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ص حيث تتحوؿ فيو المادة "المسرح الراقص " مسرح درامي يختزؿ الدراما في التعبير الجسدي الراق
 الخام إلي مادة درامية من خبلؿ الجسد المؤدي وبوجود في في الفضاء المسرحي .

 
ويشير " المعجم المسرحي االلماني , لمانفريد براونيؾ " إلي أن دائرة المسرح الراقص تشمؿ 

الحديث . الرقص المسرح الطقسي الراقص , والمسرح الدنيوي أو العادي ثم الباليو والمسرح 
والرقص في المسرح الموسيقي ويندرج تحت كؿ مصطمح من ىذه المصطمحات عدة أنواع فرعية 

 من الرقص تصؿ في مجموعيا إلي العشرين ولكؿ مجموعة منيا الخصائص والسمات .
 

وقد أفسح " المسرح الحديث " مكانا ىاما وبارزا لذلؾ التعبير الجسدي الذي يعادؿ إن لم يتفوؽ 
بير الصوتي وذلؾ تحت تأثير األراء التي تذىب إلي أن الممثؿ الذي يممؾ القدرة عمي عمي التع

إلقاء روائع الشعر والنثر بمسانو يجب أن يدرؾ بأن لو راسآ وعينين وذراعين وساقين يستخدميا 
في مئات الظروؼ والمبلبسات الحياتية , وىذا ما يؤكده " جان دوت " في كتابو التعبير الجسدي 

ثؿ , كما شيد المسرح الحديث تقاربا وتداخآل وتماسآ بين الفنون األدائية المختمفة األمر لممم
عمي الذي يؤكد عمي أن  " فن المسرح " ليس قاصرا عمي العروض الدرامية الخالصة التي تعتمد 



الكممة فقط , بؿ ويشمؿ األوبرا والباليو وسائر فنون العرض المرئية والمسموعة والقائمة عمي 
 التفاعؿ الحي بين المؤدي والمتمقي .

 
والمكتبة العربية غنية بالدراسات عن الدراما ومبدعييا وعن تقنيات وأساليب فنون العرض 

المختمفة , ويقابؿ ذلؾ ندرة الدراسات عن فن الباليو والدراما الحركية , وتعد سمسمة الدكتور أحمد 
ة عممية تسيم وال شؾ في التعريؼ بذلؾ حسن جمعة في ىذا الصدد بعد أكتماؿ صدورىا موسوع

الفن الذي يعد من أرقي الفنون التي عرفتيا البشرية , وىذا الكتاب الذي بين يديؾ والذي أشرؼ 
بتقديمو لؾ عزيزي القارئ ىو فاتحة ىذه الموسوعة وأوؿ حمقات تمؾ السمسمة , ويستعرض فيو 

أن تمثؿ عاطفة بين لنا كيؼ يمكن لمحركة المؤلؼ تاريخ الدراما الحركية منذ العصر الحجري , و 
أو شعور أو أنفعاآل يصاحب اإلنسان في اآلمو وأفراحو ثم يقرب إلي أذىاننا الكثير من المفاىيم 

والمصطمحات بأسموب سيؿ رشيؽ وذلؾ عندما يفرؽ بين الرقص الشعبي والرقص التاريخي 
 ند حدود الرقص الحديث .ويشير إلي أشكاؿ التقابؿ بين مختمؼ األساليب ليقؼ بنا ع

 
ويقسم المؤلؼ عرض البميو إلي ثبلثة أنواع : األستعراض أو الحركي , ثم عرض المنوعات , 

وأخيرا أبرز وأىم أنواعة وىو " الباليو اليادؼ " والذي يرتبط بموضوع درامي مستوحي من قصة أو 
مؿ الدرامي أو األدبي , مسرحية أو قصيدة شعريو أو أسطورة ويسعي ألي ترجمة مضمون ذلؾ الع

يستخدم الفنان المبدع ىنا لغة األداء الحركي الذي يصؿ إلي أعمي الدرجات وبدآل من لغة الحوار 
 لمببلغة الجسدية إن صح التعبير .

 
إن أجتماع ووجود وتكامؿ وتضافر عناصر المثمث : العنصر البشري والموسيقي والحركة يولد 

 الرقص .
صؿ يحمؿ فيو عدة نماذج من البالييات اليادفة يبدأ بباليو بحخيرة البجع ويختم المؤلؼ كتابو بف

 وينتيي بأزوريس .
والدكتور  "أحمد جمعة " غني عن التعريؼ , فيو رجؿ أكاديمي متخصص , وصؿ في مجاؿ 
تخصصو إلي أعمي وأرقي المناصب , وقد أستطاع في سنوات عمادتو لمعيد الباليو أن يترؾ 

رة في مجاالت التدريس والتدريب وتحقيؽ المستوي الفني العالي لراقصي بصمة واضحة ومؤث
 الباليو المصري .



 
لقد قفزت إلي ذىني عند قراءة ىذا الكتاب تمؾ الصورة الرائعة التي صور فييا " رفاعة الطيطاوي 

و فيو " بقممو الفرؽ بين فت الباليو وفن الرقص الشرقي وأظير تحيزا واضحا لفن الباليو الذي تبد
كأمراة غاصت الراقصة وقد أنفمتت من أسر قوانين الجاذبية األرضية , بينما تبدو الراقصة الشرقية 

 قدمييا في الطين وىي تحاوؿ في يأس أن تنزع قدما فتغوص القدم األخري .
 

وىذه الصورة األنطباعية الصادقة التي رسميا الشيخ المثقؼ في سطور قميمة ذكرتني بذلؾ المقاؿ 
 1996من " مجمو المسرح " الصادر في نوفمبر  96ي نشره الدكتور , أحمد جمعة في العدد الذ

, وفيو دراسة تحميمية في إحدي عشرة نقطة قارن فييا بين " فن الباليو " و " فن الرقص الشرقي 
 ." ومن يقرأ ىذه الدراسة البد وأن يدرؾ الفرؽ بين مجرد األنطباع والدراسة التحميمية النقدية 

 
إن الكتاب الذي بين يديؾ عزيزي القارئ ىو كتاب جدير بالقراءة وسوؼ يحقؽ لؾ ذلؾ متعة 

مزدوجة تتمثؿ األولي في الحصوؿ عمي المعمومة وتتمثؿ الثانية في أمتبلكؾ لمرجع ىام تعود إليو 
 دائما كمما احتجت إليو .

 د . محمد شيحة
 استاذ النقد بالمعيد العالي
  لمفنون المسرحية

 
منذ فترة ليست بقصيرة , كانت فكرة إصدار كتاب عن الدراما الحركية ىي شغمي الشاغؿ لدرجة 
أنني في تمؾ الفترة شعرت وكأنني أري الكتاب رأي العين . وفعبل وضعت الخطوط العريضة لفكرة 
ىذا الكتاب , وشرعت في كتابة صفحاتو األولي , وفي ىذه األثناء طمبت لتدريس مادة الدراما 

لحركية والباليو في كميو التربية النوعية بالعباسية ولم أكن أعرؼ أن ىذه المادة تدرس بكميات ا
التربية النوعية , وعمي ىذا وجدت أن إصدار كتاب عن الدراما الحركية أمر البد منو حيث أن 

ر الطبلب ييتدون بو , وفعبل أنتييت من كتاب عن الدراما الحركية يفي بالغرض التعميمي بقد
األمكان في ذلؾ الوقت , فمم يكن عندي الوقت الكافي لمتابعة الطباعة والنسخ ومثؿ ىذه المسائؿ 

 , فظير الكتاب بشكؿ ال ارضى عنو .
 



ومضت سنوات كانت من أصعب فترات حياتي وىي السنوات التي توليت فييا مسؤلية عمادة 
م . وما أن أنطوت  1998عام  م وحتي سبتمبر 1992المعيد العالي لمباليو وىي من سبتمبر 

العالي لمباليو حتي شعرت أنني أمتمؾ الوقت وأيضا مازلت في أحسن حاؿ صفحة عمادة المعيد 
من الفكر عمي الرغم من تدىور صحتي نوعا ما . فمجأت إلي أفكاري عن كتاب الدراما الحركية 

صبح الطبلب في حاجة حيث أن النسخ التي كنت قد طبعتيا بشكميا الردئ كانت قد نفذت . وأ
لمثؿ ىذا الكتاب ػ ولكن األفكار في ىذه المرة كانت أكبر طموحآ فمم تكن عبارة عن كتاب تعميمي 
ييم الطالب لفترة دراسية ثم يمجأ إلي بيعو لطالب أخر , وقد تبمورت الفكرة إلي كتابو سمسمة كتب 

ين الذين تستيوييم فكرة الحركة عن الدراما الحركية تيم المشتغمين بمجاؿ فن الباليو والفنان
الناطقة بدون حوار كبلمي وىو المتمثؿ في فن الباليو من خبلؿ مسرح لو عناصره الفنية التي من 

 خبلليا يبرز العرض الفني الدرامي بأسموب الحركة .
 

ذي وفي واقع األمر أن المكتبة العربية تفتقر لمثؿ ىذه السمسمة وفعآل بدأت كتابة الكتاب األوؿ ال
ىو بين أيدينا , وىو يتنوؿ في فصمو األوؿ مدخآل لتاريخ الدراما الحركية منذ اإلنسان البدائى 

وحتي العصر الروماني , وعرض ىذا الفصؿ جاء سريعآ , فمم أكن ألتصدي ليذا الموضوع أكثر 
من ذلؾ فيو موضوع يستحؽ أن يخصص لو مجمد كامؿ ألن العالم بحضاراتو القديمة عبر 

لتاريخ في مجاؿ الفنون الحركية واسع ومتشعب ومتباين فمم يكن من السيؿ اليسير أن عصور ا
أسجؿ عمي ىذه الصفحات المتواضعة ىذا التاريخ العظيم , فجاءت فكرة الفصؿ مجرد تعريؼ 

ومدخؿ لموضوع الدراما الحركية حتي يكون القارئ معي في تسمسؿ موضوعي لما أريد أن أوضحو 
 لو .
 

صؿ الثاني وىو بعنوان البالييات اليادفة , وعمي صفحاتو يتحدث عن العناصر الفنية ثم جاء الف
الذي يعبر عن موضوع درامي من خبلؿ أنواع الرقص المشتركة في عرض الباليو اليادؼ 

 المختمفة وعناصره الحركية .
 

ممية والواقع أن كؿ عنصر من ىذه العناصر ىو موضوع في حد ذاتو وىو فن لو التقنية الع
داخؿ صفحات الفصؿ ىي فنون متنوعة ليا الخاصة بو , فالديكور والموسيقي وغيرىا مما جاء 

حرفيتيا وليا شكميا المتميز وليا أيضا فنانوىا الذين أفنوا عمرىم في فنونيم , ىذه الفنون تتجمع 



بشكؿ متكافئ مع بعضيا فتنصير في بعضيا لينشأ منيا عرض واحد لو ىدؼ ومضمون , وقد 
أردت أن أكتب فكرة مبسطة عن ىذه الفنون لما ليا من أىمية في عروض فن الباليو ذات 

المضمون الدرامي كما أوضحت نبذة صغيرة عن الفنانين القائمين عمي ىذه النوعيات المختمفة 
من الفنون , وىذا الفصؿ في الحقيقة يمكن أن يصدر في عدة كتب فكؿ نوع من ىذه الفنون ىو 

ولو دراساتو العممية والفنية واألكاديمية التي يخرج بعدىا لجميور المشاىدين فنا  إبداع لذاتو
 يسعد المشاىد ويستمتع بو المستمع .

 
ثم يجئ الفصؿ الثالث وىو يشتمؿ عمي بعض الموضوعات الدرامية التي نفذت عمي مسرح الباليو 

الدرامية أيضا ذات الفصؿ األوؿ وىو موضوعات البالييات . وجاءت ىذه الموضوعات في شكمين 
الواحد وقد عرضت ليذا النوع ثبلثة نماذج من البالييات وىي باليو أزوريس وباليو النيؿ ولوركيانا 
ودونتيا كما جاءت بالبرامج التي توزع عمي جميور المشاىدين لمعرض قبؿ بدأ العرض ليتعرؼ 

ع عدم ذكر أسماء المؤدين المشاىد عمي الشخصيات المؤديو لمعرض وفكرة عن أحداث العرض م
واألكتفاء بعرض لمشخصيات فقط كما ذكر أيضآ أسم مصمم الرقصات والمخرج والمؤلؼ الموسيقي 
وبعض الفنانين المساىمين في العمؿ الفني مثؿ قائد األوركسترا ومصمم المناظر وعرضت أيضا 

ة , وذلؾ ليكون المشاىد أحداث باليو روميو وجوليت كما جاءت ببرنامج فرقة باليو أوبرا القاىر 
عمي معرفة مسبقة لما يجري أمامو من أحداث , وقد يتساءؿ البعض ىؿ معني ذلؾ أن العمؿ 

الفني الحركي غير قادر عمي توصيؿ المعمومة بدون األستناد إلي الكممة المقروءة أو المسموعة ؟ 
قبؿ بدأ العرض أو المشيد  لنقوؿ أن الكممات البسيطة التي يقرأىا المشاىدىنا نأخذ وقفة بسيطة 

أو الفصؿ أنيا ال تعني كؿ ما ىو معروض ولكنيا فكرة بسيطة عن العمؿ . أما العمؿ نفسو فيو 
قادر عمي ترجمة المضمون الدرامي الكبلمي بأسموب الحركة واألداء التعبيري وىذا ىو جزء من 

 فقني في كتابتيا..ميام ىذه السمسمة من كتب الدراما الحركية والتي أرجو اهلل أن يو 
 

أما الشكؿ الثاني فقد أوضحت فيو بعض الشخصيات التي تناولت الموضوع وتاريخ العرض األوؿ 
وأسم المسرح الذي عرض عميو وكذلؾ أسماء المؤدين لمعرض األوؿ بقدر ما تيسر من المراجع 

ؿ جزء التي تناولت الموضوعات المشار إلييا  ثم شرحت مضمون كؿ فصؿ أو كؿ مشيد أو ك
 ليس بأسياب ولكن فكرة مبسطة تعرفنا ما يدور من أحداث في موضوع البميو .

 



ىذ وسوؼ أتناوؿ أن شاء اهلل في ىذه السمسمة عن كتاب الدراما الحركيو بعض البالييات ذات 
المضمون الدرامي التي وصمت إلي درجة العالمية والتي ال يخمو منيا مسرح من مسارح الباليو 

وسوؼ يوضح العمؿ شرحا وافيا وبالتفصيؿ الدقيؽ ػ لتي ما زالت تعرض حتي اآلن العالمية وا
وبعون اهلل سوؼ أقدم لمقارئ العزيز أولي ىذه البالييات في العدد القادم وىو الفصؿ األوؿ من 

 باليو جيزيؿ : 
 وما توفبقي إالباهلل: المؤلؼ 

 
 لماذا نتعمم فنون الرقص ؟

ترويض لعضبلت الطالب لكي تؤدي العناصر الحركيو لفنون ممارسة ودراسة فن الرقص ىي 
 الرقص بأتقان .

 دراسة فن الرقص تبرز الميارات الحركية ذات المستوي العالي من األداء الحرفي الجمالي .
ميو لمشتمبلت العناصر الحركية دراسة فن الرقص تؤىؿ الطالب عن طريؽ الممارسة العمميو اليو 

 المختمفة ػ ليكون قادرا عمي العمؿ في أي فرقة وتحت أي قيادة .المنيجية آلنواع الرقص 
 

دراسة فن الرقص تعود الطالب تنفيذ األداء الحركي مصاحبآ لمموسيقي في تجانس تام , فيحدث 
 التوافؽ الحركي السمعي . 

 تعميم فن الرقص ينمي عند الطالب حفظ التكوينات الحركية وىذا بالتالي يساعده عمي حفظ برامج
 الفرقة التي سيعمؿ بيا في المستقبؿ مع تنمية الذاكرة الحركية عنده .

 
تعميم فن الرقص ينمي الجسم والعقؿ والعاطفة وكؿ ىذه العوامؿ ىي أشباع لمميؿ الطبيعي 

 لؤلنسان .
دراسة فن الرقص تنتمي عند الطالب النظام واأللتزام في شعوره الداخمي , وبذلؾ يصبح النظام 

 زءا من حياتو العادية .واأللتزام ج
دراسة فن الرقص تعتبر من الدراسات التربوية الحديثة , ألنيا تيتم بأظيار شخصية الطالب أثناء 

 .التدريب اليومي , فينمو عنده الثقة بالنفس 
 دراسة فن الرقص تنمي عند الطالب األعتماد عمي النفس والتحكم في أعضاء جسمو .

 ركي وا؟ألداء الحركي ضرورة لنمو الجسم .فن الرقص ىو عبارة عن أداء ح



دراسة فن الرقص تنمي عند الطالب األستجابة والدقة والرشاقة والمرونة والتوافؽ الحركي العصبي 
 والقوة وقوة التحمؿ . 

تعميم فن الرقص يصيب ىدفين في آن واحد ىما : ػ التعميم الثقافي والتعميم الحركي , فبدون 
 لطالب مرىقآ عصبيآ وتتولد في نفسو المخاوؼ واليموم .التعميم الحركي يكون ا

 
وىما يختمفان عن الرقصات االخري .... وىكذا وبطبيعة الحاؿ كانت ىذه الرقصات أقؿ من أن 

 تستغؿ إمكانات الجسم البشري كمو .
" ومما ال شؾ فيو أن الطابع الديني كان لو أكبر االثر في الرقص بجانب أنو وسيمو لمترويج 

تآلؼ االجتماعي والتعبير عن نوعيات الرقص المختمفة . وكان لو أيضآ زيو الخاص فالرجؿ وال
البدائي عندما كان يؤدي رقصاتو يكون مرتديآ زيآ ممفتآ لبلنظار أو قناع ليمثؿ بو أشكاؿ االرواح 

ؿ وااللية وىويعبر عن المشاعر العادية لمخوؼ والكراىية والحب واالنتصار بحركاتو التي تشتم
 عمي وثبات يتخمميا خشوع وركوع " 

 
ومثؿ ىذه الرقصات تكون عادة من خبلؿ حركات تعبيرية متضمنة الحركات البدنية التي تمثؿ 
عناصر البيئة التي يعيش فييا كوثبة الحيوان وحركة االمواج وىياج العاصفة كنوع من تقميد 

ستغبلؿ لخبراتو التي أكتسبيا من البيئة المحيطة بو والظ  روؼ المناخية ....وا 
كما أن ىناؾ أيضآ رقصة لكؿ مناسبة يحتفؿ بيا أنسان البيئة الفطرية يتحدد موعدىا ومكانيا 
بحسب مقتضيات الحاؿ . غير أن طبيعة كؿ رقصة تختمؼ من بيئة إلي أخري بحسب التقاليد 

الواحدة حتي المرعية لدي كؿ منيما لكن طبيعة كؿ رقصة تظؿ ثابتة في تفصيبلتيا عند القبيمة 
 لو أنتقمت من جيؿ إلي جيؿ .

 
 أشير الرقصات عند االنسان البدائي : ػ 

ومن الرقصات الشائعة لدي الشعوب البدائية تمؾ التي تتميز بارتباطيا بأغراض معينو مثؿ التي 
تعمؿ عمي تحرير الجسم والروح والنفس من االرواح الشريرة وفي كثير من االحيان كان طبيب 

و كاىنيا يمجأ إلي أداء رقصة فردية ليطرد االلم واالذي عن أحد المرضي من أبناء القبيمة القرية أ
. 
 



 رقصة الصيد : ػ 
من االمثمة عمي السحر المحاكاة التمثيمية عند الجماعات البدائية ما تركو سكان الكيوؼ الذين 

ذلؾ في الحقبة كانوا يعيشون عمي صيد الحيوانات المتوحشة قبؿ عشرين ألؼ سنو أو نحو 
الحضارية البدائية المسماة " بالمجدلية " في اصطبلح العمماء فقد عثرت الكشوؼ في تمؾ الكيوؼ 

 “ font de gaumeوخاصة في جنوب فرنسا وأشيرىا كيؼ فونت دي جوم "
  Dordogneفي حوض نير "  

أي في الجانبين sananderوفي شماؿ أسبانيا وأشيرىا كيؼ " التاميرا " في أقميم " سنتاندر   
من جباؿ البرانس عمي رسوم بعضيا ممون وبعضيا متعدد االلوان رسميا عمي الصخر في جوؼ 

 ىذه الكيوؼ في جنباتيا وفي السقوؼ ىؤالء الفنانون االوائؿ من الصيادين في العصور
طالب . دراسة فن الرقص تعتمد عمي األنفرادية والجماعية وكبل األثنين ليما إيجابيتيما عند ال

فالعمؿ الفردي ينمي عند الطالب الثقة بالنفس , والعمؿ الجماعي ينمي عند الطالب روح الجماعة 
, ومشاركة الطبلب في العروض يعطييم أىمية وجودىم . فعندما يقومون باألدوار التي كمفوا بيا 

 فيم شركاء في نجاح العمؿ الفني .
ية كمادة خام ليس ليا طابع محدد بؿ تؤدي فقط في مادة الرقص الكبلسيكي تدرس العناصر الحرك

عمي أختبلفات في الزمن الموسيقي تتراوح بين السرعة والبطء وليس ليا أي مضمون أدائى , 
بؿ يترؾ ذلؾ لمصمم الباليو . وكؿ ما عمي المدرس وليس ىناؾ ثمة لتحديد معنى أو مضمون 

 ن .تعميم الحركة تعميما سميما وعمي الطالب األداء المتق
في أنواع الرقص األخري يختمؼ كؿ نوع عن اآلخر , فمثآل في الرقص الشعبي العالمي يتبع األداء 
الحركي أسم الرقصة وىدفيا والحالة النفسية التي تؤدى من أجميا , ونوع البمد والجنس وىكذا 

........ 
صود من الرقصة فبل يكون األداء الحركي ىو فقط المقصود من ىذا النوع من الرقص , بؿ المق

 المناسبة التي تؤدي فييا والروح العامة ليا والمعني التي ترمز إليو .
في الرقص التاريخي يكون أداء العنصر الحركي مطابقا في نوع الرقصة وفي حخدود األسموب 

 القديم الذي أوديت أو نبعت منو .
 راقصة .في الرقص المزدوج يكون اليدؼ ىو المشاركة الفعمية بين الراقص وال

وفي حقيقة األمر إن الرقص الشعبي العالمي المسرحي والرقص التاريخي ىما أيضا من الرقصات 
 المزدوجة أو الثنائية التي يؤدييا الراقص والراقصة .



ولكن يسمي الرقص المزدوج ألن المقصود بو أن يؤدي عناصر الرقص الكبلسيكي في أداء رجالي 
 ونسائى معا .

  )  pointesئيا عمي أطراؼ أصابعيا )فالراقصة يكون أدا
أما الراقص فعميو عبأ التوازن والرفعات المختمفة والمتنوعة , وىذا النوع يجمع بين العناصر 

 الحركية في الرقص الكبلسيكي ومضمون الرقصة التي يؤدييا الراقص والراقصة . . 
 الفصؿ األوؿ

 مدخؿ لتاريخ الدراما الحركية
 

خمقو أنو جعؿ لؤلنسان الخياؿ والتخيؿ والقدرة عمي التأمؿ مضافا إلي عقمو من حكمة اهلل في في 
 الذي يفكر ويميز ويبتكر , ويداه التي تنفذ وعينو التي تري فيتابع بيا التنفيذ فيطوره ويجوده 

 
**************** 

ة . ولو أن الحركة سمة من أىم سمات الحياه , إن لم تكن ىي الحياه نفسيا وال تطور بدون حرك
لم تكن الحياة تتحرؾ لما صارت المدنية إلي ما ىي عميو اآلن من تقدم , فالجماد ال يتحرؾ إال إذا 

) بصرؼ النظر عن الحركة الطبيعية , مثؿ تحريؾ اليواء حركو أنسان لكي يصنع منو ما يريد
 والماء لؤلشياء ( .

 
سان والحركة في حد ذاتيا قد ظيرت وىنا نستطيع أن نقوؿ أن الحركة قد بدأت مع بدأ حياة األن

في األنسان قبؿ الكبلم , بؿ قبؿ أشكاؿ المعرفة , فنحن نعرؼ أن الطفؿ في بطن أمو يتحرؾ قبؿ 
أن يولد , لذا فأن األنسان قد فطر عمي الحركة والتحرؾ , وما يستتبعيا من تطور وتغير . ىذا 

فكر ويميز ويبتكر , فقد حقؽ اإلنسان درجات وألن اهلل خمؽ اإلنسان وعممو البيان وأعطاه العقؿ لي
من العمم تطورت إلي ما نحن عميو اآلن وشأن اإلنسان في العمم ىو شأنو في الفن فكبلىما 

 مرتبط بالحياة , وكبلىما ال غني لئلنسان عنو .
لي أي مدي كان يستغؿ  ذا عدنا إلي اإلنسان البدائى لنري ماذا كان ىدفو في الحياة , وا  وا 

من العمم إال ما كان يحيط بو وبما حولو انات التي أعطاىا اهلل لو , وجدنا أنو لم يكن يعرؼ األمك
, أي أن عممو كان محصورا في الظواىر الطبيعية المحيطة بو , وقد كان اليدؼ االساسي لديو 
ىو الحصوؿ عمي قوتو اليومي , فكان يستعين بقوتو العضميو عمي قنص فريستو , ومع التطور 



إلي أستخدام األخشاب واألحجار في مطاردة الحيوانات وأفتراسيا وىكذا تعمم األنسان الصيد .  لجأ
ومن النباتات تعمم الزراعة ومن الزراعة تعمم الحصاد , وىكذا تطورت أساليب حياتو أبتكارآ يمي 

سورآ أبتكار ػ وعمما يمي عمما ومعرفة ػ وكؿ ما يتعممو األنسان يصير بالنسبة إليو سيآل مي
 ويدفعو إلي البحث في مجاالت أخري يفيد بيا نفسو أوال ثم من حولو من أفراد قبيمتو .

ومن ثم صار لئلنسان ماض وخبرة في مختمؼ مجاالت حياتو , بخاصة الصيد والزراعة والحصاد 
. 

 ولنستعرض ىنا مشاعر ىذا اإلنسان البدائى .....
أللم ويتوجع لو . ونتيجة لؤللم عرؼ اإلنسان نقيضو لقد نشأ بفطرتو التي فطرة اهلل عمييا يعرؼ ا

 وىو السعادة .
عرفيا ألنو عرؼ األلم , ثم عرؼ أن األلم يزوؿ فأدرؾ أن في ىذا سعادة . ومن معرفة األلم 
 والسعادة عرؼ اإلنسان كيؼ يصنع لنفسو ما يعطييا السعادة وخصوصا بعد معاناة االالم .

فريسة متوحشة فصادتو الفريسة ولم يعد وعمم أىمو بتمؾ المأساه ولنتخيؿ معآ إنسانا خرج ليصيد 
فحزنوا لفقدانو . ولنتخيؿ أيضا أنسان أخر خرج ليصيد فريسة متوحشة فأنتصر عمييا وعاد بيا 

 إلي أىمو فسعدوا بو . إذا كان عمييم أن يفعموا شيئآ ما فما ىو ىذا الشئ ؟ 
 تي ىي قوتو وقوت من حولو .إنو أحتفاؿ بعودتو سالمآ غانمآ بفريستو ال

ولما كان الصيد بالنسبة ليؤالء البشر رحمو غامضة فقد كان عمييم أن يحتفموا بكؿ من يخرج 
لمصيد . ذلؾ لخطورة صيد الوحوش من ناحية . ومن ناحية أخري من أجؿ العمؿ عمي تشجيع 

أحتفاؿ . وكانت  لمصيد ولمخروجالصياد عند خروجو لمصيد . ومن ىنا أصبحت العادة أن يكون 
 ىذه بداية االحتفاالت وبداية االحساس بالحاجة إلي االحتفاؿ .

