الدراما الحركية وفن البالية (الجزء الثاني)
تأليف :أ.د أحمد حسن جمعة

عميد المعيد العالي لمبالية األسبق
كممات ميمة عن ىذا الكتاب
ىذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ ىو الجزء الثاني من سمسمة الكتب عن الدراما

الحركية وفن الباليو وقد انتييت من تأليفو في سبتمبر عام  1002ولكن لم يشأ اهلل أن يظير بعد ىذا

التاريخ بقميل وشاء اهلل أن يظير اآلن وقد وفقني اهلل في طباعتو وظيوره في شير مايو من ىذا العام

.1002

وقد تناولنا في كتابنا األول فكرة تاريخية عن فن الرقص ثم كتبنا عن أنواع عروض فن الباليو وىيئة

العمل في تخصصاتو المختمفة وعن الفنون المشتركة في عرض الباليو من موسيقي وديكور ومالبس
ومكياج وغيره ...ثم ختمنا الجزء األول ببعض النماذج من البالييات العالمية والمصرية.

أما ىذا الكتاب فيو يتناول تحميل درامي شامل عن الفصل األول لباليو جيزيل وذلك اآلن فكرة سريعة

عن ىذا الباليو.

كان أول عرض لباليو جيزيل في  2732/5/17عمي مسرح أوب ار باريس وقامت ببطولتو ( كارلوتا
جريزي مع لوسيان بيتيبا ) وىو عن قصة لمشاعر والناقد الفرنسي جوتييو تيوفيل ( Gautier

 ) 2761 -2722 ( ) Theophileوىو من أكبر أعالم الحركة الرومانسية في األدب وفن الباليو.
وقد كتب موسيقاه أدولف أدم وىو موسيقي فرنسي ويقال أن بعض النمر من تأليف بيرجمولر وقام
بالتصميم الحركي ( الكوريوجرافي ) جان كورالمي بيراتشيني

 Coralli-jean Peaciniوىو راقص إيطالي ومصمم رقص ولد في باريس  2668ومات فييا عام

 2743وفي بعض الكتب ومنيا كتب معجم الباليو كتب أن "جول بيرو" وىو راقص ومصمم رقص

فرنسي (  ) 2781 -2720قدم مع كورالمي باليو جيزيل في أوب ار باريس وعمي الرغم من أن اسمو لم
يكتب في البرنامج إال أنو يبدو من المؤكد أنو صمم ونسق كل الرقصات والمناظر التي أدتيا ( كارلوتا

جريزي ) التي رقصت في العرض األول وىي كانت تمميذة " لجول بيرو " وأيضا عشيقتو لمدة سبع

سنوات.

ومنذ أن عرض عمي مسرح أوب ار باريس باليو جيزيل وىو يعرض عمي مسارح أوبرات كثير من دول

العالم فعمي سبيل المثال قدم باليو جيزيل في لندن سنة  2731وفي سان بطرسبرج أيضا عام 2731
وفي أوب ار السكاال بميالنو بإيطاليا عام  2731وفي أمريكا بمدينة بوسطون عام .2735
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وقدم أيضا ىذا الباليو في مصر عام  8968وقد قامت بدور جيزيؿ الفنانة مايا سميم مع الفنان عبد
المنعم كامؿ عمي مسرح دار األوب ار وتوالت عروضو وأصبح ضمن ريبرتو ار فرقة باليو أوب ار القاىرة.

وقصى ىذا الباليو بيا بعض االختبلؼ في الكتب ليس ىذا مجاالً لمكتابة عنيا بتوسع ولكن لنذكر منيا

عمي سبيؿ المثاؿ ما كتب عنيا في كتاب معجم الباليو في صفحة  225عن الفصؿ األوؿ ىذا الباليو من

أعظم بالييات العصر الرومانسي  ،وقد أوحت بو فقرة عن المؤلؼ ( ىينى – 8799 ( ) Heine

 ) 8856وىو شاعر الماني لو قصائد بديعة فييا شجن وسخرية تحكي األسطورة أن الفتيات المخطوبات
المواتي يمتن قبؿ زفافين يظيرن في صورة ويمز  ( Wilisأطياؼ العذاري ) فيرقصن في ضوء القمر

المغمؼ بالضباب .ففي الفصؿ األوؿ جيزيؿ وىي فتاة ريفية  ،تقتؿ نفسيا بسيؼ حين تكتشؼ أن حبيبيا

(البرشت) قد غرر بيا.

ىذا ما كتب عن الفصؿ األوؿ ولكن تناوؿ موضوع باليو جيزيؿ مصمم الباليو الروسى يوري جريجروفيش
(  ) 8927ببعض االختبلؼ فمم يجعؿ جيزيؿ تقتؿ نفسيا بسيؼ .ولكنيا كانت مريضة بالقمب وصدمت
في حبيبيا الذي أحبتو .ىذه الصدمة أدت إلي وفاتيا.

وعمي ذلؾ تكون الفكرة الدرامية أوقع خاصة أنو من خبلؿ األداءات الحركية قد ميد لمنياية التي نسج
نسيجيا الدرامي من محتوي مرض جيزيؿ بالقمب وىذا ما سوؼ نراه من خبلؿ صفحات وسطور ىذا

الكتاب.

والذي دفعني أن أكتب ىذا الكتاب عدة نقاط ىامة فعندما كنت في البعثة الدراسية بأكاديمية ليننجراد

لمفنون الكوريوجرافية كنت أتابع البالييات التي تقدم عمي مسارح ليننجراد سواء في مسرح الكيروؼ أو في

مسرح "المالي تياتر" وكان باليو جيزيؿ من ضمن ريبرتوار مسرح الكيروؼ أما مسرح المالي تياتر لم يكن
ىذا الباليو ضمن ريبرتواره وقد سألت عن ذلؾ فقيؿ لي أن باليو جيزيؿ ال يعتبر من البالييات ذات

األىمية .وىنا تعجبت جداً كيؼ يمكن أن يكون ىذا رداً عمي ىذا الباليو وأدىشنى أن أسمع ذلؾ من

شعب يحب الباليو بؿ يعشقو وعمي أيدي الروس تطور فن الباليو بشكؿ كبير وباتت الفكرة في رأسي سنين

طويمة حتى وجدت بعض الراقصات بفرقة باليو أوب ار القاىرة يرددن أن باليو جيزيؿ من البالييات الضعيفة
فنياً.
واحتؿ الموضوع حي اًز في رأسي وشغمني كثي اًر وقبؿ أن آخذ أي خطوة نحو ىذا الكتاب أردت أن أعرؼ
من بعض المؤدين لفن الباليو وبعض الطبلب عن المعني األدائي لمخطوات والحركات التي في فصؿ

األوؿ لباليو جيزيؿ وىؿ لمتشكيبلت أي معني وىؿ لدخوؿ وخروج الراقصين من المسرح أي داللة درامية ؟
فمم أجد أي رد مقنع وكانت الردود تعني معني واحد أنيم ال يعرفون شيء عن المفيوم الحركي الدرامي.

قمت ال بأس قد يكون ىؤالء المؤديين والطبلب ال يعرفون قكررت السؤاؿ عمي بعض المتخصصين وكانت

صدمتي أنيم أيضا ال يعرفون إال اإلطار العام أما التفاصيؿ الدقيقة التي تدور في رأسي فبل أحد يعرفيا.
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أما لمذا سألت.
واألجابة إنني اضطررت أن أساؿ حتى أعرؼ ىؿ سأكتب واجيد نفسي في شيء الكؿ يعرفو ؟ ولما رأيت
أن أحداً ال يعرؼ ما في رأسي من معني ومضمون شرعت في الكتابة .وقد سألت أيضا قبؿ أن أشرع في
الكتابة حتى ال يقولوا بعد قراءة ىذا الكتاب

(ما أحنا عارفين الكبلم ده كمو وىو ماجبش حاجة من عنده) وىذا كثي اًر ما يحدث.
ولكن من يعرؼ ما بداخؿ ىذا الكتاب فاليتركو لمن ال يعرؼ ويريد أن يعرؼ .ومن يختمؼ معي في

المعني والمضمون فميكتب وسوؼ أكون قارئ جيد لما يكتبو.

أرجو المعذرة عزيزي القارئ .ولنعد مرة أخرى إلي ىذا الكتاب.
ىذا الكتاب ال يحتوي عمي فيرس ذلؾ ألنو يحتوي عمي الفصؿ األوؿ لباليو جيزيؿ وبين طيات الفصؿ

كتبت عن كؿ رقصة أو موقؼ أو مونولوج أو ديالوج حركي عن جغرافية الحركة والصراع والحبكة
الدرامية والحبكة الحركية الدرامية ثم أضفت بعض النماذج الجغرافية الحركية لبعض الرقصات

والمونولوجات والديالوجات  .....ولم أكمؿ ىذه الجغرافية إلي آخر الفصؿ حتى ال تكون إطالة ليس ليا

داع.
يعتقد الكثيرون أن فن الباليو ىو رقص ببل معني وأن االداءات الحركية في كؿ البالييات ىي نفسيا
ومكررة .ىنا نقوؿ أن رؤية الباليو بشكؿ سطحي دون التعميؽ

ال تري فيو سوى رقصات وأداءات حركية أما إذا تناولنا الموضوع بجدية وعن تفيم سوؼ نري شيئاً آخر.
سنري دراما حقيقية نسيجيا الحركة والشكؿ واإليماءة فنحن نري في باليو جيزيؿ أن النسيج الدرامي يعتبر

النسيج الحركي الذي اتخذه مصمم الباليو خبلؿ الفصؿ األوؿ نيجاً درامياً عمي مستوى عاؿ من األداء

فقد جاء كؿ تصرؼ وكؿ إيماءة وكؿ تعبير بؿ وكؿ خطوة وكؿ أداء ألي عنصر حركي في مكانو وفي

حجمو الطبيعي مضافاً أيضا أنو لم يكن ىناؾ زيادة أو نقصان في أي موقؼ فجاءت المواقؼ كميا معبرة

تعبي اًر صادقاًَ عن مشاعر المؤدين عايشيا الجميور وكأنو أحد أفراد المشكمة أو كأن ىذه المشكمة تمسيم
عن قرب وذلؾ يرجع لقدرة مصمم الباليو الخبلفة وال عجب في ذلؾ ألن يورى جريجاروفيتش ىو من

أعظم مصممي الباليو في ىذه الحقبة الزمنية وقد جاء تصميمو لباليو جيزيؿ الذي قام بو يورى

جريجاروفيتش والذى قدمو بشكؿ معاصر يدؿ عمى فيمو الجيد لعناصر اإلخراج المسرحي كما أنو قد
التزم بقواعد أرسطو من حيث المثمث الدرامي وىو ( وحدة الحدث ووحدة الزمان ووحدة المكان ).

وان دؿ ىذا عمي شيء إنما يدؿ عمي ثقافة جريجاروفيتش المسرحية الواسعة وحرفيتو العالية لفن الباليو.

-3-

بالي ػ ػ ػ ػػو جيزيػ ػ ػػؿ
الفصؿ األوؿ
تحميؿ حركي درامي
االفتتاحية الموسيقية :
يبدأ عرض الباليو بافتتاحية موسيقية في زمن موسيقي  4/ 4وفي إيقاع الميجرو  Allegroوفي

عدد  66مازورة وفي سمم "صوؿ ماجيبر" وفييا يستعرض المؤلؼ األلحان األساسية التي تدخؿ في نطاؽ
عرض الباليو  ،والتي سوؼ تمعب دو اًر ىاماً في تتابع األحداث.
كما تعتبر االفتتاحية الموسيقية بمثابة تمييد لمعرض حتى يستطيع الجميور االستعداد الستقباؿ ما
يشاىده .ذلؾ ألن في عرض الباليو كؿ خطوة وكؿ حركة وكؿ إيماءة وكؿ تشكيؿ يأتي في العمؿ الفني

ليكون لو معني  ،أو ليكون عامبلً مساعداً في الوصوؿ إلي المعني  ،أو ليكون ربطاً بين عنصر حركي
وعنصر حركي أخر ،

أو ليكون التشكيؿ لو معني والخروج منو لتشكيؿ أخر لو معني أخر.
ونظ اًر ألن عرض الباليو يعتمد عمي الحركة وليس لمحوار الكبلمي أي مكان عمي مسرح الباليو  ،ونظ اًر
ألنو فن مسموع مرئي لذا كان البد من تركيز الجميور بالنظر والسمع حيث يسمع ما يشاىده في توافؽ

حركي عصبي وتوافؽ حركي سمعي وتوافؽ تزامني وأيضا توافؽ جمالي .وعمي مسرح الباليو باختصار
نجد جميع التوافقات.

تنتيي االفتتاحية الموسيقية لتبدأ موسيقي العرض وىي عبارة عن مقطوعات موسيقية وضعت خصيصاً

ليذا الباليو .وىي من تأليؼ أدولؼ آدم  وىي تحكي بإتقان وتميز األحداث الدرامية التي تدخؿ في
العرض .وبعض المقطوعات من تأليؼ "بيرجمولر" .
المنظـــر:

بعد االفتتاحية الموسيقية تبدأ موسيقي العرض وعمييا تبدأ فتح ستارة مقدمة المسرح وما أن تصؿ نياية

ضمعي المسرح األيمن واأليسر إال ونشاىد منظ اًر لمنطقة ريفية تكسوىا األشجار عمي البانوراما ( 
 ) Panonamaفي خمفية المسرح كما استكمؿ باقي الديكور عمي ثبلثة كواليس يمين ويسار المسرح

يربط كؿ كالوس من أعمي برقع الستكماؿ شكؿ المنطقة الريفية .وقد وضع مصمم الديكور عمي يمين
ويسار

 انزٕافق انحزكي انسًعي  ْٕ :األداء عهي اإليقبع انًٕسيقي.
 أدٔنف آدو  :يؤنف يٕسيقي فزَسي عبش يب ثيٍ .1056 – 1083
 ثيزجًٕنز  :يؤنف يٕسيقي فزَسي.
 انجبَٕرايب ْ ) Panorama ( :ي سزبرح خهفيخ انًسزح.
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المسرح  كوخين بزاوية ميؿ  ،الكوخ األيمن وضع لو سممتين أما الكوخ الموجود عمي يسار المسرح فمم

يضع لو أية سبللم بؿ كان عمي مستوي سطح أرضية المسرح  ،ووضع أيضا مصمم الديكور عمي امتداد

الكالوس األخير لمجانب األيمن من المسرح بارتيكابؿ

( ) Praticableوىو عبارة عن مستوي مرتفع قرب الكالوس ويتدرج بانحدار حتى يصؿ قرب نياية ثمث
المسرح من الخمؼ ويسمي رامب (  ) Rampeوذلؾ ليكون أعمي قميبلً من مستوي أرضية المسرح كما

وضع مصمم الديكور أريكة صغيرة في الثمث األوؿ من يسار المسرح يسيؿ نقميا .كما وضع في خمفية

المسرح أرماتور اً ليستطيع المؤدون الجموس عمييا.
اإلضـاءة :

اإلضاءة خبلؿ الفصؿ األوؿ ثابتة وبدون تغيير ذلؾ ألن أحداث الفصؿ األوؿ تدور كميا في

وقت واحد  ،وىي عبارة عن إضاءة شاممة لممسرح ككؿ بشكؿ متوازن حيث تظير كؿ الموجودات عمي
المسرح بوضوح ولكن بدون أي افتعاؿ أو إبيار في اإلضاءة وىي تمثؿ ضوء النيار بعد بدايتو أي في

الصباح المتأخر قرب الظييرة ويغمب عمي اإلضاءة المون األصفر.
الشخصيات حسب الظيور عمي المسرح :
البرت  :شاب ابن دوؽ مقاطعة عمي نير الراين – ىادئ الطبع – رومانسي .خاطب أميرة تسمي
ماتيمدا ويحب فتاة قروية اسميا جيزيؿ ويسمي نفسو لويس حتى

ال تعرؼ أنو األمير البرت.

ويمفريد  :وصيؼ البرت وتابع لو وىو شاب عاقؿ متزن ويقيم في كوخ أمام كوخؿ جيزيؿ.
ىانز

 :حارس لممنطقة التي تقطن فييا جيزيؿ ( وفي بعض الكتب يسمي ىيبلريون).

جيزيؿ  :بطمة العرض والتي سمي الباليو باسميا وىي شابو صغيرة السن – قروية – رقيقة الحس –
مريضة بالقمب.
الصديقات  :مجموعة من الفتيات في سن جيزيؿ.
أم جيزيؿ  :سيدة رقيقة عطوفة تخاؼ عمي ابنتيا الوحيدة جيزيؿ.
الحراس والجنود  :مجموعة من الشبان بعضيم يحمؿ ألوية المقاطعة والبعض األخر يحمؿ أسمحة الصيد.
الدوؽ  :والد النبيؿ وحاكم مقاطعة عمي نير الراين.
ماتيمدا  :خطيبة البرت وىي من العائمة الحاكمة.
فبلحون وفبلحات  :مجموعة فبلحات وفبلحين من قاطفي النبيذ.

 يًيٍ انًسزح ْٕ يسبر انًشبْد ٔيسبر انًسزح ْٕ يًيٍ انًشبْد ٔسٕف َهززو ثٓذِ انقبعدح طٕال رحهيهُب نجبنيّ جيزيم.
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الفتي والفتاة

 :من أصدقاء جيزيؿ ويقوم عمييما الجران با  Grand Pas

تقسيم خشبو المسرح :
تنقسم خشبو المسرح إلي ثماني نقاط .وقد تم تحديد ىذه النقاط كاآلتي :
النقطة رقم 8

 :وىي تقع عمي الخط الوىمي المنصؼ لممسرح.

النقطة رقم 2

 :وىي تقع يمين المسرح وىي زاوية.

النقطة رقم 3

 :وىي تقع عمي الخط الواصؿ بين النقطة  2والنقطة .4

النقطة رقم 4

 :وىي تقع في الزاوية العموية.

النقطة رقم 5

 :وىي تقع أمام النقطة رقم (  ) 8عمي امتداد الخط الوىمي المنصؼ لممسرح.

النقطة رقم 6

 :وىي الزاوية أعمي يسار المسرح.

النقطة رقم 7

 :وىي أمام النقطة رقم .3

النقطة رقم 8

 :وىي الزاوية يسار المسرح ( .راجع الشكؿ ).

وسوؼ ويقوم تحميمنا باستخدام ىذه النقاط.
اإلكسسوارات المستخدمة في الفصل األول لباليو جيزيل :
 -8سيؼ قيم مرصع بالنصوص ألنو سيؼ األمير البرت.
 -2بندقية يحمميا ىانز ( ىيبلريون ) حارس المنطقة التي تقطن فييا جيزيؿ.
 -3وردتين  :تقطفيما جزيؿ من حوض الزىور بجوار الكوخ التي تسكن فيو.
 -4العقد  :الذي تيديو األميرة ماتيمدا لجيزيؿ.
 2 -5بوؽ  :ليستخدمو الحراس عند وجود شيء خطر إلخطار الدوؽ.
 -6دورؽ وكأسين  :تضعيما جيزيؿ وأميا عمي المنضدة لضيافة الدوؽ واألميرة.
 -7أسمحة مع الحراس والصيادون عبارة عن أرماح.
 -8ألوية المقاطعة يمسكيا الحراس.
 -9دفوؼ مع الفتيات الفبلحات.
 -86برميؿ خشب الذي يوضع بو النبيذ.
 -88منديؿ مع أم جيزيؿ وتضعو في جيب مريمتيا.
 -82مريمة عمي جسم أم جيزيؿ وىي من المبلبس.
 جزاٌ ثب  Grand Pasرقظخ ثُبئيخ نزاقض ٔراقظخ رزجعٓب رقظخ فزديخ نهزاقض ثى رقظخ فزديخ نهزاقظخ ثى خبرًخ نكم
يًُٓب يسًي  Codaكٕدا ثى خبرًخ يشززكخ Coda
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 -83عباءة سوداء يرتدييا البرت عند دخولو المسرح وىي أيضا تعتبر جزء من المبلبس.
 82 -84سمة تحمؿ كؿ صديقة من صديقات جيزيؿ واحدة.
دخـــول البــرت
جغرافية الحركة لدخول البرت وخروج تابعة ويمفريد من الطوخ :
يدخؿ النبيؿ "البرت" من الكالوس األخير أعمي يمين المسرح من عمي الرامب

(  ) Rampeالموضوع في الكالوس األخير والمنحدر إلي أرضية المسرح وىو

مرتفع عن أرضية المسرح قرب الكالوس وينحدر ليكون في مستوي أرضية المسرح – داخؿ المسرح.

يدخؿ البرت عمي المسرح مسرعاً ومتخفياً بعباءتو السوداء وشاى اًر سيفو ويتحرؾ عمي المسرح في شكؿ

نصؼ دائرة حتى يصؿ اتجاىو أمام كوخ جيزيؿ الموجود أسفؿ يمين المسرح  ،ثم يتحرؾ البرت ثبلث
خطوات لمخمؼ  ،ثم يكرر الخطوات مرة أخرى ولكنو ال يزاؿ اتجاىو ونظره إلي الكوخ.

ثم يتحرؾ متجياً إلي الكوخ المقابؿ لمكوخ األوؿ وىو الموجود يسار منتصؼ المسرح قرب الكالوس الثاني

يسار المسرح ويقرع الباب.

يخرج من باب الكوخ " ويمفريد " وصيؼ " البرت " وتابعة وىو مندىش من مجيء النبيؿ البرت إلي ىذا

المكان فيحييو  ،ويأخذ منو السيؼ ويدخمو الكوخ .ويبقي ىو في الخارج ينظر يميناً ويسا اًر ليتأكد من أن

أحداً ال يتتبعو ثم يدخؿ الكوخ ىو األخر.
الصراع :
يتمثؿ الصرع في ىذا المشيد في اآلتي :
 -2الصراع في الديكور :

إن كثي اًر من المشاىدين ال يعرفون أنو يمكن أن يكون لمديكور صراع وذلؾ لعدم الفيم الجيد لمسئولية
الديكور .فالديكور ليس فقط مناظر مرسومة عمي ستائر الخمفية

أو عمي الكواليس والبراقع .بؿ ىو تعبير واضح عن معني ومضمون لمعمؿ الفني  ،وىو يمعب دو اًر ىاماً

وأساسياً فيو وىذا ما سنجده واضحاً في ىذا الفصؿ من باليو جيزيؿ .فنجد أن الديكور يظير عمي المسرح
في ثبلثة مستويات خبلؼ الديكورات المعمقة عمي الستارة الخمفية والبراقع والكواليس.

