكواليس ، ويستمر ألبرت 
من إيماء  أيالكبير .  ري ليالصغير إ ريمن  قيالخياؿ ، فترقص جيزيؿ حولو ، ويتبدؿ السمم الموسي
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الخالص فيبدأ  في، يمتمئ بإحساس بالحب الصا 2/4إحساس الفرح ، وبحن بطئ بزمن  ليالحزن إ
تبدأ كما  تيمكان ، وتأخذ حركتو شكؿ الدائرة الكؿ  فيالبحث عنيا ، ويطوى المسرح جاريًا باحثًا  في
تكون  تيأن جميع الدوائر ال نيعكس ما فعمت جيزيؿ ، وىذا يع ميالشكؿ من يمين المتفرج ، ع في
يسار المتفرج تكون لألطياؼ ، كما  ميتبدأ ع تيلألحياء . وأن جميع الدوائر ال ىييمين المتفرج  ميع

 أكد . ويت ريسيتضح ذلؾ فيما بعد مرة أخ
البحث عن ألبرت . وقد صمم  فيتدخؿ جيزيؿ من الكالوس األوؿ من ناحية القبر ، وتبدأ 

 فيأساس أن تبحث جيزيؿ أن ألبرت ، وان يبحث عنيا ألبرت  ميمصمم الباليو الحركة الراقصة ع
 لصورة( .ا فيبإتجاه الدنيا إتجاه دخوؿ ىانز وألبرت كما  نيالدنيا )وتغ ليإتجاىات تبدأ من القبر إ

يكون مع  كيالجانب األيسر بجوار القبر ، تعبيرًا عن استعداده لمموت ل فيوكان ألبرت يرقص 
 أيأن يكون كؿ منيما بمفرده .  ليىذا اإلحساس وىذا اإلخالص إ ديجنزيؿ حبيبتو ، ومع ىذا فقد ا

عالم األموات  ليإ ىيذىبت فييا  تيالمحظة نفسيا ال فيعالم األحياء  فيأن ألبرت لم يجد جيزيؿ 
بحثو  فيلتبحث عنو . وقد تكرر ذلؾ أربع مرات ويالحظ أنو برغم حب ألبرت الصادؽ لجزيؿ إال إنو 

ألن لمموت رىبتو ، أما  عيعالم األموات ، كان يتقدم ويتحرؾ بحذر شديد وىذا أمر طبي فيعنيا ، 
 .  ريد يجعالم األحياء كانت خطاه سريعة كأنو يكا فيحينما يذىب ليبحث عنيا 

الوقت نفسو أن مصمم الباليو لم يغفؿ اإليحاء لممتفرج بأن جيزيؿ كانت طيفًا من  فيونالحظ 
بداية ظيورىا ، وذلؾ  فيإمساكيا أو الرقص معيا رقصًا مزدوجًا  مياألطياؼ ، ولذلؾ لم يقدر ألبرت ع

 يد لمخياؿ . ، وىذا ىو الباليو خياؿ مجسد أو تجس ليشكؿ تجسيد خيا فيألنيا روح تظير 
 دخوؿ ىانز لممرة الثانية : 

 ليوحاوؿ أن يدخؿ إ ريبعد أن أفرغت الومضات وفر ىاربًا من المكان ، استرد شجاعتو مرة أخ
جيزويؿ . ونجده دخؿ بظيره من الكالوس الثالث  ريي كيرئيسة األطياؼ ل الستعطاؼمنطقة المقابر 

 ليتريموالند خفيؼ يعطى اإلحساس ؟فيتجو إ ليإيسار المتفرج تطارد األطياؼ ، وىنا نستمع  ميع
من األطياؼ  رييمين المتفرج ، لعمو يجد مخرجًا لنفسو فتطارده مجموعة أخ ميالكالوس الثالث ع

يسار المتفرج ، فتظير لو مجموعة ثالثة من األطياؼ  ميع نيالكالوث الثا ليوتحاصره ، ثم يتجو إ
يمين المتفرج ، فتظير لو مجموعة رابعة من األطياؼ  ميع نيالكالوس الثا ليتطارده ، فيتجو إ

 الشكؿ . فيتحاصره كما 
 مييمين المتفرج فيتجو إلييا متوساًل جاثيًا ع ميميرتا واقفة عند الكالوس األوؿ ع ريثم ي

يمين المتفرج  ميالصؼ األوؿ ع ليتسمح لو برؤية جيزيؿ ولكن ميرتا ترفض ذلؾ فيذىب إ كيركبتو ل
الصؼ  لين األطياؼ لعمو يجد عندىم استجابة لطمبو ، ولكنيم ال يمبون فيذىب إحيث مجموعة م