وقد كان لكؿ أحتفاؿ أسموبو . وكان كؿ عصر يعطيو شكمو الخاص ويعكس عميو طبيعتو وظروفو 
. 

وتعرؼ االنسان عمي البيئة ومدي أمكانتيا في زمانو فأستعان باالحجار في صنع االالت الحادة 
يا عمي فريستو . كما عرؼ خواص المواد واستطاع أن يسخرىا لخدمتو في أغراضو التي ينقض ب

المختمفة . ومنيا أحتفاالتو . فقد عرؼ االنسان الصوت وبخاصة صوت االصطدام أو الطرؽ . 
والطرقات ىي أصوات تصدر بحكم الطبيعة نتيجة لوقوع شئ لو وزنو وثقمو عمي شئ ثابت أو 

كين في أتجاىين متضادين وىذا الصوت ذو أىمية كبيرة في العالم منذ نتيجة إلتقاء شيئين متحر 
 بداية الحياة .



وقد تطور ىذا الصوت , وتطورت ىذه الطرقات حتي أصبحت عمما ما نسميو اليوم عمم االيقاع . 
 وما ذلؾ اال صدي لترددات الحركة الدائمة في الحياة.

. وتقدم   االنسان , وصارت لو أوزان ومقاييس وقد تطورت أنواع إنتظام االيقاع بناء عمي تطور
 إلي أن صار عمما .

توصؿ الييا االنسان في وقد أستغؿ االنسان البدائي االيقاع في احتفاالتو بوصفة الذروة التي 
االستخدام البشري لمصوت في ذلؾ الوقت وخصوصا أنو لم يكن من االدوات ما يصنع لو سوي 

 ىذه االيقاعات أي " االنغام "
واستمر االنسان في ممارسة الحياة بما توافر لديو من امكانيات وبما كان لديو من خبرة مكتسبة . 

 وظؿ يكتسب كؿ يوم خبرة ومعرفة جديدتين تتوارثيما االجياؿ .
وتطور االنسان وعرؼ ذاتو وعرؼ كيؼ يستغؿ ما حولو الشباع حواسو وحاس االنسان بالغم من 

ينتيي , فالسمع والبصر والشم والتذوؽ والممس كؿ ىذه الحواس  محدوديتيا اال ان طموحيا ال
ونتيجة لعمؿ تمؾ التي ىي نوافذ عمي العالم ما زالت ىي شغؿ االنسان الشاغؿ حتي يومنا ىذا 

الحواس وصؿ االنسان إلي عممو الكبير باستغبلؿ عقمو وخبرتو وتجاربو وحواسو , كما ابدع الفن 
يو , وىو القوة التي تبعث انغام اوتار المشاعر واالحاسيس لدي العظيم الذي ىو امتاع لمبشر 

 لبلنسان .
وقد تنوع الفن نتيجة لمتطور االنساني فصار لدينا اليوم المسرح والسينما والموسيقي والتصوير 

 والرسم والرقص الذي ىو موضوعنا عمي ىذه الصفحات .
رقص  الشعبي والرقص التعبيري والرقص فالرقص نوع من أنواع الفنون , وىو متنوع أيضا فمنو ال

 التاريخي والرقص المعاصر والرقص الكبلسيكي والرقص الحديث .
 فما ىو الرقص وكيؼ بدأ وكيؼ تطور ؟ 

" إن كؿ حركة تنتج مع إيقاع الموسيقي وتقع معو ىي رقص " كتب أحد اليونانيين المشيورين 
ئآل )إن الرقص من خبلؿ حركاتو يمثؿ في القرن االوؿ الميبلدي أصدؽ تعريؼ عن الرقص قا

عاطفة أو شعورا أو انفعاآل , فاالنسان إذا ما شعر بفرح غامر أو ألم شديد يحتاج إلي التعبير 
 عنو ليس بالكممات فحسب , ولكن بحركات الجسم أيضا وىذا ابسط ما تعرؼ بو الرقص ( .

يا من موضوعات فالحزن يعبر فيو ليس حركات ال تعني شيئا , ولكنيا حركات تعني ما تقصد ب
 عنو بحركات تختمؼ عنيا حركات المرح .



ولذا فان الحركة لم يقصد بيا مجرد الحركة ولكن القصد منيا ىو التعبير عن موضوع يجيش في 
النفس ولكن اذا تركت ىذه الحركة لتأثيرات االنفعاالت االوليو فانيا تصير غير منتظمة وال تسر 

ان االنسان قد أتجو إلي تنظيم ىذا التعبير أو االنفعاؿ الطبيعي بأن جعمو الناظر الييا , لذلؾ ف
يخضع لبعض المقاييس االجتماعية وىكذا عمي مر العصور ولد فن حقيقي ىو الرقص من الكممة 

 “   ”dancierالفرنسية "
 والتي تعني التحرؾ ىنا وىناؾ .....

 أوآل : ػ الرقص عند انسان ما قبؿ التاريخ : ػ 
 : ػ االنسان البدائي : ػ أ 

الدراما الكبلمية والتربية الرياضية والرقص ىي جميعيا فنون ديناميكية ولكن أييما كان أسبؽ في 
 الوجود في تاريخ االنسان ؟

أن الدراما حوار يدور بين شخصين أو أكثر حوؿ حدث أو تجربو سمبقة أو تاريخ ماض , أو تخيؿ 
مدة عمي حصيمة كبيرة من الكممات حتي يمكن أن يدور ذلؾ لمستقبؿ . وىي البد أن تكون معت

الحوار الذي يجسد الحدث الدرامي ولكننا نعرؼ ان لغة االنسان البدائي لم تكن لتفي بيذه 
في نفسو من االغراض في ذلؾ الوقت النو ال يممؾ من الكممات ما يستطيع أن يعبر عما يجيش 

 انفعاالت ومشاعر .
... فيي تمرينات لتنمية أعضاء الجسم البشري وعضبلتو ومع أن الحركة قد  أما التربية الرياضية

ال لظيرت التربية الرياضية منذ  بدأت مع االنسان إال انو لم يقصد منيا تنمية العضبلت وتقويتيا وا 
) ؽ . م (  776أقدم عصور االنسان ولنمت وتطورت , بؿ والقيمت مسابقات االوليمبياد قبؿ عام 

..... 
 الرقص فماذا عنو ؟أما 

خمقت أيضا االنفعاالت , وقد كان  إن الرقص ىو أيضا حركة وقد خمقت الحركة مع االنسان ومعيا
االنسان ينفعؿ لمحظات الخوؼ . وكانت الحركة ىي الوسيمو الوحيدة لمتعبير عن مشاعر الفرح 

ي الحقيقة قديم قدم وااللم والسعادة والخوؼ وما شابو من مشاعر ومن ىنا ولد الرقص الذي ىو ف
 المشاعر االنسانية وىو يعد تعبيرا كامبل عن إرادة . 

من ىذه التحميبلت نستطيع أن نقوؿ : أن الرقص قد بدأ بصورة ما كانت بدائية بطبيعة الحاؿ 
 ولكنيا بدأت مع االنسان االوؿ قبؿ الدراما الكبلمية وقبؿ التربية الرياضية .



مرتبط بظيور الحياة البشرية ػ إال أنو ال مفر من توخي الرقص ولذا فأن من المؤكد أن تاريخ 
الحذر عند ذكر تاريخ الرقص لدي االنسان البدائي وذلؾ لقمو أو ندرة االدلو والبراىين القويو التي 
تمقي الضوء الكافي عمي ىذا التاريخ والتي قد يسبب أفتقارنا الييا الوقوع في الخطأ لذا لم يكن 

مرحمة االنسان البدائي بصورة دقيقة وعمي ذلؾ يمكن االستعانو بما كتب عن  من الممكن أبراز
الحياة البدائية في العصور الحديثة من تصوير شامؿ ليذه الحياة كما لو كانت عمي غرار الحياة 
في بعض المجتمعات المعاصرة التي ىي عمي درجة من التخمؼ والبدائية يفترض أنيا تماثؿ ما 

 ن البدائي وبذلؾ يمكن أن يستغؿ الحاضر بوصفو وسيمو لتفسير الماضي .كان عميو االنسا
ىذا وقد وجد في بعض الكيوؼ في أيبريا بعض الرسومات التي تزين ىذه الكيوؼ والتي ترجع 

رجاال يرقصون حوؿ أطياؼ الحيوانات وأقوي الي أواخر حقبة البالبوزري , وتمثؿ ىذه الرسوم 
رسوم ىو أنو ىؤالء البدائيين كانوا يرقصون تعبيرا عن رغباتيم في االحتماالت في تفسير تمؾ ال

 قتؿ الحيوانات عن طريؽ صيدىا .
كانت العبلقة بين االمان والتوافؽ البيئي تسيطر عمي المجتمع البدائي ونظرا لعجز االنسان في 

يولو التي ذلؾ الوقت عن تفسير الظواىر الطبيعية وخوفو المتواصؿ من ىذه القوي الطبيعية الم
تيدد أمانو فقد بدأ في تعميؿ االمور التي ال يدرؾ كنييا لوجود قوي غامضة من وررائيا النجوم 

والعواصؼ والرعد والموت وغيرىا من الظواىر التي ال تفسير ليا كانت تتسم في نظره بطابع 
 روحاني .

رضائيا ل كي تستجيب لحاجتو االمر الذي إضطره إلي البحث عن وسائؿ استمالو ىذه االرواح وا 
فيو يتحدث عن اليتو بمغة الحركة وكان ذلؾ عن طريؽ الحركة التي استغميا في طقوسو الدينية 

ويصمي ليا ويشكرىا ويثني عمييا بمغة الحركة الراقصة ولم تكن لمحركة الراقصة عند االنسان 
ذلؾ تطورت الحركة البدائي أي تنوع إذ أن المجتمع كمو كان محكوما بظروؼ معيشية واحدة و مع 

بالتدريج لطقوس دينية واحتفاالت ورقصات مختمفة وأصبح من المحتم اال يسمح ألي فرد بالخروج 
عمي المنيج الثابت الذي يسيرعميو أباؤه عمي أساس أن ذلؾ خير وسيمو لضمان رضا االرواح 

 وأقامة السبلم معيا .
حيدة في إبراز مشاعر المحبة والتقديس فالرقص في مجممو عند الشعوب البدائية ىو الطريقة الو 

نحو االرواح الخيرة وأيضا لمحاولو تجنب غضب االرواح الشريرة التي تبعث الييم بالكوارث وكان 
ذي كان يداوي الذي يبتكر الرقصات المختمفة لممناسبات المختمفة ىو الكاىن أو الطبيب الروحي ال

 الناس بالسحر.



 نشأة الدراما الحركية : ػ
قص بالنسبة لمشعوب البدائية يعتبر لونآ من ألوان النشاط االجتماعي إذ أن المجتمع كمو كان والر 

محكوما بظروؼ معيشية واحدة فمثآل كان ىؤالء البشر يرقصون لمصيد الذي كان ىدفآ من 
أىدافيم فالحركة ىنا إن لم تكن موحدة فيي عمي االقؿ متشابية عند كؿ االفراد فيو تكنيؾ موحد 

روؼ موحدة يختمؼ فحسب عندما تختمؼ النوعية بين رقصة صيد ورقصة حصاد في ظ
............ ألخ فرقصة الصيد ليا " التكنيؾ الخاص بيا " ولميا خطواتيا ورقصة الحصاد كذلؾ 
وىما يختمفان عن الرقصات االخري .... وىكذا وبطبيعة الحاؿ كانت ىذه الرقصات أقؿ من أن 

 لبشري كمو .تستغؿ إمكانات الجسم ا
" ومما ال شؾ فيو أن الطابع الديني كان لو أكبر االثر في الرقص بجانب أنو وسيمو لمترويج 

والتآلؼ االجتماعي والتعبير عن نوعيات الرقص المختمفة . وكان لو أيضآ زيو الخاص فالرجؿ 
و أشكاؿ االرواح البدائي عندما كان يؤدي رقصاتو يكون مرتديآ زيآ ممفتآ لبلنظار أو قناع ليمثؿ ب

التي تشتمؿ وااللية وىويعبر عن المشاعر العادية لمخوؼ والكراىية والحب واالنتصار بحركاتو 
 عمي وثبات يتخمميا خشوع وركوع " 

ومثؿ ىذه الرقصات تكون عادة من خبلؿ حركات تعبيرية متضمنة الحركات البدنية التي تمثؿ 
ن وحركة االمواج وىياج العاصفة كنوع من تقميد عناصر البيئة التي يعيش فييا كوثبة الحيوا

ستغبلؿ لخبراتو التي أكتسبيا من البيئة المحيطة بو والظروؼ المناخية ....  وا 
كما أن ىناؾ أيضآ رقصة لكؿ مناسبة يحتفؿ بيا أنسان البيئة الفطرية يتحدد موعدىا ومكانيا 

ة إلي أخري بحسب التقاليد بحسب مقتضيات الحاؿ . غير أن طبيعة كؿ رقصة تختمؼ من بيئ
المرعية لدي كؿ منيما لكن طبيعة كؿ رقصة تظؿ ثابتة في تفصيبلتيا عند القبيمة الواحدة حتي 

 لو أنتقمت من جيؿ إلي جيؿ .
 أشير الرقصات عند االنسان البدائي : ػ 

ؿ التي ومن الرقصات الشائعة لدي الشعوب البدائية تمؾ التي تتميز بارتباطيا بأغراض معينو مث
تعمؿ عمي تحرير الجسم والروح والنفس من االرواح الشريرة وفي كثير من االحيان كان طبيب 

القرية أو كاىنيا يمجأ إلي أداء رقصة فردية ليطرد االلم واالذي عن أحد المرضي من أبناء القبيمة 
. 

 رقصة الصيد : ػ 



ما تركو سكان الكيوؼ الذين دائية من االمثمة عمي السحر المحاكاة التمثيمية عند الجماعات الب
كانوا يعيشون عمي صيد الحيوانات المتوحشة قبؿ عشرين ألؼ سنو أو نحو ذلؾ في الحقبة 

الحضارية البدائية المسماة " بالمجدلية " في اصطبلح العمماء فقد عثرت الكشوؼ في تمؾ الكيوؼ 
 “ font de gaumeوخاصة في جنوب فرنسا وأشيرىا كيؼ فونت دي جوم "

  Dordogneفي حوض نير "  
أي في الجانبين sananderوفي شماؿ أسبانيا وأشيرىا كيؼ " التاميرا " في أقميم " سنتاندر   

من جباؿ البرانس عمي رسوم بعضيا ممون وبعضيا متعدد االلوان رسميا عمي الصخر في جوؼ 
يادين في العصور الحجرية ىذه الكيوؼ في جنباتيا وفي السقوؼ ىؤالء الفنانون االوائؿ من الص

وىذه الرسوم إلي جانب تصويرىا ألنواع الوحش من الفيمو البائدة " paleolihicالقديمة 
mamouth والرنوrendeer والثيران الوحشيةbison وغيرىا تمثؿ لنا أحيانا أقدم مشيد تمثيمي

ذا أو ذلؾ من أنواع انتيي إليو عممنا وىو مشيد أولئؾ الصيادين البدائيين الذين يمثمون دور ى
الحيوان وقد أتخذوا قناعا من جمد الحيوان ورأسو عمي اختبلؼ فصيبلتو ونوعو وىم يطمعوننا في 

 بعض ىذه المشاىد عمي ما كانوا يزاولونو من الطقوس السحرية بالمحاكاة الراقصة التمثيمية .
وسكناتو وصيحاتو فإن  ولما كان القوم في مطاردتيم لمحيوان قد عمموا أساليبو وسائر حركاتو
 محاكاة الراقص ليا في رقصة ال تكاد تختمؼ عن الحقيقة في شيئ .

ويمضي الراقص في رقصة التمثيمي لمثور حتي إذا أدركو اإلعياء رماه الجماعة بسيم فيرتمي 
عمي االرض فيجرونو خارج الحمبة حيث يتظاىر بعضيم بتقطيعو ويتقدم من الجماعة من ينزع 

اني لينتفع بو ويستأنؼ الراقص مكانو وسط الحمقة ويبمغ من نجاح المحاكاة في ىذه قناعو الحيو 
عتقاد المشاىدين أجمعين فيما ليذه المحاكاة  الرقصة أن يزيد إعتقاد الصائدين الراقصين وا 

 الراقصة التمثيمية من فاعمية قوة السحر .
 رقصة الحب والخصب : ػ 

لي جانب ما رأيناه من تمؾ الطقوس  السحرية لمرقص التمثيمي لمصيد إعتمدت الطقوس السحرية وا 
نبات األرض فضآل  عمي ضرب آخر من الرقص التمثيمي حين عرفت الجماعات البدائية الزراعة وا 
عن أستئناس الحيوان وتربيتو واألستكثار منو وكانت ىناؾ طقوس تعرؼ بأسم " الرقص التمثيمي 

رة القوي الطبيعية في األرض تمؾ القوي التي تبدو وكان المقصود بيذه الرقصة إستثالمحب " 
خامدة ىامدة في الشتاء من كؿ عام ليتحقؽ ليم من أستثارتيا المقاح ومن وراؤه الخصب والنماء 



واإلنتاج بيدأنو يحدث في كثير من األمثمة الغرامية أن يكون المغزي مغزي دينيآ متصآل بشعائر 
 .اإلخصاب الجنسي والرمزية التناسمية 

 رقصة المطر : ػ 
تعتبر رقصة المطر من الرقصات والشعائر التي تقام إلتماسآ لمغذاء فالقبيمة تحتاج إلي المطر 
الذي ينمي المحصوالت الزراعية لتحصؿ القبيمة عمي الطعام الوفير وليذا فالرقص الممجأ األوؿ 

رقصة المطر ويعتقد  إلي اآللية التي تستطيع أن تفيض عمييم بالبركات وليذا ترقص القبيمة
بعض ىنود الجنوب الغربي " من الواليات المتحدة األمريكية "أن الكاىن أو الطبيب ىو قبؿ كؿ 

 شيئ " صانع المطر " ألن السماء ال تستطيع أن تمنح نعمة أثمن من نعمة الماء .
رفتيم بأىمية وقد تطورت رقصة المطر التي تقيميا القبيمة لؤلستزادة من األطعمة النباتية بعد مع

نبعاث  الزراعة حتي نشأت في النياية تمؾ االحتفاالت الموسمية وبخاصة اإلحتفاؿ بالربيع وا 
األرض بعد موتيا ثم اإلحتفاؿ بالحصاد أو جمع المحصوؿ وىذان األحتفاالن يسودان العالم كمو 

 اليوم .
 رقصة الجاموس : ػ

ىناؾ أيضآ رقصات من أجؿ األطعمة  كما كانت ىناؾ أحتفاالت لمزراعة ورقصة الحصاد كانت
الحيوانية ففي ىذه المرحمة من مراحؿ اليمجية التي كان القنص عمؿ اإلنسان الرئيسي في الحياة 

. 
كانت المجاعة التي تيدد الناس بالموت كان البد أن تقابؿ بخطط مباشرة لسد النقص في المحوم 

ان من عادة الينود الماندانيين القاطنين التي يوفرىا صيد الحيوانت ومنيا الجاموس ومن ىنا ك
شماؿ " المسوري " إقامة رقصة مسرحية يسمونيا ) يا جاموس ( وذلؾ حينما يندر وجود المحم 

فإذا أبطأت اآللية في األستجابة لصبلتيم أي رقصاتيم إستمر الراقصون في أحتفاالتيم يتناوبون 
الكشافون من يخبرىم من الريؼ الذي الرقص جماعة بعد جماعة عدة أيام حتي يرسؿ إلييم 

 حوليم بأنيم شاىدو قطعانآ من الجاموس .
 إحتفاالت التدشين الراقصة : ػ 

ىي قيؿ كؿ شيئ طقوس يقوم بيا أصحابيا حينما يصؿ ولد من أوالدىم سن الحمم أي في عداد 
 الرجاؿ .

لي إلقاء الخوؼ في وىناؾ بعض القبائؿ تشكؿ اإلحتفاؿ التدشيني تشكييآل خاصآ ييدفون بو إ
قموب األوالد صغيري السن من الرجاؿ ومن يكبرونيم سنآ حتي يستطيع ىؤالء الرجاؿ األحتفاظ 



بسيطرتيم ورقابتيم عمي الشئون العامة ولذا تنحو ىذه الرقصات نحو الرعب والفزع مما يفسر لنا 
 ذلؾ المظير المخيؼ الذي تبلحظو في األقنعة البدائية .

 ػ رقصات الحرب : 
إن جميع القبائؿ البدائية تمارس رقصات الحرب ممارسة فعمية ويبدوا أنيم ييدفون بيا إلي ىدفين 

 : ػ 
 األوؿ : ػ  أن يكسبوا اآللية إلي جانبيم في المعركة 

الثاني : ػ  أن يثيروا في قموب المحاربين أنفسم من الشجاعة واإلقدام مما يجعميم يحاربون في 
 حماس شديد .

ة  روح الحرب بالرقص فرصة لتمؾ األنماط من األداء التمثيمي الذي يمتزج فيو إمتزاجا وفي تقوي
 معقدآ بعناصر المسرحية وعناصر الدين واألغراض العممية .

رقصة من رقصات الحرب لدي قبائؿ الناجا في lomis havemyer(  1ويصؼ لومسيافماير ) 
 الشماؿ الشرقي من اليند فيقوؿ : ػ

بعرض لممحاربين الذين يقومون فيما بعد بالكر والفر مسددين الضربات قاذفين بالحراب " أنيا تبدأ 
كأنيم في حرب حقيقية إنيم يزحفون إلي األمام وىم في عددىم الحربية مقتربين من األرض بقدر 
المستطاع بحيث ال يظير أمامؾ إال صؼ من الدروع حتي إذا إقتربوا كؿ القرب من العدو الموىوم 

ا وىاجموا وبعد قتميم الفريؽ المناوئ ينتزعون من األرض خصآل من الحشائش ترمز إلي وثبو 
رؤوس القتمي ويشرعون في قطعيا بفئوسيم الحربية وفي عودتيم إلي ديارىم تراىم يحممون قبلئؿ 

من الطين الجاؼ فوؽ كواىميم وكأنيا رؤوس أناس حيقيقين فأذا وصموا إلي القرية لقيتيم 
 تي يشتركن معيم في غناء ورقص إحتفاآل بالنصر .النساء البل 

 ب ػ أنسان العصر الحجري : ػ
 العصر الحجري ىو العصر الذي كانت فيو أدوات األنسان وأسمحتو تعد وتصنع من الحجر .

 وينقسم العصر إلي عصرين أوليما :ػ 
 عصر الحجر غير المصقوؿ . 

 والثاني : ػ العصر الحجري المصقوؿ .
سان حينما بدأ يتخذ من الحجر أدواتو وأسمحتو لم يكن يعرؼ كيؼ يصقميا , ثم جاء ذلؾ أن األن

لؾ العصر الذي أستطاع فيو أن يصقؿ الحجر قبؿ أن ينتقؿ اإلنسان إلي عصر أستعماؿ 1بعد ذ
المعادن وال سيما النحاس والذىب والبرونز حيث بدأ التاريخ األنساني الذي بدأ فيو األنسان 



قام , ونستطيع أن نتصور مدي نمو أمكانات ة المباني التي تحدثنا آثارىا الباقية بأخبارة الكتابة وا 
 إستخدام إنسان العصر الحجري لمجسم البشري . فقد بدأت خبرتو وتجاربو   المكتسبة خبلؿ 

وىما يختمفان عن الرقصات االخري .... وىكذا وبطبيعة الحاؿ كانت ىذه الرقصات أقؿ من أن 
 ات الجسم البشري كمو .تستغؿ إمكان

" ومما ال شؾ فيو أن الطابع الديني كان لو أكبر االثر في الرقص بجانب أنو وسيمو لمترويج 
والتآلؼ االجتماعي والتعبير عن نوعيات الرقص المختمفة . وكان لو أيضآ زيو الخاص فالرجؿ 

اع ليمثؿ بو أشكاؿ االرواح البدائي عندما كان يؤدي رقصاتو يكون مرتديآ زيآ ممفتآ لبلنظار أو قن
وااللية وىويعبر عن المشاعر العادية لمخوؼ والكراىية والحب واالنتصار بحركاتو التي تشتمؿ 

 عمي وثبات يتخمميا خشوع وركوع " 
ومثؿ ىذه الرقصات تكون عادة من خبلؿ حركات تعبيرية متضمنة الحركات البدنية التي تمثؿ 

ثبة الحيوان وحركة االمواج وىياج العاصفة كنوع من تقميد عناصر البيئة التي يعيش فييا كو 
ستغبلؿ لخبراتو التي أكتسبيا من البيئة المحيطة بو والظروؼ المناخية ....  وا 

كما أن ىناؾ أيضآ رقصة لكؿ مناسبة يحتفؿ بيا أنسان البيئة الفطرية يتحدد موعدىا ومكانيا 
تمؼ من بيئة إلي أخري بحسب التقاليد بحسب مقتضيات الحاؿ . غير أن طبيعة كؿ رقصة تخ

المرعية لدي كؿ منيما لكن طبيعة كؿ رقصة تظؿ ثابتة في تفصيبلتيا عند القبيمة الواحدة حتي 
 لو أنتقمت من جيؿ إلي جيؿ .

 أشير الرقصات عند االنسان البدائي : ػ
معينو مثؿ التي  ومن الرقصات الشائعة لدي الشعوب البدائية تمؾ التي تتميز بارتباطيا بأغراض

تعمؿ عمي تحرير الجسم والروح والنفس من االرواح الشريرة وفي كثير من االحيان كان طبيب 
القرية أو كاىنيا يمجأ إلي أداء رقصة فردية ليطرد االلم واالذي عن أحد المرضي من أبناء القبيمة 

. 
 رقصة الصيد : ػ 

ماعات البدائية ما تركو سكان الكيوؼ الذين من االمثمة عمي السحر المحاكاة التمثيمية عند الج
كانوا يعيشون عمي صيد الحيوانات المتوحشة قبؿ عشرين ألؼ سنو أو نحو ذلؾ في الحقبة 

الحضارية البدائية المسماة " بالمجدلية " في اصطبلح العمماء فقد عثرت الكشوؼ في تمؾ الكيوؼ 
 “ font de gaumeوخاصة في جنوب فرنسا وأشيرىا كيؼ فونت دي جوم "

  Dordogneفي حوض نير "  



أي في الجانبين sananderوفي شماؿ أسبانيا وأشيرىا كيؼ " التاميرا " في أقميم " سنتاندر   
من جباؿ البرانس عمي رسوم بعضيا ممون وبعضيا متعدد االلوان رسميا عمي الصخر في جوؼ 

 ئؿ من الصيادين في العصورىذه الكيوؼ في جنباتيا وفي السقوؼ ىؤالء الفنانون االوا
الفترات السابقة في التبمور , عمي نحو شيئ من التطور والتقدم , وبدأت الطفولة البشرية تكبر . 
وكان ىذا اإلنسان يمعب باالحجار كأي طفؿ من أطفاؿ المجتمعات المتخمفة اآلن , أنو طفؿ يمعب 

دؿ من مظيرىا وشكميا حتي باألحجار التي تشخص أمامو في كؿ مكان , وقد أستطاع أن يع
تصبح ذات شكؿ معين بحيث يستطيع أن يستخدميا في الدفاع عن نفسو , وأن يصنع منيا ما 

 يشاء .
فبدأت أصابع األنسان تكتسب ميارات التحكم الذاتي , ليستطيع بعد مراحؿ الزمن أن يصنع 

 حمي .مخترعاتو من المعادن المختمفة التي صاغ منيا األسمحة واألدوات ثم ال
وقد بدأ ىذا األنسان يأخذ وضعآ آخر يختمؼ عن وضع األألنسان البدائي , فقد تقدم بو العمر , 

 وزاد عقمو خبرة وتجربة  , وأصبح قادرآ عمي أن يفعؿ شيئآ مختمفآ عن اإلنسان البدائي . 
والتعميم فشيد المباني ليحمي نفسو من التقمبات الجوية والحيوانت المفترسة , وبدأ في التصنيع 

والتسجيؿ عن طريؽ الكتابة , وأصبح بذلؾ إنسانآ ذا تاريخ وىنا تعددت تخصصات البشر وأتسعت 
, فمنيم من شيد المباني ومنيم من صنع أألدوات واألسمحة ومنيم من صنع الحمي ومنيم من 

 تخصص في الزراعة .
مجتمع بسيط تحكمو نوعيات ومقارنة ذلؾ كمو بالحركة عند اإلنسان البدائي . الذي كان يعيش في 

محددة من التخصصات . نجد أنو التخصصات قد أزدادت في العصر الحجري . ولكؿ تخصص 
الرفية الخاصة بو وىي تختمؼ عن حرفية النوع أو التخصص اآلخر . وبذلؾ تعددت أشكاؿ الحركة 

 عند أنسان العصر الحجري وتنوعت .  
 لخياؿ والتخيؿ والقدرة عمي التأمؿ .ومن حكمة اهلل في خمقو أن جعؿ اإلنسان ا

مضافآ إلي عقمو الذي يفكر ويبتكر , ويده التي تنفذ , وعينو التي تري فيتابع بيا التنفيذ فيطوره 
ويجوده , وقد كان لدي اإلنسان الوقت الكافي لمتأمؿ في مخموقات اهلل : في ألوانيا وأشكاليا 

 وأصواتيا , فرأي وتأمؿ وتخيؿ وفكر . 
كر ثم نفذ بيديو ما يحاكي بو ما يري وما يسمع وما يحس ,. فصنع آالت بسيطة ليخرج بيا ثم أبت

 نغمآ وأبسط تمؾ االالت ىو الناي أو البوصة المفرغة التي أعطت اإلنيان ألوؿ مرة لحنآ .