المستوي األول

 :وىو رحبة المسرح ويوجد عمييا مباشرة األريكة الصغيرة وأرضية كوخ ويمفريد.

المستوي الثاني

 :وىو كوخ جيزيؿ وىو يرتفع عن خشبو المسرح "رحبة المسرح" بمعدؿ درجتي
سمم.

المستوي الثالث

 :وىو "الرامب" (  ) Rampeالموضوع أعمي يمين المسرح.
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وىذه المستويات الثبلثة تمثؿ  -من أوؿ وىمة – أن ىناؾ صراعاً بين ثبلث شخصيات.
الشخصية األولي

 :وىي شخصية النبيؿ البرت ابن الدوؽ وىي تمثؿ المستوي األعمى.

الشخصية الثانية

 :وىي التي تمثؿ المستوي األخير وىي شخصية ىانز حارس المنطقة وسوؼ
يتضح ذلؾ بعد استعراض الشخصيات وفي أثناء التحميؿ الحركي الدرامي.

 -1الصراع رمزى :
ويتمثؿ في نظر البرت منذ لحظة دخولو عمي المسرح إلي الكوخ الموضوع أسفؿ يمين المسرح .وىذا يدؿ
عمي أن من بيذا الكوخ سيكون لو قيمة فنية وحبكة درامية البد وأن تتكشؼ لجميور المشاىدين.

 -2الصراع إنسانى :
وتتمثؿ في قمؽ التابع "ويمفريد" من وصوؿ النبيؿ البرت إلي ىذا المكان .حيث تظير عمي ويمفريد حالة
من الخوؼ ويظير القمؽ انتظاره خارج الكوخ بعد دخوؿ البرت وفي نظره يميناً ويسا اًر ليتأكد من أن أحداً

لم يكن يتبع األمير البرت.

الحبكة والتحميل الدرامي الحركي :
دخوؿ البرت من الكالوس األخير أعمي يمين المسرح من عمي الرامب
(  ) Rampeالمرتفع قميبلً عن سطح يعني شيئين :
األول  :وىو أن ىذا المدخؿ ىو المدخؿ الرئيسي لساحة المنطقة التي تقطن فييا جيزيؿ وسوؼ يدخؿ
منو الجميع عدا الشخصيات األساسية مثؿ جيزيؿ حيث تخرج من كوخيا  ،التابع ويمفريد حيث
يخرج أيضا من كوخو وبعض الحراس والدوؽ وماتيمدا حيث يدخموا من الكالوس الثاني خمؼ كوخ
جيزيؿ كما يدخؿ أيضا آخر ثبلثة أزواج من الفبلحين بينيم ستة فبلحين حاممين برميؿ النبيذ
وعميو يجمس أحد الفبلحين يحتسى النبيذ ( .وكما سيتضح فيما بعد ) .أما ىانز فؤلنو حارس

المنطقة فيو يتحرؾ بحرية ويدخؿ ويخرج كفيما يشاء.
الثاني  :وجود الرامب (  ) Rampeعمي المدخؿ الرئيسي يعني أن ىذا المكان وىو رحبة المسرح ( أو
مساحة المنطقة التي تدور فييا األحداث ) منخفض عن باقي المناطؽ ويقصد المخرج بذلؾ
السببين اآلتيين :
األول  :وىو سبب رمزي يعني أن األحداث سوؼ تدور بين ارتفاع وانخفاض.
ارتفاع الوضع االجتماعي لمنبيؿ البرت ابن الدوؽ  ،وانخفاض المستوي االجتماعي لجيزيؿ الشابة

القروية.

الثاني  :أن الحبكة الدرامية سوؼ يتضح منيا بعد ذلؾ تأكيد وظيفة الديكور.
وضع الكوخين :
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من األسباب الجوىرية في الحبكة  :فيي كما تعني ترتيب األحداث تعني أيضا ترتيب كؿ ما يقع من

عوامؿ مساعدة لترتيب ىذه األحداث.

فنجد أن المخرج قد وضع كوخؿ جيزيؿ أسفؿ يمين المسرح بزاوية  45بمواجية الجميور  ،وتعتبر ىذه

المنطقة من المسرح من المناطؽ القوية فيو  ،وذلؾ إلعطاء المشاىد إحساساً بمدي أىمية ىذا الموقع في

أحداث الباليو.

كما أنو يربط أحداث الفصؿ األوؿ بأحداث الفصؿ الثاني حيث وضع قرب ىذا الموقع في الفصؿ الثاني
قبر جيزيؿ .فبعد أن كؿ بيتيا في الفصؿ األوؿ أصبح قبرىا في الفصؿ الثاني.

أما الكوخ الثاني وىو كوخ ويمفريد تابع البرت فقد وضعو في االتجاه المقابؿ لكوخ جيزيؿ حتى يحدث

التوازن في الديكور  ،وأيضا ألىمية وجوده ضمن أحداث الباليو  ،حيث يخبئ البرت سيفو وعباءتو بداخمو
ويغير مبلبسو وبذلؾ يكون لمديكور حبكة درامية داخؿ العمؿ الفني.

أما التحميؿ الحركي الدرامي فقد دخؿ البرت مسرعاً خبلؿ الرامب  Rampeالموجود في أخر كالوس يمين

المسرح متحركاً في شكؿ نصؼ دائرة عمي المسرح .وىو بيذا الدخوؿ يستعرض شخصيتو فيو قد دخؿ
المكان مسرعاً وىذا يعني أنو يفر من شيء لموصوؿ إلي شيء أخر أكثر أىمية  ،كما أن سرعتو ىنا

تعني أنو في سن الشباب وعنده حيوية .أما أنو يختبئ داخؿ عباءتو شاى اًر سيفو فيذا يعني أنو شخصية

معروفة ويحاوؿ أن يختبئ حتى ال يتعرؼ عميو اآلخرون .أما السيؼ ( يعتبر من اإلكسسوارات التي ليا

دور ميم في الحبكة الدرامية ) فقد أظيره البرت ألنو يعتبر محو اًر أساسياً في الحبكة الدرامية .فبدأ بو
العرض وسوؼ ينتيي بو العرض كما سيتضح ذلؾ في نياية الفصؿ األوؿ.

لم يدخؿ البرت مباشرة إلي كوخ جيزيؿ ذلؾ ألنو لو فعؿ ذلؾ لكان دخولو غير ممتع لممشاىد فالمشاىد لم

يعرؼ شيئاً عن ىذا الكوخ ولذا أراد المصمم أن يكون لدخوؿ البرت وجود مسرحي  ،فجعمو يتحرؾ عمي

المسرح في نصؼ دائرة حتى يستطيع المشاىدون متابعتو من لحظة دخولو حتى وصولو إلي قرب كوخ
جيزيؿ فيبعث في نفوسيم االنتباه إلي أن ىذا المكان لو أىميتو  ،ذلؾ ألن الشخص الذي دخؿ عمي

المسرح أعطانا إحساساً بذلؾ .وقد أكده مرتين أخريين عندما تحرؾ ثبلث خطوات لمخمؼ ثم تبلىا بثبلث
خطوات أخرى .أما اتجاىو ونظره إلي الكوخ فيو يفسر لنا أنو يريد أن يتحرؾ ولكن شيئاً ما بالكوخ يشده

إليو.

ثم يتجو البرت إلي الكوخ اآلخر ويتقدم نحوه ثم يطرؽ الباب فيفتحو تابعو ويمفريد الذي يطقن فيو ويخرج
من الباب لتحيتو ويأخذ منو السيؼ .ويتعجب لحضوره إلي ىذا المكان ثم يدخؿ البرت الكوخ ويقؼ

الوصيؼ برىة ينظر وىناؾ ليتأكد أن أحداً لم يكن يتتبع البرت وىذا التصرؼ من ويمفريد يؤكد الحبكة

الدرامية من حيث أن ىذا الشخص المتخفي في العباءة إنما يبدو ذو شخصية ميمة .كما أنو لو كان من

أىؿ المنطقة لما نظر الوصيؼ ىنا وىناؾ .كما أن قيام بتحيتو إنما تعني أنو أعمي منو مرك اًز.
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ونبلحظ من ىذا الجزء أن المصمم المخرج استعرض شخصيتين من شخصيات العمؿ الفني وىما

 .........شخصية النبيؿ البرت ابن الدوؽ  ،وشخصية ويمفريد تابعو ووصيفو وىي شخصية ثانوية.

كما أننا نبلحظ الصراع الدرامي قد بدأ منذ بداية العرض فمم يكتؼ المخرج المصمم باستعراض

الشخصيات فقط ولكنو استغؿ ىذا االستعراض في بداية التعرؼ عمي أنو يوجد صراع درامي يجب أن
نتبعو.

الموسيقي :
في ميزان موسيقي  4/4ولكنو يعزؼ بإحساس الميزان الموسيقي  4/2وفي سمم "صوؿ ماجيير" وفي إيقاع

الميجرو  Allegroيستعرض المخرج شخصية البرت وذلؾ في عدد  26مازورة موسيقية .ثم يستعرض
المخرج في  8مازورة شخصية ويمفريد في سمم "صوؿ ماجيير" وفي إيقاع الميجرو .Allegro
الحبكة
ىي ترتيب األحداث وىي نتيجة
العقؿ الذي في قدرتو اختيار البدائؿ
وترتيب األفكار
دخول ىانز أول مرة
جغرافية دخول ىانز :

يستعرض المصمم المخرج الشخصية الرئيسية الثانية في باليو جيزيؿ وىي شخصية ىانز حارس المنطقة.
يدخؿ ىانز من الكالوس األوؿ يسار المسرح ( يمين المشاىد ) مرتدياً زيو الرمادي وحامبلً بندقيتو عمي

كتفو األيسر .وما أن يتوسط المسرح حتى ينظر إلي كوخ "ويمفريد" المواجو لكوخ جيزيؿ  ،ثم يتجو بنظره

إلي كوخ جيزيؿ ويضع يده اليمني عمي قمبو ثم يتجو نحو الكوخ ويصعد السممتين المؤديتين إلي باب
الكوخ ويمسؾ الباب ولكنو يتراجع وينزؿ السممتين .ثم ينظر يميناً ويسا اًر مع التحرؾ بخطوات سريعة

لؤلمام ليتأكد ىؿ يراه أحد ؟ .وعندما يتأكد من أن أحداً ال يراه يأخذ بوقاً معمقاً بجانبو ويمسؾ بو بين يديو
 ،ثم يذىب بو إلي كوخ جيزيؿ ويعمقو عمي الباب  ،ثم ينظر من فتحة مفتاح الباب ثم يرجع لمخمؼ

بخطوات ثابتة ثم يخرج من المسرح من عمي " الرامب " " "Rampeالموجود في آخر كالوس يمين
المسرح.
الصــراع :

بدخوؿ النبيؿ البرت والحارس ىانز عمي المسرح واتجاىيما نحو كوخ جيزيؿ يتبين أنو سوؼ يكون بين
االثنين صراع حوؿ من بداخؿ الكوخ .ومن ىنا يبدأ عند المشاىدين شيء من التوتر كما يكون عندىم

رغبة في معرفة من بداخؿ ىذا الكوخ الذي لو اىتمام عند كؿ من البرت وىانز.
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الحبكة والتحميل الدرامي الحركي:
الحبكة أصبلً ىي ترتيب لؤلحداث وىي نتيجة العقؿ الذي في قدرتو اختيار البدائؿ وترتيب األفكار  ،وىذا
يتضح في أحداث باليو جيزيؿ.

ومن الجزء البسيط الذي تناولناه تتضح لنا الحبكة الدرامية.
فمثبلً كان من الممكن أن يظير عمي المسرح أوؿ من يظير ىانز حيث إنو حارس المنطقة  ،ولكن

المخرج المصمم لم يفعؿ ذلؾ بؿ أدخؿ البرت قبؿ دخوؿ ىانز .وذلؾ ألنو لو حدث العكس لما كانت
الحبكة سميمة ألن دخوؿ البرت جاء في غفمة من وجود ىانز .ولو أنو كان قد دخؿ قبؿ البرت لكان أنو

وجود حتى بعد تركو المكان حيث لم يبعد كثي اًر عنو ويكتشؼ وجود البرت أو أنو يتقابؿ معو في الطريؽ.
وعمي ذلؾ يكون ترتيب الحبكة قد جاء منطقياً ..........
يعتبر دخوؿ ىانز عمي المسرح ىو استعراض لشخصية أساسية من شخصيات باليو جيزيؿ وقد دخؿ

ىانز مرتدياً مبلبس رمادية المون ومن المعروؼ أن المون

الرمادي لون محايد ال يتبع األبيض وال يتبع األسود فيو مذبذب ال يستقر .متردد ذو شخصية ضعيفة.
وىانز ىو حارس المنطقة وىو يحمؿ بندقيتو عمي كتفو وؽ جاءت خطوات ىانز سريعة ولكنيا ثابتة وىذا

دليؿ عمي أنو يجوؿ في ىذا المكان كثي اًر دون أن يشعر بالخوؼ فيو ليس غريباً عن المكان  ،عكس

دخوؿ البرت الذي دخؿ المكان متخفياً بعباءتو وكانت تحركاتو سريعة.

ووضع ىانز يده اليمني عمي قمبو بعد أن نظر إلي كوخ جيزيؿ يعتبر بداية التصاعد الدرامي  ،فيذا يعني
أن في ىذا الكوخ تسكن حبيبتو.
اتجاه ىانز إلي كوخ جيزيؿ يعني أنو يحاوؿ رؤيتيا ولكنو تراجع ثم تنتابو حالة من حب االستطبلع ،
فيقترب من الكوخ وينظر من فتحة الباب لعمة يستطيع رؤية حبيبتو  ،وىذه الحركة في حد ذاتيا وىذا
الفعؿ إنما يؤكد أن ثقافة ىانز ليست عمي المستوي العالي وأنو يحاوؿ أن يختمس النظر من طريؽ

خاطئ.

كما أن ىذا النظر يعبر عن أن ىانز يريد شيئاً خفياً وىذا يعني أنو يرغب جيزيؿ جسدياً وليس حباً

رومانسياً روحانياً .ولكي ينظر ىانز من فتحة الباب كان البد من أن ينحني وىذا االنحناء يدؿ عمي أن
ما يفعمو ىو شيء دنئ.

ثم يرجع ىانز إلي الخمؼ حتى يتوسط المسرح ثم يتجو إلي الرامب " "Rampeالموجود أعمي يمين

المسرح ويخرج من عميو.

عمؽ ىانز البوؽ عمي باب كوخ جيزيؿ ليبين ليا أنو جاء ليراىا .وىذا البوؽ يعتبر من اإلكسسوارات

والوضع الطبيعي لمحارس أن يكون معو مثؿ ىذا البوؽ الستعمالو وقت المزوم كما أن المخرج سوؼ يؤكد
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أىمية البوؽ عندما يكون البوؽ وسيمة لخروج الدوؽ وماتيمدا من كوخ جيزيؿ واستدعاء الجميع قرب نياية

الفصؿ وكما سيتضح فيما بعد وعن تعميؽ البوؽ عمي باب كوخ جيزيؿ يعتبر ىذا خروجاً عن مقتضيات
وظيفتو فيو يحمؿ البوؽ ليس ليعمقو عمي باب كوخ جيزيؿ ولكنو يحممو ألي ظروؼ طارئة تحتم

استخدامو ومن ىنا ال نستبعد أن يفعؿ أي تصرؼ يكون من شأنو األضرار باآلخرين.

وخروج ىانز من عمي الرامب يعني ويرمز إلي محاولة ىانز الوصوؿ إلي مستوي أعمي مما ىو فيو.
فيجزيؿ بالنسبة لو أعمي منو في الشكؿ االجتماعي وىو يحاوؿ أن يصؿ إلي قمبيا.
الموسيقي :
في زمن موسيقي  4/4ولكنو يعزؼ في زمن موسيقي  4/2يستعرض المخرج الشخصية األساسية ىي
شخصية ىانز في عدد  52مازورة في سمم "صوؿ ماجيير" وفي إيقاع الميجرو .Allegro
دخول البرت لممرة الثانية
جغرافية دخول البرت لممرة الثانية :
رغم ما يمزم العمؿ الفني من تعريفات بالشخصيات في بداية العرض  ،إال أن المخرج المصمم لباليو

جيزيؿ أجؿ ظيور الشخصية األساسية الثالثة وىي جيزيؿ بعد دخوؿ البرت عمي المسرح لممرة الثانية ،
وذلؾ ليكون عند الجميور شيء من الترقب والتشوؽ وأيضا ليكون ىناؾ مبرر لظيورىا.
يخرج البرت من كوخ تابعو "ويمفريد" بنشاط وحيوية وتبدو عميو السعادة ويجري عمي خط جانبي في اتجاه
النقطة رقم ( 3راجع تقسيم نقاط المسرح عمي الصفحة رقم .)4ثم يقؼ في مواجية الجميور ويعدؿ

مبلبسو وأكمام قميصو حتى يستطيع مقابمة حبيبتو جيزيؿ بشكؿ الئؽ ومناسبة لوضعيا االجتماعي

ويتكون زيو من كولون أبيض وجيميو أحمر فوؽ قميص أبيض خفيؼ ذو أكمام واسعة من أعمي وضيقة

من عمي الساعد.
ينظر البرت إلي كوخ ويمفريد فيخرج ويمفريد ويقدم التحية أللبرت ويدور حوار حركي بينيما فيشير البرت
إلي أنو سوؼ يقرع باب كوخ جيزيؿ لتخرج لمقابمتو .وفعبلً يترؾ البرت ويمفريد ويرفع يده اليسرى مودعاً

لو.

يذىب ألبرت إلي باب كوخ جيزيؿ المغمؽ  ،ولكنو يرجع إلي ويمفريد ويأخذه بخطوات ثابتة تجاه كوخو.
ويحاوؿ ويمفريد منع ألبرت من ىذا التصرؼ.
فشتان بين نبيؿ ابن دوؽ وقروية .ولكن ألبرت يضع يده عمي قمبو واليد األخرى تشير إلي كوخ جيزيؿ
ويرجع خطوتين لمخمؼ ويجعؿ يده اليمني تدور حوؿ وجيو .ثم يشير بيديو إلي قمبو ثم يذىب بخطوات

ثابتة إلي باب الكوخ تاركاً ويمفريد  ،ولكن "ويمفريد" يسبقو ويقؼ وظيره لمباب ويفتح يديو االثنتين في

األجناب حتى يمنع البرت مما يفكر فيو وىو مقابمة جيزيؿ .ولكن البرت يغضب منو ويتحرؾ لمنتصؼ
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المسرخ وتابعة خمفو فيضع البرت يديو عمي أذنيو وكأنو ال يريد أن يسمع منو أكثر من ذلؾ  ،ويسير

متجياً نحو كوخ جيزيؿ ثم يقؼ ليسمع ما يقولو ويمفريد ثم يمتفت مرة أخري إليو ويتحرؾ نحوه ويضع يده

اليمني عمي أكتافو ويسي اًر لؤلمام في اتجاه كوخ ويمفريد  ،وكأنو يقوؿ لو أذىب أنت واتركني لحالي  ،ثم
يتركو ويدير لو ظيره غاصباً فيشعر ويمفريد أنو ال فائدة من النصح ويتركو ويخرج من خمؼ الكوخ وال

يدخمو.

أما البرت فيصعد السممتين المؤديتين إلي باب كوخ جيزيؿ مرة واحدة ويقرع الباب في دقات ثابتة وفي كؿ

مرة يحاوؿ أن يسمع ىؿ من أحد يقترب ناحية الباب  ،ويكرر ذلؾ مرتين وىو لم ينظر من فتحة الباب
كما فعؿ ىانز ولكنو اكتفي بوضع أذنو عمي الباب...

وعندما شعر البرت أن أحداً يقترب من الباب يتحرؾ بسرعة بعيداً عن الباب ويختبئ خمؼ الكوخ حتى ال

يراه من يفتح الباب.
الصــراع :

يدور الصراع في ىذا المشيد بين كؿ من البرت وتابعة ويمفريد وال يتضح لممشاىدين من منيما في

الوضع الخير ومن منيما في الوضع الشرير.

فمثبلً منا من يضع احتماالت أن منع ويمفريد اللبرت يضع ويمفريد في موضع الشر بالتالي يكون البرت

في موضع الخير ومنا من يضع احتماالت أن يكون وضع البرت ىو الشر واضعاً في حساباتو أن يكون
ويمفريد مشتركاً أيضا في حب جيزيؿ وىذا االختبلؼ ىو من أساسيات األعماؿ الفنية الناجحة والتي

يجعؿ فييا المخرج المشاىدين مشاركين مشاركة فعمية في العمؿ الفني فالمشاىد يجب أن يكون إيجابياً
في مشاركتو لمعمؿ الفني  ،وأن يعيش العمؿ بكؿ جوارحو  ،وأن يشترؾ بالتفكير في العمؿ .وكأنو أحد

العالمين بالعمؿ الفني .وأن يضع االحتماالت التي قد تخطئ في غالبية األحيان .فرؤية المخرج قد تبتعد

كثي اًر عن رؤية المشاىد .وليذا نجد أن العمؿ الفني يزداد رواده بعد معرفة النياية ذلؾ إلتقان المخرج

لمحبكة الدرامية.

ويتصاعد الصراع بين ويمفريد والنبيؿ البرت فنجد أن ويمفريد يحاوؿ منع البرت بوقوفو أمام الباب وفتح

يديو في األجناب ولكن البرت يخادع تابعو محاوالً استمالتو بوضع يده اليمني عمي أكتافو والسير معو إلي
منتصؼ المسرح ليودعو أما ويمفريد فيحاوؿ لممرة الثالثة واألخيرة أن يمنعو وذلؾ بالتوجو إليو  ،ولكن

البرت يقابؿ ذلؾ بجفاء ويظير ذلؾ بأنو لم يمتفت إليو بؿ أدار لو ظيره ورفع يده اليسرى مودعاً لو.
يتضح من المواقؼ السابقة أن الصراع جاء تدريجياً في نقاط ثبلث ىي :

األولي  :وىي صراع البرت مع نفسو فيو يعرؼ أن جيزيؿ فتاة ريفية وىو ابن الدوؽ وىذا صراع بين
مستويين اجتماعيين مختمفين..
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الثانية  :وىي صراع بين البرت وتابعة ويمفريد الذي يحاوؿ منعو من التمادي في خطئو تجاه جيزيؿ.
الثالثة  :وىي في الصراع الذي بدأ بدخوؿ كؿ من البرت وىانز وتحديد اتجاه كؿ منيما إلي كوخ جيزيؿ
وبدأ أن كبلً منيما سيتصارع حوؿ من بداخؿ ىذا الكوخ.
الحبكة والتحميل الحركي الدرامي:
لم تأت الحبكة في ىذا المشيد عشوائية  ،ولكنيا جاءت نتيجة طبيعية لتحريؾ األحداث  ،وبترتيب منطقي
 ،فمم يظير المخرج – مصمم الباليو – جيزيؿ وىي الشخصية التي تدور حوليا جميع الصراعات إال بعد
أن استعرض الشخصيتين األساسيتين  ،وىما ىانز والبرت وىما أيضا محوران في الصراع  ،وقد أرجأ

دخوؿ جيزيؿ عمي المسرح حتى يعود البرت مرة أخرى ويكون ىو السبب في خروجيا عمي المسرح.