كؿ  ميفال يجد من يساعده  ، وىكذا يمر ع األخرىمجموعة األطياؼ  لييسار المتفرج إ مياألوؿ ع
مجموعة منيم إال ويمتفون حولو كأنيم يحجزونو ويحجزون تحركاتو .  مياألطياؼ ، ولكن ما أن يمر ع



 33 

اتجاه يسار المتفرج . أما ىانز فإنو يعمؿ جران  فياألطياؼ دائرة حوؿ ىانز ، ويدورون  ثم تشكؿ
 ميتنفذ من قبؿ الراقصين ع تياتجاه يمين المتفرج ، وىذا يؤكد أن الدوائر ال فيادخؿ الدائرة  فيجاتيو 

 ييمتفرج فيسار ال ميتنؼ من األطياؼ ع تيلألشخاص األحياء ، أما الدوائر ال ىييمين المتفرج 
 الصورة والشكؿ .  فيلألموات ، كما قمنا يسابقًا وكما ىو موضح 

 يييمين المتفرج وينت ميثم تشكؿ األطياؼ بعد الدائرة خطأ منحرفًا يبدأ من الكالوس األوؿ ع
 الشكؿ والصورة . فييسار المتفرج كما  ميقرب الكالوس الثالث ع

 ين خط الحياة الدنيا وخط الحياة اآلخرة .ميم ، فيو يقطع ب ميوىذا الخط لو مدلوؿ درا
تظير لو جيزيؿ فترفض رفضًا قاطعًا ، وتطرده من ىذا  كييحاوؿ ىانز استعطاؼ ميرتا ل

أن ذلؾ  ريأ نيالبحيرة ليموت غارقًا ، ولك فيبو  قيالمكان )ويقاؿ إن ميرتا قد أمرت األطياؼ أن تم
تجسد ، ال تستطيع أن تقتؿ فقد خرجت منين األرواح وال ت ريال ت تيأمر غير مقنع ، فيذه األطياؼ ال

كؿ أحداثو يمثؿ حقائؽ  في. كما أن الفصؿ األوؿ كان  ريالجسم البش فييمكن أن تكون  تيالشريرة ال
نياية الفصؿ األوؿ ، فكؿ أحداثو من واقع الخياؿ ،  فيواقعة ، فيانز إنسان ، وجيزيؿ إنسان ماتت 

ىا ىنا أن ىانز قد طرد من  ريأ نييموت لمجرد حدوث التخيالت ولك فال يمكن أن يقتؿ اإلنسان أو
كان قد إنتاب ىانز ىو  ذيفإن اإلحساس ال ريوجوده . ومن جية أخ فيالمكان لعدم رغبة األطياؼ 
 مجرد إحساس بالخوؼ( . 

 فيوبعد طرد ىانز من المسرح تخرج رئيسة األطياؼ ميرتا ، وتتبعيا مجموعات األطياؼ 
 الشكؿ . فييسار المتفرج الستدعاء ألبرت كما  ميسية متساوية من الكالوس الثالث عخطوط ىند

 مييسار المتفرج ووراءىا كؿ مجموعات األطياؼ ، ع ميتدخؿ ميرتا إذن من الكالوس الثالث ع
قرب الكالوس  يييمين المتفرج ، وينت مييبدأ مكن الكالوس االوؿ ع ذيالخط المنحرؼ السابؽ نفسو ال

 الصورة والشكؿ .  فييسار المتفرج . ثم يدخؿ ألبرت مطيعًا ألوامر ميرتا كما  ميث عالثال
أن يحين موعد  ليميرتا جيزيؿ لتراقص ألبرت ، وليقضيا وقتًا يشممو الحب إ عيثم تستد

الصورة  فيالرحيؿ .ولضمان إعطاء الجو المناسب ليما ، شكمت مجموعة األطياؼ راس حربة كما 
 والشكؿ .