وسرعان ما أستخدم االنسان النغم مع األيقاع وخصوصآ بعد أكتشاؼ المعادن , حيث أصبح ىناؾ 
أضيؼ إلي سابقيو , وصار اإلنسان يستخدم كؿ ىذه األصوات في أحتفاالتو وكما أن  صوت رنان

عند رجؿ العصر  لؾ كان وجود القوسكذ الصيد قد أدي إلي أختراع أداه إلتمامو , وىي القوس 
الحجري سببآ في وجود اآلالت االوترية , ألن الرنين اإليقاعي الذي يحدثو القوس يؤدي حتمآ إلي 

 ذلؾ .
يما بعد ظيرت الطبوؿ التي تصنع من الفخار ويشد عمييا الجمود , وأصبح أنسان العصر وف

 الحجري الحديث يستخدم كؿ تمؾ اآلالت في أحتفاالتو . 
 الدراما الحركية فى العصر الحجري:

تتمثؿ الدراما الحركية فى العصر الحجري في رقصة الصيد ويكون الشكؿ العام عبارة عن اثنين     
وحمية الرقص وىى المكان الذى يستطيع فيو الرقصان ان  –ىما الصياد والفريسة  –راقصين من ال

فيعرض عمى افراد القبيمة الذين  يتحركا ممثمين ما يحدث . اما ىذا الشكؿ من العرض
 يتجمعون حوؿ حمبة الرقص لمشاىدة العرض.

اىو زعيم القبيمة يثب واقفا وتبدأ التمثيمية الحركية " بوجود جمد األسد مبسوط عمى األرض وى
ويقوؿ " لقد قتمت األسد .. انا الذى قتمتو .. لقد اقتفيت اثره: وقد ىجم عمى وقد قذفتو بحربتي 

فخر صريعا .. ببل حراؾ ثم تحضير الزعيم فكرة مفجأة الى ذىنو فإذا ىو يقوؿ اننى اعرؼ طريقة 
ادث كما يمي . دعوني أمثؿ لكػم ... احسن من ىذه أقص بيا الحادث عميكم . انظرو لقد جري الح

 كيؼ حدث ىذا .
ويمضي الزعيم فى حديثو يقوؿ إجمسو فى حمقة أنت وأنت إقتربو منى بحيث استطيع ان المسكم 
جميعا انيض انت وكن االسد .. ىاىو ىو ذا جمد األسد فخذه والبسو وسوؼ أقتمؾ  ألرييم كيؼ 

األسد فوؽ كتفيو . ويركع عمى ركبتيو ويزأر حدث ما حدث وينيض الراقص التانى ويمبس جمد 
والخوؼ عند الجميور ومن افراد قبيمتو وىم مزمجرا ليجعؿ المشيد كأنو حقيقة فيثير الرعب والتوتر 

بالطبع يعرفون انو ليس األسد  الحقيقى ألن األسد الحقيقى قد مات .. ولكن الشكؿ العام يوحى 
فى تشخيصة . ويمؼ ويدور داخؿ الحمبة . يزمجر ويزأر بالحقيقة . ويستمر الراقص الممثؿ لؤلسد 

والقانص يكمن فى دغؿ من األدغاؿ ثم ييجم عمى األسد ويسدد حربتو واالسد يثب والمشاىدون 
جميعا ينظرون فى ترقب ليذا الفعؿ والرعب واالثارة تممؤىم ويسقط االسد صريعا مقتوال فتيدأ 

 حركية الراقصة..نفوس المشاىدين وتنتيي بذلؾ المسرحية ال
 



 
 اشير الرقصات عند انسان العصر الحجري:

ومن اشير الرقصضات عند انسان العصر الحجري ىى رقصة الزفاؼ . ورقصة الحرب    
والمبارزة  ونجد ان الرقصات كانت تتخمميا القفزات وحركات ثنى الجسم وخبلؼ ذلؾ . ولكنيا لم 

نت تحتاج لمرور وقت طويؿ حتى يمكن ان تكن فى مجموعيا ذات خطوات وحركات رشيقة وكا
تتيذب وتصقؿ ومن ىنا ولد الرقص الذي ىو فى الحقيقة قديم القدم قدم المشاعر االنسانية وىو 

 يعبر تعبيرا كامبل عن ارادة االنسان وىو الدراما الحركية األولى فى حياة اإلنسانية.
 ثانيا : الرقص الفرعونى

العصور فى البعث والخمود واتخذىما عقيدة ثابتة اممت عميو اعتقد المصري منذ اقدم         
نتائج رآىا ضرورية الكتماؿ ىذه العقيدة . وكان من شأن الجو الذي عاش فيو واألرض التى 

ارتبط بالعيش عمييا والبيئة التى احاطت بو . والدين الذى تغمغؿ فى اعماقو ان اعتممت في صدره 
ى ان يعبر عنيا تعبيرا جاء صادقا ال شطط فيو وال مغااله احاسيس وجاشت فى نفسو  خمجات رأ

فكان ان كتب ونحت وشيد حتى يضمن الخمود لجسمو فبل تذىب روحو مع الريح اذا ما حدث 
 لمجسم اى ضرر .

ان المصري الذى عاش فى وادى النيؿ منذ اقدم العصور حياة تدرجت من حياة البدائية الى درجة 
فى جميع ادوار حياتو ىذه يسجؿ الكثير من نواحييا تسجيبل شاىدنا فيو عالية من الحضارة . كان 

 الكثير من عناصر الحضارة المختمفة التى فزنا منيا بثروة طائمة من روائع الفن .
ولم تكن حياة المصرين القدماء كميا كدا وتعبا . بؿ كثيرا ما كان المصري يمجأ الى الميو البرىء 

 بيجة  والسرور . وكان الرقص من اىم وسائمو فى ىذا السبيؿ.ليشبع حوؿ نفسو جوا من ال
وبناء عمى كبلمنا عن وجود القوس عند الرجؿ فى العصر الحجري . وانو كان يشير الى حتمية 
وجو اآلآلت الوترية . نجد عند المصريين  ما كان يؤكد كبلمنا عن ذلؾ . اذ نجد فى صورىم 

 عشرة اوتار .او  9عازفا آللة اليارب التى تحميؿ 
وىذا دليؿ عمى ان االالت الوترية قد تطورت من العصر الحجري الذى يدؿ عمى تنوع النغم 

 صياغة جديدة متطورة . كما ازدادت تصعيبا يتناسب مع األلحانواكتساب االلحان لدى الفراعنة 
 
 

 أشير الرقصات :



حياتيم وىم لم يقبمو عميو  وقد احتؿ الرقص مكانة فى حياة المصريين ولعب دورا ميم فى     
رغبة فى الميو والترفيو عن النفس فحسب . بؿ اتخذو منو سبيبل لعبادة الخالؽ ووسيمة لمتقرب 
اليو . واتخذوه وسيمة لمتعبير عن سرورىم وامتنانيم بما انعم بو عمييم من نعم . كما لجأو إليو 

رد االرواح الشريرة التى قد تؤذيو . عند وفاة عزيز ابتغاء ادخاؿ السرور عمى قمب المتوفي . وط
 وعمى ىذا نجد ان كؿ موضوع لو الرقص الخاص بو .

ويتكون الرقص الفرعوني من سمسمة متتابعة من المناظر . يحاوؿ الراقص خبلليا عرض تشكيمة 
رائعة من الحركات وقدر رقص الرجاؿ والنساء معا اوفى مجموعات منفصمة فضميا المصريون لما 

شاقة وانسجام وكان البعض يرقص عمى انغام بطيئة تتمشى مع اسموب الحركة . فى فييا من ر 
حين فضؿ االخرون الحركات المميئة بالحيوية التى تنظميا االلحان المناسبة وكانت الفتيات فى 

 بعض األحيان يعزفن عمى الطنابير او المزامير اثناء الرقص .
نعت من نسيج رقيؽ شفاؼ يسمح بمشاىدة وقد ارتدت الرقصات اردية طويمة فضفاضة . ص

اعضاء الجسم وحركاتيا . كما كن يرتدين فى بعض المناسبات مجرد احزية ضيقة مزخرفة وقد 
 ظيرت الفتيات فى بعض الصور دون ان يبدو عمى اجسامين اى اثر لممبلبس كأنين عرايا .

 تفاالت لتسمية المدعوينوجرت العادة عمى دعوة موسيقات وراقصات محترفات الى المآدب واالح
بالموسيقى والرقص . فقد كان ىذا معدودا من مظاىر حسن الضيافة وقد رقص المصريون فى 

اعياد الحصاد ابتياال لآللية . واحتفاال بوفاء النيؿ . وقد كان لمرقص الفرعوني موضوعات 
نو لم يكن واىداؼ يعبر عنيا . اذ كانت كؿ حركة تعبر عن معني وتدؿ عمى شىء معين اى ا

رقصا عشوائيا فينالؾ مثبل فارؽ ممحوظ بيت الرقص الحربي والرقص التعبيرى ولم يتناوؿ الرقص 
الخرافات فحسب وانما كانت لو كذلؾ موضوعات اخرى فكانت رقصاتيم تعبر عن كؿ ما يجرى فى 

 الحياة اليومية . لذلؾ جمع بين الناحيتين الخيالية والواقعية .
 
 
 
 

 االغريقى ثالثا : الرقص
انتقمت الحضارة من مصر الى ببلد اليونان وكانت بداية الحضارة اليونانية تشابو الى حد كبير     

نياية الحضارة الفرعونية . ولكن اختبلؼ الفكر والظروؼ االجتماعية والبيئية والمناخية ادى الى 



الفنون بصورة تختمؼ عن وجود التطور الحتمي المغاير . فأصبح اليونانيون القدماء ينظرون الى 
نظرة من قبميم . وقد اىتمو بالشكؿ الجمالى لبلنسان وابراز التناسؽ فى الجسم البشري وابراز 

نواحي الجماؿ فيو اذ اكتشفو فى نماء العضمة وتناستيا شكبل جماليا فظيرت انواع من الرياضة 
أت الرياضة البدنيو تصبح البدنية لمنمو العضمي واصبح ىناؾ مدارس لمتربية الرياضية  بؿ بد

شكبل من اشكاؿ الحياة . فانتشرت المسابقات الرياضية . وصار النحاتون والرسامون يجدون فى 
ذلؾ مادة لفنيم  . فمثبل نجد ان المثاؿ "بميكميتس" كان يحب الرياضين اكثر من ما يحب النساء 

. وكان ىمو فى كؿ ان يعبده او االلية . وكان يييم بالتناسؽ العضمي عند الرياضين كما لو ك
حياتو ان يضع قانون او قاعدة لتحديد النسب الصحيحة بين كؿ جزء واخر فى التمثاؿ فكان 
والحالة ىذه فيثا غورث البحت . ينشد الرياضة القدسية فى التناسب والشكؿ . وكان يظن ان 

فا مع ابعاد اى جزء ابعاد اى جزء من اجزاء الجسم الكامؿ يجب ان تتناسب تناسبا محدجا معرو 
اخر. وكان قانون بميكميتس ىذا يستدعي ان يكون الرأس مستديرا ةالكتفان عريضين والجذاع 
ممتمئا قصيرا والعجيزتان واسعتين والساقان قصيرتين وكؿ ىذه المواصفات تجعؿ التمثاؿ مظيرا 

 لمقوة ال لمرشاقة . 
الة يشرح فييا وان يوضحو بتمثاؿ من واولع ىذا الفنان بقانونو ولعا حممو عمى ان يؤلؼ رس

صنعو ولعؿ ىذا التمثاؿ "الدويفوروس" او حامؿ الرمح الذى توجد نسخة رومانية منو فى متحؼ 
 نابولي .

( ممثآل لممرحمة الوسطي بين المدرستين " البموبونيزيو " " واالتيكية myronويعد المثاؿ ميرون )
وعاش في أثينا , ودرس في وقت ما ) كما يقوؿ ”eleuthera" وقد ولد ىذا المثاؿ في الوثيرا

, فتعمم كيؼ يجمع بين الرجولة البمونيزيو والرشاقة األيونية , ageladeisبمني ( مع أجبلداس
وكان أىم ما أضافو ىذا المثاؿ الي المدارس الفن جميعيا ىو الحركة , فيو لم ينظر الي البلعب 

قبؿ المباراة أو بعدىا , بؿ ينظر البلعب اليو في أثنائيا  الرياضي كما كان ينظر إليو " بميكميتس "
, إذ حاوؿ تصوير جسم الرجؿ أثناء , وقد حقؽ ما رآه في البرونز تحقيقآ فاؽ بو كؿ مثاؿ آخر 

أشير التماثيؿ التي صنعت لمبلعبين , وىي تماثيؿ رماة  474العمؿ . وقد صب حوالي عام 
ام الرجاؿ غايتيا . وقد درس الجسم البشري دراسة وفييا بمغت روعة أجسdisocoblesالقرص

دقيقة في جميع حركات المفاصؿ واألوتار والعظام , التي تطمبيا القيام بعمؿ ما , فأنحني الساقان 
نحني الجذع لكي تكتسب الرمية أعظم قوتيا , ولكنو لم يقمد الوجو ولم يشوىو  والذراعان وا 



يم بسبب ما يبذلو الرامي من جيد , بؿ ظؿ الوجو في بتصوير ما يبدو عمي الوجو من توتر وتج
 تمثالو منبسطآ , وظؿ الرامي ىادئآ واثقآ من قدرتو .

وىذا كمو يؤكد أن األغريؽ , فضآل عن ثقافتيم الفمسفية والفنية العالية كانوا يتذوقون ما نسميو 
بير . فقد كان الفنان اليوم بجماؿ الطبيعة وأن الفكر األغريقي كان مشغوآل باألنسان إلي حد ك

 األغريقي ينشد نوعآ من الكماؿ في الجسم األنساني يتمثؿ لديو في التناسب والتوازن اليندسي .
 أنواع الرقص عند اليونانيين : ػ

كان الرقص ينفذ إلي مختمؼ النواحي لمحياة األثينيين . فكانوا يرقصون في المعابد والغابات 
إىتمام األسرة . كميبلد جديد أو زواج أو وفاة , كانت ىناؾ  والحقوؿ , وفي كؿ مناسبة تستدعي

المناسبات المختمفة , ولم يكن فرصة لمرقص . وكان الرجاؿ والنساء واألطفاؿ يشتركون في 
 مقصورآ عمي النظر إليو بوصفة نشاطآ ترويحيآ لمشباب أو مجاآل ألبراز ميارة المحترفين .

جانات الكبري التي تنظم تكريما لربات الفنون التسع عند كذلؾ كان الرقص مكانو ميمة في المير 
األغريؽ , ألبولمووأرتيميس وأفروديت وأثينا , وغيرىا من آلية األغريؽ . وقد كان تكريم " 

تيريسكور : يتجمي في تنصيبيا ربو لمرقص والغناء الكورالي كما أن طقوس " ديونيسيوس " كانت 
األثينينون يشاركون في رقصات الحرب , ولكنيا لم تكن تقوم في جممتيا عمي الرقص . وكان 

 محببة إلييم كما كانت في أسبرطة كما سيأتي الكبلم عن ذلؾ فيما بعد . 
 الرقص الديني : ػ

بالجسم بمختمؼ أجزائو كذلؾ كان الرقص عند األغريؽ نوعآ من العبادة الدينية يقوم عمي التعبير 
م بو أحد األوالد . ) لم أممؾ إال الحظ في أثناء قيامو . وقد قاؿ " زينوفون " يصؼ رقصآ قا

بالرقص أنو لم يكن ىناؾ جزء أجزاء جسمو ساكنآ خامآل ال يعمؿ يستوي في ذلؾ الرقبة والساقان 
واأليدي , فكانت كميا تعمؿ في حركة موحدة ( والواقع أن الرقص األثيني كان دراماتيكيا إلي حد 

عراء ينشدون أقاصيصيم مصحوبة بتعبيرات حركية مناسبة وبتطوير كبير وفي بادئ األمر كان الش
األثينيين لرقاصتيم زاد إىتماميم بالتمثيؿ اليزلي , والتعبير الصامت وعرض قصة ما بأداء 

 حركات الجسم .
وأنتيي األمر إلي أن أصبح الرقص جزءآ ىاما من فن الدراما األغريقية الذي كان يتطمب عند 

إظيار بعض الرقص الذي لعب دورآ رئيسيآ في حياة األثينيين . وقد كان من األخراج المسرحي 
بالمسرحيات اليونانية إلي الرقي إلي درجة ممحوظة من العظمة والفخامة ىو األسباب التي أدت 



ذلؾ الطراز الجديد في تريخ األدب ممثآل في أجتماع الفمسفة والشعر وتتابع األحداث الدرامية مع 
 ناء والرقص .الموسيقي الغ

وىذا ما يحاولو المسرح في العصر الحالي حين يدخؿ عنصر الرقص في العمؿ الدرامي , وقد أدي 
 ذلؾ إلي إنجاح العمؿ الدرامي .

وقد أستمر الرقص يمعب دورآ ميمآ في حياة األغريؽ ويستدؿ من اآلثار والمصادر التاريخية أنو 
اؿ الحكم منيم من كانوا يشاركون في الرقص . حتي أعمم المفكرين اإلغريؽ ورجاؿ الدين ورج

ويقاؿ أن " سوفوكميس " راح يرقص بعد النصر في " سبلميس " كذلؾ قام " أسخيموس " و " 
أرسطوفانيس " بالرقص في المسرحيات التي كتباىا , وحتي سقراط نفسو كان يرقص في المآدب . 

تسع وأنفو األفطس العريض وشفتاه وقيؿ أن سقراط لم يكن جميؿ الشكؿ . فقد كان وجيو الم
الغميظتان ولحيتو الكثيفة كميا توحي بأنو ينتمي إلي أىؿ الجنوب . وقد كتب عنو " القابيدوس " 

يقوؿ أن سقراط يشبو كؿ الشبو أقنعة "سيمفيس " ويمكن رؤيتيا في حوانيت التماثيؿ وفي أفواىيا 
ياس " ذلؾ الكائن الخرافي الذي يتكون مزامير وصفارات , ويقوؿ أيضآ : ػ  أنو يشبو " مارس

تنكر أن وجيؾ نصفو األعمي من أنسان ونصفو األسفؿ من الماعز , ولست أعتقد أنؾ يا سقراط 
وجو ذلؾ المخموؽ الخرافي ولم يعترض " سقراط " عمي القوؿ بؿ أنو فعؿ ما ىو أشر من ىذا . 

صيا بالرقص . ىذا وقد نصح األطباء فقد أعترؼ بأن لو كرشآ مفرطآ في الكبر وأنو يرجو أن ينق
اإلغريؽ بالقيام بحركات الرقص لعبلج كثير من األمراض وقد طرأت عمي أشكاؿ الرقص بعض 

 التطورات , ولكنيا لم تمؽ التأييد من الجميع .
وعند بموغ الحضارة األغريقية ذروة تقدميا وصؿ الرقص إلي مستويات محددة ومحكمة من األتزان 

نظام , إلي حد أن كؿ حركة البد أن ت{دي في صورة تتوافؽ مع الكممات التي تردد مع والتوافؽ وال
الرقص عمي نحو يزيد تأثيرىا ويبرز معناىا التعبيري . وفي ختام القرن الخامس قبؿ الميبلد كان 
الراقصون قد بدأو يأخذون في حسبانيم أذواؽ المشاىدين عمي إختبلؼ مشاربيم عمي نحو أدي 

 وجو األنتقاد إلي المسؤلين عن الرقص بسبب سماحيم بتقديم عروض ماجنة بذيئة .إلي أن ي
كذلؾ لعب الرقص دورا مركبا في تشكيؿ أساليب التربية إذ كان موضع ألتقاء التربية الدينية 

والفكرية عن طريؽ النشاط البدني وكان من وسائؿ إعداد األوالد ألشتراؾ في فن الرقص ما كانوا 
 تمرينات فن " البالسترا " . يتمقونو من

 رقص الوالئم : ػ



كذلؾ كان الرقص من بين ألوان النشاط التي أقبؿ عمييا النببلء اإلغريؽ منذ العصور األولي , 
ونقرأ في األوديسة أنو بينما كان " أوديسيوس " في ضيافة الممؾ السينوس الذي أصدر أمره ألي 

ان في مطمع العمر بتقديم عرض رائع في الرقص , كان " أبرع الراقصين " الفياسباتزين " فقام شب
أديسيوس " يتابعو بأعجاب وتقدير . وفي الجزء األوؿ من األوديسة في الحديث حوؿ طالبي 
الزواج من " بينميوب " تردد ذكر رقص الرجاؿ مرتين , ومن ذلؾ ىذه العبارة : ػ وبعد أن شبع 

ؿ والشرب أتجيت قموبيم نحو غيرىما من األشياء .. المتقدمون لمزواج وأخذوا كفايتيم من األك
 نحو الغناء والرقص فيما أىم لحظات الحفؿ .

وكان الفبلسفة أمثاؿ زنوكراتس كما كانت األجراءات االتي تتبع في الوالئم كثيرة التعقيد 
 وأرسطاليس " يرون أنو يجب أن يضعوا ليا قوانين . وكانت األرض التي يمقي عمييا ماال يؤكؿ

من الطعام تنظؼ بعد األنتياء  من تناولو , ويطوؼ عمييم الخدم بالروائح العطريو والخمر الكثير 
. ثم يرقصون الضيوؼ إذا شاءوا , ولكنيم لم يكونوا يرقصون أزواجا أو مع نساء ) ألن الرجاؿ 

رجاؿ وحدىم ىم الذين يدعون عادة إلي الوالئم ( بؿ جماعات . أو يشاىدون ألعابآ يقوم بيا 
محترفون أو نساء محترفات كالبيموانو التي يحدثنا عنيا " زينوفون " في مقاالتو . والتي قفزت 

أحيط من جميع إثني عشر طوقآ دفعة واحدة ثم رقصت رقصة األنقبلب في اليواء داخؿ الطوؽ 
ارات جوانبو بالسيوؼ القائمة , وكان يحدث أحيانا أن تظير أمام الضيوؼ بنات يعزفن عمي القيث

 ويغنين ويرقصن .األحتفاؿ الجنائزي : ػ
أتخذ الحزن عمي الموتي عند اليونانيين عدة مظاىر مقررة منيا لبس الثياب السوداء , وقص 
الشعر كمو أو بعضو لتقدم ىدية لمميت وفي اليوم الثالث بعد الموت تحمؿ الجثة في نعش , 

ن خمؼ الجثة يبكين ويضربن صدورىن , ويطاؼ بيا في موكب جنائزي بشوارع المدينو والنساء م
وقد يستأجرن نادبات محترفات يندبن عمي الميت . وتصب الخمر عمي التراب الذي يغطي القبر 
لتروي بو روح الميت غميميا . وتذبح بعض الحيوانات لتكون طعامآ ليا . ويضع مشيعوآ الجنازة 

ميت ليحتفموا بالجنازة إذ كان في عمي القبر أكاليؿ من األزىار , ثم يعودوةن إلي منازؿ ال
 معتقداتيم أن روح الميت تشيد ىذا األحتفاؿ .

 أحتفاالت مولد الطفؿ : ػ
كان الطفؿ يقبؿ في دائرة األسرة رسميآ في اليوم العاشر بعد مولده أو قبمو ويقام لذلؾ إحتفاؿ 

تشابو األحتفاالت  ديني خاص في البيت حوؿ موقد النار , ثم تقدم اليدايا . وىذه األحتفاالت
 المصريو في األحتفاؿ باليوم السابع لمولد الطفؿ .



 الرقص العسكري في أسبرطة : ػ
كان األسبرطيون يؤكدون األىتمام بيدؼ رئيسي , ىو عمي النقيض مما كانت تدعوا أليو التربية 

العسكري لمفرد من أىداؼ في أوائؿ العصر " اليومري " فقد كانوا يؤكدون ىدؼ األمتياز األغريقية 
عن طريؽ التربية البدنية بأستخدام الحركات التعبيرية التي تبرز جماؿ الجسم , ولذلؾ كان الرقص 

يستخدم وسيمة إعداد الجندي الكؼء وليس من أجؿ الجماؿ والرشاقة , وبخاصة لضبط اإليقاع 
أستثارة الشجاعة العسكري ويقوؿ " بموتارؾ " في ىذا الصدد إن لمرقص العسكري أثرآ واضحا في 

 وكسب القوة لمسير قدما في طريؽ الشرؼ والكفاح .
ويعد األسبرطيين أيو حركات تؤدي بأنتظام نوعآ من أنواع الرقص وقياسآ عمي النظرة الحديثة فأن 

الحركات " األسبرطية " التوقيتية تبدو كأنيا حركات رياضية أو " طوابير " مشي , أو مناورات 
نون األسبرطي يصؼ الرقص عمي أساس أنو ضرورة البد منيا لتوحيد طرؽ عسكريو " زكان القا

أداء حركات الدفاع واليجوم لجميع الفرؽ العسكريو , وكان الجنود األسبرطيون يتدربون عمي ىذه 
الحركات وىم مرتدون معداتيم الحربية الكاممة , األمر الذي أضاؼ إلي ىذا التدريب العضمي مزيدا 

 من العنؼ .
عني " ليكيرجاس " بأعطاء الرقص أىمية كبيرة في تربية الشباب . اآلمر الذي جعؿ لو أىمية وقد 

 الثقافات األخري .أكبر لدي " األسبرطيين " منو لدي مواطني 
 سوفوكميس الراقص : ػ

كان موطنو األصمي ضاحية " كولونس " إحدي ضواحي " أثينا " وكان إبن صانع سيوؼ , ومن 
روب " الفارسية " والبموبونيزية " التي أفقرت األثينيين كميم تقريبآ , جاءت ليذا أجؿ ىذا فأن الح

الكتب المسرحي بثروة طائمة . وكان فضآل عن ثرائو رجآل عبقريآ وسيما جيد الصحة , ناؿ 
جائزتي المصارعة والموسيقي . فجمع بذلؾ بين ميارتين لوشيدىما أفبلطون إغتبط أشد أالغتباط 

 رجؿ واحد . بوجودىما في
وقد أمكنتو ميارتو في لعب الكرة وفي العزؼ عمي القيثارة من أن يقيم حفبلت عامة في الفنين 

.وكان ىو الذي أختارتو المدينو بعد واقعة " سبلميس " ليقود شبان أثينا العراة في رقصة النصر 
 ونشيدة . 