فتكون بذلؾ الحبكة أوقع وأشيد  ،ذلؾ ألن الترقب من جميور المشاىدين وانتظاره يعطي لمحدث قيمة

جمالية ودرامية ويكون لخروجيا عمي المسرح بيجة وتشوؽ.

كما أن من الحبكة الفنية أيضا في ىذا المشيد الصراع الذي دار بين البرت وويمفريد  ،فيو لم يكن مجرد
نصح أو تعبيرات عابرة ولكنو جاء في ثبلث محاوالت .المحاولة األولي وىي منعو بعدم التعرض لجيزيؿ
والتمادي في استمالتيا إليو  ،ولم رفض البرت وعبر بحركاتو أن جماليا سحره وأنو أحبيا  ،تصاعدت

الحبكة أيضا في محاولة منع ألبرت من الوصوؿ إلي باب جيزيؿ بوضع ظيره عمي الباب وفتح كمتاً يديو
في األجناب وكأنو يمنعو بشكؿ أقوى.

ويظير ىنا بعد ىذين الموقفين خداع ألبرت لويمفريد  ،عندما أخذه تحت إبطو واضعاً يده اليمني عمي

كتفو محاوالً استمالو رضاه.

وىنا يحاوؿ المخرج المصمم أن يوضح لممشاىد الذي سوؼ يتعاطؼ مع البرت أنو ليس ىو الشخصية
الخيرة في الموضوع  ،وكما سيتضح بعد ذلؾ .فإن مكر البرت الذي حاوؿ بو أن يستعطؼ ويمفريد في أن
يتركو يري جيزيؿ ويقابميا  ،ليو أيضا مكر في استمالة حب جيزيؿ لو  ،وىو النبيؿ المتنكر في زي فبلح
بسيط .وىو خطيب ماتيمدا كما سيأتي موقؼ آخر يبين ذلؾ ويوضحو وسيأتي الكبلم عنو في حينو.
لم يكتؼ المخرج بأن ينيي الحبكة بعد محاولة استمالة "ألبرت" لرضا ويمفريد  ،فمم يكن ويمفريد مقتنعاً بيذا
 ،وكانت محاولتو الثالثة ىي آخر المحاوالت  ،وىي بشكؿ ضعيؼ فقد أوضح لو في البداية بشكؿ بسيط
بالتراجع ثم تطورت الحبكة بمنعو من الدخوؿ ثم أراد المخرج أن تكون الحبكة في شكر ىرمي فبعد المنع
بوضع ظيره عمي الباب وفتح ذراعيو .أراد أن تكون المرة الثالثة واألخيرة مجرد نصيحة  ،بعدىا غضب

ألبرت وخرج ويمفريد من المسرح بعد أن استعرض شخصيتو الواضحة الصريحة ( لحين أن يأتي موقؼ
يمعب دو اًر آخر يستكمؿ بو دوره ) وىو أيضا لم يجرؤ أن يأخذ موقفاً أكثر من ىذا حيث إنو ىو التابع
والبرت ىو األمير ابن الدوؽ.
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لم يدخؿ ويمفريد الكوخ ولكنو خرج من ورائو حتى ال يكون شريكاً مع البرت في كؿ ما سيحدث من لقاء
بين جيزيؿ والبرت يكون ىو خارج بيتو حتى ال يسمع وال يري ما سيحدث.

لم ينو المخرج المصمم الحبكة عند ىذا الحد وىو خروج التابع ويمفريد وترؾ البرت لموصوؿ إلي مراده ،

ولكنو أراد أن يجعؿ من الحبكة وىي أصبلً ترتيب األحدا  ،فأضاؼ إلييا جزءاً مكمبلً وأساسياً في نفس

الوقت إلعطاء الحبكة ترتيباً منطقياً لؤلحداث وذلؾ في أربع نقاط:

 -8بعد أن دؽ ألبرت باب كوخ جيزيؿ كان في كؿ مرة يحاوؿ أن يسمع ىؿ من أحد يقترب من

الباب .وىو ىنا لم يفعؿ ما فعمو ىانز .بؿ كان واقفاً صمباً طولو عمي الباب ولم ينحن وىذا يدؿ
أيضا عمي أنو من طبقة اجتماعية عالية.

فيانز كان ينظر من فتحة الباب محاوالً رؤية من بداخؿ الكوخ والقصد من ذلؾ أن إحساس

ألبرت تجاه جيزيؿ ىو حب روحاني  ،أما النظرة التي فعميا ىانز فيي تعني الرؤية وىي بالتالي
تعني اإلحساس بالرغبة والشيوة من ىانز لجيزيؿ  ،وليس الحب الروحاني .كما أن ألبرت لم يكن

يعرؼ من الذي سيفتح الباب ؟ فيو عندما شعر أن أحداً يقترب من الباب ذىب خمؼ الكوخ
ليتأكد من شخصية الذي فتح الباب .وحتى ال يفاجأ بشخصية أخرى غير جيزيؿ.

 -2لتأكد أىمية الشخصية النسائية في العمؿ الفني وىي شخصية جيزيؿ جعميا تخرج بعد عدة
خبطات من ألبرت عمي الباب فيكون بذلؾ خروجيا بطمب من ألبرت وكأن ذلؾ إلحاح من
جميور المشاىدين أيضا بخروجيا فيكون لخروجيا وقع تأثير طيب عمي المشاىدين.
 -3إن اختفاء ألبرت خمؼ الكوخ ىو أساساً نوع من المداعبة لجيزيؿ وىو أيضا إعطاء فرصة
لجيزيؿ الستعراض مياراتيا وشخصيتيا عمي المسرح.

 -4إن اختفاء ألبرت خمؼ الكوخ يدؿ عمي ىدوئو وعدم اندفاعو واتزان عواطفو وعمؿ حسابات
لمموقؼ.

الموسيقي :
يؤدي مشيد ألبرت مع تابعة ويمفريد عمي  44مازورة في زمن موسيقي  4/4في قمم سمم دو ماجيير وفي

إيقاع الميجرو موديراتو .Allegro moderato
دخول جيزيل عمي المسرح
جغرافية دخول جيزيل :

تخرج جيزيؿ من باب الكوخ متجية ناحية رحبة المسرح وىو الفراغ المسرحي الواقع بين كوخيا والكوخ

المقابؿ ليا .تخرج جيزيؿ وىي ترتدي فستاناً أبيض خفيفاً وبسيطاً ساعدىا عمي أداء حركي نشط وسريع
– وتجري عمي المسرح ثم تؤدي حركة "بالونية" " "Ballonneلؤلمام مع التحرؾ لؤلمام في دائرة مرة
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بالرجؿ اليمني ومرة بالرجؿ اليسرى لعدد  6مارات تكون قد وصمت بعدىا إلي منتصؼ المسرح  ،فتؤدي

حركة سيسون " "Sissonneمسرحي تجري بو قميبلً لؤلمام ثم تنظر يميناً ويسا اًر وكأنيا تبحث عن الذي
كان يقرع الباب .ثم تترؾ يدىا تتدلى ألسفؿ .ثم تذىب قرب الكوخ المقابؿ فتنظر فبل تجد أحداً فتجري

تجاه الكالوس األخير لتنظر أعمي الرامب " "Rampeفبل تجد أحداً ثم تذىب في اتجاه النقطة رقم 8
وتبدأ في أداء حركة "بالوتية سوتية" من اتجاه "ايفاسيو" " "Ballatte Sout effaceeبالرجؿ اليمني

لؤلمام واليسرى لمخمؼ ثم تعيد الحركة أيضا مرة أخرى ثم تؤدي بالرجؿ اليسرى حركة كوبيو ""Coupe
فتصبح الرجؿ اليمني حرة الحركة فتؤدي بيا حركة جاتيو " "Jeteثم تؤدي بيا حركة "جميساد جاتية"

لؤلمام "  "Glissad Jeteثم تكرر حركة بالوتية سوتية " "Ballatte Soutمع تغيير االتجاه لمنقطة رقم
 8وأيضا في شكؿ ايفاسيو "."effacee

ثم تبدأ بالرجؿ اليسرى لؤلمام ثم اليمني لمخمؼ ثم اليسرى لؤلمام ثم تؤدي حركة كوبية " "Coupeبالرجؿ
اليمني فتصبح الرجؿ اليسرى حرة الحركة فتؤدي بيا جميساد جاتية "  "Glissad Jeteثم تأخذ خطوة

لؤلمام بالرجؿ اليمني ثم الرجؿ اليسرى تعمؿ شكؿ  Attittedثم الرجؿ اليسرى تؤدي حركة بادي بوريو أن
تورنا  Pas de Bourree entournantمع تغيير االتجاه من النقطة  8إلي النقطة  2مع النياية بوجود

الرجؿ اليسرى عمي البوانت  Pointeوالرجؿ اليمني في شكؿ اتييد كروازيو  Attitude croiseeثم
تجري عمي المسرح حتى تفاجأ بالبرت أماميا قادماً من وراء الكوخ.

الصــراع :
بعد أن وصؿ الصراع بين البرت وويمفريد أشده وخرج ويمفريد وأصبح البرت وحيداً عمي المسرح يقرع باب

كوخ جيزيؿ  ،كان البد من وجود نوع من التفريج عمي الجميور حتى ال تكون الصراعات متواصمة وتؤدي

إلي تضاعؼ كمية األحداث وتصبح األحداث كثيرة في وقت قصير .كان عمي المخرج المصمم أن يضع
جزءاً بسيطاً لمتفريج عن الجميور وفي نفس الوقت استطاع أن يستغؿ زمن التفريج في إظيار الشخصية

النسائية األساسية وىي جيزيؿ.

والصراع بالمعني الواضح الصريح ال يوجد في ىذا الجزء ولكن المصمم المخرج استعان بالمحن الموسيقي

الذي ارتبط شرطياً بشخصية جيزيؿ ليكون لو وقت آخر يعيده ويكرره ولكن بصورة مختمفة سيأتي الكبلم
عنيا.

إن من أحد أسباب اختفاء البرت وراء كوخ جيزيؿ مضافاً إلي ما سبؽ أنو أحس بصراع داخؿ نفسو فيو

خاطب األميرة ماتيمدا وىو اآلن يغازؿ جيزيؿ فكان اختفاؤه وراء الطوخ إلعطاء نفسو الفرصة ليستعيد قواه
بعد االضطراب الذي قد يكون قد أصابو من جراء فتح الباب حتى يظير أمام جيزيؿ بصورة جيدة ال

يشوبيا القمؽ.

الحبكة والتحميل الحركي الدرامي:
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بعد أن تشوؽ الجميور لمتعرؼ عمي الشخصية التي يدور حوليا الصراع بين الرجمين والتي تسكن في

الكوخ  ...خرجت جيزيؿ من كوخيا وىي تبدو لنا فتاة في مقتبؿ العمر نشطة مرحة كميا حيوية  ،وقد بدأ
مصمم الباليو اختيار عناصر حركية من الرقص الكبلسيكي لتكون جيزيؿ ىي أوؿ من يؤدي عناصر

حركية راقصة .فمم يؤد البرت

وال ىانز وال ويمفريد أي عنصر حركي فقد جاءت جميع حركاتيم وتحركاتيم عادية ليس فييا أي عنصر
حركي من الرقص الكبلسيكي أو غيره من أنواع الرقص .وحتى يكون ىناؾ فرؽ بين جيزيؿ واآلخرين ،
وحتى يبدأ مصمم الباليو في وضع العمؿ الفني في شكمو الحقيقي  ،كان البد من أن يبدأ في إدخاؿ

عناصر الرقص .وليذا فقد بدأ بو .وفي منتيى البساطة بدأت جيزيؿ تؤدي لنا عناصر حركية كبلسيكية
دون أن نشعر  ،ألنيا قد ارتبطت بالجري المسرحي .كذلؾ فقد اختار ليا مصمم الباليو حركة بالونية

" "Ballonneوىي من العناصر الحركية لمرقص الكبلسيكي فمعني بالونية " "Ballonneيأتي من البون.
وجيزيؿ فتاة صغيرة السن وضئيمة الجسم وخفيفة الوزن يمكن ليا أن تقفز كالبون .وقد تمي ىذه الحركة

خطوات سريعة وخفيفة مما أدي إلي اإلحساس الجيد بصغر سن الفتاة جيزيؿ.

ومما يؤكد صغر سن جيزيؿ  ،أنيا عندما فتحت الباب لم تكترث بمن كان عمي الباب  ،ولكنيا خرجت

مسرعة نشطة متحركة وكأنيا كانت عصفو اًر محبوساً في قفص  ،وانتيزت فرصة فتح الباب لتنطمؽ ،
وبعد أن تذكرت أن أحداً كان بالباب اتجيت يميناً ويسا اًر فمم تجد أحداً فعاودت األداء الحركي.

وكان اختيار المصمم لمعنصر الثاني لؤلداء الحركي لجيزيؿ اختيا اًر موفقاً فقد اختار ليا حركة بالتوتيو

سوتية "  "Pas Ballote Sauteلؤلمام والخمؼ مع تكرارىا مرة أخرى ثم عمؿ كوبيو جاتيو " Pas

 "Coupe Jeteلؤلمام وبذلؾ يكون المصمم قد اختار ليا عناصر حركية من عناصر القفز تتناسب
معيا ولم يعتمد عمي الحركات األرضية ذلؾ لتأكيد الشخصية وابراز روح المرح والحيوية وبراءتيا.

الموسيقي :
تخرج جيزيؿ من باب الكوخ عمي موسيقي إيقاعيا الميجرو ( سريع رراقص )
( )Allegro moto didonsaفي زمن موسيقي  8/6ولكنو يعزؼ بإحساس  4/2سرعتو  ،وتؤدي جميع
حركاتيا عمي  39مازورة .وفي المازورة رقم  46تتقابؿ مع البرت الذي سيكون اسمو من اآلن فصاعداًَ
باسم "لويس" نظ اًر ألنو غير مبلبسو داخؿ كوخ ويمفريد ليصبح فبلحاً بسيطاً اسمو لويس.

لقاء لويس وجيزيل
جغرافية المقاء األول بين جيزيل ولويس :
بعد أن بحثت جيزيؿ عن الطارؽ  ،ولم تجد أحداً ىنا وىناؾ اتجيت نحو الكالوس الثاني يمين المسرح

حيث كان يختبئ "لويس" وراء الكوخ.
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ظير ( لويس ) واقترب من جيزيؿ وكان بداية المقاء نظرة من العيون تبعاً لويس بمسؾ اليد اليمني لجيزيؿ
وكأنو سيقبميا ولكنيا سحبت يدىا وأدارت جسميا في اتجاه النقطة رقم  8خجبلً وتبعيا لويس وأمسكيا

بحنان من كتفييا ولكنيا تممصت منو وحاولت الذىاب إلي منزليا  ،فسبقيا لويس ومنعيا من اليروب منو
وأمسؾ بيدييا بين يديو وأخذت جيزيؿ خطوات لمخمؼ وتبعيا لويس بنفس الخطوات ولكن لؤلمام حتى

تكون المسافة بينيما ثابتة .ثم تتحرؾ جيزيؿ لؤلمام وتجري تجاه األريكة الموجودة في مقدمة يسار المسرح
وتدور حوؿ األريكة وتقؼ بجوارىا  ،بينما يقؼ لويس بعيداً عنيا في منتصؼ المسرح وألعمي قميبلً ليؤدي
تعبي اًر حركياً منفرداً يعبر فيو عن مدي حبو ليا .وأنو يعمن حبو أماميا ويريد أن يعرؼ مدي حبيا لو

ويحاوؿ االقتراب منيا فتجري حوؿ األريكة متجية إلي منزليا  ،ولكن لويس يمحقيا ويمسؾ يدىا اليسرى
وىي تحاوؿ أن تسير إلي األمام ولكنو يشدىا إليو إلي الخمؼ وتتكرر الحركة  ،فتستسمم جيزيؿ لرأي

لويس ويعمؽ ذراعيا اليسرى بذراعو اليمني  ،ويؤدي االثنان حركة جميساد " "Pas Glisssadeفي اتجاه
النقطة رقم  7ثبلث مرات وفي المرة الرابعة ال تكتمؿ حركة الػ " "Glisssdeفتجري جيزيؿ وتجمس عمي
طرؼ األريكة ناظرة إلي أعمي فقد تذكرت أنيا رأت في مناميا حمماً أزعجيا وىو أن حبيبيا عمي عبلقة
مع امرأة أخرى  ،بينما يقؼ وراءىا لويس ال يعرؼ ماذا حدث ؟ ويحاوؿ أن يمسكيا من كتفييا ولكنيا

تقؼ وتتجو ألعمي المسرح حتى منتصفو  ،وتتقدم لؤلمام يتبعيا لويس  ،فبضع يدىا اليسرى بيده اليمني ،
ولكنيا ال تنظر إليو بؿ تنظر إلي جية اليمين وألسفؿ  ،أما لويس فبل يعرؼ لماذا

ال تعيره اىتماماً وانتباىاً .ويحاوؿ أن يديرىا نحوه فينظر إلي عينييا ثم يتركيا ويذىب لمقدمة المسرح

ليقسم ليا أنو يحبيا رافعاً يده اليمني ألعمي مع فرد إصبعيو السبابة والوسطي مع ضم باقي أصابع اليد (
كما في الصورة رقم ) فتجري إليو جيزيؿ وتمسؾ بيده اليمني المرفوعة ألعمي .فيي ال تصدؽ ىذا القسم

وتجري لتأخذ زىرتين من زىور "المارجريت" من حديقة الكوخ  ،وتؤدي حركة جميساد ""Pas Glisssade

أربع مرات في اتجاه األريكة ثم تجري لتجمس عمي طرؼ األريكة لتنتزع أوراؽ الزىرة ورقة تمو األخرى ،
وفي كؿ ورقة تنتزعيا تقوؿ ( يجبني ) والورقة التالية ( ال يجبني ) حتى تنتيي آخر ورقة عمي أنو ال

يحبيا .فتغضب جيزيؿ من النتيجة التي توصمت إلييا  ،وتقوم بانفعاؿ حركي سريع من عمي األريكة
وتبتعد عن لويس.

يأخذ لويس زىرة أخرى ليفعؿ ما فعمت جيزيؿ  ،ولكنو في ىذه المرة ينزع أوؿ ورقة في مكر ويقذؼ بيا

حتى يصؿ إلي عكس النتيجة التي توصمت إلييا جيزيؿ  ،أي يصؿ إلي أنو يحبيا.

وتشاىد جيزيؿ نزع ورقات الزىرة وتنتيي آخر ورقة لتفصح عنو حبو ليا .فتفرح جيزيؿ ويرقصان سوياً.
يؤدي لويس نفس العناصر الحركية التي تؤدييا جيزيؿ .وأثناء اندماجيا بالرقص يتسمؿ ىانز عمي المسرح
من فوؽ الرامب فيري جيزيؿ وىي ترقص مع لويس ويكون الشكؿ المسرحي في ىذا الموقؼ كاآلتي :
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يقؼ لويس يسار المسرح وتقؼ جيزيؿ يمين المسرح عمي مسافة متوسطة كما يقؼ ىانز أعمي المسرح

ويكون الشكؿ مثمثاً قمتو ىانز وقاعدتو لويس وجيزيؿ

(ىذا الشكؿ سوؼ يتكرر فيما بعد ولكن بتغيير مواقع الشخصيات).
ثم يختبئ ىانز وراء كوخ جيزيؿ .ويستمر لويس وجيزيؿ في الرقص فتجري جيزيؿ مع عمؿ جران جاتيو

 Grand Jeteفي دائرة حوؿ المسرح وكذلؾ يفعؿ لويس وراءىا ويدور االثنان حوؿ المسرح حتى يصؿ
لويس وجيزيؿ إلي منتصؼ المسرح ثم يركع لويس عمي ركبتو وتأتي إليو جيزيؿ في مرح وحب.
يظير ىانز فجأة ويقطع عمييما نشوتيما بالحب وسعادتيما بالمقاء.
الصــراع :
يتمثؿ الصراع في ىذا الموقؼ عمي ثبلثة صراعات ىي :
الصراع األول  :وىو صراع جيزيؿ مع نفسيا  ،فيي تجب لويس ولكن ما رأتو في مناميا يجعميا في
صراع مع نفسيا ىؿ ىو يحبيا فعبلً كما ىي تحبو  ،أم أن ىناؾ شخصية أخرى يميؿ

إلييا  ،وىذا المنام كان يقمقيا حتى أنيا لم تقتنع بالقسم  ،فالكبلم أحياناً يكون كذباً ولذلؾ

فقد كانت تفضؿ تصديؽ األشياء الطبيعية .لذا فقد لجأت إلي الزىرة لتكون دليبلً عمي
صدؽ المشاعر.

الصراع الثاني  :ويتمثؿ في القسم الذي أقسمو لويس عمي حبو لجيزيؿ وىو يعرؼ أنو قد خطب "ماتيمدا".
وىو بذلؾ سوؼ يعيش صراعاً مع نفسو فيو يخادع كبلً من االثنين  ،والقسم ىنا يعتبر
بداية تعقيد المشكمة.

الصراع الثالث  :ىو تصاعد وتدرج الصراع العام لمموضوع وىو يتمثؿ في رؤية ىانز لمويس وجيزيؿ
وىما يرقصان سوياً .وقد حاوؿ التدخؿ ليمنع ىذه العبلقة ويوقفيا كما سيتضح فيما بعد.
التحميل الحركي الدرامي:
في المقاء بين جيزيؿ ولويس بدأ مصمم الباليو االعتماد عمي العناصر الحركية الكبلسيكية في األداء

الحركي مستخدماً أحياناً التعبير الصامت .وليذا أردت أن أفصؿ التحميؿ الدرامي عن الحبكة لما في كؿ
منيما من إيضاحات.