المسرح ،  مي، ففيما يتعمؽ بالخط المنحرؼ عندما كان ىانز ع ميلؾ لو مضمونو الدراوكؿ ذ
أن ىانز ال يحؽ لو أن  ميطرد من المكان ، فيذا الدليؿ ع حتىمكانو  فيلم يتحرؾ ىانز ولكنو استمر 

 في الحياة الدنيا أو الحياة اآلخرة ، ولكن مجموعة األطياؼ بتشكيميا راس حربة كما فييختمط بمن 
جيزيؿ  ليالحياة الدنيا ، وأتاحت لو الوصوؿ إ فيالشكؿ السابؽ كفمت أللبرت حرية الحركة واالنتقاؿ 

 الحياة اآلخرة حين أنقطع الخط المنحرؼ وصارت ىناؾ مساحة واسعة بين الجانبين .  في



 34 

يدىا عصا الحب وىذه العصا إذا  فيالمقرة ، وتحضر ميرتا و  ليويذىب  ألبرت وجيزيؿ إ
صاؼ وصادؽ وقوى ، ولذلؾ نجد أن العصا قد كسرت  االثنينأن الحب بين  ميدؿ ذلؾ ع كسرتان

 بالفعؿ .
ن لميرتا قوى سحرية تريد أن  وىنا قد يقاؿ إن ميرتا قد فوجئت بأن عصاىا قد كسرت ،؟ وا 

 تيأن ألبرت كان يرقص مع جيزيؿ بكؿ ما أو  ريأ نيالرقص ، ولك فيتعذب بيا ألبرت بكثرة اإلجياد 
النيار سريعًا وتظير الشمس وتعود  تي، ألنو يريد أن يكون معيا أكبر وقت ممكن ، فسيأ انفعاؿمن 

لحظة من فرصة وجوده مع حبيبتو . وال  أيحيث كانت ، ولذا فقد كان ال يريد أن يضيع  ليجيزيؿ إ
ىذا ،  ميدليؿ ع أي ان ميرتا كانت تريد أن تعذب ألبرت كما يقاؿ ، فال يوجد ىنا ميينبغى أن نوافؽ ع

النقيض من ذلؾ ، فقد رفضت ميرتا وجود ىانز ألنيا تعمم أن حبو لجيزيؿ بالرغم من  ميبؿ األمر ع
حين كان حب ألبرت يعادلو الحب نفسو من قبؿ جيزيؿ  ميانو حب قوى إال إنو حب من طرؼ واحد ع

 فيآتاىا ىانز  تيعن الوقائع الفقد كانت جيزيؿ تحجب ألبرت ولكنيا لم تحب ىانز ابدًا ، ىذا فضاًل 
 نيموت جيزيؿ وبذلؾ يكون الفصؿ الثا ليالنياية إ فيأدت  تيالفصؿ األوؿ ليوقع بين الحبيبين وال

نصرت ألبرت وطردت ىانز إن جميع الخطوط  تيلباليو جيزيؿ إنما ىو محكمة عدؿ تراسيا ميرتا ال
لباليو جيزيؿ لم تكن  نيمن ىذا الفصؿ الثابعض المشاىد  فيتكممنا عنيا  تياليندسية واألشكاؿ ال

ضروريا لتحقيؽ المفيوم  وأكممتو وكان وجودىا ميموجودة بمحض الصدفة ، بؿ إنيا أتمت العمؿ الدرا
داخؿ نفسية  فيرسم مالمح الشخصيات ورسم كؿ ما يدور  فيليذا العمؿ كما إنيا قد أسيمت  ميالدرا

 كؿ راقص من اندفاع وحب أو حرص وعدؿ . 
تذىب  كيالنياية أن الوقت قد حان ل فيإننا نجد  نينياية الفصؿ الثا في أخيروىناؾ خط 

دخمن  تيأماكنيا فنجد أن جميع األطياؼ من المسرح بظيورىن من األماكن نفسيا ال لياألطياؼ إ
 .  الشكؿ فيالمسرح كما  ليمنيا إ

  فنيىذا العمؿ ال في ريوىذه لمحة مثالية كب
كتفو  ميالقبر ويأخذ عباءتو ويضعيا ع ليتقفؿ الستار نجد أن ألبرت يذىب إ وأخيرًا وقبؿ أن

القبر معبرًا عن أنو ما من إنسان إال ونيايتو البد  إليالقبر مشيرًا بيده  ليويمتد خط العباءة من كتفو إ
 الشكؿ . فيمثؿ ىذا المكان كما  فيأن تكون 
بدايبة المقاؿ . حقًا إن  فيالسابؽ الذكر نياية المطاؼ تظير لنا اإلجابة عن التساؤؿ  فيو 

 يعد واحدًا من أعظم ما قدم من البالييات ذيباليو جيزيؿ ال فيالخطوط واألشكاؿ اليندسية 
 فنيتجسد شخصيات العمؿ ال كيالرومانتيكية العالمية قد وضعت وخططت بعناية وبدقة وبقصد وعمد ل

ضال عن أنيا قد حددت معالميا وأبعادىا وأعماقيا وتعبر عنيا سواء من الخارج أو من الداخؿ ىذا ف
 . جميعاً 

  