 بندار أوؿ مؤلؼ موسيقي لمرقص : ػ
تقاؿ بين القرنين الخامس والسادس ؽ . م فقد ورث الصيغة الغنائية كان بندار ممثآل لمرحمة األن

من العصر الذي قبمو , ولكنو مؤلىا بالفخامة المسرحية ولم يمبث الشعر من بعدة أن تخطي 



حدوده التقميدية , وجمع في المسرحيات الديونيسية بين الدين والمويقي والرقص جميعآ . لكي 
 متعبير عن فخامة العصر اليوناني الذىبي وعواطفو الجياشة .تصبح أداه من أعظم األدوات ل

وكان بندار ينتمي إلي أسرة طبيعية تعود بأسموبيا الي أبعد العصور البدائية , وتدعي أنيا تضم 
كثيرا من األبطاؿ القدامي الذين خمد ذكرىم في شعره وقد أورثو عمو , وىو موسيقي يجيد نفخ 

ي وشيئآ من براعتو فييا , وأرسمو أبوه ألي أثينا ليستزيد من ىذ الفن الناي , كثيرا من حب المويق
تأليفيما الغائية الجماعية . ثم عاد طيبة قبؿ agethoclesوأجتكميز”lesusوفييا عممو السوس

ؽ . م وأخذ يدرس عمي يد الشاعرة  542أن يتم العقد الثاني من عمره أي قبؿ عام 
شاء قصائد , كان يكافأ عمييا بسخاء في مدح األمراء ولم يمبث أن كمؼ بأنcorinnaكورينا

واألثرياء وأستضافتو األسر النبيمة في رودس , وتندروس , وكورنثو , وأثينا وأقام وقتآ ما في 
وكان فييا ببلط األسكندر األوؿ المقدوني , نيرون األكرانسيماس , وىيرون األوؿ ممؾ سرقوصة 

 جميعآ شاعر المموؾ , 
جر عمي أغانيو مقدمآ تماما كما لو أن مدينة في أيامنا ىذه قد كمفت مؤلفآ مويقيآ وكان عادة يؤ 

أن يكرميا بتأليؼ قطعة غنائية , تنشدىا أحدي الفرؽ ويرقص عمي أنغاميا الراقصون ويتولي 
ىوتنظيم الغناء والرقص . ولما عاد بندار إلي طيبة حوالي السنة الرابعة واألربعين من عمره كرمتو 

 ينو وأىدتو أعظم ىديو .المد
 أشير الرقصات عند األغريؽ : ػ

 ”pyrrhiqueالرقصة البيروسية (1
وىي رقصة حرب , ashilleأبن أسخيموسpyrrhosويبدوا أن أسميا مشتؽ من إسم بيروس

 يؤدىا الراقصون وىم يحممون أسمحتيم في أيدييم ) السيؼ والرمح ( .
 (رقصة األميميا : ػ 2

 انبؿ وبطء الخطوات .رقصة األميميا تتسم ب
 ( رقصة السيكنيس : ػ  3

كانت في نشأتيا رقصة ريفية , تيدؼ إلي كسب رضا آلية الحقوؿ , ثم صارت تؤدي في 
األستعراضات الدجرامية الرمزية , التي كان المنشدون فييا يتنكرون في أزياء آلية الحقوؿ عمي 

 شكؿ جسم األنسان , وأطراؼ التيس .
 : ػ ( رقصة الكورداس 4

 ويؤدييا أزواج من الراقصين والراقصات , عمي حين تقوم النساء بأداء األيقاع بواسطة الصاجات .



 ( رقصة بيرىيؾ : ػ  5
وىي أيضآ من الرقصات العسكرية . وكانت من أكثرىا أنتشارآ وكان األطفاؿ يبدأون في تعمم 

ألجسام , حاممين سيوفيم خطواتيا في سن الخامسة وكان الشباب يؤدون حركاتيم وىم عراة ا
 ودروعيم , في أيقاع منتظم , محاكين فييا تحرؾ المناورات العسكرية .

ويصؼ أفبلطون ىذه الرقصة بأنيا كانت تمثؿ حركات التي يتفادي بيا الفرد ىجمات الخصم في 
وم حذر وحيطة كالوثوب الي الخمؼ أو الي الجانب أو األنحناء , باألضافة الي تمثيؿ حركات اليج

كالطعن بالرمح . ورمي السيام والمعب باألسمحة بصفة عامة . وكانت ىذه الحركات أو الخطوات 
 تؤدي جميعيا عمي أنغام الناي .

 رابعآ التربية الدينية والرقص عند الرومان  : ػ 
و يذىب كثيرآ من العمماء إلي أن حضارة الرومانية ليست اال إمتدادآ طبيعيآ لمحضارة اليمينية , وأن

 لم يكن ىناؾ أي توقؼ أو أنقطاع في سير الحضارة .
 وبذلؾ لم تكن ىناؾ فجوة بين الحضارتين . فعمي حين كان الرومان يعممون عمي تطوير النظم 
وىما يختمفان عن الرقصات االخري .... وىكذا وبطبيعة الحاؿ كانت ىذه الرقصات أقؿ من أن 

 تستغؿ إمكانات الجسم البشري كمو .
ال شؾ فيو أن الطابع الديني كان لو أكبر االثر في الرقص بجانب أنو وسيمو لمترويج " ومما 

والتآلؼ االجتماعي والتعبير عن نوعيات الرقص المختمفة . وكان لو أيضآ زيو الخاص فالرجؿ 
البدائي عندما كان يؤدي رقصاتو يكون مرتديآ زيآ ممفتآ لبلنظار أو قناع ليمثؿ بو أشكاؿ االرواح 

لية وىويعبر عن المشاعر العادية لمخوؼ والكراىية والحب واالنتصار بحركاتو التي تشتمؿ واال 
 عمي وثبات يتخمميا خشوع وركوع " 

ومثؿ ىذه الرقصات تكون عادة من خبلؿ حركات تعبيرية متضمنة الحركات البدنية التي تمثؿ 
اج العاصفة كنوع من تقميد عناصر البيئة التي يعيش فييا كوثبة الحيوان وحركة االمواج وىي

ستغبلؿ لخبراتو التي أكتسبيا من البيئة المحيطة بو والظروؼ المناخية ....  وا 
كما أن ىناؾ أيضآ رقصة لكؿ مناسبة يحتفؿ بيا أنسان البيئة الفطرية يتحدد موعدىا ومكانيا 

قاليد بحسب مقتضيات الحاؿ . غير أن طبيعة كؿ رقصة تختمؼ من بيئة إلي أخري بحسب الت
المرعية لدي كؿ منيما لكن طبيعة كؿ رقصة تظؿ ثابتة في تفصيبلتيا عند القبيمة الواحدة حتي 

 لو أنتقمت من جيؿ إلي جيؿ .
 أشير الرقصات عند االنسان البدائي : ػ 



ومن الرقصات الشائعة لدي الشعوب البدائية تمؾ التي تتميز بارتباطيا بأغراض معينو مثؿ التي 
ير الجسم والروح والنفس من االرواح الشريرة وفي كثير من االحيان كان طبيب تعمؿ عمي تحر 

القرية أو كاىنيا يمجأ إلي أداء رقصة فردية ليطرد االلم واالذي عن أحد المرضي من أبناء القبيمة 
. 
 

 رقصة الصيد : ػ
الكيوؼ الذين من االمثمة عمي السحر المحاكاة التمثيمية عند الجماعات البدائية ما تركو سكان 

كانوا يعيشون عمي صيد الحيوانات المتوحشة قبؿ عشرين ألؼ سنو أو نحو ذلؾ في الحقبة 
الحضارية البدائية المسماة " بالمجدلية " في اصطبلح العمماء فقد عثرت الكشوؼ في تمؾ الكيوؼ 

 “ font de gaumeوخاصة في جنوب فرنسا وأشيرىا كيؼ فونت دي جوم "
  Dordogneفي حوض نير "  

أي في الجانبين sananderوفي شماؿ أسبانيا وأشيرىا كيؼ " التاميرا " في أقميم " سنتاندر   
من جباؿ البرانس عمي رسوم بعضيا ممون وبعضيا متعدد االلوان رسميا عمي الصخر في جوؼ 

 ىذه الكيوؼ في جنباتيا وفي السقوؼ ىؤالء الفنانون االوائؿ من الصيادين في العصور
 ميزة لحضارتيم .الم

 وتعني بيا القانون والحكومة في أيطاليا والغرب األوروبي .
 كانوا يعتمدون دائمآ عمي األغريؽ في كؿ فروع الثقافة والفن .

ىم الذين ىيأوا ليم المجاؿ من قبؿ لتذوؽ اآلدب وتقبؿ الفمسفة ويقوؿ " كما أن اليونانيين 
 لدقيؽ لمكممة مجرد أستعمار ثقافي لميونان ( . أسيشون " في ذلؾ ) إن روما كانت بالمعني ا

وكان من آثار االتصاؿ بالشعوب اليمينية أن أزداد إىتمام الرومان بالتربية العقمية . إال أن 
أستئجار جيش محترؼ قمؿ من أىمية التربية البدنية . ومع أن االتجاىات الفكرية لمحضارة 

 اآلغريقية كانت مقبولة لدييم . 
بذوا أكثر المثؿ العميا " اليمينية " التي كانت تنادي بتناسؽ التكوين الجسماني والتعبير إال أنيم ن

الجمالي . ) فاالتجاىات الرومانية في التربية , والنظم المدرسية التي قصرت إىتماميا عمي 
با , التدريب الذىني فقط . أدت إلي الحد من أثر التقاليد االغريقية في التربية البدنية في أورو 

وكاد الرأي العام المسيحي يقضي عمييا لعدة قرون . وبأنحبلؿ المجتمع الروماني كانت أىداؼ 
تربية الشباب الىي بالعممية , وال ىي بالمثالية , بؿ بأستيداؼ التعميم من أجؿ التعميم وأقبمت 



رة الشئون غالبية المواطنين الرومانيين عمي تنشئة أبنائيم ليسعوا وراء الشيرة عن طريؽ إدا
العامة " كما تميز العصر الروماني باألفتقر إلي وجود القيم المتوازنة لمتربية البدنية , فكان االباء 

اضي ينظرون إلييا من حيث أىميتيا بالنسبة لمرجؿ الذي يشتغؿ بالمين العسكرية , وبالنسبة لمري
أيو قابمية لؤلشتراؾ في أي  المحترؼ , أما بالنسبة الييم بوصفيم أفراد عاديين فمم تكن لدييم

 تمرين إال بقدر ال يتعدي ما ىو ضروري لؤلحتفاظ بالصحة واألستمتاع بالنشاط الترويحي .
ىذا وبالرغم من السمبية التي تغمب عمي نظرة الروماني الي الرياضة األغريقية فإن العاممين في 

تبلميذ في المدارس . وقد عبر " الحقؿ المدرسي أدركوا فائدة إعطاء شيئ من التربية البدنية لم
)كونتميان ( الفيمسوؼ الروماني , عما يحتمؿ أن يكون المفيوم السائد ألستخدام الترويح فبل 

 يوجد انسان يمكنو أن يتحمؿ العمؿ المستمر . 
وأذن فأن األوالد يكتسبون مزايا أثر في تعميميم عندما يجدون نشاطيم وأنني ال أستاء من لعب 

 أري فيو داللو عمي الحيوية . الفتيان بؿ
واألكثر من ذلؾ أن بعض األباطرة . ومن بينيم " أوغسطس " قد أولع باأللعاب الرياضية . فعمؿ 
حياء مكانتيا وعظمتيا وبيجتيا القديمة ,  عمي الحفاظ بالقداسة الدينية لؤلحتفاالت األغريقية وا 

حياء مكانتيا وع ظمتيا وبيجتيا القديمة , وتعدي تشجيعو وتعدي تشجيعو لممسابقات األغريقية وا 
 لممسابقات األغريقية إلي خمؽ ألعمب رومانية جديدة تسير عمي نظام األلعاب اإلغريقية .

وأستمر األباطرة في إظيار األىتمام باأللعاب اإلغريقية حتي وصؿ األمر إلي الحماسة المصطنعة 
ي عيد " نيرون " الذي عمؿ عمي أستغبلؿ أو البالغ فييا نحو األعاب الرياضية , ىذا ما حدث ف

الميرجانات آلرضاء غروره , حتي أنو إشترؾ بنفسو في مسابقات الموسيقي وسباؽ العربات , 
  حيث أحرز نصرآ مصطنعآ قررة لو حكام متحيزون عاد بعده الي أيطاليا ليحتفؿ بفوزه في بذخ . 

اش القصيرة التي أصابتيا ومع ىخذا فبلبد ىذا أنحدرت األعاب األلعاب الرياضية بعد فترة األنتع
أن نذكر أن " نيرون " قام بأنشاء ساحة صالة رياضية ) جيمانيزيم ( لصالح المواطنين , ونظم 
في عيده ما أطمؽ عميو ) ألعاب نيرون ( التي تضمن برنامجيا  جانبآ من النشاط الرياضي . 

. فأن األلعاب والتمارين لدي الرومان كانت  وخبلفآ لما قامت عميو التربية البدنية لدي األغريؽ
تستيدؼ فقط تكوين الرجاؿ األقوياء والمحاربين األكفاء   , فمم يكن ليا أي غرض لتحقيؽ جماؿ 

الشكؿ أو رشاقة الحركة وأنما ألكتساب العنؼ والقوة في المعارؾ , وبدون ذلؾ فأنيم ال يمقون 
 تقديرزمبلئيم المواطنين .

 حتفاالت عند الرومان : ػواألالميرجانات 



كانت الميرجانات واأللعاب جزءآ من صمب الحياة الرومانية منذ أقدم العصور وفي باديء  األمر 
كانت األلعاب مجرد محاكاة آلنشطة مرتبطة بالمواسم الزراعية ثم أصبحت فيما بعد ركنآ رئيسيآ 

 من الشعائر الدينية المقترنو بالقرابين التي تقدم لؤللية .
بمور الزمن تبنت الدولة ألعابآ رسمية , ورصدت ليا األمواؿ الآلزمة , وعينت المسئولين عن و 

أدارتيا . ىذا باألضافة الي تبني ميرجانات دورية كانت تقام تكريمآ لمقواد المنتصرين , وفي 
الجنازات لعمية القوم وفي أعياد الشكر . وكان حضور ىذه األحتفاالت مباحآ لمشعب بالمجان 

وكانت جميع األعماؿ تتوقؼ في أثنائيا , أما األحتفاالت الكينوتية األولي , فقد كانت تجري في 
. ثم أقيمت الميرجانات القومية في ميادين السباؽ بعد ذلؾ , ثم تعدت ىذه الميرجانات  المعابد 

يين كانوا ال الطابع البسيط واألىمية الدينية التي تتميز بيا . ومما يذكر أن المواطنين الرومان
يشتركون أشتراكآ فعميآ في األلعاب فيما عدا السنين األولي , بؿ كانوا يفضمون مشاىدة العبيد 
والمحترفين . وعمي ىذا فأن األلعاب لم تكن من بين وسائؿ التربية البدنية التي يتخذىا عامة 

 الشعب . وذلؾ عمي عكس ما كانت عميو المسابقات الرياضية لدي األغريؽ .
تختمؼ برامج الميرجانات لدي األغريؽ والرومان أختبلفآ بينآ , فكان الرومان في العصر القديم و 

يخصصون األجازات بكامميا لسباقات المركبات والخيوؿ , كما تحولت الحفبلت التي كانت تشكؿ 
 برامجيا ألقامة السباقات إلي عروض مسرحية .
بلء الرومان يمارسون الرقص بدرجة محدودة , وفي األزمنو األولي , كان أبناء أعرؽ أسر نب

ذات الطابع فأدرجت رقصات الشعائر الدينية لكي تستكمؿ بيا إحتفاالت تقديم القرابين والرقصات 
 الحربي , أما الطابع التعبيري والجمالي لمرقص فمم يكن يمقي من الرومان أي أىتمام .

 الطقوس الرومانية : ػ
ت إال أن تقدم ىدية أو ضحية لآللية لكسب عونيا أو أتقاء غضبيا فمم يكن يقصد بطقوس العبادا

وكان الكينة يقولون أن اإلحتفاالت التي تقدم ليذا الغرض ال تثمر ثمرتيا إال إذا روعي فييا الدقة 
ذا وقع خطأ ما في  في األقواؿ والحركات , وىي دقة ال يستطيع غير الكينة أن يشرفوا عمييا . وا 

وس أيآ كان نوعو يجب أعادتو من جديد وأن تطمب ذلؾ أعادتو ثبلثين مرة . طقس من ىذه الطق
 ىو أداء الرقص الديني بالعناية التي يحتميا الدين . religioوكان معني لفظ

 وكان أىم ما في أالحتفاؿ ىو تقديم القربان أو التضحية .
 أحتفاؿ التطيير : ػ



أكثر ىذه الطقوس متعة وكان ىذا ال يحدث وكان من ىذه الطقوس األحتفاؿ بالتطيير , وكان 
لممحصوالت الزراعية أو لقطعان الماشية أو لمجيش أو لممدينة وكانت الطريقة المتبعة في ىذا 

االحتفاؿ أن يطوؼ بالشيء المراد تطييره , تقام لو الصموات والمذابح فيتطير بذلؾ من المؤثرات 
 السيئة ويرد عنو الشر .

 حفبلت النصر : ػ 
التي كانت تقام لمقواد العائدين من ميادين القتاؿ . ولم تن تقام اال لمن إنتصر منيم في حرب ىي 

قتؿ فييا من االعداد خمسة االؼ أو ما يزيد , أما القائد التعيس الذي انتصر ولم يقتؿ من أعدائو 
 شاه .ىذا العدد كمو , فمم يكن يمقي ىذا النوع من الترحيب , ولم يكن يضحي لو بثور بؿ ب

وكان الناس ينتظمون في موكب خارج المدينة , وكان يطمب الي القائد ىو وجنوده , عند حدودىا 
 أن يضعوا أسمحتيم , ثم يدخميا الموكب من قوس نصر . 

 وكان النافخون في األبواؽ يتقدمون الموكب .
القواد والجنود كما أن ىذا الموكب كان منظمآ تنظيمآ يثير في النفس المطامح العسكرية ليجزي 

 أحسن الجزاء عمي جيودىم الحربية .
 الطقوس الجنائزية : ػ

لم يكن كبر السن تبلزمو تمؾ الوحشة واليجران المذان ينغصان عمي الكبار حياتيم في العصور 
التي تشيع فييا الفردية . ذلؾ أن الصغار كانوا يرون أن من الفروض الواجبة عمييم أن يعنوا 

الء الي أخر عيود الجميورية الرومانية أجدر الناس بالرعاية وأعظميم سمطانآ بالكبار , وظؿ ىؤ 
. وكانت قبورىم بعد وفاتيم موضع تكريم ما دام ليم أبناء وأحفاد عمي قيد الحياة ولم تكن الجنائز 
تقؿ فخامة وتعظيمآ عن مواكب األفراح , فكان يسير في طميعتيا الناذبات المأجورات فمما غالين 

ويمين وىوسين قيدت ىذه المغاالة بنص في األلواح األثني عشر يحرم عميين أقتبلع في ع
 شعرىن .

وكان يمي ىؤالء النساء في الجنازة الزمارون , وقد حدد القانون عددىم بأثني عشر , ثم 
 الراقصون الذين يمثؿ الراقص واحد منيم .

ن أقنعة الموت أو وجوىآ من ويأتي من بعد ىؤالء عرض  عجيب لجماعة من الممثمين يمبسو
الشمع في صور أبناء الميت الذين يشغمون مناصب ذات شأن في الدولو , ثم يتمو ىؤالء جميعآ 

 جثة الميت محوطة بمظاىر تبمغ من الفخامة ما يبمغو موكب القائد المنتصر .
 الرقص عند الرومان : ػ



رقص بؿ عمموا عمي تشويو جماؿ لم يسيم الرومان عمي االطبلؽ في ذلؾ العيد النيوض بفن ال
 التعبير فيو , وأكتفوا بعروض رخيصة ذات طابع أخبلقي . 

ومع أن الكثير منيم كان يظير العبوس عند االشتراؾ في الرقص فأنيم كانوا يتحمسون لمعروض 
 التي كان يؤدييا العبيد من االسبان أو السوريين وألغريؽ , والتي كانت تقدم في المآدب الفاخرة .

ومع ىذا فقد أزدىر فن التمثيؿ الصامت اليزلي , فأصبح فنآ فنآ ناىضآ ثابت األركان بخاصة 
عمي أيدي كؿ من " بايمدس . , باثيبلس . المذين تنافسا في تقديم عروض البالية الرائعة 

 ورقصات وأغاني جماعية في المسارح .
 الرقص في التوراة : ػ 

, بادئة من مريام الي النسوة العبريات البلتي كن يخرجن  في التوراة إشارات كثيرة إلي الرقص
بالدفوؼ والرقصات بعد غرؽ فرعون , كما أن فييا أشارات الي النذر والتحذيرات الواردة في 

المزامير والتي تحض عمي التسبيح بأسم اهلل في أثناء الرقص , ورقصات سالومي أمام ىيرود تمؾ 
ميا وكثيرآ ما تبتذؿ أبتذاآل شنيعآ , ولكن لعؿ من الخطر محاولة الرقصات التي كثيرآ ما يعاد تمثي

رسم أي صورة معينو عن نمط من أنماط الرقص عمي ىذه المشاىد ومن المحقؽ أن الرقص قد 
وقد قوي من شأنو العناصر العبرية وقد أستمر في العبادة المسيحية في العصور األحدث عيدآ , 

م , داخؿ الكنائس وحوليا  744ر قانون بالغاء الرقص سنة رأت السمطات المختصة ضرورة أصدا
الذي تتكون منو  6والواقع أنو ال يزاؿ ثمة جماعة من الصبيان تسمي الستات ) نسبة الي الرقم 

كؿ جماعة من ىذه الجماعات ( تدرس الرقص الي اليوم وىم يمبسون المبلبس المخصصة لذلؾ , 
م المذبح األعمي في كاتدرائية أشبيمية , وفي أعياد كنسية ويجري الرقص عمي نغم الموسيقي , أما

 كثيرة من كؿ عام .
وثمة أإسطورة تتعمؽ بيذا الصدد تقوؿ أنو حينما عزم أحد الباباوات أن يمغي جميع أنواع الرقص 

 من الكنائس سئؿ أن يستسني رقص الستات بخاصة . 
مكان االستمرار في الرقصات ألي أن تبمي وقد أشترطت النشرة البابوية الصادرة بذلؾ أنو في اال

المبلبس الخاصة بيا , وليذا دأبت السمطات عمي أال تعد مبلبس جديدة دون أن تخيط بيا رقعا 
من المبلبس القديمة , وليذا تمتثؿ لمنشرة البابوية , وىكذا ال تزاؿ تستمتع بتسامح قداسة السيد 

ة االخري عن رقص الطقوس الدينية التي ال تزاؿ البابا . ويمكننا أن نجد بعض االمثمة القميم
 في الببلد الكاثوليكية .تمارس الي االن 

 أشير الرقصات عند الرومان : ػ



في عيد الجميورية كان الرومان , وىم المذين أتسموا بالطابع الحربي ال يميمون إلي الرقص , إذ 
ي يقرونيا ىي رقصة " الساليين " ) كانوا يعدونو رياضة غير الئقة , وكانت الرقصة الوحيدة الت

 من اليونان بمعني يقفز ( .
" والسالييون جماعة من الكينة يتبعون اإللو " مارس " يسيرون في مواكب مييبة خبلؿ شوارع 

 المدينة , يغنون ويرقصون .
ة وفي نياية عيد الجميورية , وفي عيد االمبراطورية , اتصمت الحضاراتان اليونانية , والروماني
وراجت بعد الرقصات في روما , وبصفة خاصة رقصة البانتوميم من اليونانية بمعني كمو تقميد 
وىى بمثابة فن التمثيؿ الصامت الذى يؤدى عن طريؽ التعبير بالخطوات واألشارات عن كؿ ما 

 يمكن ان تعبر عنة الكممات . 
ية امكانية الحركة ان تؤدى ىذا ما نجدة فى األداء الحركى لعناصر فن الرقص الذى استطاعت ف

 غالبية المفاىيم من خبلؿ حرفية اختيار المفردات الحركية
أن في أستاطعة راقص أو راقصة البالية أو مجموعة الراقصين أو الراقصات في عرض البمية 

الكبلسيؾ أن يرسم أو يرسموا بأجساميم وبأرجميم وأيدييم أشكاال وخطوطآ ودوائر ىندسية من 
ت فن الرقص الكبلسيؾ التي يمكن في تجميعيا أن تظير عمآل فنيآ أو دراميآ وىذه خبلؿ أبجديا

األبجديات ال تختمؼ في البالييات الكبلسيكية , ولكن الذي يختمؼ ىو عممية تجميعيا أما في 
شكؿ تمرين أو تكوين أو في شكؿ رقصة أو في شكؿ مشيد أو فصؿ أو عدة مشاىد وفصوؿ أو 

ثبلثة أو أربعة فصوؿ يحكي عمآل دراميآ أو عمآل أستعراضيآ وىذا  في شكؿ عرض مسرحي من
 يرجع الي مقدرة مصمم البالية . 

فتصميم الباليو ال يختمؼ عن تأليؼ كتاب فاألوؿ يعتمد عمي أبجديات الرقص الكبلسيؾ بأنواعو 
يؽ تجميع والثاني يعتمد عمي أبجدية المغة التي سيكتب بيا كتابو , واآلوؿ يصور الفكرة عن طر 

المرتبط باأليقاعات واليارمونيات العناصر الحركية في توافؽ وأنتظام داخؿ األطار الموسيقي 
والثاني يصور الفكرة عن طريؽ الحروؼ األبجدية لمغة التي سيكتب بيا وقد تختمؼ أن يكون 

 شعرآ أو نثرآ .... الخ فكبل األثنين مؤلؼ .
ة األدبية , كذلؾ تختمؼ األعماؿ الفنية في فن الباليو وكما تختمؼ الكتب من حيث الجودة والقيم

الكبلسيكي من حيث الجودة والقيمة الفنية , فيذا مثآل كاتب يكتب فنجد لؤلوؿ كتبآ تثري الثقافة 
وتزيدىا وىذا اآلخر كتبو في طي النسان , وكذلؾ في البالييات فيذا فبلن مصمم البمية وىذا 

 كتب ليا الخمود , وىذ االخر طوي الزمن أعمالو . مصمم آخر , نجد أن لفبلن أعماؿ



وليذا كمو مقاييسة الفنية ودرجة حبكتو لمغة المطابقة لممضمون الدرامي أو الفني وكذلؾ درجة 
 تفيمو لمموضوع ولؤلبجديات .

وفن البميو في مضمونو خبرة من نوع خاص فيي ليست بالحسية المطمقة  وال بالعقمية المطمقة , 
 ولكنيا مزيج من العقؿ والحس .