يعتبر المقاء بين جيزيؿ ولويس ىو بداية وجود المشكمة التي سوؼ تتصاعد تدريجياً لموصوؿ إلي العقدة ،

فكؿ ما سبؽ من استعراض لممكان والشخصيات واأللحان كان بمثابة تمييد  ،أما الصراع الحقيقي يبدأ
في الظيور من نياية ىذا المقاء.
ونجد أن المقاء في البداية كان يشوبو شيء من الخجؿ  ،وىذا أمر طبيعي عند الفتيات حديثات العيد

بالحب  ،كما تبلحظ أن جيزيؿ حاولت أن تعود إلي بيتيا وتبتعد عن لويس ولكنيا استجابت لرغباتو في
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أن يقضيا بعض الوقت معاً  ،واتضح ىذا مع تكرار حركتيا واتجاىيا نحو الكوخ بينما لويس يشدىا نحوه
 ،حتى استجابت ورقصت معو وأدي االثنان حركة واحدة ىي جميساد  .Glisssadeوقد كرر مصمم

الباليو األداء الحركي المتماثؿ  ،وليس ىذا مصادفة ولكنو يعني أن االثنين متفقان في الرأي وفي الشعور

 ،عكس ما كان يقدم أداء حركي بشكمين مختمفين لكؿ واحد منيما شكؿ وأداء عناصر حركية مختمفة

فيكون كؿ منيما لو مشاعره الخاصة ورأيو المنفرد  ،وليذا جاء التصميم الحركي متوافقاً مع اإلحساس

بالموضوع.

عندما جمست جيزيؿ عمي األريكة ونظرت ألعمي تذكرت أنيا رأت في مناميا أن حبيبيا ال يحبيا  ،وأنو
يحب فتاة أخرى – فانتابيا شيء من الوجوم مما جعميا ال تستطيع أن تبادلو الحب .وحاوؿ لويس أن
يمسكيا من كتفييا ولكنيا تمنعت وابتعدت عنو  ،ووقفت بمواجية الجميور ناظرة عمي يمينيا إلي
األرض .بينما وقؼ لويس بجوار جانبيا األيسر وىو ال يعرؼ ماذا حدث ؟

لكن لويس لم يكن سمبياً وكان عميو أن يفعؿ شيئاً فكؿ دقيقة تمر عميو البد وأن يسعد بيا  ،فحرؾ وجييا
نحوه ورأي عينييا فراح يتقدم خطوتين لؤلمام ورفع يده اليمني ألعمي ليقسم ليا عمي حبو ليا وىذا األداء

الحركي لمقسم حركة معترؼ بيا في جميع البالييات وىي كما سبؽ اإلشارة إلييا.
أما جيزيؿ فمصغر سنيا وقمة خبرتيا لم تقتنع بالقسم  ،ولكنيا تريد أن تفعؿ

ما تفعمو الفتيات في مثؿ سنيا فراحت تأخذ وردة من حديقتيا ونزعت أوراقيا ورقة تمو األخرى وفي كؿ
مرة تقوؿ ( يحبني ) والمرة التالية ( ال يحبني ) وىذا األداء الحركي مفيوم لدي الجميع ويفعمو الكثيرون.
ولما كانت النتيجة التي توصمت إلييا جيزيؿ وىي أن لويس ال يحبيا لذا نجد أنو يتناوؿ زىرة أخرى ثم
ينتزع منيا ورقة ويمقييا بعيداً ثم يذىب إلييا لينتزع باقي أوراؽ الزىرة أماميا فتكون النتيجة أنو يحبيا.

وفعبلً تقتنع جيزيؿ بحب لويس ليا ألنيا تريد ذلؾ .وتتجاوب معو في الرقص الذي ىو حوار حركي بدالً

من الكبلم.

يريد مصمم الباليو أن يظير لنا خداع لويس لممرة الثانية فالمرة األولي عندما خدع وصيفو ويمفريد وأخذه

تحت إبطو ووضع يده عمي كتفو حتى ال يثنيو عن رغبتو في استمالة عواطؼ جيزيؿ .والمرة الثانية عندما

نزع ورقة من أوراؽ الزىرة وألقي بيا جانباً حتى تكون النتيجة لصالحو .ىذا بخبلؼ األساس األوؿ وىو
تنكره في زي فبلح من القرية لمحاولة التقرب لجيزيؿ.

إن األداء الحركي المتماثؿ لكؿ من جيزيؿ ولويس خبلؿ ىذا المقاء إنما ىو أسموب تعامؿ من لويس تجاه
جيزيؿ ومحاولة إلقناعيا بأن أسموب حياتو سيكون كما تشاء ىي .وأن األداء الحركي ىنا جاء متماثبلً

ولكن ليس ما يؤديو لويس تؤديو جيزيؿ بؿ العكس إن ما تؤديو جيزيؿ يؤديو لويس أي أنو سوؼ يكون

كما تشاء وأنو سيكون تابعاً ليا والدليؿ عمي ذلؾ أداؤه الحركي لمجران جاتيو  Grand Jeteخمفيا فيو
يتبعيا وىي أمامو ويؤدي ما تؤديو.
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الحبكــة :
إن العمؿ الفني المسرحي تحركو اآللة التي تعرضو وفي فن الباليو اآللة ىي األشخاص التي تحرؾ

األحداث جزءاً بعد اآلخر .وكؿ جزء يعتبر إما تمييداً لما يأتي بعده واما نياية لبداية كانت  ،واما يكون
جزءاً في منتصؼ العمؿ ال غني عنو ألنو يربط حدثين .والحبكة في ىذا الموقؼ إنما جاءت لتؤكد

األحداث .فبعد أن استعرضت جيزيؿ شخصيتيا تقابمت مع لويس .ولكنيا تذكرت ما رأتو في مناميا وىو

أن لويس عمي عبلقة بشخصية أخرى  ،فانتابيا وجوم  ،وعدم ثقة  ،وبدأت تتغير من ناحيتو  ،وكان البد

من وجود شيئاً يعيد الثقة إلييا .ولذلؾ أقسم ليا بحبو  ،ومن ىنا بدأت المشكمة في التصاعد والتعقيد فيو

يعرؼ تماماً أن القسم سوؼ يجمب لو المشاكؿ .ولكن جميور المشاىدين لآلن ال يعرؼ أو لمويس خطيبة

 ،لذا فالجميور متعاطؼ مع حبو لجيزيؿ وقد يكون مباركاً ليذا الحب .حتى يتبين لو أمر آخر.

ومن جانب آخر كان عمي المصمم أن يخفؼ من حدة التوتر وكم الصراع فجاء بفعؿ يفعمو الصبية

والفتيات حديثو العيد بالحب وىو تمؾ الزىرة التي تنزع أوراقيا كما سبؽ القوؿ .وىذا لو جانب التفريج عن
جميور المشاىدين بعض الشيء  ،كما أنو يعطي اإلحساس الحقيقي لصغر سن جيزيؿ وأن تجربتيا في

ىذا الحب ىي األولي .والمقصود بذلؾ أن ىذا الحب األوؿ لمثؿ ىذه الفتاة المريضة بالقمب عندما تصدم

في حبيا ستكون صدمتيا كبيرة  ،وىذا ما سوؼ يتضح لنا في نياية الفصؿ.
والحبكة كما سبؽ أن قمنا ىي ترتيب األحداث  ،فبعد أن اقتنعت جيزيؿ بحكم الزىرة الثانية التي نزع

أوراقيا لويس استجابت لحبو وىي كانت تتمنى أن يكون عمي حؽ فيي أحبتو  ،ولذا فإن استجابتيا

لمرقص معو لم تكن برغبة لويس فقط .ولكن كانت برغبتيا أيضا وىذا كمو مقصود بالحبكة لتصاعد

األحداث وتحريكيا لؤلمام.

ومن أساسيات الحبكة في ىذا الموقؼ أن لويس كان يختبئ وراء الكوخ عند خروج جيزيؿ ورآىا وىي

ترقص .وعندما رقص معيا كان يؤدي معيا نفس العناصر الحركية التي ذكرت في التحميؿ الحركي

الدرامي .وقد يظن البعض أن اختيار العنصر الحركي قد جاء طبقاً لئلحساس الموسيقي  ،ولكن ليس

األمر كذلؾ فقط  ،فأداء لويس لنفس العناصر الحركية التي تؤدييا ىو محاولة – من لويس – لمتقرب إلي
جيزيؿ ليكون حبيا لو عن اقتناع بأنو ىو فتي أحبلميا وأن آراءه وأحاسيسو مقاربة آلرائيا وأحاسيسيا.

كما أن أداء لويس لحركة  Grand Jeteفي دائرة حوؿ المسرح وراء جيزيؿ

لم يكن عفوياً أو عشوائياً أي مجرد مؿء فراغ مسرحي وموسيقي .ولكنو ترتيب من المصمم حيث إن
مصمم الرقص ىنا ىو بمثابة المؤلؼ لمعمؿ الغني وىدفو ىنا تصاعد الحدث الحركي ألعمي مستوى

يمكن أن يصؿ إليو حتى يستطيع أن يدخؿ ىانز ويري أنيما في قمة السعادة  ،األمر الذي يثير في نفسو

الغضب.
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والحبكة في ىذا المشيد جاءت طبيعية جداً ومنطقية .فإن ىانز حارس المنطقة دائم التجوؿ ومن الطبيعي
أن يأتي مرة ومرات .خاصة أن في ىذا المكان الفتاة التي يحبيا فكان من الطبيعي أن يراىا وىي ترقص

مع شخص غريب ال يعرفو وان كان يجيؿ شخصيتو ألنو تقريباً يعرؼ الجميع عمي وجو التقريب ويبدو
أنو غريب عن المنطقة وعن المكان فبل عجب فيو حارس لممنطقة.

كما أن من دواعي الحبكة أال يري ىانز لويس جيزيؿ وىما في بداية المقاء ولكن من دواعي الحبكة أن
يراىما وىما في ذروة الرقص بعد أن استجابت جيزيؿ لحب لويس وحتى تكون الحبكة الحركية في ترتيبيا

التصاعدي القوى .فإذا دخؿ ىانز – مثبلً عندما تذكرت جيزيؿ الحمم – وكانت في ىذه المحظات ال تنظر
إلي لويس كان المتوقؼ يمكن أن يتغير فيشعر ىانز أن جيزيؿ ال تميؿ إلي لويس .ولكن دخوؿ ىانز

كان دافعاً لتحريؾ الحدث وتصاعد األحداث الدرامية.

كما أن رسم المصمم لمثمث قاعدتو جيزيؿ ولويس يوضح ىنا أن الذي عمي قمة المثمث وىو ىانز الذي
يتصدر الموقؼ وىو األعمى فبذلؾ تكون قاعدة المثمث المتمثمة في جيزيؿ ولويس تعني أنيما في ىذا

الموقؼ أدني من ىانز  ،وال عجب في ذلؾ فالمخرج المصمم يريد أن يبرز جانب ىانز بأنو ىو األقوى
وأنو اكتشؼ العبلقة بين جيزيؿ وشخص أخر غريب .وبذلؾ يبدأ ىانز في التصرؼ تجاه ىذا الموقؼ

وىذا يعطي لمجميور إحساساً بأن ىانز قد انتصر عمي غريمو وىو لويس والمخرج المصمم يريد أن يجعؿ
الجميور يفكر في سير العمؿ الفني الذي يشاىده وأال يخرج عن الموضوع بؿ يشارؾ مشاركة فعالة مع

المؤدين وذلؾ عن طريؽ المتابعة الجيدة والتفكير فيما يراه.
الموسيقي :
يشتمؿ ىذا المقاء عمي عدد  48مازورة في ميزان موسيقي  4/4في سمم "سى منيور" وفي إيقاع
" ."Andanteومن المبلحظ أنو كان ىناؾ تكرار لمحن األساسي الذي كان يصاحب أداء جيزيؿ في

دخوليا األوؿ  ،وىذا يعني أنو نحن جيزيؿ المميز .وىو بذلؾ يريد أن يتعرؼ الجميور عمي ىذا المحن

حيث سيكون لو أىمية في نياية الفصؿ األوؿ وكما سيأتي الكبلم عنو.

لم يغير المؤلؼ الموسيقي اإليقاع أو المحن نظ اًر ألن المؤديين كانا يؤديان نفس العنصر الحركي وأن

الحركة لم تكن متغيرة بين البرت وجيزيؿ عمي الرغم من اختبلؼ النوع بين البرت وجيزيؿ ولكن لميدؼ

الدرامي السابؽ ذكره كانت الموسيقي ىي أيضا عامؿ تأكيد لممضمون الدرامي .وليذا لم يكن ىناؾ أي

دافع ألن تتغير األلحان أو أن يتغير اإليقاع.

عمي الرغم من أنو من المعروؼ أن أداء حركات القفز بالنسبة لمرجاؿ ىي أعمي من القفز بالنسبة لمرقص
النسائي  ،إال أن المصمم جعؿ الحركة تؤدي بشكؿ متوافؽ ومتوازن مع الموسيقي واألداء الرجالي

والنسائي خاصة في حركة  Grand Jateوىذه حرفية خاصة في األداء الحركي السمعي.
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جغرافية الدخول الثالث " ليانز "
يدخؿ " ىانز " عمي المسرح من فوؽ الرامب "  "Rampeالموجود أعمي يمين المسرح والذي سبؽ وأن

خرج منو .ودخوؿ "ىانز" يأتي أثناء األداء الحركي لمويس وجيزيؿ في لقائيما األوؿ  ،ويرسم بدخولو شكؿ
مثمث ىو قمتو بينما يكون "لويس وجيزيؿ" يمثبلن قاعدة المثمث ولكنو ال يتدخؿ بينيما بؿ يذىب خمؼ

كوخ "جيزيؿ" ويبلحظ العبلقة بين جيزيؿ ولويس.

وما أن تتصاعد الموسيقي ويتصاعد معيا األداء الحركي لجيزيؿ ولويس إال ونجد "ىانز" يتدخؿ بينيما
ويقؼ في وجييما رافعاً يديو إلي أعمي  ،وكأنو يمنعيما من االستمرار لما كانا فيو وذلؾ قرب النقطة رقم

( )2وأمام كوخ "جيزيؿ".

تترؾ "جيزيؿ" ىذا الموقؼ وتتجو نحو الكالوس الثالث يسار المسرح  ،يتبعيا "ىانز" بعد أن اصطدم

بكتؼ لويس األيمن مما اضطر لويس إلي أن ينظر إليو وىو واقؼ في مكانو  ،وما أن يتحرؾ "ىانز

خمؼ" "جيزيؿ" حتى ينظر وراءه وكأن "لويس" ينادي عميو  ،فبل يستجيب "لمويس" وال يعيره اىتماماً
ويستمر في السير وراء جيزيؿ .ثم

تتجو لويس بجسده وينظر تجاىيما وىو قمؽ عمي ما سوؼ يحدث وأيضا حتى يمكنو أن يتابع الموقؼ.

تستمر جيزيؿ في السير حتى أعمي يسار المسرح يتبعيا "ىانز" مشي اًر بكمتا يديو عن ىذا الموقؼ الذي رآه

 ،وتمتفت إليو جيزيؿ وتمسؾ بيده اليسرى المفرودة بجانبو .ويسي اًر قدما بخط منحرؼ حتى يصبل أمام

الكوخ ويصبح الشكؿ المسرحي مثمثاً قمتو لويس وقاعدتو جيزيؿ عمي يسار المسرح "وىانز" عمي يمين

المسرح في المقدمة  ،أما لويس فبل يتدخؿ .فيو فقط يتابع الموقؼ.

يعيد "ىانز" سؤالو عمي "جيزيؿ" عما رآه معب اًر عن ذلؾ بكمتا يديو فتشرح "جيزيؿ ليانز" أنيا تحب

"لويس" .ويتضح ذلؾ عندما تضع يدىا عمي قمبيا  ،ثم تكرر "ىانز" حركة "جيزيؿ" بوضع يده عمي قمبو

بنوع من االستيزاء.

وعمي الجانب اآلخر نجد أن "لويس" كان يقؼ بعيداً دون تدخؿ ولكنو بعد أن تأكد من حب "جيزيؿ" لو

تقدم إلي األمام وتدخؿ بين "جيزيؿ وىانز" وابتعدت "جيزيؿ" عن الموقؼ وسارت وجانبيا األيمن ( بورفيؿ

 ) Borofilبالنسبة لممشاىدين في اتجاه النقطتين (  ) 8 ، 7بينما لحقيا "ىانز" فمحؽ بو انترالسيو " Jete
 "Entrelaceوأصبح الشكؿ المسرحي جيزيؿ أقصى يسار المسرح ولويس في وسط المسرح وىانز أقصى
يمين المسرح والكؿ عمي خط مستقيم أفقي .ثن يتجو لويس إلي جيريؿ ويأخذىا بجانبو األيسر ويسي اًر في

اتجاه ىانز الذي يحاوؿ أن يتقدم نحوىما  ،فيترؾ لويس جيزيؿ في الخمؼ ويتصدر "ليانز" ويسير

بخطوات كميا ثقة أما ىانز فيسير بخطوات خمفية ثم يجري في اتجاه الكالوس األخير أعمي يسار المسرح

يتبعو لويس بخطوات بطيئة ويرفع يده اليسرى وكأنو يطرده من المكان  ،وىنا تكون جيزيؿ قد وصمت إلي

لويس.
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الصــراع :
يعتبر ىذا المشيد ىو تحديد لنوع الصراع  ،فيو صراع بين رجمين حوؿ امرأة  ،اثنان من الرجاؿ يحبان

فتاة وىو موضوع ليس بجديد وقد استخدم عشرات المرات  ،ولكن التناوؿ ىنا مختمؼ عن سابقيو.

ونجد أنو عندما يدخؿ ىانز بين لويس وجيزيؿ لم يستطع لويس التدخؿ  ،وبقي في مكانو في قمة المثمث.

وىذا الشكؿ يذكرنا بموقؼ آخر استخدم فيو شكؿ المثمث وىو

عند دخوؿ "ىانز" "الرامب  "Rampeفقد كان في قمة المثمث بينما مثؿ قاعدتو
"لويس وجيزيؿ".
وقؼ "لويس" ساكناً لم يتحرؾ ولم يفعؿ بؿ وقؼ يتابع الموقؼ وأصبح الصراع بين "ىانز وجيزيؿ" فقط.

وىو لم يتدخؿ حتى ال يكون موقفو حرجاً إذا استجابت "جيزيؿ" لرأي "ىانز" .ووقؼ في قمة المثمث ال

يبدي أي تصرؼ  ،ولكونو أحد النببلء يخشى أن يتدخؿ بين "جيزيؿ وىانز" في مثؿ ىذا الموقؼ إال إذا

أبدت "جيزيؿ" رفضيا التام ليانز ورأيو .ىنا يبدأ "لويس في التدخؿ  ،وفعبلً ما إن رأي "جيزيؿ" تؤكد أنيا

تحبو إال ونجده يتدخؿ بشدة بينيما .فنجده يرفع "ىانز ألعمى ويقذؼ بو خمفاً ثم يتبعو بخطوات ثابتة

لؤلمام ،أما ىانز فيتحرؾ بخطوات لمخمؼ .وتظير ىنا قوة شخصية "لويس" .كما يبدو أنو شخص ليس

عادياً .وذلؾ بتحركاتو ونفوذه بطرد "ىانز" من عمي المسرح مشي اًر بإصبعو السبابة إلي الخارج.
التحميل الحركي الدرامي:
ىذا المشيد يتكون من حوار حركي ثبلثي بين كؿ من "جيزيؿ ولويس وىانز"  ،فيتبين من األداء الحركي
أن مصمم الباليو لم يستخدم المفردات الحركية ألي نوع من أنواع الرقص وكؿ ما كان يؤدي ىو إما

خطوات سريعة أو بطيئة لؤلمام أو لمخمؼ أو إشارات باأليدي أو إيماءات بالرأس  ،وليذا جاء الحوار

الحركي بين كؿ المؤدين مفيوماً حتى عمي مستوي الشخص العادي الذي ال يعرؼ عن فن الباليو أي

شيء فإن جميع اإليماءات واإلشارات لم تكن صعبة حتى تحتاج إلي تفسير .فيذا الحوار الحركي تم أداؤه

ببساطة بدون أي تعقيد في استخدام عناصر حركية لمرقص إال عنص اًر حركياً واحداً فقط لزم استخدامو

وىو حركة " "Jete entrelaceوىو عندما "لويس ىانز" إلي الوراء فقام بأداء ىذه الحركة وقد جاءت في
شكؿ تمقائي بعيداً عن شكميا الجمالي لمرقص الكبلسيكي.
الحبكــة :
كان من الضروري أن تحرؾ الشخصيات العمؿ الفني إلي األمام حتى ال يكون إيقاع العرض بطيئاً دون
معني أو أن يكون اإليقاع ممبلً .فكان من أساسيات الحبكة إظيار الصراع بعد أن كان عبارة عن

صراعات متخفية .واظيار الصراع ىنا يتمثؿ في إيضاحو  ،فما أن عرؼ ىانز أن جيزيؿ تجب لويس ،

حتى عرؼ أيضا لويس أن "جيريؿ" تحبو يقيناً  ،فقد قالتيا بصراحة أمام ىانز مما أثار ثورتو وغضبو
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تجاه

"لويس وجيزيؿ".
وتحريؾ األحداث لموصوؿ ببداية المشكمة أو العقدة إلي ذروتيا ىو أساس عمؿ الحبكة الدرامية  ،وال غني

ألي عمؿ فني لو معني ومضمون وىدؼ عن الحبكة التي ىي تصاعد األحداث لموصوؿ إلي العقدة وما
يمييا أيضا حتى نياية العرض.

كما تظير أيضا الحبكة في األداء الحركي  ،فمم يعتمد المصمم عمي أي عنصر من عناصر الرقص

سواء الكبلسيكي أو أي نوع آخر  ،بؿ ترؾ العمؿ الفني يسير بخطوات سير عادية أو جري أو إيماءات
أو حركات تعبيرية سواء باأليدي أو بالرأس  ،ما عدا عنص اًر حركياً واحداً استخدمو مصمم الباليو عندما
رفع "لويس ىانز" ألعمي ودفعو لمخمؼ فأدي حركة "جاتتييو انترالسيو" "."Jete entrelace

المقصود من ذلؾ أن يدع الفرصة ألكبر عدد من المشاىدين حتى الذين ال يعرفون كثي اًر عن األداء

الحركي والمضمون في فن الباليو أن يتفيموا ما كان يجري أماميم

من أحداث.

وليست ىذه نقطة ضعؼ من المخرج المصمم بؿ ىي إيجابية مطمقة منو حتى

ال يكون العمؿ الفني مقصو اًر عمي فئة أو جميور أو ثقافة معينة ومحدودة .وأيضا ألن طبيعة الموقؼ

كانت تحدد ذلؾ وتحتمو .أما إذا استخدم المصمم العناصر الحركية لمرقص الكبلسيكي في ىذا المشيد
لخرج الجميور عن المفيوم أو الفكرة األساسية لمموقؼ وبدأ يفكر في األداء الحركي لمعناصر الحركية
الكبلسيكية وكيفية أدائيا واإلبداع فييا .وليس معني ىذا أن تكون ىذه قاعدة يستند إلييا المصممون

والمخرجون ألن كؿ عمؿ لو األسموب والتقنية الخاصة بو ورؤية المصمم المخرج وكيفية اإلعداد تكون بما

يتناسب والرؤيا العامة لمعرض.
الموسيقي :

من المعروؼ أن فن الباليو يقترن تماماً مع الموسيقي  ،مع ألحانيا وايقاعاتيا وىرمونيتيا  ،وأن الموسيقي

تمعب دو اًر ىاماً وأساسياً في أدائو  ،وىي وان كانت قاسماً مشتركاً في جميع أنواع الرقص في أي بمد كان
 ،إال أنيا في فن الباليو اليادؼ ليا دور يختمؼ كؿ االختبلؼ عن باقي أنواع الرقص .فيي تتبع الموقؼ

الدرامي وتحدده وتظيره وتؤكده  ،وىذا ما نجده فعبلً في ىذا الحوار الحركي الثبلثي .فقد جاء عمي 69

مازورة وفي إيقاع " "Allegroوعمي سمم "صوؿ ماجيير" الذي يتسم بالحيوية والنشاط.
ومن المازورة  44بدأ الصراع بين جيزيؿ وىانز وتغير السمم إلي سمم (

) وىنا تظير حرفية

المؤلؼ الموسيقي الذي غير السمم دون أن يشعر الجميور بأي ضيؽ أو وجود إحساس بالتغير في

الموسيقي.
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جغرافية دخول صديقات جيزيل ورقصة الفالس



بعد أن طرد لويس ىانز من عمي المسرح بعد أن تأكد من أن جيزيؿ تحبو  ،دخؿ عمي المسرح من فوؽ

الرامب  Rampeمجموعة من الفتيات ىن صديقات "جيزيؿ" وعددىن أثنتا عشرة فتاة تمبسن فساتين ذات
لون أصفر وىي بسيطة في خامتيا وتفصيمييا وتحمؿ كؿ منين سمة لجمع العنب.
رأي لويس الفتيات فتقدم جية مقدمة خشبو المسرح وىو مضطرب ويعدؿ أكمام قميصو وكأنو يخشى أن

تكشؼ الفتيات شخصيتو الحقيقة .أما جيزيؿ فتذىب إلي صديقاتيا وترحب بين .وفي نفس الوقت يذىب

لويس بجوار األريكة .ولكن جيزيؿ ما تمبث إال أن تأتي إليين وترحب بين.
تقؼ الصديقات في نصؼ دائرة في خمفية المسرح  ،ثم تذىب "جيزيؿ" إلي "لويس" وتطمب منو أن يتعرؼ
عمي صديقاتيا وتأخذه من يده حتى يصؿ إلي أوؿ فتاة يمين المسرح ليتعرؼ لويس عمي صديقاتيا بادئة

من أوؿ صديقة تقؼ بجوار الكالوس الثاني يمين المسرح .وعندما يصؿ إلي كؿ فتاة تنحني لو تحية منيا

 ،وىكذا حتى آخر صديقة  ،يذىب بعدىا لويس ليجمس عمي األريكة تاركاً "جيزيؿ" وصديقاتيا ليرقصن

كما يحمو لين.

تبدأ " جيزيؿ " الرقص عمي إيقاع فالس فتتبعيا في الخمفية باقي الفتيات وىن يقؼ نصؼ دائرة .وبعد أن
ترقص "جيزيؿ" وحدىا في منتصؼ المسرح وحوليا الصديقات في نصؼ دائرة يؤدين حركة "باالنسيو"

" "Balanceفي الخمفية ثم ينتيي المحن األوؿ لمفالس وفي ىذه األثناء ينقؿ لويس األريكة بجوار الكالوس
األوؿ يسار المسرح ليفسح الصديقات مساحة لمرقص  ،ويجمس عمييا ثم تذىب جيزيؿ إلي لويس الذي

يجمس عمي األريكة  ،وتطمب منو أن يشاركين في الرقص  ،وفعبلً يقوم "لويس" ويرقص مع جيزيؿ ،
ويؤدي نفس الخطوات التي تؤدييا "جيزيؿ" وىي حركة بالوتيو  Ballonneثم بادي باسؾ

 Pas de Basqueفي أشكاؿ وتحركات مختمفة وفي البداية يمسؾ "جيزيؿ" بيده اليمني من يدىا اليمني

في الوضع الثالث أعمي الرأس .ثم تبدؿ األيدي فيمسؾ يدىا اليسرى بيده اليسرى أيضا في الوضع الثالث

أعمي الرأس ثم تكرر الحركة األولي يكون بعدىا قد وصبلً إلي النقطة رقم (  ) 6وىو يتحرؾ لؤلمام  ،أما
"جيزيؿ" فتؤدي نفس الحركة ولكن بالتحرؾ لمخمؼ .وما إن يصبلً إلي النقطة (  ) 6حتى تضع "جيزيؿ"

زراعيا اليمني عمي الزراع اليسرى "لمويس" ويتحركاً في خط منحرؼ ( دياجناؿ  ) Diagonaleمن

النقطة  6إلي النقطة  2من أداء حركة بالونيو  Ballonneمرة ثم "جران بادي

باسؾ  Grand Pas de Basqueمرة أخرى  ،وتكرر ىذه الجممة ثبلث مرات ثم يسي ار

في اتجاه منتصؼ المسرح فيرفعيا إلي أعمي ثم تنزؿ وترتمي عمي يده اليسرى
بمواجية المسرح.

 فبنس  Valtzرقظخ ييزارٓب  4/3أٔ  0/3يشزقخ غبنجب يٍ انزقظبد انزيفيخ  Landlerانزي رقظذ في قزٖ انًُسب ٔجُٕة
أنًبَيب نقزٌٔ عديدح ( يعجى انجبنيّ ص .)580

-26-

أما الصديقات فتؤدين حركة بادي باسؾ  Pas de Basqueفي أشكاؿ مختمفة .فمرة تؤدي كؿ فتاتين

بمواجية بعضيما ومرة أخرى تؤدي الفتيات الحركة بالمواجية  Enfaceولؤلمام حتى يصؿ "لويس جيزيؿ"

إلي منتصؼ المسرح فيقفن في أربعة صفوؼ  ،كؿ ثبلث فتيات يرسمن صفاً وكؿ صفين خمؼ بعضيما

 ،أما وسط المسرح فيبقي فارغاً ألن "لويس وجيزيؿ" يؤديان الحركة بينيما .كما أن الصديقات يتبادلن

األماكن فالثبلث فتيات الواقفات يمين المسرح والثبلث فتيات البلتي ورائين يتحركن يسار المسرح والعكس
بالنسبة لمثبلث فتيات يسار المسرح والثبلث فتيات البلتي خمفين فيتحركن يمين المسرح بحيث يكون

التحرؾ في تداخؿ وتكون الثبلث فتيات األوؿ يمين المسرح ىن البلتي من األمام والبلتي من يسار
المسرح يكن رقم  2وىكذا.
يرفع لويس جيزيؿ ألعمي ثم تنزؿ وترتمي ىذه المرة عمي يده اليمني .وعند تكرار الحركة بالنسبة

لمصديقات ثم ترسم كؿ ثبلث فتيات مثمثاً وبذلؾ يصبح عمي المسرح أربعة مثمثات اثنان بمواجية المسرح
واثنان خمفيما.

تنضم "جيزيؿ" إلي المثمث األمامي الموجود يسار المسرح بينما ينضم "لويس" إلي المثمث األمامي
الموجود يمين المسرح ويصبح التكوين مربعاً ثبلث فتيات ولويس والمثمث الثاني يصبح أيضا مربعاً ثبلث
فتيات ومعين جيزيؿ ويشترؾ الكؿ في أداء حركي واحد ىو باإلنسية  Balanceلمداخؿ والخارج لداخؿ

المربع وخارجو وحركة اليد في الوضع الثالث مرة لمداخؿ ثم تفتح لموضع الثاني عند أداء حركة باإلنسية
 Balanceلمخارج ثم تترؾ جيزيؿ ولويس ىذين المثمثين ليذىب لويس لممثمث الموجود خمؼ المثمث الذي
كان مشاركاً فيو الفتيات أوؿ مرة وىو موجود يسار المسرح لمخمؼ ويشكؿ مع الفتيات مربعاً بينما تترؾ

جيزيؿ المثمث األمامي يسار المسرح لتذىب إلي المثمث األمامي يمين المسرح لتشترؾ مع فتياتو في

األداء الحركي ويؤدي الجميع نفس الحركة السابقة .يذىب لويس إلي المثمث الثالث الموجود يسار المسرح
لمخمؼ بينما تذىب "جيزيؿ" إلي المثمث الموجود يمين المسرح لمخمؼ ويؤدي الجميع نفس الحركة أيضا.

تتحرؾ الفتيات لتشكؿ صفاً واحد من الخط المنحرؼ ( الدياجناؿ  ) Diagonaleمن النقطة  6إلي

النقطة  2بعد أن تصؿ الفتيات إلي خط ( الدياجناؿ  ) Diagonaleتبدأ جيزيؿ بالتحرؾ ألعمى المسرح
حتى تصؿ إلي لويس وتقؼ يساره .واتجاىيا لمنقطة

رقم  2وتكون جيزيؿ يسار لويس أي أنيا لمخارج ولويس لمداخؿ.
يبدأ لويس وجيزيؿ في التحرؾ من النقطة  6إلي النقطة  2بأداء – حركة بالونيو  Ballonneمرة واحدة ثم
ثبلث خطوات يتبعيا أداء حركة  Pas de Pasqueبالقفز ألعمي .وفي ىذه األثناء وعمي نفس

الموسيقي تؤدي الفتيات البلتي يقفن صفاً واحداً حركة باإلنسية  Balanceمرة في اتجاه اليمين والمرة
الثانية في اتجاه اليسار .وما إن يصؿ لويس جيزيؿ إلي مقدمة المسرح قرب النقطة رقم  2إال وتشعر
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جيزيؿ باإلرىاؽ والتعب ،وتضع يدىا عمي قمبيا الذي بدأ يؤلميا  ،فتبتعد عن الفتيات وعن مجاؿ الحركة

وتترؾ لويس وتذىب قرب الكوخ.

يتقدم إلييا لويس ويسأليا عما حدث وىو يبدو عميو القمؽ ثم يركع عمي ركبتو اليمني ويمسؾ يدىا اليسرى

ويضعيا تحت خده ثم يقؼ بجوارىا ليطمئن عمييا فتتظاىر جيزيؿ أمامو بأنو ليس سمة شيء يدعو إلي

القمؽ وتطمب منو أن يستكمبلً الرقص مع الصديقات وبينما ىو يذىب إلي النقطة  7تذىب ىي إلي الكوخ
وتستند إليو لحظات .أما الصديقات فبل يشعرن بتعب جيزيؿ لصغر سنين وألنين مشغولون بالرقص في

صفين عمي خط الدياجناؿ الواصؿ من النقطة  6إلي النقطة .2

ثم تشكؿ الفتيات صفاً واحداً من النقطة (  ) 7إلي النقطة (  ) 3وتمسؾ جيزيؿ أوؿ فتاة لمنقطة ( ) 3
ويكون اتجاه نظرىم لمخمؼ (  6فتيات ) وظيورىم لمجميور كما يمسؾ لويس أوؿ فتاة لمنقطة ( ) 7
وتكون مواجيتيم لمجميور (  6فتيات ).

يتحرؾ الصؼ الذي بدايتو جيزيؿ وفي نيايتو لويس في اتجاه عقرب الساعة حتى تصؿ "جيزيؿ" وباقي

الفتيات إلي النقطة (  ) 5عمودياً عمييا ويصؿ لويس وباقي الفتيات في نفس الوقت إلي النقطة ( ) 8
وعمودياً عمييا وبذلؾ يكون الصؼ كمو والمشتمؿ عمي

(  ) 82فتاة مضافاً إليين لويس وجيزيؿ عمي خط واحد واصؿ بين النقطة (  ) 5والنقطة رقم (  ) 8ثم
يستمر التحرؾ أيضا في اتجاه عقرب الساعة حتى تصؿ جيزيؿ إلي النقطة (  ) 7ويصؿ لويس إلي

النقطة (  ) 3حاجزين بينيما االثنتي عشرة فتاة ثم يتحرؾ الصؼ أيضا في اتجاه عقرب الساعة حتى

تصؿ جيزيؿ إلي النقطة (  ) 8ويصؿ لويس إلي النقطة رقم (  ) 5حاجزين بينما االثنتي عشرة فتاة ثم
تكرر الخطوات حتى تصؿ جيزيؿ إلي النقطة (  ) 3التي بدأت منيا الحركة .ويصؿ لويس إلي النقطة (

 ) 7التي بدأ منيا الحركة أيضا وبذلؾ يكون الصؼ قد أدي دائرة كاممة داخؿ المسرح.

يترؾ كؿ من لويس وجيزيؿ الصؼ ويتحركا إلي النقطة (  ) 5أعمي المسرح حيث يتقاببلن ىناؾ .في
نفس الوقت ينقسم الصؼ إلي صفين وتتجو الفتيات البلتي كن تابعات لجيزيؿ في الدوران بالمواجية

لممسرح.

وتبدأ الفتيات في التحرؾ لؤلمام فتتحرؾ الفتاتان قرب خط الوىمي المنصؼ لممسرح إلي األمام تتبعيما

باقي الفتيات وتشكمن بذلؾ صفين بعيداً عن الخط المنصؼ لممسرح ليتحرؾ عميو كؿ من "جيزيؿ ولويس"

القادمان من النقطة رقم (  ) 5ويصؿ لويس وجيزيؿ لمقدمة المسرح ويقود لويس صؼ الفتيات يسار

المسرح بينما تقود جيزيؿ صؼ الفتيات يمين المسرح ويعمؿ كؿ منيما نصؼ دائرة .لويس والصؼ التابع

لو يعمؿ نصؼ دائرة عكس عقرب الساعة  ،وجيزيؿ والصؼ التابع ليا يعمؿ نصؼ دائرة مع عقرب
الساعة.
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يصؿ لويس وجيزيؿ قرب النقطة (  ) 5مرة أخرى ويتقاببلن ويتجيان إلي النقطة (  ) 8في مقدمة المسرح
ثم يرفع لويس جيزيؿ عمي كتفو األيمن أما مجموعة الفتيات فتكون في الخمفية.

وتنتيي الرقصة عمي ىذا الوضع وىذا الشكؿ ....
الصــراع :
لنستعيد معاً ما دار من بداية الرقصة حتى نيايتيا فبعد أن طرد لويس ىانز من المسرح وىو حارس

المنطقة دخمت صديقات جيزيؿ .وىنا نجد لويس قد حاوؿ أن يتجنب الموقؼ وراح يستعدؿ مبلبسو وأكمام

قميصو وذىب يجمس عمي األريكة حتى تأخذ جيزيؿ حريتيا ووقتيا مع صديقتيا .والصراع ليس بالضرورة

أن يكون في شكؿ معركة أو خبلؼ ولكنو يمكن أن يكون نوعاً من التباين .كما ىو الحاؿ بين "جيزيؿ"
وصديقاتيا .فجيزيؿ ىنا ليا حبيب ىو لويس وبذلؾ فيي تختمؼ عن باقي صديقاتيا فيي اآلن تتميز

عنين فقد اختارىا شاب من دون األخريات وىي بذلؾ تختمؼ عنين وتتفوؽ عميين.

كما أن ابتعاد لويس عن جيزيؿ وصديقاتيا إنما يتمثؿ في صراعو الداخمي .وتساوره الشكوؾ ىؿ توجد في
ىذه المجموعة من الفتيات من تعرفو وتستطيع أن تكشؼ سره ؟ ولذلؾ ينحني جانباً أوالً إلعطاء نفسو
فرصة لمتفكير  ،وأيضا إلعطاء جيزيؿ فرصة لمقاء صديقاتيا .ويتمثؿ أيضا الصراع في ىذه الرقصة

عندما شعرت جيزيؿ باإلرىاؽ والتعب  ،ووضعت يدىا عمي قمبيا ومالت برأسيا وشعرت باأللم ووقفت

بعيداً عن ساحة الرقص قرب كوخيا وىنا أحست جيزيؿ أن قمبيا الضعيؼ سيكون حائبلً بينيا وبين حبيا
وسعادتيا  ،وأصبح الصراع ىنا داخؿ القمب المريض بالحب وبالضعؼ في أن واحد .وقد حاولت أن

تخفي عن لويس شعورىا بالتعب واإلرىاؽ وبادلتو والصديقات الرقص .بعد أن لجأت إلي حائط منزليا
وكأنيا تستمد من بيتيا الذي فيو أميا القوة عمي مواصمة الرقص.

الحبكة والتحميل الحركي الدرامي:
استطاع مصمم الرقصات أن يجعؿ من األشكاؿ اليندسية – التي رسمتيا صديقات جيزيؿ بمشاركة لويس

وجيزيؿ لين – حبكة درامية تصاعدية تتمثؿ في عدة نقاط ىي :

 عند دخوؿ الصديقات دخمن عمي شكؿ خط منحرؼ من النقطة (  ) 4من فوؽ الرامب Rampe
وكما سبؽ أن قمنا إن ىذا ىو المدخؿ األساسي ليذه المنطقة – ومتجيات إلي النقطة ( ) 8

ولكن لم يتم خط "الدياجناؿ  "Diagonaleبكؿ الفتيات وبقيت أربع فتيات اتخذن االتجاه اآلخر
ناحية كوخ جيزيؿ ومن ىذا الشكؿ نجد أن مصمم الرقصات أراد أن يغير الخط ويغير اتجاه باقي

الفتيات لسببين :

األول  :ىو أن عدد الفتيات اثنتا عشرة ولن يسمح المكان ليذا التشكيؿ مرة واحدة خاصة وأن الرامب
يأخذ مساحة من أرضية المسرح.
-29-

الثاني  :أن الفتيات عندما رأين جيزيؿ ولويس أردن أن يرسمن بعد ذلؾ نصؼ دائرة.
 كان لمشكؿ نصؼ الدائرة الذي رسمتو الفتيات ىو بمثابة سياج دائري يحوط جيزيؿ داخمو حتى ال
يراىا أحد مع حبيبيا.

 من الحبكة الدرامية أيضا أنو جعؿ الفتيات يمبس فساتين موحدة ذات لون أصفر فاتح وبسيط في
تفصيميا  ،بينما تتميز جيزيؿ بفستانيا األبيض البسيط في تفصيمو أيضا .وىذا لو داللة واضحة
عمي أن الفارؽ بين المجموعة والصوليست واضح فييا التصاعد الدرامي وسوؼ تظير بعد ذلؾ

الحاشية وىي في مبلبس فخمة فيكون ىناؾ فارؽ بين الطبقتين واضح من أوؿ وىمة ويتمثؿ في

المبلبس.

 وجود مجموعة من الفتيات عمي المسرح ورؤيتين لويس يبيح فرصة لجميور المشاىدين ليتوقع

أن يكون من بينين من يعرؼ لويس ثم ينتيي التعرؼ ويخيب ظن الجميور  ،فبل تتعرؼ أي من

الفتيات عمي لويس عمي الرغم من أن جيزيؿ قد طمبت من لويس التعرؼ عمي صديقاتيا وفعبلً

ذىب إليين واحدة تمو األخرى وحياىن كما حيت كؿ فتاة لويس ثم ذىب ليجمس عمي األريكة ببل

خوؼ بعد أن تأكد أنو غير معروؼ لديين.

 قدمت جيزيؿ رقصة قصيرة حيث بيا صديقاتيا عمي عدد (  ) 53مازورة بينما جمس "لويس"
عمي األريكة فقد أحس أنو ال وجود لو بين ىذه المجموعة ولكن جيزيؿ شعرت بوحدة "لويس"
فجاءت إليو تطمب منو مشاركتين الرقص وبدأ الرقص الجماعي بين كؿ الصديقات ولويس

وجيزيؿ.
 وقد استطاع مصمم الباليو أن يجعؿ من األشكاؿ التي رسمتيا المجموعة والراقصان المنفردان
 Solo Dancerرم اًز لمعاني كبيرة سيأتي عنيا الكبلم  ،كما أن العناصر الحركية التي اختارىا

مصمم الرقصات كانت عناصر حركية بسيطة تبعد كؿ البعد عن التعقيد والتصعيب .ذلؾ لتحقيؽ

اليدؼ ألن الفتيات الريفيات ال يستطعن أداء عناصر حركية عالية في الصعوبة  ،فين غير

محترفات لمرقص وليذا جاءت العناصر الحركية بسيطة سيمة واعتمد عمي تكرارىا لتأكيد الشكؿ

الذي تنبع منو الحبكة الدرامية.

 جاء األداء الحركي لجيزيؿ ولويس من خط الدياجناؿ (  ) 2 ، 6متماثبلً والمقصود بيذا التماثؿ
أن االثنين عمي درجة كبيرة من التفاىم في حبيما.

 شعور "جيزيؿ" باإلرىاؽ والتعب ووضع يدىا عمي قمبيا إنما جاء ىنا دليبلً عمي أن قمبيا مريض
وكان من الضروري وجود ىذه الرقصة لتعطي فييا جيزيؿ مجيوداً حتى يبدأ التصاعد الدرامي

في ترتيب األحداث فإن ىذا القمب الذي يحمؿ ىذا الحب الكبير ىو قمب ضعيؼ ومريض .وقد
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سبؽ أن قمنا إن فن الباليو ىو فن مسموع مرئي واذا غفؿ الجميور عن أي حركة أو إيماءة فقد ال
يستطيع أن يتفيم ماذا بعد ذلؾ ألن األحداث كميا تتوالى وتترتب عمي بعضيا.

 لم يقصد المصمم التصاعد في الحبكة أكثر من ذلؾ وأراد أن يخفؼ عمي جميور المشاىدين

بإعادة جيزيؿ إلي الرقص مرة أخرى ولكن بعد أن عرؼ الجميور أنيا مريضة بالقمب وأنيا أيضا

تحب لويس وكبلً االثنين في القمب ( الحب والمرض ).