 الحس في المضمون والعقؿ في الوسيمة التي ينتقؿ بيا ىذا المضمون .
لصامت وفن فنحن نجد فيو فن التعبير اوفن البميو يعتبر ميدانآ يمتقي فيو عدد كبير من الفنون 

التكوين الحركي وفن الموسيقي بما فييا من ألحان وأيقاعات وىرمونيات , وفيو نجد أيضآ فن 
الديكور والمبلبس وكذلؾ المكياج واألكسسوارات واألضاءة , كؿ ىذا تابع ليدؼ واحد أال وىو 
وما  موضوع البالية الذي يمكن أن يكون أسطورة أو مسرحية عالمية أو قصيدة شعرية أو قصة

 الي ذلؾ .
وعمي الرغم من أن كآل من ىذه الفنون لو أبداعو الخاص بو .ولو عناصرة التي يبني عمييا . ولو 
أسموبو الذي ينفذ بو موضوعاتو , ولو أبداعتو التي تأتي لمفنان عن طريؽ األليام , أال أنيا في 

 . عرض البمية نجدىا جميعآ تخدم ىدفآ أساسيآ واحدآ وىو موضوع الباليو
وعرض الباليو ال يوجد بو حوار كبلمي ذلؾ ألنو ال يحتاج اليو فقد أستطاعت الحركة واإليماءة 

والتعبير الصامت أن يؤدوا غالبية المفاىيم التي تدور في الحياة العامة ) فالحركة كانت وما زالت 
ي أو يجري فبل أصدؽ من الكبلم فاألنسان يمكن أن يقوؿ كبلمآ كذبآ ولكننا لو رأينا أنسانآ يمش

 يمكن حركتو التي يؤدييا كذبآ ( .
ويتوقؼ نجاح عرض الباليو عمي مدي أمكانية صياغة العناصر السابقة لتحمؿ لممشاىد المعني 

الذي يريد أن يوصمو مصمم الباليو عن طريؽ ىيئة الباليو ز ولمجميور بترجمة المضمون 
يماءات في أرتباط فني جيد الدرامي والفكرة الدرامية لمموضوع الي حركات وتعبي رات صامتو  وا 

وبتكوين حركي مناسب لؤلحساس بالموضوع وذلؾ بربط العناصر األساسية والعناصر التكميمية ) 
والتي سيأتي الكبلم عنيا ( في توافؽ وأنسجام ليتفاعؿ الجميع لتييئة الجو العام المناسب لعرضو 

 عمي الجميور .
 فن الباليو مسموع مرئي : ػ

 م الفنون إلي أربعة أقسام ىي : ػتنقس
( فن مسموع ويتدرج تحتو عمي سبيؿ المثاؿ ) الفن األذاعي ػ الفن الغنائي ػ االفن الموسيقي  1) 

 .... الخ ( 



 ( فن مرئي وىو مثؿ ) النحت ػ التصوير ػ الرسم ..... الخ ( . 2) 
 ( فن مقروء وىو مثؿ ) القصة ػ الشعر ػ النثر ..... الخ ( . 3) 
السينما ػ المسرح الدرامي ػ الكوميدي ػ التراجيدي ( ػ والمسرح ( فن مسموع مرئي وىو مثؿ )  4) 

 والموسيقي مثؿ األوبرا ػ األوبريت ػ الباليو .
فالباليو كفن يقدم عمي المسرح بأداء حركي لذا فيو مرئي وحيث أن الموسيقي تمعب دورآ أساسيآ 

يمكن أن ينفصؿ الباليو عن الموسيقي اال في حاالت نادرة في شكمو العم لذا فيو مسموع , وال 
حيث ... يكون الصمت أبمغ من الحركة أو الصوت ولنضرب ىنا مثآل وىي لحظة السكون التي 

 تمت قتؿ " ماريا " " بيد زاريما " ... في مشيد الحجرة من باليو ) نافورة يخشي سراي ( ....
واء كان من الجميور أو الراقصين الواقفين عمي خشبة فقد كانت لحظة صمت رىيبة كميا تفكير س

لي أي مدي ستكون عاقبة ىذا األمر الكؿ يفكر ..  المسرح ماذا حدث وا 
 وىنا أصبح الصمت يعني أكثر منن أي أيقاع حركي أو من أي صوت موسيقي . ...

 وينقسم عرض البالية إلي ثبلثة أنواع ىي : ػ 
 الحركي ( .  ( عرض الباليو األستعراضي أو 1) 
 ( عرض المنوعات .  2) 
 ( عرض الباليو اليادؼ .  3) 

 أوآل : ػ 
 عرض الباليو ) الحركي ( األستعراضي 

وىو ذلؾ الباليو الذي يعرض عمآل فنيآ ليس لو موضوع درامي كؿ ىدفو ىو العرض الحركي من 
( وقد يربط ىذا  خبلؿ مجموعات الراقصين والراقصات الذين يؤدون أدوار منفردة ) صولستات

العرض الحركي األحساس الموسيقي من حيث السمم الموسيقي أو أن يكون ىناؾ لحن أو 
ببعضيا البعض أو أن يكون شكآل مجموعة ألحان مميزة تستمر خبلؿ العرض لربط الرقصات 

 موحدآ في المبلبس أو الديكورات أو التزامآ معينآ في التصميم الحركي .... وىكذا .
  ثانيآ : ػ

 عرض المنوعات . 
وىو عبارة عن رقصات منفصمو بعضيا عن بعض وقد ال يكون ليا موضوع وقد يسكون ليا فكرة 

 بسيطة تقدم بسرعة دون الحاجة لبناء درامي .



وىذا النوع من العروض لو أسموبو الخاص بو فيو قد يجمع بين مجموعة من الرقصات قد تكون 
عية أو ثنائية أو رقصات منفردة تكون قد وضعت خصيصآ من البالييات المعروفة أو رقصات جما

لبرنامج المنوعات مثؿ رقصة ) موت البجعة ( موسيقي سان صانس وىوموسيقي فرنسي وغيرىا 
 . ويغمب عمي ىذا النوع من العروض إظيار الميارات الفردية أو إظيار التكوينات الحركية . 

 سرح بدون أي ديكورات .وغالبآ ما يؤدي ىذا النوع من العروض عمي الم
 ثالثآ : ػ

 الباليو اليادؼ " الدراما الحركية "
درامي ) قصة أو مسرحية أو قصيدة شعريو أو أسطورة  وىو العمؿ الفني الذي يرتبط  بموضوع 

....... الخ ( ويقوم ىدفو عمي ترجمة المضمون الدرامي أو الموضوع الدرامي من حوار كبلمي 
 الكبلمي وىذا النوع من البالييات ال يتخممو أي حوار كبلمي لمعني إلي أداء حركي لو نفس ا

. ويشتمؿ ىذا الباليو عمي مجموعة من الرقصات ) جماعية ثنائية فردية أو مزدوجة .... الخ ( 
 مضافآ الييا بعض المواقؼ التعبيرية أو مونولوج أو الديالوجات .. 

معين من اليدؼ العام . وفي مجموعة ىذه وتيدؼ كؿ رقصة أو موقؼ تعبيري إلي تحقيؽ جانب 
المواقؼ يتم ويظير اليدؼ األصمي لمموضوع ومن أمثمو ىذه البالييات باليو ) " دون كيشوت " 
وباليو " نافورة بخشي سراي " وباليو " بحيرة البجع " . وبالييخ جيزيؿ الذي سنقدمو في الجزء 

 الثاني من سمسمة ىذا الكتاب . 
من المعمومات عن ىذا النوع من البالييات حيث أنو أشمؿ من النوعين وسوؼ أقدم مزيدآ 

 اآلخرين . من خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لباليو جيزيؿ في العدد القادم . 
 
 

 ففي البالية اليادؼ البد ألظيارة أن يتوفر فيو خمسة بنود أساسية ىي : ػ 
 أوآل : ػ أن يكون ىناؾ موضوع .

 م البميو الذي سوؼ يقدم ىذا الموضوع لمجميور .ثانيآ : ػ أن يوجد مصم
ثالثآ : ػ أن يكون لدي ىذا المصمم مجموعة من الراقصين والراقصات يؤدون التصميم الحركي 

الذي يضعو وأن يكون لديو أيضآ ىيئة عمؿ لكؿ التخصصات التي تشكؿ العناصر األساسية وىي 
والعناصر التكميمية وىي عمي سبيؿ المثاؿ ال ) العنصر البشري والموسيقي والمفردات الحركية ( 
 الحصر ) الديكور , المكياج , المبلبس .... الخ ( 



 رابعآ : ػ أن يوجد جميور ليشاىد ىذا األنتاج الفني . 
 خامسآ : ػ أن يوجد مسرح ليقدم عميو ىذا العمؿ الفني . 

تي يتوفر لمجميع العمؿ الفني وبأستثناء ىذا البند " خامسآ " وىو المسرح الذي البد من وجوده ح
. نستطيع أن نقوؿ أن النقاط األربعة األوائؿ ىي عناصر البد من توافرىا حتي يتم العمؿ الفني 

 الذي ينقسم الي مرسؿ ومستقبؿ ووسيمو بينيما .
فالمرسؿ ىو مصمم الباليو , والمستقبؿ ىو المشاىد , أما الوسيمو التي ينتقؿ بيا ىذا العمؿ 

 الفنان أو مجموعة الفنانين الذين يشاركون في أظيار عرض البميو اليادؼ . الفني فيي 
ولنجاح عرض الباليو اليادؼ البد وأن يمتقي ىؤالء الثبلثة في بؤرة الفيم وبؤرة تجمع االحساس 

ذا أخؿ أحد ىذه األطراؼ بعممو فسيكون  ما عمي حوؿ الموضوع , وا  التأثير إما عمي المشاىد وا 
والوصوؿ بو إلي غاية أخري ليست ىي المرادة لو . وفي الصفحات القادمة  تحريؼ الموضوع

 سوؼ أوضح البنود األربعة األوائؿ السابقة .
والموضوع في البالييات اليادفة ىو المصير المشترؾ الذي يجمع بين مصمم الباليو والمنفذين 

ون الموضوع الي والجميور . فأذا أخؿ مصمم الباليو بالعمؿ ولم يستطيع أن يوصؿ مضم
المشاىدين عن طريسؽ العناصر االساسية والتكميمية أصبح من الصعب عمي جميور المشاىدين 
تفيم المعني المقصود من العمؿ الفني لمدراما الحركية ويصبح العرض أقرب الي الفشؿ منو الي 

 النجاح .
لعامؿ الرئيسي في الموضوع ىو في االساس فكرة وىي بالتالي تصور عقمي , وىذا العقؿ ىو ا

بتكرت تمؾ العناصر الحركية  تحريؾ االنسان , ومن عقؿ األنسان ولدت تمؾ الموضوعات وا 
ووضعت األلحان التي حركت وما زالت تحرؾ فناني الباليو من مصممين ومؤديين الي مزيد من 

 األبداع . 
وافر العناصر والموضوع في عرض الدراما الحركية كي يمكن أظيارة عمي المسرح البد من ت

 البشرية والفنية اآلتية : ػ 
 ( الفنانيين  1)
 ( الفنيين  2)
 ( أعضاء فريؽ الباليو  3)
 ػ الفنانون : ػ 1

 أ    المؤلؼ الموسيقي 



 ب  قائد األوركسترا 
 ج   ميندس الديكور 
 د    مصممم المبلبس 
 ه   ميندس األضاءة 

 و   الماكيير 
 ػ الفنييون : ػ 2

 بؽ ذكرىم . ساالعماؿ تتبع كؿ فنان من الفنانيين ال ىم مجموعة من
 ػ أعضاء فريؽ الباليو : ػ 3 

 أ ػ الراقصون األوائؿ 
 COROPS DE BALLET”ب ػ مجموعة الكوردي باليو

 ثالثآ : العناصر الفنية وتتكون من : 
 ػ الموسيقي وتشتمؿ عمي : ػ  1

 أ ػ اإليقاع 
 ب ػ المحن 

 ج ػ اليارمونية 
 دات الحركية وتشتمؿ عمي : ػ ػ المفر  2

 أ ػ مفردات حركية لمرقص الكبلسيكي . 
 ب ػ مفردات حركية لمرقص الشعبي العالمي .

 ج ػ مفردات حركية لمرقص التاريخي . 
 د ػ مفردات حركية لمرقص المزدوج . 
 ه مفردات حركية لمرقص الحديث . 

 ػ المبلبس  3
 ػ األضاءة  4
 ػ الديكور  5
 واألكسسوارات ػ الماكياج  6
 ػ التعبير الحركي  7

 وسأحاوؿ تقريب بعض المفاىيم ليذه العناصر المشتركة في العرض في البند ثالثآ ..



 ثانيآ : ػ مؤلؼ الباليو 
مصمم الباليو ىو ذلؾ الفنان المبتكر الذي يؤلؼ ويوظؼ العناصر الحركية المختمفة التي 

أحاسيسو النابعة من تفيمو لموضوع معين , وىو يستخدميا في عممو الفني فيترجم بو أفكاره و 
مسئوؿ عن تحويؿ الفكرة الخيالية أو الصياغة الكبلمية أو المواقؼ الدرامية التي يشتمؿ عمييا 

ولموصوؿ الي ذلؾ نجد أنو ينتقؿ كؿ ما يحوؿ دون الموضوع الي أداء حركي جمالي مفيوم , 
الفني بعمميات تكوين وحذؼ وتشكيؿ وتغيير ثم  الوصوؿ الي ذلؾ , كما أنو يمر في أعداده لمعمؿ

 أعادة تكوين .
وىكذا حتي يصؿ في النياية الي تحويؿ كؿ كممة الي إيماءة أو حركة تؤدي إلي نفس المفيوم 

الكبلمي , فيمكن لممشاىد أن يفيمو ويستمتع بو ويخرج من عالمو المقيد بو الي عالم من 
وينتشي بجماؿ االداء الحركي وااليمائي الذي نقمو لو فنانوا التحرر يسيطر عميو االرتياح والسرور 

 الباليو المؤدون لكؿ ما يدور برأس مصمم الباليو . 
ومصمم الباليو ىو الفنان الذي يقوم بتصميم الرقصات والمنولوجات والديالوجات , التي تدخؿ في 

التكوينات والتشكيبلت نطاؽ العمؿ الفني . وىو المسئوؿ عن التوافؽ الحركي الموسيقي وعن 
الفنية الجمالية التي تظير فييا العمؿ الفني لخدمة المفيوم الدرامي , وىو المسئوؿ عن تحفيظ 
ىيئة الباليو والمدربين وترتيب العناصر الحركية والتشكيبلت المستخدمة في العرض وكذلؾ تعميم 

ئة " المنولوجات " أو الديالوجات وتدريب الراقصين األوائؿ عمي ترجمة التعبيرات الكبلمية عمي ىي
 التي تخدم العمؿ الدرامي .

ومن ميام مصمم االليو أظيار التوافؽ والجماؿ الموجود في جسم االنسان عن طريؽ العناصر 
ليست الحركية في توافؽ موسيقي . وىذه الميمة التي يقوم بيا مصم الباليو ويشاىدىا الجميور 

وأخيرآ بالفنانيين الوسطاء الذين ينقمون الي المشاىد أفكار  بالميمة السيمة فيي مرتبطة أوال
وتصورات مصمم الباليو وليس ليم حريو تغيير ما وضعو مصمم الباليو    ولكنيم جميعآ بما فييم 

الراقصين األوائؿ يجب أن يؤدوا ما تم التدريب عميو بكؿ دقة وأمانو و أن يعمؿ الجميع                
 تزام تام لكؿ ما وضعو مصمم الباليو .كؿ في مكانو بال

ومصمم الباليو يجب أن يكون عمي قدر عالي من األحاسيس المختمفة فيجب أن يشعر باأللم 
والمأساة والحزن ويشعر بالفرح والسرور ويشعر بالمعاني النفسية في شتي مراحميا ويحس بالقيم 

االنسان العادي لكي يستطيع أن  الشاعريو ويحس بكؿ المشاعر االنسانية أكثر مما  يحس بيا
 يعبر عنيا في أعمالو إذا تطمب ذلؾ . 



وعمي مصمم الباليو تجنب محاولة المشاىد التأمؿ والتفكير في كيفية تكوين الرقص وكيفية 
الخروج من تكوين الي تكوين , واال يكون ىدؼ تصميمو ىو شغؿ باؿ المتفرج بعممية ربط كؿ 

وين والتصميم مسمسآل ومحكمآ في تسمسمو , ىادئآ في نواحي الربط جزء باالخر بؿ أن يكون التك
 , ليس صارخآ في تعبيراتو اال أذا كان ىو اليدؼ .

 الي سؤاؿ ىام ىو ,كما يجب عمية أن يبعد عن أن يصؿ المشاىد أثناء مشاىدتو 
 كيؼ أمكن مصمم الباليو بناء وتصميم وتكوين األداء الفني ؟ 

 لي إنحراؼ المشاىد عن المسارؤ الحقيقي ليدؼ العرض .ألن ىذا السؤاؿ يؤدي ا
ولذا وجب عمي مصمم الباليو أن ينتقي كؿ ما يحوؿ دون الوصوؿ الي المفيوم الحركي الجمالي 
ويحاوؿ أن يوضحة بحيث يمكن لممشاىد أن يستمتع بو وينتشي بجماؿ التعبير والتكوين الحركي 

 . الذي استطاع أن ينقمو لو فنانوا الباليو
كما يجب عمي مصمم الباليو أن يضع في أعتبارة أن يكون التكوين العام ىدفآ أساسيآ من أىدافو 

 فيذا التكوين العام الذي ينفذه المؤدون يراه المشاىدون ككؿ ,
 أما المؤدون أنفسيم فبل يرون التكوين العام ألنيم بداخمو .

يو الذين سوؼ يقومون بتوصيؿ أفكارة الي كما يجب عمي مصمم الباليو مراعاة اختيار فناني البال
جميور المشاىدين , واال يفرض عميو مجموعة من الراقصين قد يراىم أنيم ال يستطيعون تأدية 

تصميماتو أو القيام بدور الشخصيات التي يرسميا ليم بؿ يجب أن يكون أختياره لمعناصر 
اعدونو في عممية االبتكار ثم تنفيذ البشريو بمحض أرادتو ورغبتو ,     فيم بأمكانيتيم سوؼ يس

 ابتكاراتو . 
كما أنو ال يصح تحديد عدد االشخاص الذين يمكن أن يستعين بيم مصمم الباليو في تثبيت شكؿ 

معين , ألن ذلؾ يرجع الي الموضوع , فمثآل أذا قؿ عدد الراقصات البلتي يمثمن البجعات في 
العدد الذي يستطيع بو مخرج الباليو أظيار ذلؾ الفصؿ الثاني من باليو " بحيرة البجع " عن 

 الفصؿ في شكمو الطبيعي فيكون المسرح بذلؾ فارغآ ويصبح مدعاة لضحؾ الجميور .
كما أن العدد يمعب دورا ىامآ في التأكيد عمي الحدث الدرامي , فمثآل في باليو " روميو و جيولييت 

رز مع بعضو ألصبحت الحكاية مجرد أختبلؼ " وفي رقصة المعركة أن لم يكن ىناؾ عدد كبير يتبا
في أن ىناؾ بسيط بين أفراد قبلئؿ , أما وجود حشد كبيير عمي المسرح يؤكد الصراع الدرامي 

 عائمتان عمي أختبلؼ مع بعضيما .



يجب عمي مصمم البالييات اليادفة العمؿ عمي توظيؼ العنصر الحركي حتي يكون في خدمة 
ركة المجردة من الصعب أن تدؿ عمي معني محدد ولكن وجودىا ضمن األداء الفني الدرامي فالح

 باقي العناصر التكميمية لمعمؿ الفني ككؿ ىي التي تدلنا عمي المفيوم المراد منيا . 
وىذا يدلنا عمي أنو ال يمكن لممشاىد أن يدرؾ العمؿ الفني أو المفيوم الدرامي لمعمؿ بجزء واحد 

كميا مع بعضيا ليصبح عرضآ متكامآل وىنا يستطيع المشاىد أن  منو ولكن يدركو من ضم األجزاء
 يميز بين عمؿ فني وأخر .

فبالرغم من ثبات العناصر التكميمية واألساسية تقريبآ في البالييات أال أن المشاىد يستطيع أن 
يميز كؿ عمؿ فني عمي حدة , ذلؾ أن كؿ عنصر من ىذه العناصر مختمؼ في حد ذاتو بما 

 الزمان والمكان والموضوع الذي قام المصمم بتصميمو . يتناسب مع
وعمي ىذا ال يصح أن يعالج موضوع من موضوعات الباليو كأجزاء منفصمو لما ليا جميعا من 
أرتباط وثيؽ ولكن حين نتكمم عن جزء واحد فقط كالحركة مثآل أو الموسيقي أو الديكور أو أي 

 وليس جزء من كؿ ولو عندئذ كؿ مواصفات الكؿ .  عنصر أخر , ىنا يصبح الكبلم عنو وحدة ككؿ
 وعمي ذلؾ يتضح أن كؿ عنصر من عناصر العمؿ الفني ىو جزء من أجزاءه . 

 وىو في حد ذاتو كؿ لنفسة ولكنتو يتغير طبقآ لوضعو داخؿ األطار الفني .
فمثآل عرض المنوعات ىو في واقع األمر يختمؼ عن الباليو اليادؼ وقد يكون ضمن حفؿ 

 المنوعات .
مثآل بعض رقصات " من باليو " بحيرة البجع " وكؿ رقصة تؤدي فيو تصبح في حد ذاتيا كؿ , أما 

 نفس ىذه الر قصة داخؿ الباليو نفسو الذي أخذت منو تعتبر جزءآ من كؿ .
وعمي ىذا يجب مراعاة ذلؾ في االعماؿ الفنية ذات الصفات الكاممو من موضوع وحركة وموسيقي 

لخ فنحن نشاىد عروض الباليو اليادفة كعمؿ فني واحد , أما أذا أضطررنا الي تجزئتو .....  ا
 فسوؼ نري شيئآ أخر يختمؼ عن األوؿ تمامآ .

ومصمم الباليو يقترب دائمآ نحو اظيار الحركة الجسمية الظاىرة بتوجيييا كي تخدم العمؿ الفني 
 وأيضآ لكي تكون موضوعآ لمتأمؿ الجمالي .

 الييات التي يكون اليدؼ منو أظيار البراعة الجسمية .في بعض الب
ىو أظيار الجانب الوجداني عند الراقصين كما أنو في بعض البالييات يكون ىدؼ مصمم الباليو 

فيكون بذلؾ ىو موضوع التأمؿ نفسة لدي الجميور ويظير ذلؾ مثآل في الغيرة التي تظير من " 



جيري " قد أحب " ماريا " في باليو " نافورة بخشي سراي "  زاريما " عندما تعرؼ أن زوجيا " الخان
. 

وقد نرحظ أحيانآ أن مصمم الباليو قد يخرج عن بعض القواعد الكبلسيكية في تصميماتو وليس 
في ذلؾ خطأ فيو بخبرتو يستطيع أن يحرؾ العنصر الحركي بما يتناسب مع تحقيؽ التعبير 

وما القواعد إال وسائؿ تساعدة في الوصوؿ لتحقيؽ  الموضوعي واألداء الجمالي في نفس الوقت
 ىدفو .

وصمم الباليو يجب أن يكون عمي قدر كبير من األبتكار وأن يكون دائمآ خبلفآ حتي ال يكرر 
أعمالو وكثيرآ ما نشاىد أعماآل راقصة لبعض المصممين نستطيع فور مشاىدتيا أن نعرؼ من 

 الذي قام بالتصميم الحركي لمراقص .
ح لنا ىذا من تكرار أستخدامو لجمؿ حركية معينو ومحددة ولكن في تشكيبلت مختمفة وأحيانا ويتض

أخري في نفس التشكيبلت مع تغيبر في المبلبس واألكسسوارات وىذه تعتبير نقطة ضعؼ عند 
مصمم الرقصات فيو ال يبتكر ولكنو يحفظ بعض الجمؿ الحركية الراقصة يؤدييا كؿ مرة بأسموب 

مبلبس أو أكسسوارات مختمفة معتقدآ أن الظروؼ المتغيرة سوؼ تذىب ترآ بيا تحت مختمؼ مست
 بمعالم ىذه الجمؿ الحركية .

وتعتبر ىذه النقطة أستخفافآ بعقوؿ المشاىدين فيو بذلؾ يضع المشاىد موضع الجاىؿ , وىذه 
 نقطة تأخذ عمي مصمم الباليو .

وب ضار بو فيو إن كرر نفسو في كؿ عمؿ فسوؼ والحقيقة أن الحفظ والتكرار لمصمم الباليو أسم
يكتشؼ الجميور ذلؾ ويصبح ىذا المصمم بعيدآ عن األضواء . ومن السمبيات التي يقع فييا 

مصمم الباليو أيضآ أن يكون ىو الراقص األوؿ في فرقتو وعمي ذلؾ ستكون أعمالو الفنية 
سنو بعد األخري بحكم السن ونحن نري وتصميماتو بما يتناسب مع أمكانيتو األدائية التي تتضاءؿ 

أن كثيرآ من مصممي الباليو يجب أن يتوقفوا عن الرقص عند بداية عمميم بالتصميم حتي ال 
تكون تصميماتيم طبقآ إلمكانيتيم . بؿ يجب أن تكون طبقآ ألمكانيات الراقصين والفرقة حتي 

 يستطيع أن يرتفع ويرتقي بمستوي األداء البفني والجمالي .
ال سوؼ يبرز ىذا العنصر ك ما يجب عمي مصمم الباليو عدم تمييز عنصر عمي عنصر أخر وا 

ويضيع بذلؾ العمؿ الفني وال يبقي منو سوي ىذا العنصر المميز وتتبلشي بالتدريج باقي العناصر 
الذي إذا ظير وحده ال يدؿ عمي معني عند الجميور . لذا وجب عمي مصمم البالية أعطاء كؿ 



لمشتركة في العمؿ الفني سواء كانت عناصر أساسية أو تكميمية درجة أىمية واحدة العناصر ا
 حتي ال يطغي أحد العناصر عمي األخر .

فالعمؿ الفنب ككؿ يعتبر أكثر من مجرد مجموعة عناصر , ألن طبيعة كؿ ىذه العناصر تعمؿ 
, فنجاح العرض في  وتتفاعؿ تبعآ لممجاؿ الفني والموقؼ الدرامي في أنسجام وتوافؽ وتماسؾ

الحقيقة يتوقؼ عمي مدي أستطاعة مصمم الباليو في ترجمة المضمون الدرامي أو الفكرة الدرامية 
الي حركات وتعبير صامتو في أرتباط فني إليجاد التكوين المناسب لؤلحساس بالموضوع وذلؾ 

 لعرضو عمى الجميور. يربط العناصر االساسية والتكميمية في توافؽ وانسجام 
 -ثالثا ىيئة العمؿ لمتخصات المختمفة :

 وىى كما سبؽ تشمؿ عمى :
 ( العنصر البشري1

 وينقسم العنصر البشري الى جزئين : 
 الفنيين وىم الوسطاء –الفنانين                                                   ب  –أ 
العمؿ الفنى بإبداع وىم الذين  الفنانون ىم الشخصيات التى ليا التأثير الفعمي فى اظيار –أ 

يكونون عمى اتصاؿ وثيؽ بمصمم الرقصات وبدونيم يتأثر العمؿ الفني فكؿ واحد منيم لو وجية 
 ا موىبتو ودراستو وخبرتو ولو الرأى المؤدي فى النيابة الى تحقيؽ اليدؼ.نظره الفنية التى تحكمي

 ة مصمم الباليو.والفنانون يبدأ كؿ واحد منيم العمؿ فور اختياره من جي
فيقرأ كؿ منيم الموضوع ويتمقى مع مصمم الباليو المخرج الذي يعرض وجية نظره وتناقش 
 وجيات النظر من كؿ األطراؼ حتى اذا ما اتفؽ الجميع ذىب كؿ منيم الى ضومعتو لتجييز 
الفتيات . فى حين فضؿ االخرون الحركات المميئة بالحيوية التى تنظميا االلحان المناسبة وكانت 

 فى بعض األحيان يعزفن عمى الطنابير او المزامير اثناء الرقص .
وقد ارتدت الرقصات اردية طويمة فضفاضة . صنعت من نسيج رقيؽ شفاؼ يسمح بمشاىدة 

اعضاء الجسم وحركاتيا . كما كن يرتدين فى بعض المناسبات مجرد احزية ضيقة مزخرفة وقد 
 يبدو عمى اجسامين اى اثر لممبلبس كأنين عرايا . ظيرت الفتيات فى بعض الصور دون ان

وجرت العادة عمى دعوة موسيقات وراقصات محترفات الى المآدب واالحتفاالت لتسمية المدعوين 
بالموسيقى والرقص . فقد كان ىذا معدودا من مظاىر حسن الضيافة وقد رقص المصريون فى 

لنيؿ . وقد كان لمرقص الفرعوني موضوعات اعياد الحصاد ابتياال لآللية . واحتفاال بوفاء ا
واىداؼ يعبر عنيا . اذ كانت كؿ حركة تعبر عن معني وتدؿ عمى شىء معين اى انو لم يكن 



رقصا عشوائيا فينالؾ مثبل فارؽ ممحوظ بيت الرقص الحربي والرقص التعبيرى ولم يتناوؿ الرقص 
رقصاتيم تعبر عن كؿ ما يجرى فى الخرافات فحسب وانما كانت لو كذلؾ موضوعات اخرى فكانت 
 الحياة اليومية . لذلؾ جمع بين الناحيتين الخيالية والواقعية .