 وأصمت جيزيؿ الرقص ولكن بإحساس أن ىناؾ مسافة كبيرة بينيا وبين لويس حبيبيا  ،فيي

مريضة بالقمب وىو شاب سميم في ريعان شبابو .وليذا فقد رمز إلي ىذا مصمم الباليو بأن جعؿ

الصديقات عمي خط واحد بين النقطة (  .) 7والنقطة

(  ) 3حيث أمسكت جيزيؿ بالقناة األولي القريبة من النقطة (  ) 3وتتبعيا باقي الفتيات الست
واتجين جميعاً لخمفية المسرح وأمسؾ لويس بالقناة األولي القريبة من النقطة (  ) 7وتبعو باقي

الفتيات الست واتجيوا جميعاً في اتجاه الجميور وقد استغؿ مصمم الباليو في ىذا الشكؿ تعبي اًر

رمزياً قوياً وقد جاء ىذا التشكيؿ البسيط بعد أن شعرت جيزيؿ باآلالم في قمبيا .فأمسكت جيزيؿ
طرؼ الصؼ وأمسؾ لويس طرؼ الصؼ اآلخر والمسافة بينيما تشغميا اثنتا عشرة فتاة وىن

يمثمن األنثى عشر شي اًر أي سنة – أي الدىر – فالمسافة ىنا تعبر عن أن الحبيبين أصبحا
بينيما مسافة كبيرة جداً وبذلؾ يكون الحب مقضياً عميو بالفشؿ.

 وأيضا فقد حرؾ الصؼ في اتجاه عقرب الساعة من الطرؼ الذي تمسكو جيزيؿ وىو يقصد بذلؾ
أن جيزيؿ تتحرؾ بسرعة لزمنيا وعمرىا ويمحقيا لويس حيث يكون وراءىا .فقد أعطت الجميور

ظيرىا وتحركت لتحتفي وراء الفتيات أما لويس فقد ظير لمجميور بعد اختفائيا عند النقطة رقم (
.) 5

 نجد أن التصميم الحركي في ىذه الرقصة جاء فيو تصاعد درامي ىدفو ىو تعريؼ الجميور
بالمشكمة وىي وجود مرض في قمب "جيزيؿ" .وجاءت الرقصة ليا بداية وليا قمة وليا نياية

فبداية الرقصة ىي التعارؼ واالستمرار في لحظات السعادة خبلؿ الرقص باألداء الحركي

والتشكيبلت ثم وصوالً إلي التعب واإلرىاؽ الذي أحسنو "جيزيؿ" وىي قمة الرقص ثم تأتي جزئية
خفيفة فييا مرح الشباب وىي نياية الرقصة حتى يعود الجميور إلي حالة من التفريج بعد أن

عاش مع جيزيؿ آالميا وكان يشفؽ عمييا من كثرة اإلجياد في الرقص.

 ويخفؼ أيضا المصمم من حده التصاعد الدرامي بأن يترؾ كبلً من جيزيؿ ولويس مجموعة

الفتيات ويمتقيان مرة أخري أعمي منتصؼ المسرح ثم يتحركان لؤلمام في اتجاه النقطة رقم ( ) 8

– مقدمة المسرح – بدون أي أداء ألي عنصر حركي بؿ يسيران معاً كما تترؾ الفتيات الصؼ

ويشكمن صفين عموديين عمي خط المواجية ويتحرؾ الخط األيمن في اتجاه عقرب الساعة بينما
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يتحرؾ الصؼ اآلخر األيسر في اتجاه عكس عقرب الساعة ويقصد المصمم من ذلؾ أن جيزيؿ

والتي تتحرؾ مع اتجاه عقرب الساعة أن الحياة معيا تسير الواقع فالحياة ال ترجع لموراء ولكنيا
تسير لؤلمام – أما لويس الذي يتحرؾ عكس عقرب الساعة فيو يتمني أن يعود بو الزمن إلي

الوراء حتى يستطيع تحقيؽ أحبلمو في حبو ( وىما نبلحظ أنو لآلن لم يظير لمجميور أن لويس

لو خطيبة ولكن يعتمد المصمم عمي التقديم والتأخير لبعض األحداث حتى يكون ىناؾ نوع من
التشويؽ لدي الجميور).

 ينيي مصمم الراقصات ىذه الرقصة بأن يرفع لويس جيزيؿ ألعمي ويجمسيا عمي كتفو األيمن ،
ويقصد بذلؾ أنو سوؼ يرفع من شأنيا وأن ليا حبيباً يسمو بيا

إلي أعمى.
الموسيقي :

تعتبر الموسيقي في ىذا الجزء موسيقي أساسية حيث إن المحن األساسي فييا سوؼ يتكرر في نياية
الفصؿ األوؿ  ،وتعتبر الموسيقي ىنا جزءاً من ذكريات سوؼ يأتي الكبلم عنيا بعد ذلؾ  ،وىي أيضا
جزء مما اشتممت عميو االفتتاحية الموسيقية.
وتنقسم الموسيقي ىنا إلي قسمين :
األول  :وىو دخوؿ الصديقات وىو قد تم عمي زمن موسيقي  4/2في سمم صوؿ ماجيير ولعدد 53
مازورة.
الثاني  :وىو رقصة الفالس وقد جاءت في  872مازورة في سمم ري ماجيير في زمن موسيقي 4/3
وايقاع سريع مع الحركة ( الميجرو كون موتو .)Allegro Con Moto
جغرافية األداء المنفرد لمويس ونياية رقصة الفالس
بعد االنتياء من رقصة الفالس والتي يحمؿ لويس في نيايتيا جيزيؿ فوؽ كتفو األيمن ويسير بيا
في اتجاه الكوخ ثم ينزليا تتحرؾ الصديقات فتقفن كؿ ثبلث فتيات في مكان عمي المسرح كما سيأتي

الكبلم بعد ذلؾ ثم يتحرؾ "لويس" إلي منتصؼ المسرح بينما "جيزيؿ" تقؼ ناظرة إليو  ،ويصؿ "لويس"

إلي منتصؼ المسرح ألداء رقصة منفردة "صولو" ( .) Solo

وتختمؼ العناصر الحركية لرقصة لويس عن مثيمتيا  ،فجاءت العناصر الحركية ىنا عبارة عن

انتراشا سانؾ  Cinq–Entrechatمع االنتقاؿ عمي الرجؿ اليسرى ورفع الرجؿ اليمني عن األرض ثم

سحبيا مرة أخرى إلي الرجؿ اليمني بعمؿ حركة با اسامبميو  Pas Assamblleومن نفس حركة الدمي

بميو  Dami Pileالتي تمي
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اآلسامبميو  Assmbleيعمؿ حركة سيسون أوفير  Sissonne Ouvertفي الوضع األوؿ أرابسؾ

 Arabesqueفي اتجاه النقطة رقم (  ) 2التي تقؼ عندىا جيزيؿ ويكرر ذلؾ لويس مرتين.

بعد أداء لويس السابؽ يذىب إلي جيزيؿ حيث تقؼ ويأخذىا ويتحرؾ لمخمؼ في اتجاه النقطة رقم

(  ) 7وىو يمسكيا بيده اليسرى من يدىا اليسرى ويؤدي حركة سيسون أرابسؾ Sissonne

 Arabesqueمرتين لمخمؼ بالرجؿ اليسرى أما مجموعة الفتيات فالثبلث فتيات القريبات من األريكة
تجمسن عمييا والثبلث فتيات البلئى كن خمؼ يسار المسرح تخرجن من المسرح  ،وثبلث فتيات تقفن أمام

الرامب والثبلث فتيات األخيرات تقفن قرب كوخ "جيزيؿ".

 تجري جيزيؿ وتقؼ بالمواجية  En - faceعمي يمين لويس واضعة يدىا اليسرى عمي ساعدة
األيمن ويؤدي االثنان حركة كوبية بالوتيو  Coupe Ballotteثم جاتيو  Jeteفي أداء حركي

أرضي بدون قفز في اتجاه النقطة رقم (  ، ) 2ثم تكرر الحركة في اتجاه النقطة رقم (  ) 8ولكن
مع القفز البسيط ثم تكرر الحركة في اتجاه النقطة رقم (  ) 2لكن بقفزة أعمي من سابقتيا ثم

ينفصبلن عن بعضيما فيتحرؾ لويس ناحية يسار المسرح وألعمي  ،أما جيزيؿ فتتحرؾ يمين
المسرح وألعمي وأثناء األداء الحركي الذي يشتمؿ عمي الدوران ال ينسى كؿ منيما أن ينظر إلي

اآلخر  ،أما لويس فيبعث بقبمو مضافاً إلي النظر إلي جيزيؿ في كؿ دوران .وتكرر الحركة ثبلث
مرات حتى يمتقيا مرة أخرى في منتصؼ المسرح ويتحرؾ لويس يسار المسرح وتتحرؾ جيزيؿ

يمين المسرح ويداعب لويس جيزيؿ وذلؾ بمحاولة لمسيا بيده ويكون تحرؾ لويس بظيره لمخمؼ

مع رفع األرجؿ بالتبادؿ لموضع أرابسؾ  Arabesqueفي اتجاه النقطة رقم (  ) 2كما تتحرؾ

جيزيؿ لؤلمام مع رفع الرجؿ اليسرى لمخمؼ في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueأيضا وتكرر الحركة

أربع مرات حتى إن أخر مرة وىي بالرجؿ اليمني ال تكتمؿ في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueثم

يحاوؿ لويس االقتراب من جيزيؿ فتيرب منو بخطوات صغيرة ألعمي وسط المسرح فيتبعيا لويس

في خطوات متأنية ويتقاببلن في منتصؼ المسرح حيث تبدأ الكودا  Codaوىي تعني التذييؿ

لنياية الرقصة وىنا تدخؿ الفتيات الثبلث البلتي خرجن من المسرح وتنيض الفتيات الثبلث

الجالسات عمي األريكة لتشتركن باألداء الحركي مع لويس وجيزيؿ فتشكمن نصؼ دائرة في خمفية
المسرح أما لويس وجيزيؿ فيقفان بالمواجية لمجميور ثم يتحركان بحركة جاتية  Jateيتم بيا

تبديؿ األماكن أربع م ارت ثم يتحرؾ لويس وجيزيؿ وىما يمسكان يدييما ويدوران حوؿ بعضيما
ثبلث مرات تنتيي آخر مرة بأن تجمس جيزيؿ عمي الرجؿ اليمني لمويس الذي يكون راكعاً عمي
ركبة الرجؿ اليسرى .وتنتيي بذلؾ الرقصة المزدوجة بين لويس وجيزيؿ ومجموعة الصديقات.

الصــراع :
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بعد أن اكتشؼ جميور المشاىدين أن جيزيؿ مريضة بالقمب .كان عمي المصمم أن يخفؼ عمي الجميور
األحداث الكبيرة الخاصة بعد أن أخذت وقتيا وحقيا الكافي في األداء ،وحتى ال يخرج الجميور من توتر

إلي توتر آخر  ،ولذا خفؼ حدة الصراع بأن استكممت جيزيؿ الرقص حتى نياية رقصة الفالس وتبعيا

رقصة لويس المنفردة .والصراع فييا يتمثؿ في االختبلؼ الحركي  ،فبعد أن كان األداء الحركي لمويس
مطابقاً لما تؤديو جيزيؿ جاء ىنا األداء مختمفاً عن سابقو .وىنا استطاع المصمم أن يوضح أن لمويس
شخصيتو المستقمة فبعد أن كانت جميع العناصر الحركية متشابية أو بمعني أدؽ كان يؤدي نفس

العناصر الحركية التي تؤدييا جيزيؿ  ،والذي كان القصد منيا ىو نزوؿ لويس إلي المستوي الفكري
والسني واالجتماعي لجيزيؿ .وال يصح أن تقوؿ إن جيزيؿ كانت تتبع العناصر الحركية لمويس  ،وذلؾ

ألنيا أوضحت من بداية دخوليا عمي المسرح بعض العناصر الحركية التي الزمتيا خبلؿ أدائيا ولم يكن

الجميور قد شاىد لويس يؤدي أي عنصر حركي من عناصر الرقص الكبلسيكي .ولذا فإن لويس كان

يجامؿ جيزيؿ بأدائو لنفس العناصر الحركية .لكن ىنا في ىذا األداء المنفرد والذي يمكن أن نعتبره ديالوج

حركي ذلؾ ألنو ال يمكن احتساب أن ىذا األداء فرياسيون .Variation 

وعمي ذلؾ يمكن اعتباره ديالوج بينو وبين جيزيؿ حيث إن جيزيؿ سوؼ تؤدي معو أداء مشتركاً حتى

يصبل معاً إلي نياية الرقصة  ،ولم يأت الصراع ىنا بو أي توتر أو ترقب .بؿ جاء التصاعد ( الكريشيندو

 )في الموسيقي تصاعداً حتمياً لموصوؿ إلي نياية الرقصة.
الحبكة الحركية الدرامية :
ظيرت الحبكة الدرامية في ىذا الجزء في عدة نقاط :

 التخفيؼ من حدة التوتر لدي الجميور بعد معرفتو بمرض قمب "جيزيؿ".
 إظيار جزء من شخصية لويس في أدائو الحركي المنفرد بعناصر حركية جديدة لم يؤدىا من
قبؿ.

 كان أداء "لويس" المنفرد في صورة "ديالوج" حركي حيث اشتركت معو "جيزيؿ" في األداء وال
يمكن اعتبار األداء المنفرد "لمويس" "مونولوج" حيث إنو لم

يكن يخاطب ذاتو بؿ كانت الحركة واتجاىيا نحو "جيزيؿ" ثم اشتركت معو حتى نياية الرقصة.

 كما أن اشتراؾ "جيزيؿ" في األداء مع "لويس" أعطي صورة لمتذييؿ ( )Codaوقد جاءت بصورة
سريعة نشطة شاركت فييا ىيئة الباليو  وىي الصديقات حتى تكون بمثابة نياية لرقصة
الصديقات التي بدأىا وحتى يستطيع أن يتابع األحداث بعد أن كان الجميع في قمة النشوة

 فزيبسيٌٕ ْ Variationي انزقظخ انًُفزدح انزي يؤديٓب انزاقض أٔ انزاقظخ ٔنٓب شزٔط ٔقٕاعد في األداء انحزكي انًظبحت
نهًٕسيقي.
 انكزيشيُدٔ  ْٕ Krechendoاططالح يٕسيقي يعُي انزظبعد في اررفبع طٕد انًٕسيقي يزدرج.
ْ يئخ انجبنيّ ٔرسًي  Coups de balletراجع كزبثُب انجزء األٔل يٍ َفس انسهسهخ ص
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والسعادة .ويظير ىذا في األداء لحركات المداعبة التي أدتيا "جيزيؿ ولويس" ثم المفات السريعة

مع بعض حوؿ بعضيما ثم في النياية جموس "جيزيؿ" عمي رجؿ "لويس" في منتصؼ المسرح

وىذا يعبر عن سعادتيما  ،فبعد أن كانت في بداية المقاء تخجؿ منو استطاع المصمم أن يتحرؾ

باألحداث حتى وصؿ إلي الشكؿ النيائي ليذه الرقصة وىو جموس جيزيؿ عمي رجؿ لويس.

 في خروج الثبلث فتيات من خمؼ كوخ ويمفريد ثم عودتين مرة أخرى لممشاركة في نياية الرقصة
إنما يمني طوؿ المسافة الزمنية التي رقص فييا الجميع فخروجين ثم عودتين يعطينا إحساساً
بأن الزمن أطوؿ حتى إنين استطعن أن يذىبن ثم يعدن والرقص مازاؿ قائماً.

الموسيقي :
في إيقاع الميجرو  Aellgroوفي سمم ال بيموؿ وعمي إيقاع  4/2أدي لويس الجزء المنفرد لو عمي 26

مازورة م تبعتو جيزيؿ ورقصت معو لعدد  23مازورة تبعيا كودا  Codaاشترؾ فييا الجميع في عدد 82

مازورة.

إن كؿ فعؿ من شأنو تحريؾ األحداث المسرحية إلي األمام لموصوؿ إلي العقدة يصبح لو أىميتو
والتقصير فيو أو إلغاؤه يؤثر عمي المفيوم الدرامي
جغرافية دخول أم جيزيل
بعد االنتياء من رقصة الصديقات واشتراؾ جيزيؿ والبرت معين تري الصديقات أم جيزيؿ وىي تخرج من
باب الكوخ  ،فيسر عن إلييا لتقديم التحية ليا  ،فترد عميين التحية بإيماءة من رأسيا وىنا لم تكن جيزيؿ

قد رأت أميا فيي مشغولة مع لويس .ولكن عندما شعرت جيزيؿ أن الفتيات يسرعن إلي الكوخ عرفت أن
أميا قد خرجت تبحث عنيا ،فنيضت من عمي رجؿ لويس  ،ونيض ىو أيضا  ،وتحركت جيزيؿ في

اتجاه المسافة بين النقطة  8والنقطة  ، 7وحاوؿ لويس أن يخفييا وراء ظيره رافعاً كمتا يديو عمي الجانبين
 ،وفي ذلؾ الوقت أيضا تحاوؿ الصديقات أن يحجبن نظر أم جيزيؿ عن جيزيؿ لويس.

ثم يمتفت لويس إلي جيزيؿ ويأخذىا بين يديو.
تداعب الفتيات األم بالتحرؾ في صفين أماميا في اتجاه أسفؿ المسرح  ،وتتحرؾ األم كذلؾ  ،وعندما ال

تجد األم مكاناًَ تخرج منو تتحرؾ ألعمى المسرح  ،وىنا تتحرؾ أيضا الفتيات أعمي المسرح حتى ال

يستطيع األم أن تخرج  ،وىنا تقؼ األم مخادعة الفتيات فيتسع ليا مكان فتخرج منو إلي رحبة المسرح

فتري جيزيؿ التي تجري نحوىا وترتمي بين أحضانيا تاركة لويس الذي يقؼ مكانو ناظ اًر إلييما.

تشعر األم بتعب جيزيؿ فتبتعد قميبلً عنيا فتري العرؽ يتصبب منيا فتضع األم يدىا في جيبيا وتخرج

منديبلً وتقترب من جيزيؿ لتجفؼ العرؽ الذي يتصبب من جبينيا .ثم تبتعد خطوتين إلي الوراء فيصبح
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الشكؿ مثمثاً  ،جيزيؿ قمتو وقاعدتو كؿ من لويس
وأم جيزيؿ.

تترؾ األم يدييا تتدلى إلي جانبيا في إحساس باالستياء من تصرفات ابنتيا فتشرح جيزيؿ ألميا أنيا كانت
ترقص مع لويس  ،ثم تكرر الخطوات الراقصة التي كانت تؤدييا مع لويس  ،وفي ىذه األثناء تؤدي أيضا

الصديقات بعض الخطوات .وتمؼ جيزيؿ حوؿ نفسيا في أدائيا الحركي ونستمع ىنا إلي نفس المحن الذي
كان يصاحب ىذا األداء.
بعد أن تنتيي جيزيؿ من أدائيا الحركي البسيط  ،تعود إلي األم التي تضع أذنيا عمي قمب جيزيؿ فتسمع
دقات قمبيا السريعة  ،فتبتعد عنيا قميبلً وىي ناظرة إلي األرض في إحساس باإلحباط.
وىنا يأتي لويس إلي جيزيؿ التي تشعر بالوىم من تصرفات أميا  ،ويسأليا لويس ماذا حدث فتحرؾ

جيزيؿ رأسيا بأنيا ال تعمم  ،فيشعر ىو اآلخر بنوع من القمؽ  ،ثم تترؾ جيزيؿ لويس وتذىب إلي أميا
وتضع رأسيا عمي كتفيا  ،وتأخذىا األم في أحضانيا بحنان وتسير بيا إلي مقدمة المسرح في أربع

خطوات فيقترب منيما لويس  ،ويأخذ بيد جيزيؿ ويقبميا ويضعيا تحت خده األيمن  ،ويحاوؿ جذب جيزيؿ
إليو فتذىب معو جيزيؿ ولكنيا تتردد فتعود مسرعة إلي أميا لتطمب منيا أن تعطييا فرصة لتودع لويس.
فتذىب األم إلي صديقات جيزيؿ لتودعين  ،كما تذىب جيزيؿ إلي لويس لتحييو وتودعو .فيصطحبيا

لويس قرب الكوخ  ،ثم تأخذىا األم منو وتشير لو بيدىا مودعة .كما تشير أيضا جيزيؿ بيدىا مودعة لو
ثم تمتفت األم إلي لويس وتحييو بانحناءة بسيطة برأسيا  ،وترفع جيزيؿ يدىا مرة أخرى لو تودعو  ،ثم

تدخؿ باب الكوخ تتبعيا أميا كما تغادر الصديقات المسرح فيبقي لويس وحيداً عمي المسرح ال يعرؼ ماذا

يفعؿ ؟.

الصــراع :
كما سبؽ القوؿ إن الصراع ال يعني فقط وجود قوتين متضادتين في االتجاه أو ىو صراع بين خير وشر

ولكن يمكن لمصراع أن يكون في اختبلؼ اآلراء أو اختبلؼ وجيات النظر أو اختبلؼ الثقافات وكذلؾ
اختبلؼ األعمار واختبلؼ الظروؼ االجتماعية المالية  ........الخ.

 ومن ىنا يكون الصراع في ىذا المشيد عبارة عن نوع آخر من الصراع  ،فمثبل نجد أن األم قد
قمقت عمي ابنتيا التي خرجت وتأخرت فحاولت البحث عنيا ،

ىذا في حد ذاتو صراع بين اإلنسان ونفسو ويتمثؿ في القمؽ الذي عانتو األم من تأخير ابنتيا.

 وعند خروج األم من كوخيا الحظتيا الصديقات فكان ىناؾ نوع آخر من الصراع ،وىو محاولة
الصديقات التغطية عمي جيزيؿ ولويس حتى ال تراىا أميا.

وال يقصد – بيذا الصرع – نوع من أي شر ولكنو نوع من المداعبة التي فييا تباين بين
الصديقات واألم.
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 غضب األم عندما رأت ابنتيا مرىقة من كثرة الرقص مما أدي إلي سرعة دقات قمبيا  ،وأصبحت
في صراع نفسي بين معالجتيا البنتيا  ،واىماؿ االبنة لصحتيا.

 الصراع الداخمي عند جيزيؿ عندما شعرت بأن أميا في حالة تفكير وتركتيا وذىبت بعيداً عنيا ،
فقد انتاب جيزيؿ شيء من الوجوم وعدم المعرفة وىذا صراع بين المعرفة والبلمعرفة.