 
 

 ثالثا : الرقص االغريقى
انتقمت الحضارة من مصر الى ببلد اليونان وكانت بداية الحضارة اليونانية تشابو الى حد كبير     

وؼ االجتماعية والبيئية والمناخية ادى الى نياية الحضارة الفرعونية . ولكن اختبلؼ الفكر والظر 
وجود التطور الحتمي المغاير . فأصبح اليونانيون القدماء ينظرون الى الفنون بصورة تختمؼ عن 

نظرة من قبميم . وقد اىتمو بالشكؿ الجمالى لبلنسان وابراز التناسؽ فى الجسم البشري وابراز 
وتناستيا شكبل جماليا فظيرت انواع من الرياضة  نواحي الجماؿ فيو اذ اكتشفو فى نماء العضمة

البدنية لمنمو العضمي واصبح ىناؾ مدارس لمتربية الرياضية  بؿ بدأت الرياضة البدنيو تصبح 
شكبل من اشكاؿ الحياة . فانتشرت المسابقات الرياضية . وصار النحاتون والرسامون يجدون فى 

يكميتس" كان يحب الرياضين اكثر من ما يحب النساء ذلؾ مادة لفنيم  . فمثبل نجد ان المثاؿ "بم
او االلية . وكان يييم بالتناسؽ العضمي عند الرياضين كما لو كان يعبده . وكان ىمو فى كؿ 
حياتو ان يضع قانون او قاعدة لتحديد النسب الصحيحة بين كؿ جزء واخر فى التمثاؿ فكان 

القدسية فى التناسب والشكؿ . وكان يظن ان والحالة ىذه فيثا غورث البحت . ينشد الرياضة 
ابعاد اى جزء من اجزاء الجسم الكامؿ يجب ان تتناسب تناسبا محدجا معروفا مع ابعاد اى جزء 
اخر. وكان قانون بميكميتس ىذا يستدعي ان يكون الرأس مستديرا ةالكتفان عريضين والجذاع 

وكؿ ىذه المواصفات تجعؿ التمثاؿ مظيرا ممتمئا قصيرا والعجيزتان واسعتين والساقان قصيرتين 
 لمقوة ال لمرشاقة . 

واولع ىذا الفنان بقانونو ولعا حممو عمى ان يؤلؼ رسالة يشرح فييا وان يوضحو بتمثاؿ من 
صنعو ولعؿ ىذا التمثاؿ "الدويفوروس" او حامؿ الرمح الذى توجد نسخة رومانية منو فى متحؼ 

 نابولي .
( ممثآل لممرحمة الوسطي بين المدرستين " البموبونيزيو " " واالتيكية myronويعد المثاؿ ميرون )

وعاش في أثينا , ودرس في وقت ما ) كما يقوؿ ”eleuthera" وقد ولد ىذا المثاؿ في الوثيرا
, فتعمم كيؼ يجمع بين الرجولة البمونيزيو والرشاقة األيونية , ageladeisبمني ( مع أجبلداس



ا المثاؿ الي المدارس الفن جميعيا ىو الحركة , فيو لم ينظر الي البلعب وكان أىم ما أضافو ىذ
الرياضي كما كان ينظر إليو " بميكميتس " قبؿ المباراة أو بعدىا , بؿ ينظر البلعب اليو في أثنائيا 
, وقد حقؽ ما رآه في البرونز تحقيقآ فاؽ بو كؿ مثاؿ آخر , إذ حاوؿ تصوير جسم الرجؿ أثناء 

أشير التماثيؿ التي صنعت لمبلعبين , وىي تماثيؿ رماة  474وقد صب حوالي عام العمؿ . 
وفييا بمغت روعة أجسام الرجاؿ غايتيا . وقد درس الجسم البشري دراسة disocoblesالقرص

دقيقة في جميع حركات المفاصؿ واألوتار والعظام , التي تطمبيا القيام بعمؿ ما , فأنحني الساقان 
ن حني الجذع لكي تكتسب الرمية أعظم قوتيا , ولكنو لم يقمد الوجو ولم يشوىو والذراعان وا 

بتصوير ما يبدو عمي الوجو من توتر وتجيم بسبب ما يبذلو الرامي من جيد , بؿ ظؿ الوجو في 
 تمثالو منبسطآ , وظؿ الرامي ىادئآ واثقآ من قدرتو .

والفنية العالية كانوا يتذوقون ما نسميو وىذا كمو يؤكد أن األغريؽ , فضآل عن ثقافتيم الفمسفية 
اليوم بجماؿ الطبيعة وأن الفكر األغريقي كان مشغوآل باألنسان إلي حد كبير . فقد كان الفنان 

 األغريقي ينشد نوعآ من الكماؿ في الجسم األنساني يتمثؿ لديو في التناسب والتوازن اليندسي .
 أنواع الرقص عند اليونانيين : ػ

ينفذ إلي مختمؼ النواحي لمحياة األثينيين . فكانوا يرقصون في المعابد والغابات كان الرقص 
والحقوؿ , وفي كؿ مناسبة تستدعي إىتمام األسرة . كميبلد جديد أو زواج أو وفاة , كانت ىناؾ 

فرصة لمرقص . وكان الرجاؿ والنساء واألطفاؿ يشتركون في المناسبات المختمفة , ولم يكن 
 النظر إليو بوصفة نشاطآ ترويحيآ لمشباب أو مجاآل ألبراز ميارة المحترفين .مقصورآ عمي 

كذلؾ كان الرقص مكانو ميمة في الميرجانات الكبري التي تنظم تكريما لربات الفنون التسع عند 
األغريؽ , ألبولمووأرتيميس وأفروديت وأثينا , وغيرىا من آلية األغريؽ . وقد كان تكريم " 

تجمي في تنصيبيا ربو لمرقص والغناء الكورالي كما أن طقوس " ديونيسيوس " كانت تيريسكور : ي
تقوم في جممتيا عمي الرقص . وكان األثينينون يشاركون في رقصات الحرب , ولكنيا لم تكن 

 محببة إلييم كما كانت في أسبرطة كما سيأتي الكبلم عن ذلؾ فيما بعد . 
 الرقص الديني : ػ

ند األغريؽ نوعآ من العبادة الدينية يقوم عمي التعبير بالجسم بمختمؼ أجزائو كذلؾ كان الرقص ع
. وقد قاؿ " زينوفون " يصؼ رقصآ قام بو أحد األوالد . ) لم أممؾ إال الحظ في أثناء قيامو 

بالرقص أنو لم يكن ىناؾ جزء أجزاء جسمو ساكنآ خامآل ال يعمؿ يستوي في ذلؾ الرقبة والساقان 
فكانت كميا تعمؿ في حركة موحدة ( والواقع أن الرقص األثيني كان دراماتيكيا إلي حد واأليدي , 



كبير وفي بادئ األمر كان الشعراء ينشدون أقاصيصيم مصحوبة بتعبيرات حركية مناسبة وبتطوير 
األثينيين لرقاصتيم زاد إىتماميم بالتمثيؿ اليزلي , والتعبير الصامت وعرض قصة ما بأداء 

 جسم .حركات ال
وأنتيي األمر إلي أن أصبح الرقص جزءآ ىاما من فن الدراما األغريقية الذي كان يتطمب عند 

األخراج المسرحي إظيار بعض الرقص الذي لعب دورآ رئيسيآ في حياة األثينيين . وقد كان من 
ىو  األسباب التي أدت بالمسرحيات اليونانية إلي الرقي إلي درجة ممحوظة من العظمة والفخامة

ذلؾ الطراز الجديد في تريخ األدب ممثآل في أجتماع الفمسفة والشعر وتتابع األحداث الدرامية مع 
 الموسيقي الغناء والرقص .

وىذا ما يحاولو المسرح في العصر الحالي حين يدخؿ عنصر الرقص في العمؿ الدرامي , وقد أدي 
 ذلؾ إلي إنجاح العمؿ الدرامي .

ورآ ميمآ في حياة األغريؽ ويستدؿ من اآلثار والمصادر التاريخية أنو وقد أستمر الرقص يمعب د
حتي أعمم المفكرين اإلغريؽ ورجاؿ الدين ورجاؿ الحكم منيم من كانوا يشاركون في الرقص . 
ويقاؿ أن " سوفوكميس " راح يرقص بعد النصر في " سبلميس " كذلؾ قام " أسخيموس " و " 

حيات التي كتباىا , وحتي سقراط نفسو كان يرقص في المآدب . أرسطوفانيس " بالرقص في المسر 
وقيؿ أن سقراط لم يكن جميؿ الشكؿ . فقد كان وجيو المتسع وأنفو األفطس العريض وشفتاه 

الغميظتان ولحيتو الكثيفة كميا توحي بأنو ينتمي إلي أىؿ الجنوب . وقد كتب عنو " القابيدوس " 
نعة "سيمفيس " ويمكن رؤيتيا في حوانيت التماثيؿ وفي أفواىيا يقوؿ أن سقراط يشبو كؿ الشبو أق

مزامير وصفارات , ويقوؿ أيضآ : ػ  أنو يشبو " مارسياس " ذلؾ الكائن الخرافي الذي يتكون 
نصفو األعمي من أنسان ونصفو األسفؿ من الماعز , ولست أعتقد أنؾ يا سقراط تنكر أن وجيؾ 

رض " سقراط " عمي القوؿ بؿ أنو فعؿ ما ىو أشر من ىذا . وجو ذلؾ المخموؽ الخرافي ولم يعت
فقد أعترؼ بأن لو كرشآ مفرطآ في الكبر وأنو يرجو أن ينقصيا بالرقص . ىذا وقد نصح األطباء 

اإلغريؽ بالقيام بحركات الرقص لعبلج كثير من األمراض وقد طرأت عمي أشكاؿ الرقص بعض 
 لجميع .التطورات , ولكنيا لم تمؽ التأييد من ا

وعند بموغ الحضارة األغريقية ذروة تقدميا وصؿ الرقص إلي مستويات محددة ومحكمة من األتزان 
والتوافؽ والنظام , إلي حد أن كؿ حركة البد أن ت{دي في صورة تتوافؽ مع الكممات التي تردد مع 

قبؿ الميبلد كان الرقص عمي نحو يزيد تأثيرىا ويبرز معناىا التعبيري . وفي ختام القرن الخامس 



الراقصون قد بدأو يأخذون في حسبانيم أذواؽ المشاىدين عمي إختبلؼ مشاربيم عمي نحو أدي 
 إلي أن يوجو األنتقاد إلي المسؤلين عن الرقص بسبب سماحيم بتقديم عروض ماجنة بذيئة .

الدينية كذلؾ لعب الرقص دورا مركبا في تشكيؿ أساليب التربية إذ كان موضع ألتقاء التربية 
والفكرية عن طريؽ النشاط البدني وكان من وسائؿ إعداد األوالد ألشتراؾ في فن الرقص ما كانوا 

 يتمقونو من تمرينات فن " البالسترا " .
 رقص الوالئم : ػ 

كذلؾ كان الرقص من بين ألوان النشاط التي أقبؿ عمييا النببلء اإلغريؽ منذ العصور األولي , 
أنو بينما كان " أوديسيوس " في ضيافة الممؾ السينوس الذي أصدر أمره ألي ونقرأ في األوديسة 

أبرع الراقصين " الفياسباتزين " فقام شبان في مطمع العمر بتقديم عرض رائع في الرقص , كان " 
أديسيوس " يتابعو بأعجاب وتقدير . وفي الجزء األوؿ من األوديسة في الحديث حوؿ طالبي 

ب " تردد ذكر رقص الرجاؿ مرتين , ومن ذلؾ ىذه العبارة : ػ وبعد أن شبع الزواج من " بينميو 
المتقدمون لمزواج وأخذوا كفايتيم من األكؿ والشرب أتجيت قموبيم نحو غيرىما من األشياء .. 

 نحو الغناء والرقص فيما أىم لحظات الحفؿ .
لفبلسفة أمثاؿ زنوكراتس كما كانت األجراءات االتي تتبع في الوالئم كثيرة التعقيد وكان ا

وأرسطاليس " يرون أنو يجب أن يضعوا ليا قوانين . وكانت األرض التي يمقي عمييا ماال يؤكؿ 
من الطعام تنظؼ بعد األنتياء  من تناولو , ويطوؼ عمييم الخدم بالروائح العطريو والخمر الكثير 

اجا أو مع نساء ) ألن الرجاؿ . ثم يرقصون الضيوؼ إذا شاءوا , ولكنيم لم يكونوا يرقصون أزو 
وحدىم ىم الذين يدعون عادة إلي الوالئم ( بؿ جماعات . أو يشاىدون ألعابآ يقوم بيا رجاؿ 

محترفون أو نساء محترفات كالبيموانو التي يحدثنا عنيا " زينوفون " في مقاالتو . والتي قفزت 
داخؿ الطوؽ أحيط من جميع  إثني عشر طوقآ دفعة واحدة ثم رقصت رقصة األنقبلب في اليواء

جوانبو بالسيوؼ القائمة , وكان يحدث أحيانا أن تظير أمام الضيوؼ بنات يعزفن عمي القيثارات 
 ويغنين ويرقصن .األحتفاؿ الجنائزي : ػ 

أتخذ الحزن عمي الموتي عند اليونانيين عدة مظاىر مقررة منيا لبس الثياب السوداء , وقص 
ىدية لمميت وفي اليوم الثالث بعد الموت تحمؿ الجثة في نعش ,  الشعر كمو أو بعضو لتقدم

ويطاؼ بيا في موكب جنائزي بشوارع المدينو والنساء من خمؼ الجثة يبكين ويضربن صدورىن , 
وقد يستأجرن نادبات محترفات يندبن عمي الميت . وتصب الخمر عمي التراب الذي يغطي القبر 

بح بعض الحيوانات لتكون طعامآ ليا . ويضع مشيعوآ الجنازة لتروي بو روح الميت غميميا . وتذ



عمي القبر أكاليؿ من األزىار , ثم يعودوةن إلي منازؿ الميت ليحتفموا بالجنازة إذ كان في 
 معتقداتيم أن روح الميت تشيد ىذا األحتفاؿ .

 أحتفاالت مولد الطفؿ : ػ 
عاشر بعد مولده أو قبمو ويقام لذلؾ إحتفاؿ كان الطفؿ يقبؿ في دائرة األسرة رسميآ في اليوم ال

ديني خاص في البيت حوؿ موقد النار , ثم تقدم اليدايا . وىذه األحتفاالت تشابو األحتفاالت 
 المصريو في األحتفاؿ باليوم السابع لمولد الطفؿ .

 الرقص العسكري في أسبرطة : ػ 
لنقيض مما كانت تدعوا أليو التربية كان األسبرطيون يؤكدون األىتمام بيدؼ رئيسي , ىو عمي ا

األغريقية من أىداؼ في أوائؿ العصر " اليومري " فقد كانوا يؤكدون ىدؼ األمتياز العسكري لمفرد 
عن طريؽ التربية البدنية بأستخدام الحركات التعبيرية التي تبرز جماؿ الجسم , ولذلؾ كان الرقص 

ؿ الجماؿ والرشاقة , وبخاصة لضبط اإليقاع يستخدم وسيمة إعداد الجندي الكؼء وليس من أج
العسكري ويقوؿ " بموتارؾ " في ىذا الصدد إن لمرقص العسكري أثرآ واضحا في أستثارة الشجاعة 

 وكسب القوة لمسير قدما في طريؽ الشرؼ والكفاح .
فأن  ويعد األسبرطيين أيو حركات تؤدي بأنتظام نوعآ من أنواع الرقص وقياسآ عمي النظرة الحديثة
الحركات " األسبرطية " التوقيتية تبدو كأنيا حركات رياضية أو " طوابير " مشي , أو مناورات 

عسكريو " زكان القانون األسبرطي يصؼ الرقص عمي أساس أنو ضرورة البد منيا لتوحيد طرؽ 
ىذه  أداء حركات الدفاع واليجوم لجميع الفرؽ العسكريو , وكان الجنود األسبرطيون يتدربون عمي

الحركات وىم مرتدون معداتيم الحربية الكاممة , األمر الذي أضاؼ إلي ىذا التدريب العضمي مزيدا 
 من العنؼ .

وقد عني " ليكيرجاس " بأعطاء الرقص أىمية كبيرة في تربية الشباب . اآلمر الذي جعؿ لو أىمية 
 أكبر لدي " األسبرطيين " منو لدي مواطني الثقافات األخري .

 ميس الراقص : ػ سوفوك
كان موطنو األصمي ضاحية " كولونس " إحدي ضواحي " أثينا " وكان إبن صانع سيوؼ , ومن 

أجؿ ىذا فأن الحروب " الفارسية " والبموبونيزية " التي أفقرت األثينيين كميم تقريبآ , جاءت ليذا 
د الصحة , ناؿ الكتب المسرحي بثروة طائمة . وكان فضآل عن ثرائو رجآل عبقريآ وسيما جي

جائزتي المصارعة والموسيقي . فجمع بذلؾ بين ميارتين لوشيدىما أفبلطون إغتبط أشد أالغتباط 
 بوجودىما في رجؿ واحد .



وقد أمكنتو ميارتو في لعب الكرة وفي العزؼ عمي القيثارة من أن يقيم حفبلت عامة في الفنين 
س " ليقود شبان أثينا العراة في رقصة النصر .وكان ىو الذي أختارتو المدينو بعد واقعة " سبلمي

 ونشيدة . 
 بندار أوؿ مؤلؼ موسيقي لمرقص : ػ 

كان بندار ممثآل لمرحمة األنتقاؿ بين القرنين الخامس والسادس ؽ . م فقد ورث الصيغة الغنائية 
من العصر الذي قبمو , ولكنو مؤلىا بالفخامة المسرحية ولم يمبث الشعر من بعدة أن تخطي 

حدوده التقميدية , وجمع في المسرحيات الديونيسية بين الدين والمويقي والرقص جميعآ . لكي 
 تصبح أداه من أعظم األدوات لمتعبير عن فخامة العصر اليوناني الذىبي وعواطفو الجياشة .

 وكان بندار ينتمي إلي أسرة طبيعية تعود بأسموبيا الي أبعد العصور البدائية , وتدعي أنيا تضم
كثيرا من األبطاؿ القدامي الذين خمد ذكرىم في شعره وقد أورثو عمو , وىو موسيقي يجيد نفخ 

الناي , كثيرا من حب المويقي وشيئآ من براعتو فييا , وأرسمو أبوه ألي أثينا ليستزيد من ىذ الفن 
ة قبؿ تأليفيما الغائية الجماعية . ثم عاد طيبagethoclesوأجتكميز”lesusوفييا عممو السوس

ؽ . م وأخذ يدرس عمي يد الشاعرة  542أن يتم العقد الثاني من عمره أي قبؿ عام 
ولم يمبث أن كمؼ بأنشاء قصائد , كان يكافأ عمييا بسخاء في مدح األمراء corinnaكورينا

واألثرياء وأستضافتو األسر النبيمة في رودس , وتندروس , وكورنثو , وأثينا وأقام وقتآ ما في 
سكندر األوؿ المقدوني , نيرون األكرانسيماس , وىيرون األوؿ ممؾ سرقوصة وكان فييا ببلط األ

 جميعآ شاعر المموؾ , 
وكان عادة يؤجر عمي أغانيو مقدمآ تماما كما لو أن مدينة في أيامنا ىذه قد كمفت مؤلفآ مويقيآ 

الراقصون ويتولي أن يكرميا بتأليؼ قطعة غنائية , تنشدىا أحدي الفرؽ ويرقص عمي أنغاميا 
ىوتنظيم الغناء والرقص . ولما عاد بندار إلي طيبة حوالي السنة الرابعة واألربعين من عمره كرمتو 

 المدينو وأىدتو أعظم ىديو . 
 مفردات حركية لمرقص : – 2

يعتبر الرقص الشعبي ىو من اقدم انواع الرقص فيو مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ كمآ أنو يعبر 
ح ومعتقدات وطبائع الشعوب ويمعب دورا ىاما فى الترويح عن النفس وال يوجد مجتمع عن الرو 

متحضر او مازاؿ يعيش عمى الفطر اال ويدخؿ الرقص فى احتفاالتو ألنو ظاىرة اجتماعية ليا 
 مكانيا منذ القدم ومازالت حتى االن وسيبقى أبد الدىر ىو العامؿ المؤثر فى نفسية الشعوب.

 -كية لمرقص التاريخي :( مفردات حر 3



من التسمية يفيم انو رقص مرتبط بالتاريخ لكنو ليس كذلؾ بالظبط فنظرا الرتباط الرقص فى فترة 
عصر النيضة اعتبارا من القرن الخامس عشر بالببلط وقصور االمراء فى ايطاليا ثم الى فرنسا 

لتاريخية التى ليا اثر كبير منيا الى اوروبا فقد سمي بالرقص التاريخى نسبو الى ىذه الفطرة ا
حتى ان واضح فى نيضة الفنون جميعيا وقد ارتبط الرقص فى الببلط بالموسيقى ارتباطا وثيقا 

 تسمية الرقصة تسمي كذلؾ بالقطعى.
وقد يغير بعض مصممى العروض التشكيبلت وىذا مسموح ولكن ال يصح ابدا تغير الخطوات 

ة الى تسمية اخرى او نوع اخر من الرقص ومن امثاؿ الراقصة ألنو لو حدث ذلؾ لتحولت الرقص
 ىذه االنواع الكارديؿ , الفالس , المينويت , السارباندا , والجافوت.

 -( مفردات حركية لمرقص الحديث : 4
ويعتمد الرقص الحديث عمى اساليب وانماط مختمفة تبعد تماما عن انواع الرقص  سابقة الذكر 

وعدم تقيدىا باالوضاع بؿ لو لغة خاصة فى االداء التى اسسيا فيو يعتمد عمى حرية الحركة 
 بعض مشاىير الراقصين والمصممين والمبتكرين ليذا الفن وىم طبقا لترتيب سنة ميبلدىم

 . 1877سان دنيس روس )أمريكى ولدت بنيو جيرسي عام  -1
 . 1878إيزا دورا دانكان ) أمريكية ( ولدت بسان فرانسيسكوا سنة  -2
 . 1879فون ) مجري ( ولد في براتسبلفا  البان رودلؼ -3
 . 1893مارتا جرىام )أمريكية( ولدت فى باتسيمفانيا سنة  -4
وفي اوروبا كان لمراقص المجري اثر كبير فى انتشار اسموبو فى الرقص الحديث وكان  -5

صاحب نظريات تحميمية وفمسفية وكانت نظريتو ان الحركة الخارجية يجب ان تكون الحقة لحركة 
 ة نابعة من تركيز عميؽ لمفكرداخمي

من ىذه التحميبلت نستطيع أن نقوؿ : أن الرقص قد بدأ بصورة ما كانت بدائية بطبيعة الحاؿ 
 ولكنيا بدأت مع االنسان االوؿ قبؿ الدراما الكبلمية وقبؿ التربية الرياضية .
ال مفر من توخي  ولذا فأن من المؤكد أن تاريخ الرقص مرتبط بظيور الحياة البشرية ػ إال أنو

الحذر عند ذكر تاريخ الرقص لدي االنسان البدائي وذلؾ لقمو أو ندرة االدلو والبراىين القويو التي 
تمقي الضوء الكافي عمي ىذا التاريخ والتي قد يسبب أفتقارنا الييا الوقوع في الخطأ لذا لم يكن 

ؾ يمكن االستعانو بما كتب عن من الممكن أبراز مرحمة االنسان البدائي بصورة دقيقة وعمي ذل
الحياة البدائية في العصور الحديثة من تصوير شامؿ ليذه الحياة كما لو كانت عمي غرار الحياة 



في بعض المجتمعات المعاصرة التي ىي عمي درجة من التخمؼ والبدائية يفترض أنيا تماثؿ ما 
 وسيمو لتفسير الماضي . كان عميو االنسان البدائي وبذلؾ يمكن أن يستغؿ الحاضر بوصفو

ىذا وقد وجد في بعض الكيوؼ في أيبريا بعض الرسومات التي تزين ىذه الكيوؼ والتي ترجع 
الي أواخر حقبة البالبوزري , وتمثؿ ىذه الرسوم رجاال يرقصون حوؿ أطياؼ الحيوانات وأقوي 

عبيرا عن رغباتيم في االحتماالت في تفسير تمؾ الرسوم ىو أنو ىؤالء البدائيين كانوا يرقصون ت
 قتؿ الحيوانات عن طريؽ صيدىا .

كانت العبلقة بين االمان والتوافؽ البيئي تسيطر عمي المجتمع البدائي ونظرا لعجز االنسان في 
ذلؾ الوقت عن تفسير الظواىر الطبيعية وخوفو المتواصؿ من ىذه القوي الطبيعية الميولو التي 

ور التي ال يدرؾ كنييا لوجود قوي غامضة من وررائيا النجوم تيدد أمانو فقد بدأ في تعميؿ االم
والعواصؼ والرعد والموت وغيرىا من الظواىر التي ال تفسير ليا كانت تتسم في نظره بطابع 

 روحاني .
رضائيا لكي تستجيب لحاجتو  االمر الذي إضطره إلي البحث عن وسائؿ استمالو ىذه االرواح وا 

لتي استغميا في طقوسو الدينية فيو يتحدث عن اليتو بمغة الحركة وكان ذلؾ عن طريؽ الحركة ا
ويصمي ليا ويشكرىا ويثني عمييا بمغة الحركة الراقصة ولم تكن لمحركة الراقصة عند االنسان 

البدائي أي تنوع إذ أن المجتمع كمو كان محكوما بظروؼ معيشية واحدة و مع ذلؾ تطورت الحركة 
فاالت ورقصات مختمفة وأصبح من المحتم اال يسمح ألي فرد بالخروج بالتدريج لطقوس دينية واحت

عمي المنيج الثابت الذي يسيرعميو أباؤه عمي أساس أن ذلؾ خير وسيمو لضمان رضا االرواح 
 وأقامة السبلم معيا .

فالرقص في مجممو عند الشعوب البدائية ىو الطريقة الوحيدة في إبراز مشاعر المحبة والتقديس 
رواح الخيرة وأيضا لمحاولو تجنب غضب االرواح الشريرة التي تبعث الييم بالكوارث وكان نحو اال 

الذي يبتكر الرقصات المختمفة لممناسبات المختمفة ىو الكاىن أو الطبيب الروحي الذي كان يداوي 
 الناس بالسحر.

 نشأة الدراما الحركية : ػ 
ألوان النشاط االجتماعي إذ أن المجتمع كمو كان والرقص بالنسبة لمشعوب البدائية يعتبر لونآ من 

محكوما بظروؼ معيشية واحدة فمثآل كان ىؤالء البشر يرقصون لمصيد الذي كان ىدفآ من 
أىدافيم فالحركة ىنا إن لم تكن موحدة فيي عمي االقؿ متشابية عند كؿ االفراد فيو تكنيؾ موحد 

بين رقصة صيد ورقصة حصاد في ظروؼ موحدة يختمؼ فحسب عندما تختمؼ النوعية 



............ ألخ فرقصة الصيد ليا " التكنيؾ الخاص بيا " ولميا خطواتيا ورقصة الحصاد كذلؾ 
وىما يختمفان عن الرقصات االخري .... وىكذا وبطبيعة الحاؿ كانت ىذه الرقصات أقؿ من أن 

 تستغؿ إمكانات الجسم البشري كمو .
ديني كان لو أكبر االثر في الرقص بجانب أنو وسيمو لمترويج " ومما ال شؾ فيو أن الطابع ال

والتآلؼ االجتماعي والتعبير عن نوعيات الرقص المختمفة . وكان لو أيضآ زيو الخاص فالرجؿ 
البدائي عندما كان يؤدي رقصاتو يكون مرتديآ زيآ ممفتآ لبلنظار أو قناع ليمثؿ بو أشكاؿ االرواح 

ر العادية لمخوؼ والكراىية والحب واالنتصار بحركاتو التي تشتمؿ وااللية وىويعبر عن المشاع
 عمي وثبات يتخمميا خشوع وركوع " 

ومثؿ ىذه الرقصات تكون عادة من خبلؿ حركات تعبيرية متضمنة الحركات البدنية التي تمثؿ 
يد عناصر البيئة التي يعيش فييا كوثبة الحيوان وحركة االمواج وىياج العاصفة كنوع من تقم

ستغبلؿ لخبراتو التي أكتسبيا من البيئة المحيطة بو والظروؼ المناخية ....  وا 
كما أن ىناؾ أيضآ رقصة لكؿ مناسبة يحتفؿ بيا أنسان البيئة الفطرية يتحدد موعدىا ومكانيا 
بحسب مقتضيات الحاؿ . غير أن طبيعة كؿ رقصة تختمؼ من بيئة إلي أخري بحسب التقاليد 

نيما لكن طبيعة كؿ رقصة تظؿ ثابتة في تفصيبلتيا عند القبيمة الواحدة حتي المرعية لدي كؿ م
 لو أنتقمت من جيؿ إلي جيؿ .

 أشير الرقصات عند االنسان البدائي : ػ 
ومن الرقصات الشائعة لدي الشعوب البدائية تمؾ التي تتميز بارتباطيا بأغراض معينو مثؿ التي 

من االرواح الشريرة وفي كثير من االحيان كان طبيب  تعمؿ عمي تحرير الجسم والروح والنفس
القرية أو كاىنيا يمجأ إلي أداء رقصة فردية ليطرد االلم واالذي عن أحد المرضي من أبناء القبيمة 

. 
 رقصة الصيد : ػ 

من االمثمة عمي السحر المحاكاة التمثيمية عند الجماعات البدائية ما تركو سكان الكيوؼ الذين 
شون عمي صيد الحيوانات المتوحشة قبؿ عشرين ألؼ سنو أو نحو ذلؾ في الحقبة كانوا يعي

الحضارية البدائية المسماة " بالمجدلية " في اصطبلح العمماء فقد عثرت الكشوؼ في تمؾ الكيوؼ 
 “ font de gaumeوخاصة في جنوب فرنسا وأشيرىا كيؼ فونت دي جوم "

  Dordogneفي حوض نير "  



أي في الجانبين sananderبانيا وأشيرىا كيؼ " التاميرا " في أقميم " سنتاندر وفي شماؿ أس  
من جباؿ البرانس عمي رسوم بعضيا ممون وبعضيا متعدد االلوان رسميا عمي الصخر في جوؼ 
ىذه الكيوؼ في جنباتيا وفي السقوؼ ىؤالء الفنانون االوائؿ من الصيادين في العصور الحجرية 

وىذه الرسوم إلي جانب تصويرىا ألنواع الوحش من الفيمو البائدة " paleolihicالقديمة 
mamouth والرنوrendeer والثيران الوحشيةbison وغيرىا تمثؿ لنا أحيانا أقدم مشيد تمثيمي

انتيي إليو عممنا وىو مشيد أولئؾ الصيادين البدائيين الذين يمثمون دور ىذا أو ذلؾ من أنواع 
عا من جمد الحيوان ورأسو عمي اختبلؼ فصيبلتو ونوعو وىم يطمعوننا في الحيوان وقد أتخذوا قنا

 بعض ىذه المشاىد عمي ما كانوا يزاولونو من الطقوس السحرية بالمحاكاة الراقصة التمثيمية .
ولما كان القوم في مطاردتيم لمحيوان قد عمموا أساليبو وسائر حركاتو وسكناتو وصيحاتو فإن 

 رقصة ال تكاد تختمؼ عن الحقيقة في شيئ . محاكاة الراقص ليا في
ويمضي الراقص في رقصة التمثيمي لمثور حتي إذا أدركو اإلعياء رماه الجماعة بسيم فيرتمي 
عمي االرض فيجرونو خارج الحمبة حيث يتظاىر بعضيم بتقطيعو ويتقدم من الجماعة من ينزع 

حمقة ويبمغ من نجاح المحاكاة في ىذه قناعو الحيواني لينتفع بو ويستأنؼ الراقص مكانو وسط ال
عتقاد المشاىدين أجمعين فيما ليذه المحاكاة  الرقصة أن يزيد إعتقاد الصائدين الراقصين وا 

 الراقصة التمثيمية من فاعمية قوة السحر .
 رقصة الحب والخصب : ػ

لي جانب ما رأيناه من تمؾ الطقوس السحرية لمرقص التمثيمي لمصيد إعتمدت الطقوس السحرية  وا 
نبات األرض فضآل  عمي ضرب آخر من الرقص التمثيمي حين عرفت الجماعات البدائية الزراعة وا 
عن أستئناس الحيوان وتربيتو واألستكثار منو وكانت ىناؾ طقوس تعرؼ بأسم " الرقص التمثيمي 

تبدو لمحب " وكان المقصود بيذه الرقصة إستثارة القوي الطبيعية في األرض تمؾ القوي التي 
خامدة ىامدة في الشتاء من كؿ عام ليتحقؽ ليم من أستثارتيا المقاح ومن وراؤه الخصب والنماء 
واإلنتاج بيدأنو يحدث في كثير من األمثمة الغرامية أن يكون المغزي مغزي دينيآ متصآل بشعائر 

 اإلخصاب الجنسي والرمزية التناسمية .
 رقصة المطر : ػ 

صات والشعائر التي تقام إلتماسآ لمغذاء فالقبيمة تحتاج إلي المطر تعتبر رقصة المطر من الرق
الذي ينمي المحصوالت الزراعية لتحصؿ القبيمة عمي الطعام الوفير وليذا فالرقص الممجأ األوؿ 
إلي اآللية التي تستطيع أن تفيض عمييم بالبركات وليذا ترقص القبيمة رقصة المطر ويعتقد 



" من الواليات المتحدة األمريكية "أن الكاىن أو الطبيب ىو قبؿ كؿ بعض ىنود الجنوب الغربي 
 شيئ " صانع المطر " ألن السماء ال تستطيع أن تمنح نعمة أثمن من نعمة الماء .

وقد تطورت رقصة المطر التي تقيميا القبيمة لؤلستزادة من األطعمة النباتية بعد معرفتيم بأىمية 
نبعاث الزراعة حتي نشأت في النياية ت مؾ االحتفاالت الموسمية وبخاصة اإلحتفاؿ بالربيع وا 

األرض بعد موتيا ثم اإلحتفاؿ بالحصاد أو جمع المحصوؿ وىذان األحتفاالن يسودان العالم كمو 
 اليوم .

 رقصة الجاموس : ػ 
كما كانت ىناؾ أحتفاالت لمزراعة ورقصة الحصاد كانت ىناؾ أيضآ رقصات من أجؿ األطعمة 

ففي ىذه المرحمة من مراحؿ اليمجية التي كان القنص عمؿ اإلنسان الرئيسي في الحياة  الحيوانية
. 

كانت المجاعة التي تيدد الناس بالموت كان البد أن تقابؿ بخطط مباشرة لسد النقص في المحوم 
التي يوفرىا صيد الحيوانت ومنيا الجاموس ومن ىنا كان من عادة الينود الماندانيين القاطنين 

اؿ " المسوري " إقامة رقصة مسرحية يسمونيا ) يا جاموس ( وذلؾ حينما يندر وجود المحم شم
فإذا أبطأت اآللية في األستجابة لصبلتيم أي رقصاتيم إستمر الراقصون في أحتفاالتيم يتناوبون 

الرقص جماعة بعد جماعة عدة أيام حتي يرسؿ إلييم الكشافون من يخبرىم من الريؼ الذي 
 نيم شاىدو قطعانآ من الجاموس .حوليم بأ

 إحتفاالت التدشين الراقصة : ػ 
ىي قيؿ كؿ شيئ طقوس يقوم بيا أصحابيا حينما يصؿ ولد من أوالدىم سن الحمم أي في عداد 

 الرجاؿ .
وىناؾ بعض القبائؿ تشكؿ اإلحتفاؿ التدشيني تشكييآل خاصآ ييدفون بو إلي إلقاء الخوؼ في 

من الرجاؿ ومن يكبرونيم سنآ حتي يستطيع ىؤالء الرجاؿ األحتفاظ  قموب األوالد صغيري السن
بسيطرتيم ورقابتيم عمي الشئون العامة ولذا تنحو ىذه الرقصات نحو الرعب والفزع مما يفسر لنا 

 ذلؾ المظير المخيؼ الذي تبلحظو في األقنعة البدائية .
 رقصات الحرب : ػ 

لحرب ممارسة فعمية ويبدوا أنيم ييدفون بيا إلي ىدفين إن جميع القبائؿ البدائية تمارس رقصات ا
 : ػ 

 األوؿ : ػ  أن يكسبوا اآللية إلي جانبيم في المعركة 



الثاني : ػ  أن يثيروا في قموب المحاربين أنفسم من الشجاعة واإلقدام مما يجعميم يحاربون في 
 حماس شديد .

األداء التمثيمي الذي يمتزج فيو إمتزاجا وفي تقوية  روح الحرب بالرقص فرصة لتمؾ األنماط من 
 معقدآ بعناصر المسرحية وعناصر الدين واألغراض العممية .

رقصة من رقصات الحرب لدي قبائؿ الناجا في lomis havemyer(  1ويصؼ لومسيافماير ) 
 الشماؿ الشرقي من اليند فيقوؿ : ػ 

كر والفر مسددين الضربات قاذفين بالحراب " أنيا تبدأ بعرض لممحاربين الذين يقومون فيما بعد بال
كأنيم في حرب حقيقية إنيم يزحفون إلي األمام وىم في عددىم الحربية مقتربين من األرض بقدر 
المستطاع بحيث ال يظير أمامؾ إال صؼ من الدروع حتي إذا إقتربوا كؿ القرب من العدو الموىوم 

عون من األرض خصآل من الحشائش ترمز إلي وثبوا وىاجموا وبعد قتميم الفريؽ المناوئ ينتز 
رؤوس القتمي ويشرعون في قطعيا بفئوسيم الحربية وفي عودتيم إلي ديارىم تراىم يحممون قبلئؿ 

من الطين الجاؼ فوؽ كواىميم وكأنيا رؤوس أناس حيقيقين فأذا وصموا إلي القرية لقيتيم 
 صر .النساء البلتي يشتركن معيم في غناء ورقص إحتفاآل بالن

 ب ػ أنسان العصر الحجري : ػ 
 العصر الحجري ىو العصر الذي كانت فيو أدوات األنسان وأسمحتو تعد وتصنع من الحجر .

 وينقسم العصر إلي عصرين أوليما :ػ 
 عصر الحجر غير المصقوؿ . 

 والثاني : ػ العصر الحجري المصقوؿ .
حتو لم يكن يعرؼ كيؼ يصقميا , ثم جاء ذلؾ أن األنسان حينما بدأ يتخذ من الحجر أدواتو وأسم

لؾ العصر الذي أستطاع فيو أن يصقؿ الحجر قبؿ أن ينتقؿ اإلنسان إلي عصر أستعماؿ 1بعد ذ
المعادن وال سيما النحاس والذىب والبرونز حيث بدأ التاريخ األنساني الذي بدأ فيو األنسان 

قامة المباني التي تحدثنا آثارىا الباقية بأ خبارة , ونستطيع أن نتصور مدي نمو أمكانات الكتابة وا 
 إستخدام إنسان العصر الحجري لمجسم البشري . فقد بدأت خبرتو وتجاربو   المكتسبة .

 -رابعا :
 المشاىد االيجابي والسمبي لفن الباليو : 



دراؾ وحب  ان المشاىد لفن الباليو يمر بمراحؿ متعددة حتى يكون متذوقا ليذا الفن عن فيم وا 
تمتاع ويأتى بع ان يكون المشاىد قد شاىد عروضا فنية كثيرة اكتسب من ورائيا عمما واعيا واس

 ومعرفة واسعة ليذا النوع من الفنون .
وأوؿ ىذه المراحؿ تبدأ من الطفولة ومنذ ان يصبح الطفؿ تمميذا بالمدرسة ويكون تحت إيد أمينة 

 يفو . من معمميو المسئولين عن ثقافتو بصرؼ النظر عن ما يض
وفن الباليو ىو احد ىذه الفنون التى تستيوى بعض االطفاؿ خاصة ىؤالء االطفاؿ الذين يميمون 
الى الحركة ويتمتعون بااليقاع الحركى ويمتمكون خياال واسعا . وىذه االشياء من السيؿ التعرؼ 

لذى يميؿ الى عمييا عند األطفاؿ فيناؾ بعض االطفاؿ يميمون الى الحركة اكثر من البعض االخر ا
اليدوء والتحرؾ ببطء ويمكن مبلحظة ذلؾ فى األطفاؿ االكثر من سن الدراسة ويبدأ ىذا من السنة 

قانية تقريبا عند االطفاؿ فما ان يستمتعو الى ايقاعات او حتى التصفيؽ اؿ وتراىم يتحركون ال
 عمى ىذه االيقاعات . 

فى بداية األمر ان تزيد من الجرعات التى  فإذا وجدنا اطفاال يميمون الى ىذا استاطعت األسرة
تعطى ليم سواء حركية او خيالية ثم يأتى دور المسؤولين والمدرسين عن تعميم وتربية األطفاؿ 
فيم الذين يوجيون الطفؿ التوجيو السميم المناسب فقد يبرز الطفؿ فى احد المجاالت الفنية التى 

 لباليو . تستمد عمميا من خبلؿ االداء الحركي مث فن ا
وتستمر مراحؿ تعميم وثقافة المشاىدة عند الطبلب فيتعرؼ عمى انواع الفنون المختمفة فى مراحؿ 
السنية المختمفة فيذىب كؿ طالب وكؿ انسان الى ما ييواه من انواع الرياضة وفن الباليو ايضا لو 

لنضع بعض النقاط جميوره الفنان المتذوؽ ليذا الفن ولكنو يختمؼ بين مشاىد سمبي وايجابي و 
 لكؿ منيما

 -المشاىد السمبي :
المشاىد السمبي ال يستطيع ان يتذوؽ الفن حتى لو كررنا لو المشيد مرة تمو االخر وليذا لن 

يستطيع فى يوم من االيام ان يكون احد الجميور ليذا الفنوىو الينفعؿ مع ما يشاىده وال يشعر 
 بروعة ادائو .

ا ليذا الفن بعض تمؾ المجموعات التى تذىب لمشاىدة الباليو ليس ومن المشاىدين السمبيين ايض
حبا فيو وانما كنوع من التظاىر بالتقدمية واالرستقراطية . وىذا النوع من المساىدين قد يعرؼ 

 الكثير عن ىذا الفن وثقافتيم واسعة لكن انفعبلتيم ليست صادقة فى اغمب االحيان .
 -المشاىد االيجابي :



لمجموعة العارفة بيذا الفن وقد تأتى معرفتيم منذ طفولتيم فى ان يكونو مارسو فى ومنيم تمؾ ا
 مدرستميم او قرءو عنو او شاىدوه كثيرا من خبلاللوسائؿ المختمفة .

او قد يكونو قريبين من مجاؿ ىذا الفن لحبيم واعجابيم بو فيصبحون بذلؾ اصدقاء لمفنانين 
 م يستطيعون ان يفيموا الكثير .ن وباستمرار تعامميالمئدين ليذا الف

والمشاىد االيجابي يمكن ان يكون احد اعضاء ىيئة التدريس الو التدريب ليذا الفن وتكون 
مشاىدتو ىنا مختمفة عن نظرة المشاىد الياوى فيو يشاىد وفى نفس الوقت يعقد مقارنة بين ما 

 يشاىده وبين االعماؿ الفنية العظيمة التى شاىدىا من قبؿ .
ا تون نظرة جميور المشاىدين من الذين يعرفون الباليو حؽ المعرفة فى غالب االحيان نظرة وىن

الناقد الفنى اكثر منيا نظرة المستمع العادى . ومن الممكن ان يوجو تبل ميذه بعد ىذه المشاىدة 
 لمنواحى السمبية التى قد شاىدىا كذلؾ النواحى االيجابية التى كانت بالعرض .

 لمشاىد اإليجابي ىو احد فنانى نوع اخر من الفنون  وىنا يكمن شيئانوقد يكون ا
 وىو اما أن يذىب الفنان لئلستمتاع الفني . -األوؿ :
أو أن يذىب بصفتو ناقدا فنيا لنوع من انواع الفنون التى تشترؾ مع فن الباليو كعامؿ  -الثاني :
 مساعد .

فنى تكون ايجابيتو عائدة عميو بطريؽ مباشر كما وفى الحقيقة ان المشاىد االيحابي لئلستمتاع ال
 انيا تعود عمى الفريؽ ككؿ بطريؽ غير مباشر وىو بكثرة جميور المشاىدين

وليست االيجابية فى المشاىد تتوقؼ عمى مدى تشجيعو لمعمؿ الفنى فيذه نظرة سطحية بحتة 
او بارتفاع الصوت بكممة لممشاىد االيجابي فقد ال يحتاج العمؿ الفنى الى التشجيع بالتصفيؽ 

برافو بؿ يجب ان يتفوؽ المشاىد االيجابي عمى مثؿ ىذه السطحيات فيكون ىو ذلؾ المشاىد 
الذى كمما رأى عمبل فنيا اثر فى كيانو واستمتع بو ويحب ان يراه مرة اخرى فيو يجد فيو المتعة 

 والجماؿ .
جميور المشاىدين العارفيين بيذا وفى بعض األعماؿ مثؿ الفصؿ الثاني لباليو جيزيؿ نجد ان 

الباليو ال يصفقون خبلؿ الفصؿ الكمو وذلؾ الرتباط احداث الفصؿ كميا ببعضيا واذا حدث ان 
انفعؿ الجميور بالتصفيؽ نجد ان الفنانين المؤديين لعمميم عمى المسرح ال يردون التحية 

يات التى تميؿ الى روح باالنحناء انما يستمرون فى عمميم عكس ماتشاىده مثبل فى البالي
ميارتو الفردية إلرضاء جماىيره التى قد تبدأ فى التصفيؽ االستعراض والتى يبرز فييا كؿ راقص 



قرب نياية الرقصة او انيا قد تبدأ فى التصفيؽ بمجرد ظيور الراقص عمى المسرح كما فى الجران 
 با فى الفصؿ الثالث من باليو دون كيشوت .

ضح انو يوجد جميور ايجابي واحد فى  كمتا الحالتين البعض يشارؾ الفنان ومن ىذين المثمين يت
احاسيسيو بالتزام الصمت خبلؿ االداء واالخر يشارؾ الكؤدين فى كؿ اداء حرفي جيد بالتصفيؽ 

 والتشجيع وىذا يتوقؼ عمى موضوع ودرجة تفيم الجميور لو .
ضطرون الى التشجيع بالتصفيؽ بعد وبعض االحيان يصعب عمى المشاىدين االيجابين الصمت في

اداء عمؿ فنى ويظير ذلؾ فى الرقصة المزدوجة ) أالداجيو ( فى الفصؿ الثاني فى باليو بحيرة 
البجع وىنا نقوؿ ان االداء الفنى في ىذه الحالة قد وصؿ الى درجة عالة من االبيار األمر الذى 

العرض لتحيتيم وىذا يضيؼ الى العمؿ  أدى أن يصفؽ الجميور رغم عممو بأن الفنانين لن يوقفو
 الفنى درجة نجاح اعمى وترتفع الحالة النفسية لمفنانين فيزدادو عطاءا لفنيم .

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -الفصؿ الثالث نماذج من البالييات اليادفة :
 -الدراما الحركية :
 بحيرة البجع

 -باليو من اربع فصوؿ :
 موسيقى          :   بيتر ايميش تشايكوفسكي

 ليؼ ايفانوؽ –التصميم األوؿ   : ماريوس بيتيبا 
 م 1895/  1/  27بسان بطرسبرج فى  –مسرح مارينسكي العرض األوؿ   :  

 تصميم الديكور والمبلبس فى مصر : ؿ.رالدوفينوكوؼ



 إعادة التصميم واإلخراج مع بعض االضافات : لفرقة باليو اوبرا القاىرة . د . عبد المنعم كامؿ .
 -ت :الشخصيا

 روتبرت الى بجعة –أوديت : شابة جميمة سحرىا الساحر 
 اوديميا : ابنة الساحر روتبرت

األمير سيجفريد : امير سيبمغ سن الرشد والمقروض ان يختار لنفسو شريكة العمر ولكنو وقع فى 
 حب اوديت فرفض الزواج من اى فتاه لتعمقو بحب اوديت .

 الممكة : ام األمير سيجفريد
 ساحر استطاع ان يسحر الفتيات الى بجعات نيارا ويفؾ عنيم السحر ليبل  روتبرت :

 الميرج : تابع األمير ووصيفو
 ولفجانج : الواصي عمى األمير سيجفريد

 راقصين : مجموعة من الشبان يؤدون الرقصات المختمفة فى الفصؿ األوؿ والثالث 
 خؿ العرضراقصات : مجموعة من الفتيات يؤدين الرقصات المختمفة دا

 أميرات ونببلء : ضيوؼ الممكة فى الحفمة المقامة فى القصر فى الفصؿ الثالث
 أصدقاء األمير : مجموعة من سن األمير سيجفريد 

 حراس : مجموعة من الحراس يقفون بجوار باب القصر فى الفصؿ الثالث
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ األوؿ 
 انوراماالمنظر : داخؿ حديقة القصر ويظير منظر القصر عمى الب

 اإلضاءة : حفؿ ليمي داخؿ القصر
 أحداث الفصؿ األوؿ 



تدور احداث الفصؿ األوؿ داخؿ حديقة القصر ونرى األمير سيجفريد يقضى وقتا طيبا مع اصدقائو 
فى مرح ورقص ويتبعو الواصى عميو حيث لم يبمغ سن الرشد بعد كما يتبعو ايضا وصيفو وتابعو 

 الميرج .
ر لتبمغ الحاضرين بان االمير سيبمغ سن الرشد وبيذه المناسبة سيقام حفؿ تحضر الممكة ام االمي

 . كبير وسوؼ يختار األمير فى ىذا الحفؿ شريكة حياتو وتدعو الجميع لمحضور ثم تنصرؼ
يواصؿ الجميع الرقص ثم ينتاب االمير شيء من الوجوم واإلكتئاب فينصحو أصدقاؤه بالخروج 

 ى رحمة صيد عمى البحيرة وينتيى بذلؾ احداث الفصؿ األوؿ .لمصيد ويقرر الجميع الخروج ف
 الفصؿ الثاني 

 المنظر : عمى شاطئ البحير ويظير فى الخمفية وعمى بعد قمعة قديمة
 اإلضاءة : ليمية قبؿ طموع الفجر

يصؿ األمير  –تدور احداث الفصؿ حوؿ البحيرة التى توجد بيا فتيات جميبلت مسحورات بجعات 
 ويحاوؿ ان يصيد بجعة ولكنو يراىا تتحوؿ الى فتاة جميمة . الى البحير 

ويقترب منيا ولكنيا تحاوؿ ان تيرب منو ولكنيا ال تستطيع اليروب ويتقاببل ويشعر كبل منيما 
بالحب من اوؿ نظرة وتدخؿ باقى الفتيات المسحورات بجعات ويرقص الجميع رقصات ثنائية 

 .(corps de ballet)الباليو وثبلثية ورباعية تؤدييا مجموعة ىيئة 
كما يقدم األمير وأوديت اشير رقصة ثنائية فى مجاؿ فن الباليو وىى تعرض كثيرا فى برامج 

 المنوعات . وتتوالى األحداث ويقسم األمير بأنو يحب أوديت . 
وىنا يظير الساحر  روتبرت بقوة السحر التى يسحب بيا الفتيات بعد ان تحولت الى بجعات ويطر 

 مير وتنتيى بذلؾ احداث الفصؿ الثاني .األ
 الفص الثالث

تدور احداث الفصؿ داخؿ القصر , ويحضر المدعون فى الحفؿ وكذلؾ المؤدون لمرقصات النوعية 
مجاممة منيم لمحفؿ واثناء الرقص يبمغو الحارث عن حضور فارس وابنتو , ويدخبلن الى ساحة 

بين ابنة الفارس والفتاة المسحورة كبير وظن انيا ىى فإن الشبو القصر ويختمط األمر عمى األمير 
اوديت ويذىب الى والدتو ويبمغيا انو وجد شريكة حياتو ولكن الفارس وىو الساحر روتبرت يطمب 
من األمير ان يقسم ليا بحبو فيقسم األمير وىنا يكتشؼ الخطأ الذى وقع فيو عندما تظير اوديت 

أخطأ وأقسم كذبا ويجري األمير خارجا من القصر ليذىب  من شباؾ فى خمفية القصر فيتأكد أنو
 الى البحيرة ليمتقي بأوديت .



 الفصؿ الرابع
 المنظر : نفس الفصؿ الثاني .

 اإلضاءة ليبل ثم تصؿ فى نياية الفصؿ الى اضاءة كاممة .
 يبدأ الفصؿ بظيور أوديت وىى تشكو لزميبلتيا أنيا خدعت فى حبيا ولن يبطؿ السحر عنين فقد

 فشمت فى الحب الصادؽ الذى وعدىا بو األمير والذي سيكون سببا فى ابطاؿ مفعوؿ السحر .
يحضر األمير الى البحيرة ويدافع عن حبو ألوديت ويدور صراع بينو وبين الساحر وينتصر عميو 
ويموت الساحر ويبطؿ مفعوؿ السحر فتعود البجعات الى فتيات جميبلت وبذلؾ ينتصر الخير عمى 

 الشر.
 لوركيانا

 باليو من ثبلثة اجزاء ومقدمة
 موسيقى : اسبانية متنوعة

 تصميم واخراج : مارؾ مناسكانانيان
 تصميم وتنفيذ الديكور : مصطفى صالح

 الشخصيات
 توريادور : مصارع ثيران شاب قوى وجميؿ
 سوليدات : فتاة جميمة تحب شابا وتوفى

 دات الشبح : شبح الشاب المتوفى الذى كانت تحبو سولي
 شباب : مجموعة من الشباب والشابات

 راىبات : بعض السيدات بمبلبس الرىبان
 عجائز : بعض الرجاؿ والسيدات العجائز

 
 
 
 
 
 

 المقدمة 



 وىى عبارة عن افتتاحية قصيرة تبدأ بعد دؽ اجراس كنائسية 
الحداد تبدأ بعد فتح الستارة عمى اضاءة خافتة وبعض الرىبان بأيدييم شموع وىم فى مبلبس 

 السوداء عمى شخص عزيز متوفى ثم يظمم المسرح ليبدأ الجزء األوؿ .
 