 الصراع الداخمي عند جيزيؿ بين الحنين لؤلم وبين حبيا لمويس ىؿ تذىب مع أميا أم تعود إلي
لويس حبيبيا ؟.
 الصراع الداخمي لمويس ىؿ يترؾ جيزيؿ تدخؿ بيتيا ويبقي ىو وحده .أم ماذا ؟ وكان ال محالة
من أن يترؾ وحده عمي المسرح يفكر ماذا يفعؿ فقد ذىب ما كان فيو من حب وسعادة  ،لقد

دخمت جيزيؿ مع أميا وأصبح ىو النبيؿ البرت
ابن الدوؽ وخطيب ماتيمدا.

الحبكة الحركية الدرامية :
تعتبر الحبكة نتاج العقؿ الذي يتميز بترتيب األحداث واختيار البدائؿ  ،فكأن الحبكة ال تحدث إال إذا

كانت من خبلؿ العقؿ الذي يستطيع أن يميز بين البدائؿ  ،وعمي ىذا نجد أن الحبكة الحركية جاءت

مفيومة لدي الجميع بدون أي مجيود أو عناء أو احتياج لمشرح أو أي دالئؿ لمفيم .ولنسترجع معاً أحدا

وخطوات ىذا المشيد إليضاح الحبكة ومضمونيا الدرامي الذي تم أداؤه بصورة سمسمة طبيعية وسيمة فقد

كان من الطبيعي أن تبحث األم عن ابنتيا التي خرجت من فترة وتأخرت  ،وليذا الحدث أىميتو واال

ستكون ىذه الفتاة بدون أم أو تسكن بمفردىا وىنا يختمؼ الوصؼ في القصة .وليذا كان البد من وجود

دور األم ألىميتو داخؿ أحداث الباليو لتأكيدىا وتوضيحيا.

عندما خرجت األم من الكوخ وكانت الصديقات وجيزيؿ ولويس في قمة السعادة من الرقص .أرادت

الفتيات أن يحجبن جيزيؿ ولويس عن عين األم في نوع من المداعبة الخفيفة  ،والمقصود بيا ىو أن أم

جيزيؿ بمثابة أم لكؿ ىؤالء الصديقات .وقد يعتقد بعض من المشاىدين أن المشكمة تكمن في حضور األم
ورؤيتيا لجيزيؿ مع لويس وليذا أوضح مصمم الباليو ىذه المداعبة الخفيفة بين األم والصديقات حتى ال
يكون عند المشاىدين أدني تفكير في أن ىناؾ مشكمة سوؼ تثيرىا األم عندما تري ابنتيا مع شخص

غريب.
واحساس المداعبة ىنا يكمن في جزأين :
األوؿ  :أن الصديقات لسن أغراباً عن األم فيي تعرفين.
والثاني  :أن الصديقات يستطعن أن يمزحن مع أم جيزيؿ ومن ىنا يكون وجود األم عمي المسرح

ليس لمقسوة عمي ابنتيا ولكنيا األم الحنون التي تعطؼ عمي ابنتيا خاصة وأنيا تعرؼ أن ابنتيا مريضة
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بالقمب  ،فالحنان ىنا مزدوج  ،حنان األم الطبيعية وحنانيا وعطفيا عمي ابنتيا ألنيا مريضة  ،وليذا ال

يمكن إلغاء مثؿ ىذا الدور فيو بالرغم من قصره إال أنو أساس في تسمسؿ األحداث التي جاءت طبيعية
وبدون أية مبالغة أو زيادة أو تقصير  ،فكؿ حدث من األحداث من وقت خروج األم أخذ وقتو الطبيعي

الستيعابو وىضمو ودرجة فيمو لجميور المشاىدين.

وتوالت األحداث وعرفت األم أن ابنتيا أجيدت نفسيا  ،وكان من الطبيعي أن تمسح األم العرؽ الذي
يتصبب من جبين ابنتيا فكان لممنديؿ – وىو يعتبر من اإلكسسوارات – وقع ميم حيث يدخؿ في إطار
الحبكة فيو يدؿ ىنا عمي إرىاؽ جيزيؿ (حيث استخدم في تجفيؼ عرقيا ) كما يدؿ عمي حنان األم

ورعايتيا البنتيا.
إن كان شيء وكؿ فعؿ من شأنو تحريؾ األحداث إلي األمام لموصوؿ إلي العقدة يصبح لو أىميتو.
والتقصير فيو أو إلغاؤه إنما يؤثر عمي المفيوم الدرامي.

ونجد أيضا أن األداء الحركي البسيط الذي أدتو جيزيؿ أمام أميا كان يمعب دورين أساسيين  :األوؿ  :ىو

أن الجميور يعمم أنو يشاىد عرض باليو األساس فيو الحركة وليس فقط البانتومايم  أو التمثيؿ

الصامت .والثاني  :ربط المحن األساسي مرة أخرى لمعايشة الجميور مع ىذا المحن الذي سيكون لو تأثير

في نياية الفصؿ  ،وحتى ال يبتعد الجميور عن العمؿ الفني ويدخؿ في مجاؿ أخر.

كما أن مشاركة الصديقات لجيزيؿ في األداء الحركي في الخمفية كان بمثابة مساندة لجيزيؿ وحتى ال
يصبح وقوفين دون داع  ،فالمشاركة ىنا أساسية ووجودىن أساسي حتى نياية المشيد الذي يتم فيو توديع

كؿ المشاركين.

وتظير أيضا الحبكة وىي ترتيب األحداث عندما أكدت لنا األم أن جيزيؿ مريضة بالقمب .فعندما شعرت

جيزيؿ بالتعب أثناء الرقص ثم عاودت الحركة مرة أخرى كان من الممكن أن يظن الجميور أن التعب قد

زاؿ وليس ىناؾ أية حالة مرضية ولكن عندما وضعت األم أذنيا عمي قمب جيزيؿ لتسمع دقاتو السريعة

ىنا أكدت لمجميور أن جيزيؿ مريضة وليس ىذا مجرد إرىاؽ من المجيود  ،خاصة عندما أخذت لنفسيا

جانباً وىي تفكر مما أثار دىشة االبنة وأيضا دىشة لويس  ،وما كان من الجميور إال اإلشفاؽ عمييا

فيي تحمؿ بين جنباتيا قمباً ضعيفاً وأصابو الحب أيضا.

والمقصود ىنا أن يشارؾ الجميور مشاركة إيجابية في األحاسيس والمشاعر التي ينقميا المؤدي إليو.
إن من الحبكة أيضا أن لويس لم يكن يعرؼ حتى ىذه المحظة أن جيزيؿ مريضة بالقمب  ،فقد كان كؿ
ىمو أن يسعد بمقائيا  ،وحتى عندما شعر أنيا تعبت أبدي شيئاً من االىتمام والقمؽ عمييا ولكنو مارس
الرقص مع جيزيؿ والفتيات بعد أن طمأنتو جيزيؿ عمي نفسيا  ،وظن أن ىذا شيء طبيعي من أثر

 ثبَزٕيبيى  ْٕ :انزعجيز ثبألداء انحزكي سٕاء ثبنًجًٕعبد انعضهيخ انكجيزح أٔ انًجًٕعبد انعضهيخ انظغيزح.
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المجيود في الرقص .ولو كان يعمم تمام العمم لكانت النياية غير ما وجدت عميو وسيأتي الكبلم عن ذلؾ

في حينو.

يعتبر تردد جيزيؿ بين العودة مع أميا وبين بقائيا بجوار حبيبيا من أساسيات الحبكة الدرامية  ،فقد

ساورتيا الشكوؾ في أنيا قد ال تستطيع مقابمتو بعد ذلؾ .فحاولت أن تعود إليو ولكن لصغر سنيا وحنينيا

إلي أميا ذىبت مع أميا .ثم رجعت مرة أخرى لتوديعو وداعاً يميؽ بمقدار حبيا لو.

ويؤكد المصمم ىنا أن حب جيزيؿ لمويس حب قوى وىنا جزئية ىامة وىي تصاعد الحب إلي قمتو مما

يعني أنو يستعد لمدخوؿ في النياية.

أما لويس أيضا فيظير عميو الحب الكبير فيو ال يريد أن يتركيا وذلؾ أوصميا إلي باب الكوخ حيث
تسكن.

وفي نياية المشيد حافظ المصمم عمي وجود الصديقات حتى آخر المشيد  ،وذلؾ حتى يكون خروج
الجميع لو تأثير قوى عمي لمويس وشعوره بالوحدة  ،فبعد أن كان مع جيزيؿ ومجموعة الصديقات ذىب

الكؿ وأصبح وحيداً عمي المسرح ال يعرؼ أين يذىب وماذا يفعؿ ويجوؿ ىنا وىناؾ.

( فيو يعرؼ أن الدوؽ وخطيبتو والحاشية ذىبوا في رحمة صيد وال أحد بالقصر اآلن ).
الموسيقي :
تتغير األلحان في ىذا المشيد نظ اًر لتغير المعني والمضمون  ،فنجد أن في بداية خروج األم كانت

الموسيقي تعطي إحساساً باقتراب أحد ثم يتبعيا إحساس آخر مختمؼ وىو إحساس مرح تدور فيو

المداعبة بين الصديقات وأم جيزيؿ  ،ثم يختمؼ إلحساس آخر فيو خوؼ عندما وجدت األم أن العرؽ

يتصيب من جبين ابنتيا المريضة  ،ويبقي ىذا اإلحساس الموسيقي فترة وان كان قد تخممو المحن األساسي
لمعناصر الحركية التي أدتيا جيزيؿ معبرة عن سعادتيا وىي ترقص مع لويس .وأخذت الموسيقي تتغير

في ألحانيا وايقاعاتيا لخدمة الموقؼ الدرامي المتغير.

ىذا الجزء الموسيقي تم أداؤه عمي  25مازورة في ميزان  4/2في سمم فا ماجيير وفي إيقاع الميجرو
 Allegroثم تحوؿ الميزان إلي  4/3ولعدد  86مازورة في سمم

فا ماجيير ثم تحوؿ إلي ميزان  4/4في سمم سي ميتور لعدد  4مازورة ثم يعود إلي سمم فا ماجيير لعدد 8

مازورة في ميزان  4/4ثم يعود إلي سمم سي ميتور لعدد  86مازورة في ميزان .4/4
جغرافية مونولوج "لويس"
بعد دخوؿ جيزيؿ وأميا لمكوخ وانصراؼ جميع الفتيات  ،يبقي "لويس" وحيداً عمي المسرح حائ اًز  ،فيتقدم

نحو الكوخ ويسعد سبللمو ويحاوؿ أن يتصنت عمي الباب لعمو يسمع صوت جيزيؿ  ،ولكنو بدالً من أن

يسمع ما بالداخؿ سمع صوت وصوؿ موكب الدوؽ واألميرة ماتيمدا يقترب من المكان  ،فيتمفت يميناً
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ويسا اًر  ،ويأخذ المسرح ذىاباً وعودة  ،ويفكر في الخروج من الكالوس الثالث يسار المسرح  ،ولكنو يتذكر

أنو قد خرج منو ىانز مطروداً وأنو ال يريد أن يصطدم بو  ،فيتقدم إلي مقدمة المسرح .ال يعرؼ ماذا

يفعؿ والي أين يذىب وأين يختفي حتى ال تراه خطيبتو ماتيمدا وىو بيذا الزي البسيط الذي ال يدؿ عمي

أنو النبيؿ البرت.

يسمع البرت صوت الموكب يقترب فيشير بيديو إلي أنيم عمي وصوؿ إلي
ىذا المكان  ،فينظر إلي مبلبسو التي ىو متنكر بيا  ،وىنا يدخؿ ىانز من وراء كوخ ويمفريد فيبلحظ

ارتباؾ البرت ثم يراه وىو يخرج مسرعاً من المسرح من الكالوس األوؿ يسار المسرح.
الصــراع :

يعتبر األداء الحركي ىنا في صورة مونولوج حيث إنو لم يكن يوجو أداءه الحركي إلي شخص آخر  ،ولم

يكن أداؤه يعتمد عمي العناصر الحركية ذات التكتيؾ الحرفي الكبلسيكي أو أي أداء تكتيكي راقص آخر ،

بؿ جاءت حركاتو كميا تعبيرية  ،وليذا يعتبر األداء الحركي في صورة مونولوج خاصة أن الموسيقي
أيضا لم تعتمد عمي عناصر الرقص المنفردة ( الفرياسيون  ) Varationوالتي ليا أساسيات تكنيكية

معترؼ بيا ومعموؿ بيا.

يتضح من ىذا المونولوج أن البرت يخشى من شيء وىذا يؤكده دخولو األوؿ عمي المسرح متخفياً بعباءتو

السوداء.

والصراع ىنا صراع داخمي بين البرت ونفسو فيو يعرؼ أنو يفعؿ شيئاً غريباً وأنو يخشى أن يفتضح أمره

وليذا فضؿ أن يترؾ المسرح ويختفي.
الحبكة الحركية الدرامية :

يبدأ مصمم الباليو ىنا التركيز عمي لب المشكمة  ،كما يبدأ أيضا في تذكير الجميور بأن البرت دخؿ
عمي المسرح متخفياً فقد استغرؽ الجميور مع حب جيزيؿ اللبرت وقد يكون نسى أن ىناؾ مشكمة فقد

كان رقص المجموعة وجيزيؿ والبرت يقودنا إلي سعادة وحب حتى دخمت جيزيؿ وأميا الكوخ وانصرفت

الفتيات ولذا أراد مصمم الباليو إعادة الجميور لمموضوع الذي بدأه فأظير اضطراب البرت عند ساعتو
صوت موكب الدوؽ واألميرة ماتيمدا المذين خرجاً في رحمة صيد بيذه المنطقة التي تقطن فييا جيزيؿ
ويحرسيا ىانز.

وقد جاءت تعبيرات البرت واضحة من أنو يمبس ال تميؽ بو  ،وبيذا يكون المصمم قد أجاد في كؿ من

الشكمين .األوؿ عندما استعرض البرت مبلبسو قبؿ مقابمو جيزيؿ ووجد

أنيا مناسبة معو ومعيا  ،واآلخر وىو عندما شعر أن ىذه المبلبس سوؼ تكشؼ أمره وأنيا
ال تميؽ لشخصية مثمو .وفي المرة األولي أصر عمي مقابمة جيزيؿ وىذه المرة أصر عمي االختفاء من

المكان.
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الموسيقي :
في ميزان موسيقي  8/6وفي سمم ري ماجيير وعمي  32مازورة في إيقاع

الميجرو  Allegroتأتي موسيقي المونولوج الخاص بالبرب ( لويس ).
جغرافية دخول ىانــز

مدخؿ ىانز من خمؼ كوخ ويمفريد حيث كان قد خرج منو  ،ويبلحظ عمي الشخص الذي ينافسو في حبو

جيزيؿ االرتباؾ  ،كما يبلحظ خروجو مسرعاً من الكالوس األوؿ يسار المسرح .وىنا يتقدم ىانز في اتجاه
مقدمة المسرح حتى منتصفو  ،وىو

ال يعرؼ لماذا كان ىذا الشخص مرتبكاً  ،ولماذا خرج مسرعاً !  ،ويخاطب نفسو بإيماءات حركية إنو

البد من أن يكون ىناؾ شيء خفي أو أن ىناؾ شيئاً يقمقو إلي ىذا الحد .ثم يضع يده اليسرى بجانبو

وينظر من حيث خرج ىذا الشخص  ،وكأنو واثؽ من أنو سوؼ يصؿ إلي الحقيقة ويكشؼ السر .ثم
يذىب في اتجاه منزؿ جيزيؿ وىو يفكر مشي اًر إلي مبلبسو وكأنو بدأ يشعر أن ىذا الشخص قد يكون

متنك اًر في زي آخر .ثم يمشي خطوات بطيئة لؤلمام في اتجاه المسافة بين النقطتين  .8 ، 7وىو ينظر

إلي األرض .ثم يرفع رأسو وكأنو وجد السر الذي يبحث عنو .فيذىب إلي كوخ ويمفريد  ،ويقرع بخبطات
عمي الشباؾ ولكن أحداً ال يمبي طمبو .وبيذا يكون الكوخ ليس بو أحد يفتح لو  ،فيدفع الشباؾ لمداخؿ

فيفتح الشباؾ ثم ينظر يميناً ويسا اًر ىؿ من أحد يراه ؟ فبل يجد أحداً فيمد يدخ داخؿ الشباؾ فيجد سيفاً

فيأخذه  ،ويتقدم بو نحو مقدمة المسرح وكأنو يظيره لمجميور  ،ثم ييز رأسو بثقة ألنو عمم الحقيقة .فيذا

السيؼ سيؼ النبيؿ البرت فيو سيؼ مرصع باألحجار الكريمة  ،وىو بصفتو حارس ليذه المنطقة فيو

يعرؼ الجميع  ،إن لم يكن بصفة مؤكدة فعمي وجو التقريب  ،أما ىذا الشخص فيو ليس من أىؿ المنطقة
وىذا السيؼ ال يممؾ مثمو في المنطقة أحد .وىنا يسمع ىانز صوت موكب الدوؽ يقترب فينظر إلي

السيؼ الذي في يده ويحتار أين يذىب بو وماذا يفعؿ بيذا السيؼ وتنتابو حالة من الخوؼ  ،فيذىب
ويجئ ثم ييتدي إلي أن يضع السيؼ في مكانو داخؿ الكوخ

ويغمؽ الشباؾ ويخرج مسرعاً من المكان بعد أن يشير بيده متوعداً أللبرت فقد تعرؼ عمي شخصيتو.
الصــراع :
نجد أن العمؿ الفني يتحرؾ لؤلمام في دقة واتقان ونجد أن الصراع قد تطور أيضا ،وبدأ الجميور يشعر

بالقمؽ بعد أن كان يعيش لحظات رومانسية مع حب لويس وجيزيؿ  ،بدأ يشعر أيضا بالتوتر وىذا الشعور
من أحد عناصر النجاح في العمؿ الفني حيث يشارؾ الجميور مشاعر المؤدين ويعيش معيم بإيجابية.

وقد ربط مصمم الباليو برموز الحركة ربطاً فنياً عظيماً  ،فبعد أن طرد البرت ىانز من المسرح وأظير قوة

شخصيتو في ىذا الموقؼ من قوة حب جيزيؿ لو وخرج ىانز مسرعاً  ،فيذه اإلىانة التي أحس بيا ىانز

عندما طرد بعد اعتراؼ جيزيؿ بحبيا لمويس باتت في نفسو فعندما دخؿ عمي المسرح ووجد منافسة يخرج
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مسرعاً وال يوجد أحد عمي المسرح حتى يكون ىو سبب خروجو ( وان وجد أحداً لعرؼ سبب الخروج )
ولكن في عدم وجود أحد ىذا يعني أنو يخاؼ من شيء مجيوؿ وىو بذلؾ يكون أشد خوفاً .فإن حجم

المجيوؿ دائما عند المتخيؿ أو المترقب أكبر من طبيعتو .من ىنا نجد أن الصراع واضح تماماً في

الجغرافية الحركية والمونولوج لكؿ من البرت وىانز فيناؾ قوة ىانز وقوة البرت والقوة الثالثة التي لم يفصح

عنيا المصمم حتى اآلن.

وعمي ىذا وحتى ىذا الموقؼ نجد أن الصراع يتمثؿ في حب كؿ من ىانز والبرت لجيزيؿ  ،ثم يتحوؿ

الصراع بين ىانز والبرت بين رجمين فاز أحدىما باألنثى وفشؿ اآلخر في االستحواذ عمي قمبيا.

ويبدأ الجميور في التفاعؿ واالنفعاؿ مع البرت ضد ىانز  ،فإن ىانز في نظر جميور المشاىدين ىو

قوى الشر في ىذا العمؿ الفني وليذا نجد التعاطؼ أكثر تجاه البرت وجيزيؿ.
الحبكة والتحميل الدرامي الحركي:

قد يأتي مصمم الرقصات أحياناً باإليحاء بأن الحبكة الدرامية ىي كما يتوقعيا جميور المشاىدين  ،ولكن
في كثير من األحيان تأتي الحبكة مختمفة تماماً عن ما كان يتوقعو الجميور  ،وىنا تكون درجة إجادة
الحبكة فكؿ ما ىو منتظر ومتوقع يأتي بخبلفو ،ويكتب ليذا العمؿ النجاح الدائم .وعمي الرغم من أن

الجميور يكون قد شاىد العمؿ الفني من قبؿ ويعرؼ النياية إال أنو يذىب لمشاىدة العمؿ الفني مرات

ومرات االستمتاع بكؿ لحظة من لحظاتو وكؿ أداء حركي عمي إيقاعات وألحان الموسيقي وكؿ

الصراعات التي ىو يعرفيا مسبقاً لمشاىدتو مرات ومرات حيث يجد في درجة إجادة الحبكة التميز عن
سائر األعماؿ الفنية الضعيفة والتي ال تصؿ إلي درجة األعماؿ الفنية الخالدة.

ونجد ىنا أن مصمم الباليو قد أراد أن يعطي الجميور فرصة النفعاالتو الداخمية  ،وىذا في حد ذاتو حبكة
درامية فييا مشاركة الجميور لمشاعر المؤدين عمي المسرح والعمؿ عمي إيجاد نوع من التوتر والقمؽ لما

لو من مشاركة فعالة وضمان عدم خروجو عن الموضوع.

لقد جعؿ مصمم الرقصات حركات وتحركات كؿ من ىانز والبرت عمي المسرح عبارة عن خطوات بطيئة
أو سريعة وبعد تماماً عن استخدام العناصر الحركية الخاصة بالرقص الكبلسيكي ذلؾ حتى ال يندمج

المشاىد في األداء الحركي الحرؼ ليذه العناصر  ،واستخدامو لمعايير حسن األداء الذي يمكن أن يؤدي

بو إلي الخروج عن الموضوع الذي ىو اليدؼ ،ألن ىذا الباليو من البالييات ذات الموضوع وليس من

البالييات االستعراضية.

كما أن مصمم الباليو أراد في ىذا الجزء أن يظير الحبكة بأن يظير ىانز في مركز القوة  ،وأن يجعؿ
البرت في مركز الضعيؼ  ،وىانز كما سبؽ القوؿ ىو في نظر الجميور ممثؿ لقوى الشر  ،وعمي ذلؾ

يكون إحساس الجميور ىنا أن قوى الشر

سوؼ تنتصر عمي قوى الخير .وىذا ما أراده مصمم الباليو في ىذا الجزء من الحبكة الحركية الدرامية.
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كما أن تبادؿ االنتصارات بين ىانز والبرت والمخاوؼ التي ظير فييا كؿ منيما ويتمثؿ ذلؾ في انتصار

البرت عمي ىانز عند طرده من المسرح بعد يقينو بأن جيزيؿ تحبو ثم إحساس ىانز باالنتصار عمي

البرت عندما وجده ييرب مسرعاً من المسرح فانتابو إحساس بأنو سوؼ يكون أقوى منو لسبب ما ىو ال
يعرفو حتى اآلن .ثم ما إن اكتشؼ السيؼ حتى تأكد من أنو سوؼ يفضح أمره .وىذا التبادؿ جعؿ من

الجميور مشاركاً ثالثاً لمعمؿ الفني حتى يستطيع أن يصؿ إلي الحؿ أو النتيجة أو الخروج من العقدة التي
بدأت تتحجم في حجميا الذي يريده مصمم الباليو.