 الجزء األوؿ 
وفكرة ىذا الباليو ان الفتاة سوليدات فقدت حبيبيا فشعرت بخيبة أمؿ ويأس من الحياة فيى لن 

 تستطيع نسيانو وتأتى الحركة من تأثير األشعار التى كتبيا لوركا وىى .
 البسة ثوب الحداد

 غارقة تحت السواد                       
 ينكمش العالم خمؼ دمعيا
 فى قمبيا                        
 تتسع األحزان تمتد امتداد
 البسة ثوبا                        

 غارقة تحت السواد
 

ي ولكن سوليدات ماتمبثت ان ترى ان الحياة تحاوؿ ان تجذبيا الييا لتخرجيا ما ىى فيو حتى تنس
الموت وتعود لحب الحياة . فترى سوليدات الشباب وىم يعيشون حياتيم فى مرح وتسمع اجراس 

 الكنائس وىى تدؽ فى األعياد فيدؽ قمبيا الى الحياة مرة اخرى لتعود فترقص
 وتغنى كما كانت . 

 وفجأة نجدىا تخمع عنيا مبلبس الحداد السوداء وتنزؿ الى ساحة الرقص
 

 الجزء الثاني
 من ابيات الشعر التالية ظيرت فكرة الجزء الثاني من باليو لوركيانا بإحساس

 
 ؟مؿء اعماؽ السما الخضر المجوم 

 النجوم الخضر امست تتؤلأل                    
 فمم الحب ترى ليس يدوم ؟



 ما الذى نفعمو كي ال يضيع                                  
 ما الذى يخبئو ىذا الربيع

 لسوليدات وماذا سوؼ يحدث                                
 نبئينا يا نجوم

 
 ومن ىذا نجد ان الرغبة فى الحياة قد انتصرت عمى الحزن والحداد .

 فى حمبة المصارعة –لتوريادور  -فقد تقابمت مع مصارع تيران 
ان تيرب منو  فبدأ قمبيا يشعر بالحب ولكن شبح حبيبيا األوؿ المتوفى ال يفارقيا , فتحاوؿ

 وتحاوؿ ان تختفى وسط الناس .
 
 

 باليو روميو وجوليت
 عن مسرحية وليم شكسبير بنفس اإلسم

 موسيقي : سيرجي بروكوفييؼ
 عبد المنعم كامؿ –جونكرانكو = ماكميبلن  –تصميم الرقصات : ليونيد الفروفسكي 

 تصميم الديكور : لفرقة باليو اوبرا القاىرة عبد اهلل العيوطي . 
 إخراج  : عبد المنعم كامؿ .

 
 

 الشخصيات
 إسكالوس : حاكم مدينة فيرونا بإيطاليا

 عائمة مونتاجيو :
 السيد مونتاجيو : عميد األسرة ووالد روميو . 
 روميو : شاب وسيم ىادىء الطبع ميذب .

 السيدة مونتاجيو : زوجة مونتاجيو وام روميو سيدة أرستقراطية .
 يب ألمير فيرونا شاب مرح .مركوشيو : صديؽ روميو وقر 

 يحب الميو والمرح . –بنفوليو : شاب من سن روميو ومركوشيو وىو صديؽ وقريب لروميو 



 بمتاززار : خادم روميو .
 عائمة كابوليت :

 السيد كابوليت : عميد األسرة ووالد جوليت
 السيدة كابوليت : زوجة كابوليت وأم جوليت

 ر .جوليت : شابة جميمة فى مقتبؿ العم
 تيبالت : ابن عم جوليت شاب حاد الطبع سريع الغضب عضبي المزاج .

 باريس : شاب من نببلء مدينة فيرونا قريب لحاكم المدينة
 االب لورانسو : واعظ الكنيسة وىو راخب من الفرنسيسكان

 وصيفة جوليت : ىى مربية جوليت وتابعة ليا .
  حراس –خدم  –موسيقيون  –أمراء وأميرات : ضباط 

م وىى 1994وأحداث الباليو بإختصار كما وردت ببرنامج فرقة باليو اوبرا القاىرة اكتوبر عام 
 تتكون من اثني عشر مشيدا فى ثبلثة فصوؿ .

 
المشيد األوؿ : السوؽ روميو يبلحؽ محبوبتو روزاليندا قى شوارع فيرونا ومع ضوء النيار يبدأ 

 جار بين العائمتين .اىؿ فيرونا فى الظيرو بالسوؽ وفجأة يحدث ش
 المشيد الثاني : حجرة جوليت . فى حجرتيا مع صديقتيا فى سعادة ومرح . 

 وعندئذ تدخؿ والدتيا الحجرة لتقدم الييا خطيبيا باريس .
 المشيد الثالث : بيو قصر كابوليت .

دا وىناؾ تقيم عائمة كابوليت حفبل لؤلصدقاء ويتسمؿ روميو الى الحفؿ رغبة فى التقرب من روزالين
 يرى جوليت ويقع اإلثنان فى الحب من النظرة األوؿ .

 المشيد الرابع : لبشرفة .
 يعترؼ كؿ من روميو وجوليت لآلخر بحبو ويتعاىدا عمى اإلخبلص إلى األبد .

 
 الفصؿ الثاني :

  
 المشيد األوؿ : الميدان

 لتسممو خطابا من جوليت . يقيم اىؿ فيرونا احتفاال بالعيد وتظير المربية وىى تبحث عن روميو 



 المشيد الثاني : دير االب لورانسو .
 يمتقى كؿ من روميو وجوليت لدى األب لورانسو الذى يتولى اتمام مراسم زواجيما . 

 
 الميدان المشيد الثالث :

يستمر االحتفاؿ وفجأة يشب صراع بين تيبالت ومركوشيو وينتيى بمقتؿ األخير يتدخؿ روميو فى 
 نفسو مضطرا لمخوض فى مبارزة تنتيى بمقتؿ تيبالت . األمر ليجد

 الفصؿ الثالث : حجرة نوم جوليت .
يترؾ روميو زوجتو جوليت بعد ان يقضى ليمتو األخيرة فى مخدعيا ثم يدخؿ الييا والدىا كابوليت 

 ويصر عمى زواجيا من النبيؿ باريس .
 المشيد الثاني : دير األب لورانسو .

ب لورانسو يائسة فيعطييا مخدرا حتى تتظاىر بالموت فبل يتم زواجيا من تمجأ جوليت الى األ
 النبيؿ باريس .

 
 المشيد الثالث : حجرة نوم جوليت .

 تتناوؿ جوليت المخدر ويعتقد الجميع انيا ماتت .
 

 المشيد الرابع :
 حبيبة .يبقى روميو يائسا فى المنفي وفجأة يدخؿ عميو صديقو بونفوليو ليخبره بموت زوجتو ال

 
 المشيد الخامس : مدافن كابوليت 

يصؿ روميو الى حيث ترقد جوليت راغبا فى القاء النظرة األخيرة عيميا معتقدا انيا ماتت . وعندئذ 
يتناوؿ السم لينيى حياتو , تستيقظ جوليت بعد انتياء المخدر لتجد روميو قد مات فتأخذ خنجره 

 وتقتؿ نفسيا .
 
 

 دون كيشوت
 ث فصوؿباليو من ثبل



 تأليؼ : ماريوس بيتيبا
 موسيقى : ؿ مينكوس ووضع الموسيقى الجديدة  .  ؿ فيجين

 تصميم : بيتيبا , جورجسكي , . أ . كوزنيسوؼ
 

 الشخصيات
حقاؽ الحؽ , غريب األطوار يحميم دائما بحبيبتو  دون كيشوت : فارس نبيؿ يحاوؿ إماطة الظمم وا 

. 
 سانشو بانزا : تابع دون كيشوت .

 رى : ابنة صاحب فندؽ وىى تحب الشاب بازيؿ .كتي
 بازيؿ : حبلؽ فى القرية شاب يحب كتيرى .

 لورينزو : صاحب الفندؽ ووالد كتيرى ابنتو الوحيدة . 
 جاماش : أحد النببلء األثرياء يرغب في الزواج من كتيري .

اعية فى عرض أصدقاء وصديقات : مجموعة من الشبان والشابات يقوم عمييم كؿ األدوار الجم
 الباليو .

 
 

 الفصؿ األوؿ 
 المشيد األوؿ :

 المنظر : سوؽ فى إحدى المدن الصغيرة بأسبانيا .
 اإلضاءة : نيار .
 احداث المشيد 

يفتح الستار عمى مجموعات من الناس يدور بينيم حديث عن قصة حب التى تجمع بين كيتري 
 بلؽ المدينة .اإلبنة الوحيدة لمورينزو صاحب الفندؽ وبين بازيؿ ح

إما والدىا فيو ال يفضؿ ان يكون بازيؿ زوجا إلبنتو وىو يفضؿ ان يزوجيا لمثري جاماش وىو 
 احد النببلء األغنياء ولكنو غير محبوب من الجميع .

األمر الذى يفضؿ الجميع ان يتزوج بازيؿ من كيتري وىم يباركون ىذا الحب . وفى غمرة األحداث 
 ذو الشخصية الغريبة ومعو رفيقو وتابعو سانشو بانزا .يظير الفارس دون كيشوت 



يقوم لورينزو بتحديد إقامة ابنتو كيترى بمنزليا حتى ال تتقابؿ مع بازيؿ وىنا يطمب دون كيشوت 
من لورينزو ان يكون حارسا عمى المنزؿ الذى حدد فيو إلقامة كيترى ابنتو فقد تخيؿ دون كيشوت 

 تى ال يستطيع البعد عنيا .كيترى انيا محبوبتو دولسيتا ال
واثناء تولى دون كيشوت الحراسة عمى ابنو صاحب الفندؽ يظير خياؿ غريب ييدده ويندفع دون 

كيشوت بشيامتو وفروسيتو نحو ىذا الخساؿ ويترؾ حراسة المكان فتيرب كيتري مع بازيؿ 
 ويكشؼ األب لورينزو ودون كيشوت وسانشو و جاماش ىروب كيتري .

 
 اني : الحانةالمشيد الث

 
 المنظر : حانة عند مدخؿ المدينة

 اإلضاءة : ليمية داخؿ الحانة
 

 أحداث المشيد 
 يصؿ بازيؿ وحبيبتو الى الحانة ليحتفبل مع بعض األصدؽء . 

ولكن القدر ال يميميم باالحتفاؿ الجميؿ فنجد ان األب لورينزو ودون كيشوت وصمو الى الحانة 
لدىا وىنا يتظاىر بازيؿ بانو يصارع النزع األخير بعد ان طعن نفسو وتقع كيترى اسيرة بين يدى وا

بالخنجر فتحاوؿ كيترى ان تستعطؼ دون كيشوت لتحقيؽ رغبتيا فى الزواج من بازيؿ  وتنجح 
الفكرة ويبارؾ األب خطبة ابنتو الوحيدة لبازيؿ ويشعر الجميع بالسعادة ويواصمون االحتفاؿ اما 

 مع رفيقو فى البحث عن مغامرة اخرى .دون كيشوت فيواصؿ رحمتو 
 
 

 الفصؿ الثاني 
 المشيد الثالث : معسكر المصوص الغجر

المنظر : خيمة عمى يسار المسرح يمين الجميو ومنظر لطواحين الخواء عمى يين المسرح يساار 
 الجميور منيا طاحونة تدور

 اإلذاءة : ليمية خافتى 
 احداث المشيد 



قيم جماعة من المصوص مع زعيميم وابنتو التى تحب احد الميرجين فى منطقة طواحين اليواء ت
 النور فى معسكر .

ويرى احد المصوص القائمين بالحراسة عمى المعسكر دون كيشوت ورفيقو قادمون نحو المعسكر 
 فيخبر عمى الفور زعيميم الذى يتقمص شخصيتو حاكم عظيم فينحني امامو احتراما وتعظيما لو .

بجواره ويأمر بإقامة حفؿ تكريما لضيفو ومرافقة وفعبل يبدأ الحفؿ برقصات غجرية  فيجمسو الزعيم
 ثم رقصات تمثؿ العرائس .

يسعد دون كيشوت مما رآه ولكنو يتخيؿ ان ىذه العرائس جنود حقيقيون , فيجب عمييم وىنا  يفر 
 الميرج ىاربا مع جراتسيوزا ابنة زعيم المصوص 

ائس ويشعر دون كيشوت انو انتصر عمى الجنود وىنا يرفع رأسو كما يفر ايضا الممثمون العر 
 لمسماء شاكرا اهلل .

ويرى القمر فى السماء فيتخيؿ انيا حبيبتو دولسيتا فيحاوؿ ان يصؿ الييا وفى طريقو الييا 
يصطدم بجناح من اجنحة طواحين اليواء التى ترفعو ألعمى ثم تمقى بو عمى األرض مغشيا عميو 

. 
 رفيقو . ليساعده لمقيام ولكنو ال يستطيع . فيجري اليو

 
 المشيد الرابع : الحمم 

 المنظر : طقم ستائر بيضاء من قماش الشيفون مرصع بالترتر
 اإلضاءة : إضاء كاممة تميؿ الى الزرقة الخمفية

 احداث المشيد
و التى ينتقؿ المخرج بالمشاىد وكأنخ يرى الحمم الذى يراه وىو مستغرؽ فى نومو بعد الغيبوب

اصابتو . وفيو يرى دون كيشوت انو فى روضة الجنة بيا حوريات كما يرى ايضا دولسيتا حبيبتو 
المتمثمة فى صورة كيترى وىى بمبلبسيا البيضاء ومعيا الو الحب كيوبيد بسيمو الصائب وان 

يا ىؤالء الحوريات الجميبلت يحتفون بالفارس بالبطؿ نظرا لبطوالتو وفروسيتو التى عانى من
 الكثير طواؿ رحمة حياتو .

 
 الفصؿ الثالث 

 المشيد الخامس 



 المنظر : نفس المنظر األوؿ
 اإلضاءة ليمة احتفالية 

 
 أحداث المشيد

 تقيم المدينة احتفاال بزواج كيترى ابنة لورينزو عبل حبلؽ المدينة بازيؿ 
دأ دون كيشوت وفى وجود مصارع الثيران ونظرا لوجود دون كيشوت حفؿ العرس كضيؼ شرؼ ب

الحفؿ بالقاء قصيدة شعرية لكيترى وفى ىذه االثناء ارتدي بازيؿ درع الفارس االسود وخوذتو 
 ودخؿ عمى المسرح لمنازلة دون كيشوت

ولما الحظ الفارس ان درعو قد سمب منو وانو اصبح اعزؿ وخانو التوفيؽ بعد القدرة عمى االقدام 
 بتوديع ذلؾ الفارس المغوار العمبلؽ . والشجاعة . فقرر الرحيؿ وقان الحاضرون

 ثم استمر حفؿ العرس قائمة حتى نياية الفصؿ .
 
 
 

 النيؿ
 عرض باليو من فصؿ واحد تسعة أجزاء

 
 موسيقى                    عمر خيرت

 تصميم رقصات           د . عبد المنعم كامؿ
 ديكور                       محمد الغرباوى

 د . عبد المنعم كامؿ           تصميم واخراج  
 

 الشخصيات 
 المرأة
 الرجؿ

 صاحب العمؿ
 الطائر الجريح



 الطيور
 األطفاؿ
 العماؿ

 الخياطون
 

 مقدمة
نتيجة لمجموعة التحوالت الى تسارعت عمى المجتمع المصري األمر الذى تجسد فى انماط السموؾ 

 االجتماعى والتفكير
 عدت القيم األصمية وتمؾ ىى المشكمة .صارت المادة ىى القيمة السائدة وتبا

 ترى ماذا عمينا ان نفعؿ كي ال تزداد اليوة ؟
 فقد تتضب مياه النيؿ وتتبخر وتبخر األرض عمينا .

بثقافتنا ..  حتما وال بد وان نستعيد اىتمام الجميع كى ال نغترب ونعود الى منظومة القيم المرتبطة
 نفقد قين حضارتنا  . عمينا ان نتحاور مع كؿ الحضارات لكن ال

 
 عش الطائر :

 يستيقظ الطائر الجارح ليبدأ يومو . وتتجمع حولو الطيور .
 شارع المدينة :

 نرى المدينة مزدحمة بالمنازؿ ومكتظة بجموع الشعب ويظير من بينيا شاب يممؤه التفاؤؿ 
مرأة تحاوؿ ان تجد طريقا ليا فى ىذه المدينة .  وا 

 مكتب العمؿ :
 الناس الباحثين عن فرص عمؿ ومن بينيم الرجؿ والمرأةفيو حشد من 

 العمؿ :
 يبدأ الرجؿ عممو وسرعان ما يفقد وظيفتو لصمؼ وتسمط صاحب العمؿ ,

 اما المرأه فترتقى سمم النجاح ولكننا نستشؼ ان الطائر الجارح وراء فشؿ الرجؿ ونجاح المرأة .
 األسرة :

رفيا تماما عن اإلىتمام بزوجيا , فيصبح وحيدا تنجب الزوجة خمسة أطفاؿ , األمر الذي يص
 ويترؾ المنزؿ .



 الفشؿ :
تستمر رحمة الحياة ويحاوؿ الرجؿ ان يعود الى اسرتو لكنو يفشؿ ويفقد األمؿ فى ان يستعيد 

 مكانتو داخؿ اسرتو .
 الصراع :

ىدفو  يترؾ الرجؿ منزلو ليسيطر الطائر الجارح عمى األسرة , الى ان ينجح فى الوصوؿ الى
 بالتفريؽ بين افرادىا

 الرفض : 
 تدرؾ المرأه ىدؼ الطائر الجارح وتقاومو رافضة اإلستسبلم لو ولسطوتو وسيطرتو عمى اطفاليا .

 ولصبلبة المرأة يفقد الطائر الجريح تدريجيا قوتو , ويعود الى األسر تماسكيا وسعادتيا .
 
 
 

 ظيور سبارتاكوس
 مجموعة ىيئة الباليو

 عمى مجموعة ىيئة الباليو فى تطوير مشاىد العصيان التى منيا المواكب والمعارؾ. اعتد المخرج
وفى ختام الفصؿ األوؿ تحولت شخصية سبارتاكوس من االستياء  الى قوة حماسية ايجابية ثم 

 الى عصيان فى نياية األمر عمى وضعو ىو وزمبلؤه والعزم عمى التخمص من العبودية .
لصرامة الطيبة والتكبر والفساد الوطنية والتمرد .... العبيد واألحرار وتتصارع قوى العنؼ  وا

ستطاع مصمم الباليو ان يقدم ىذا البرنامج فى مستوى اداء جيد كما استطاع المخرج ان يظير  وا 
التفاصيؿ الدقييقة من خبلؿ بعض ,المونولوجات, لتضفي عمى الباليو لسات فنية رائعة تعمؿ عمى 

 الفنية التى تدور داخؿ نفسية المؤدى فتعكس احاسيسة ومشاعره فيم واضح لمنواحى
 عن طريؽ الحركة المدروسة الى المتمقى الذى يستطيع ان يدركيا ايضا بأحاسيسو ومشاعره ..

 
 
 
 
 



 -المونولوجات : -جػ 
ؿ اعتمد المخرج عمى المونولوجات إلبراز المعاناة النفسية واإلنفعاالت الداخمية ألبطالو ويعتبر ك

 مونولوج تمييدا لممشيد الذى يميو وامكانية تغير الديكورات.
 -العناصر الحركية : –د 

كما اعتمد ايضا عمى عناصر الرقص الكبلسيكي بكؿ اساسياتو وتطوراتو اذ ان العناصر الحركية 
 لمرقص الكبلسيكي ىى اساس التطور لبلحداث الدرامية او التعبيرات او االيحائات فجاءت قميمة .

ما استطاع المخرج ايضا من خبلؿ ىذه العناصر والتى تتراوح دائما بين السرعة والبطء طبقا ك
لمحدث الدرامي أن يحدد الطابع الذى تتصؼ بو كؿ شخصية عن األخرى فجاء األداء مطابقا 
 لممضمون الدرامي لمحث وأصبحت الحركة الراقصة ترجمة حقيقية ليذا العمؿ الدرامي الصعب .

 
 اليو سبارتاكوسموسيقى ب

بموسيقاه فى باليو سبارتاكوس عن العوامؿ النفسية واإلجتماعية استطاع خاتشاتوريان ان يعبر 
 وعن كؿ اآلماؿ واآلآلم التى فى مضمونيا الدرامي .

وقد تميزت موسيقى باليو سبارتاكوس بقوة االيقاعات وكذلؾ األلحان البطوليو المميئة باألحاسيس 
لمعبرة عن األحاديث الدرامية وكان توزيعيا األوركسترالي فى ىارمونيات رائعة والعواطؼ الجياشة ا

توجت العمؿ بسياج متناسؽ ومتوافؽ ومتبلحم حتى اصبحت الموسيقى ىى المحرؾ األوؿ 
لموضوع الباليو فعمى ايقاعاتيا صممت الحركة وعمى الحانة جاءت فمسفة الواقعية ليذا العمؿ 

 الدرامي .
ود تناقضات كبيرة فى ىذا العمؿ المؤلؼ الموسيقى تتراوح بين الدكتاتورية وبالرغم من وج

واإلنكسارية والكرآىية والحب إا ان المؤلؼ الموسيقى استطاع بأحاسيسو ان يعطى كؿ شيء حقو 
 فى المحن واإليقاع واليارمونية .

 ع الدرامى .كما ان كؿ ىذه التناقضات كانت ترجمة واقعية معبرة عن العمؽ األساسي لمصرا
إن موسيقى باليو سبارتاكوس أعطت المخرج خياال خصبا ليجسد عن طريؽ الحركة المضمون 

 األساسي لمباليو .
 

 ىامميت



م وتجري احداثيا فى 1642م , 1644مسرحية تراجيدية كتبيا وليام شكسبير بين عامي 
 الدنماركفى القرن الرابع عشر .

كثير من المبدعين الذين تأثرو بفكرتيا فذىب كؿ منيم  ىذه المسرحية كان ليا تأثير كبير عمى
الى فئة ليظير فكرة ىذه المسرحية بنوع فنو ومن الذين تأثرو بيذه المسرحية فى مجاؿ الباليو 

الكثيرون مما دعاىم ان يصممو بالييات بنفس فكرة المسرحية وسميت ايضا بنفس االسم ونسرد 
 -ىنا بعضا منيم :

عرض  1788اجيدي بانتوميم من خمسة فصوؿ تصميم واخراج كميريكو سنة ىاممت باليو تر  – 1
 عمى مسرح سان بينويتو فى فيينا

م فى باريس , اخراج ؿ : 1816ىاممت باليو من فصؿ واحد موسيقى : ب , جالينبرج عام  – 2
 م عرض فى فيينا بنفس اإلخراج .1822انرى , 

م 1934موسيقية السيمفونية لفرانز ليست عام ىاممت باليو من فصؿ واحد عمى االشعار ال – 3
خراج : نيجينسكا  وأدت دور اوفيميا  –وقدمو فرقة نيجينسكا الخاصة بأوبرا باريس تصميم وا 

 شانوفا ودور ىاممت نيجينسكا .
ىاممت باليو من فصؿ واحد موسيقى : االفتتاحية الموسيقية بنفس االسم تصميم : ىمبمان  – 4

 1942\5\19باليو سادلرز فى المسرح الجديد بمندن فى عرض ألوؿ مرة بفرقة 
باليو ىاممت من ثبلثة مشاىد باالفتتاحية موسيقى : باخير سيناريو جزوفسكايا عرض ألوؿ  – 5

 مرة فى اوبرا ميونخ . 
 . 1954كما قدم فى برلين الغربية من اخراج جزوفسكي 

 
 

 -وشخصيات مسرية ىاممت ىى :
ؾ وأخو الممؾ ىاممت الكبير تولى الحكم بعد وفاة اخوه . شخصية ماكرة كموديوس : ممؾ الدانيمار 

 وصولية .
األمير ىاممت : ابن الممؾ المتوفى وابن اخى الممؾ الحالى كموديوس شخصية متزنة متأمؿ يميؿ 

 الى القراءة والبحث رومانسي الطبع .
فة استطاع كموديوس ان جرترود : الممكة زوجة الممؾ المتوفى السابؽ وام ىاممت شخصية ضعي

 يمتمؾ قمبيا ودبرا معا قتؿ الممؾ السابؽ زوجيا .



 اوفيميا : فتاة رقيقة المشاعر تحب ىاممت والدىا بولونيوس رئيس الديوان الممكى .
 اليرنس : اخو اوفيميا وصديؽ ىاممت وىو من نفس مرحمة سنو .
يده الحكم والشمطة ويرغب فى بولونيوس : رئيس الديوان الممكى شخصية خبيثة تميؿ لمن فى 

 زواج ابنتو اوفيميا من ىاممت لتصبح الممكة بعد فترة .
 ىوراشيو : صديؽ ىاممت الحميم .
 الشبح : شبح يشبو الممؾ الراحؿ .

 ممثمون جائمون –صديقات ألوفيميا  –حراس : نببلء  –جنود 
 
 
 

 أوزوريس
 باليو من خمس لوحات

 موسيقى جماؿ عبد الرحيم
 ارمينا كامؿ –واالخراج عبد المنعم كامؿ التصميم 

 حورس  \اوزوريس 
 إيزيس
 نفت
 ست

 قوات الجيش 
 

 الموحة األولى
 الحب والسبلم وسط الطبيعة

اوزوريس الممؾ وزوجتو ايزيس يتجوالن فى ربوع الطبيعة بنعمان بالخير والسبلم والحب الذى 
الموسيقى شعور الغيرة الذى  يسود الببلد , يحضر ست اخو اوزوريس مع زوجتو نفت وتعكس

يعتمؿ فى نفس ست مع اخيو الممؾ يعتري ايزيس االحساس بالخوؼ لكن الممؾ يطمئنيا ثم 
 يخرجان مرة اخرى الى الطبيعة فتعود الموسيقى الناعمة كما فى البداية .

 



 
 الموحة الثانية
 ذو الشر

التى تستعر فى نفسييما  رقصة ثنائية تجمع ست ونفت زوجتو تعبر عن مشاعر الحقد والغيرة
 تجاه اوزوريس وتتصاعد ىذه االنفعاالت الى ان يقررا التخمص منو وقتمو .

 
 الموحة الثالثة

 الحرب ونشيد االنتصار
ست يخطط لمؤامرة فى المعبد بمساعدة زوجتو واصدقاؤه إلغتصاب العرش من اخيو يستدرج 

 الممؾ الى داخؿ المعبد ثم يحيط بو اعوانو ويقتمونو .
 

 الموحة الرابعة 
 معسكر حورس

ايزيس فى رقصة منفردة تنوء فييا بأحزانيا ثم يطوؼ بخياليا شبح زوجيا اوزوريس الحبيب 
ويظير ليا طيفو ويرقصان معا ذكريات حياتيما المشرقة الماضية . تتذكر ايزيس لحظات قتؿ 

 .زوجيا وتفيؽ الى الواقع األليم ويتحوؿ حزنيا عمى اصرار عمى الكفاح 
يدخؿ ابنيا حورس فى صورة اشبو بأبيو اوزوريس وىو يتوسطجنوده الذين استفزىم لمقتاؿ انتقاما 

 ألبيو .
 

 الموحة الخامسة
 الحرب ونشيد االنتصار

حورس ابن اوزوريس الذى شب فى كنؼ امو ايزيس يسعى لمثأر من عمو المغتصب ويستنيض 
 جموع الشعب يمعاونة امو .

ية لتصور احتشاد القوى المناصرة لحورس الذى يتمكن من حشد جيش تتزاحم االيقاعات القو 
 ضخم يتجو بو الى معقؿ ست الذى تتجمع فيو قواتو لمتصدي لجيش حورس .

 فى الختام تتوج ايزيس حورس ممكا عمى مصر وسط تيميؿ الشعب الذى يحي ممكو المنتصر .