الموسيقي :
جاء ىذا المونولوج عمي عدد  38مازورة في إيقاع الميجرو وفي زمن موسيقي
 4/2في سمم صوؿ ماجير ونبلحظ ىنا أنو قد تخممو أداء من آلة الترمبت وكأنيا تعبر عن بداية اقتراب
موكب الدوؽ وقد سمعنا ىذا المحن من قبؿ  ،قبؿ خروج البرت ونجد أن ىانز أيضا يحاوؿ الخروج بعد

أن سمع اقتراب موكب الدوؽ .وكانت موسيقي معبرة عن القمؽ الذي انتاب ىانز .ويظير ذلؾ في
التصاعد الموسيقي "كريشندو" واالنخفاض الموسيقي "ديمينوندو".
جغرافية دخول موكل الدوق

بعد خروج ىانز من عمي المسرح لسماعو صوت اقتراب موكب الدوؽ يبدأ دخوؿ ثبلثة من الحراس من
عمي الرامب " "Rampفي اتجاه الكواليس يسار المسرح ثم يتحركون عمي خط مواجية المسرح بخطوات

سير عادية وىنا يدخؿ ثبلثة جنود آخرون من عمي الرامب " "Rampويتحركون أيضا في اتجاه الكواليس
يسار المسرح بخطوات سير عادية ثم يتحرؾ الصؼ األوؿ حتى يصؿ إلي كواليس الجانب األيمن من

المسرح راسمين صفاً واحداً عمودياً عمي خط المواجية ويصبح في الجانب األيسر من المسرح الصؼ

الثاني وىو أيضا عمودي عمي خط المواجية ويصبح ذلؾ الصفان مواجيين لبعضيما البعض.

يتحرؾ الصؼ يسار المسرح لؤلمام في اتجاه الصؼ يمين المسرح كما يتحرؾ الصؼ يمين المسرح

لؤلمام في اتجاه الصؼ يسار المسرح ويتقاببلن عمي الخط المنصؼ لممسرح بحيث يكون الجندي األوؿ

القادم من يسار المسرح ىو أوؿ الصؼ العمودي عمي خط المواجية.

ثم يتبادؿ الجنود األماكن فيسير الصؼ القادم من يسار المسرح ليصبح يمين المسرح والعكس حيث

يصبح الصؼ القادم من يمين المسرح عمي يسار المسرح.

في نياية التبديؿ يدخؿ من أسفؿ الرامب " "Rampمن الكالوس رقم ( )2أعمي كوخ جيزيؿ أربعة من

الحراس حاممين الرماح  ،كؿ اثنين بجوار بعضيما وخمؼ بعض ويدخمون بخط منحرؼ ""Diagonal

متجيين نحو النقطة رقم ( )8وما إن يصؿ الجنود األربعة إلي النقطة رقم ( )8في مقدمة يسار المسرح
حتى يدور كؿ جندي حوؿ نفسو نصؼ لفة حتى يصبح اتجاىيم جميعاً لمنقطة رقم ( )4حيث يدخؿ في

ذلؾ الوقت أربعة آخرون يحممون الرماح.
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وما إن يصؿ الجنود األربعة اآلخرون لثمث المسرح حتى يتبعيم الجنود األربعة األوؿ متحركين ألعمي

بخط منحرؼ في اتجاه النقطة رقم ( )4حيث يتقابؿ الجنود الثمانية مشكمين خطين منحرفين بين النقطة
( )4والنقطة ( )8وفي نفس الوقت يتحرؾ الجنود الثبلثة الواقفون يسار المسرح والجنود الثبلثة الواقفون
يمين المسرح ألعمي ليكونوا في استقباؿ دخوؿ الدوؽ واألميرة ويصمون بجوار الرامب " "Rampيمينو

ويساره وتكون مواجيتيم لمرامب حيث تكون تشريفة لدخوؿ الموكب وفي نفس الوقت يتحرؾ الجنود
األربعة حاممو الرماح أعمي المسرح تجاه يسار المسرح استعداداً لدخوؿ الموكب.

يدخؿ من عمي الرامب " "Rampثبلث سيدات وثبلثة رجاؿ ويقفون صفاً واحداً بمواجية الجميور بحيث
تكون كؿ سيدة عمي يمين المرافؽ ليا .أما الجنود الثمانية حاممو الرماح فيقفون صفاً واحداً كؿ أربعة (

يمين ويسار ) المسرح أمام كوخ ويمفريد وجيزيؿ.

يؤدي النببلء وسيادتيم رقصة مزدوجة فيتقدم كؿ رجؿ وعن يمينو مرافقتو لؤلمام بمواجية الجميور في
خطوات رقصة تاريخية بطيئة ثم يعودون لمخمؼ ثم يرجعون مرة أخرى لؤلمام وفي ىذه األثناء يدخؿ

زوجان من النساء والرجاؿ ويقفان في المسافتين بين مجموعة الثبلثة األوائؿ ثم يشترؾ الجميع في باقي
الرقصة التاريخية ويصبح خمسة رجاؿ وخمس سيدات ويدور الجميع في دائرة داخؿ المسرح ثم ينفصؿ

الرجاؿ عن النساء البلتي تشكمن دائرة أصغر ويدور الجميع داخؿ ىذه الدائرة.

وفي أثناء أداء حركة مجموعة النببلء األوائؿ لمخمؼ إللحاؽ المجموعة الثانية بيم يدخؿ الوصيؼ ويمفريد
من يسار المسرح ويتحرؾ في خط مواز لفتحة المسرح وىو في حيرة من أمر حضور ىذا الجمع الغفير

من الناس في ىذه الظروؼ وفي ىذا الوقت.

تنتيي رقصة النببلء باتخاذىم الجانب األيسر من المسرح بينما يتحرؾ الجنود حاممو الرماح إلي الرامب

" "Rampحيث يقؼ أوؿ جندي أعمي المسرح عمي الجانب األيمن من الرامب " "Rampويقؼ أوؿ
جندي أعمي الصؼ يسار المسرح أسفؿ الرامب متجيين بنظرىم تجاه الرامب.

تدخؿ األميرة ماتيمدا والدوؽ والد النبيؿ البرت خمؼ كوخ جيزيؿ وتسير ماتيمدا في اتجاه كوخ جيزيؿ بينما

يسير الدوؽ في االتجاه المقابؿ أما ويمفريد فيقؼ في المسافة بين االثنين وألعمي قميبلً.

يصؿ الدوؽ لمقدمة المسرح بينما تصؿ األميرة ماتيمدا قرب كوخ جيزيؿ ويأمر الدوؽ ويمفريد بأن يبمغ من
بالكوخ أن الدوؽ واألميرة سيكونان في ضيافتيم بعض الوقت .وىنا يتحرؾ ويمفريد من أعمي المسرح في

اتجاه كوخ جيزيؿ بينما تتحرؾ األميرة ماتيمدا في اتجاه النقطة رقم ( )8حيث تجمس عمي األريكة.

يذىب الوصيؼ ويمفريد إلي كوخ جيزيؿ ويقرع الباب وتخرج لو أم جيزيؿ ويبمغيا بأن الدوؽ واألميرة

سيكونان في ضيافتيم الوقت أما الدوؽ فيقؼ في مكانو في انتظار صاحبة الكوخ عندما تخرج ليبمغيا
ويمفريد برغبة الدوؽ.
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تخرج أم جيزيؿ من الكوخ وتري الدوؽ واقفاً فتذىب إليو وتحييو وترحب بو ثم تستدعي جيزيؿ التي تخرج
عمي الفور لمترحيب بالضيوؼ وىنا يدخؿ أربعة جنود من حاممي الرماح لمكوخ.

يطمب الدوؽ من أم جيزيؿ أن تستضيفيم بعض الوقت ألنيم كانوا في رحمة صيد شاقة  ،فتعود جيزيؿ
وأميا لمكوخ  ،أما الدوؽ فيتحرؾ حيث تجمس األميرة ماتيمدا.

يخرج اثنان من حاممي الرماح من الكوخ حاممين منضدة  ،واثنان آخران يحمؿ كؿ منيما مقعداً بينما
تخرج جيزيؿ وأميا حاممتين أدوات المائدة من كئوس وزجاجات .ثم يدخؿ الحراس الكوخ مرة أخرى.

تذىب بعد ذلؾ جيزيؿ إلي األميرة ماتيمدا وتطمب منيا أن تتفضؿ أما الوصيؼ ويمفريد فيقؼ بجوار كوخ
جيزيؿ يتابع ما يجري من أحداث.
يأخذ الدوؽ اليد اليمني لؤلميرة ماتيمدا ويسيران في اتجاه المنضدة  ،ثم تجمس األميرة عمي المقعد بجوار

المنضدة في اتجاه المسرح  ،أما الدوؽ فيجمس عمي المقعد المقابؿ ليا .وتقؼ أم جيزيؿ في منتصؼ
المنضدة الداخمي.

أما جيزيؿ فتقؼ في منتصؼ المسرح .ثم تتقدم لؤلمام خطوتين وىي ناظرة بإعجاب إلي األميرة ثم ترجع
خطوتين لمخمؼ  ،ثم تتحرؾ لؤلمام وتتقدم حيث تجمس األميرة وتنحني عمي فستانيا المتدلي عمي األرض
وتقبمو  ،أما ماتيمدا فيي ال تشعر بيا في بداية األمر ولكنيا عندما أحست نظرت إلييا بعطؼ.

وىنا نجد األم تتابع تصرفات ابنتيا فبعد أن وضعت طرؼ الفستان عمي خدىا األيمن وقفت ورجعت
بخطوات إلي الخمؼ في اتجاه النقطة رقم  6وىي خجولة مما فعمتو خاصة بعد أن الحظت األميرة ذلؾ.
تنيض األميرة عمي مقعدىا وتتجو أعمي منتصؼ المسرح أما جيزيؿ فتتحرؾ لؤلمام في اتجاه تحرؾ
األميرة حيث تمتقيان في منتصؼ أعمي المسرح  ،فتنحني جيزيؿ انحناءه خفيفة لؤلميرة كتحية ليا .أما

األميرة فتقؼ شامخة بطوليا الفارع وىي تنظر إلي جيزيؿ بإعجاب وعطؼ  ،ثم تتجو بنظرىا إلي أميا

وترفع يدىا اليمني وكأنيا تقوؿ لؤلم إن ابنتيا رقيقة وجميمة أما جيزيؿ فتذىب قرب األريكة يسار المسرح
وىي خجمة .ثم تعود مرة أخرى إلي األميرة لتشاىدىا وىي ترقص  ،فتدور جزيؿ حوؿ المسرح

في دائرة كبيرة عكس عقرب الساعة  ،أما ما تيمدا فتدور دائرة صغيرة حوؿ نفسيا مع عقرب الساعة.
تبدأ جيزيؿ في الرقص فتؤدي نفس الجممة الحركية التي سبؽ وأن أدتيا مع لويس .وىي عبارة عن

خطوات "البالونيو  "Ballonneتتبعيا خطوات صغيرة ثم عمؿ "جران بادي باسؾ Grand Pas de

 "Pasqueوتؤدي ىذه الجممة ثبلث مرات في دائرة حوؿ ماتيمدا التي تقؼ في منتصؼ المسرح تتابع
باىتمام رقص جيزيؿ  ،ثم تقؼ جيزيؿ عمي أطراؼ األصابع "البوانت  "Pointesثم تنزؿ من عمي

"البوانت  "Pointesعمي األرض وتنحني لماتيمدا ( وىنا تقترب أم جيزيؿ قميبلً من ماتيمدا ) ثم تجري
جيزيؿ من خمؼ "ماتيمدا" فتحضنيا أميا  ،أما ماتيمدا فتقؼ حائرة مما حدث  ،لماذا ذىبت إلي أميا
وارتمت في حضنيا ؟ ولماذا أميا قمقة عمييا وكانت تتابعيا باىتمام ؟.
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تترؾ جيزيؿ أميا وتسير بخطي سريعة في اتجاه خط أفقي بمواجية فتحة المسرح حتى األريكة يسار

المسرح وىي خجمة من ماتيمدا  ،أما ماتيمدا فتطمب منيا أن تأتي إلييا .وفعبلً تحضر جيزيؿ حيث تقؼ

ماتيمدا في منتصؼ المسرح ثم تسيران خطوات لؤلمام وبزاوية ميؿ خفيفة تجاه النقطة رقم  .2وىنا ينيض

الدوؽ من عمي المقعد  ،ويسير في اتجاه أعمي المسرح في شكؿ نصؼ دائرة حتى يصؿ قرب األريكة

يسار المسرح.

تيمس ماتيمدا في أذن جيزيؿ بخبر تفرح لو فترجع خطوتين إلي الخمؼ وتنحني برأسيا وىي فرحة  ،ثم

تجري من خمؼ ماتيمدا حتى تصؿ إلي أميا وتنحني كؿ من األم وجيزيؿ لماتيمدا وكأنيما تشكرانيا  ،ثم

تتجو أم جيزيؿ إلي جيزيؿ التي ترفع فستانيا من الجانبين فيبدو في شكؿ مروحة يد (نصؼ دائرة) وتسمح
أم جيزيؿ عمي رأس ابنتيا بيدىا في حنان وتستعدؿ ليا مبلبسيا وفي نفس ىذا الوقت تتحرؾ ماتيمدا حتى
تصؿ قرب األريكة يسار المسرح والتي يكون قد وصؿ إلييا الدوؽ فيقفان بجوار بعضيما

وكأنيا تأخذ رأيو في إعطاء العقد ىدية لمفتاة جيزيؿ .ثم تشير ماتيمدا بيدىا لجيزيؿ لتحضر بجوارىا.
تصؿ جيزيؿ مسرعة حيث تقؼ ماتيمدا وتنحني ليا  ،فتمبسيا ماتيمدا عقداً طويبلً ىدية منيا ليا .تفرح

جيزيؿ بالعقد وتمسؾ بطرفو السفمي وتجري مسرعة إلي أميا لترييا اليدية التي أىدتيا ليا ماتيمدا .وىنا

يخرج من الكوخ الجنود األربعة حاممو الرماح ويقفون صفاً واحداً بزاوية ميؿ تحت الرامب ( ) Rampe
ثم تعود جيزيؿ مرة أخرى إلي ماتيمدا لتشكرىم عمي ىديتيا القيمة وتقبؿ يدىا اليمني فتتحرؾ األميرة

خطوتين جانبيتين يسا اًر وترجع جيزيؿ خطوتين لموراء وتشير بيدىا اليمني إلي الكوخ واتجاىيا بالمواجية

لمجميور  Fnfaceوكأنيا تقوؿ ماتيمدا أن تتفضؿ لتستريح بالداخؿ.

تتحرؾ ماتيمدا بعرض المسرح في اتجاه كوخ جيزيؿ تتبعيا جيزيؿ ثم أميا  ،أما ويمفريد فيكون واقفاً عمي

باب الكوخ ليحيى األميرة عند دخوليا الكوخ ( .وما إن تصؿ ماتيمدا منتصؼ المسرح حتى يبدأ الدوؽ في

التحرؾ من مكانو وما إن تدخؿ ماتيمدا الكوخ حتى يصؿ الدوؽ إلي منتصؼ المسرح ويرفع يده مستدعياً
ويمفريد الذي يحضر عمي الفور فيعطيو الدوؽ بوقاً ويبمغو في حالة وجود شيء يستدعي وجوده أن ينفخ

في البوؽ فيحضر الدوؽ عمي الفور.

يأخذ ويمفريد البوؽ ثم يمتفت الدوؽ إلي الحاشية مودعاً ثم يمتفت إلي الحراس ثم يتجو نحو الكوخ  ،يتحرؾ
ويمفريد مسرعاً ليسبؽ الدوؽ إلي الكوخ ليفتح لو الباب ويحييو .أما الدوؽ فيتحرؾ لمنتصؼ المسرح ليودع

الحاضرين .ثم يدخؿ الدوؽ الكوخ ليستريح من عناء رحمة الصيد.

يبدأ الجنود الثمانية الخروج من المسرح بجوار الرامب من الكالوس الثاني خمؼ كوخ جيزيؿ بدون أي

ترتيب  ،كما يخرج أيضا المدعوون ولكن من الجانب األيسر أعمي المسرح من الكالوس الثالث خمؼ كوخ

ويمفريد .ويبقي ويمفريد عمي المسرح فيخرج ىو أيضا من خمؼ الكوخ يسار المسرح.
الصــراع :
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لم يكن خروج "لويس" من المسرح بشكؿ عادي  ،ولكنو كان خروجاً باضطراب وقمؽ بؿ يعتبر ىروباً من
المكان وليس خروجاً  ،وىذا اليروب لم يأت عشوائياً ولكنو جاء عن قصد  ،فاليارب ييرب من شيء
أكبر وأقوى منو ويخاؼ من ىذا الشيء وييابو أو يعمؿ لو حساباً  ،وعمي ىذا كان من المتوقع عند
جميور المشاىدين أن يظير لنا ىذا الشيء الذي فر منو البرت بعد أن كان مسيط اًر عمي الموقؼ

واستطاع أن يطرد ىانز  ،وتقابؿ مع أم جيزيؿ ورقص مع صديقات جيزيؿ  ،ومن ىنا يكون الصراع ىو

خوؼ البرت وخروجو مسرعاً من المسرح  ،إذن القادم عمي المسرح البد وأن يكون لو عبلقة وثيقة ىذا

الشخص ( البرت ).

بعد خروج ىانز من المسرح بعد أن رأي البرت وىو يخرج مسرعاً من المسرح تجد أن بعض الجنود قد

دخموا عمي المسرح ويبدأ في االمتبلء بحشد كبير من الجنود والحراس وحاممي الرماح والنببلء وذوييم ثم

بعد ذلؾ دخوؿ "ماتيمدا" بمبلبسيا الفخمة وطوليا الفاره والدوؽ والد البرت فقد أوضح المصمم ىنا جزءاً
من صراع اجتماعي طبقي فيذا الحشد اليائؿ من كبار رجاؿ ونساء المقاطعة قد تجمع في ىذا الموقع

الريفي المتواضع .وحضور ىذا الحشد اليائؿ ىو في حد ذاتو تباين واضح بين طبقتين وىذا في حد ذاتو

أيضا نوع من الصراع بين الطبقات واالختبلفات في البعد االجتماعي وىو جزء من مشكمة العرض
وسوؼ يتضح ذلؾ في حينو.

ىذا وقد أوضح مصمم الباليو عن طريؽ المبلبس نوعاً من التباين فقد أظير ماتيمدا بمبلبس فخمة تدؿ
عمي مركزىا األدبي ووضعيا االجتماعي األرستقراطي فجاء فستانيا الطويؿ – الذي يمتد خمفيا لعدة

أمتار  ،وأيضا تفصيمتو المعقدة – يتم عن مستوي اجتماعي عاؿ .وأيضا جاءت مبلبس الدوؽ وباقي
النببلء وذوييم  ،وعمي النقيض جاءت مبلبس صديقات جيزيؿ  ،وجيزيؿ ببساطتيا في التفصيؿ مما يدؿ

عمي الوضع االجتماعي الريفي غير المتكمؼ وىذه النقطة استغميا مصمم الباليو كأسموب رمزي لمتعبير
عن اليدؼ الذي يحاوؿ الوصوؿ إليو وكما سيتضح ذلؾ فيما بعد.

كما أن اختيار المصمم لطوؿ وحجم كؿ من جيزيؿ وماتيمدا كان لو أثر كبير وواضح في االختبلؼ  ،فقد
اختار لدور جيزيؿ فتاة صغيرة الحجم ضئيمة الجسم متوسطة الطوؿ أو تكاد تميؿ إلي القصر  ،أما

اختياره لماتيمدا فقد اختارىا فارىة الطوؿ تظير بجوارىا جيزيؿ كأنيا حمؿ أمام جمؿ.
عندما دخؿ ىذا الحشد الكبرى من المؤدين عمي المسرح لم يكن ليقفوا في مكان واحد  ،ولكنيم مؤلوا

المسرح أعبله ويمينو ويساره وىذا يوحي بقوة السيطرة من جانب الدوؽ حاكم المقاطعة.

إن إعجاب جيزيؿ باألميرة ماتيمدا وسعادتيا بأنيا ازرتيا في بيتيا والشكؿ العام الذي ظيرت بو وفخامة

مبلبسيا كؿ ذلؾ أدي إلي أن تنظر جيزيؿ إلييا نظرة كميا احترام وتقدير ولم يكن بيدىا أي شيء تقدمو
ليا إال أن تطمب منيا أن تشاىدىا وىي ترقص .فإن الصغار عندما يشعرون أنيم يجيدون شيئاً ما يحبون
أن يظيره أمام الكبار ممن
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ال يعرفونيم وذلؾ إلظيار إبداعاتيم أماميم ألخذ االستحسان عمي ما قدموه وبذلؾ تنمو المواىب عند

الصغار لتكون في المستقبؿ ىي االبتكار واإلبداع.

وىنا نجد أن جيزيؿ أرادت أن تظير ما تعرفو من فن األداء الراقص أمام "ماتيمدا" فيو ما تجيده  ،وليس

عندىا شيء أكبر من ذلؾ  ،فأبرزت ما لدييا من إبداع في األداء الحركي أماميا.

ويظير ىنا مصمم الباليو أن لكؿ منا قدرة عمي فعؿ شيء ما فالصغيرة جيزيؿ تظير إبداعاتيا أمام
ماتيمدا .فيي تممؾ شيئاً قد يكون أقؿ بكثير مما تممكو ماتيمدا ولكن ما عندىا أظيرتو ولم تكن جيزيؿ
تتوقع من ماتيمدا غير االستحسان باألداء والثناء عمي أدائيا ولكن المصمم أراد ىنا أن يريد من قوة

الصراع فقد أىدتيا األميرة ماتيمدا عقداً طويبلً فرحت بو جيزيؿ.
والمقصود بذلؾ أنو ليس بين االثنين أية ضغينة أو أي نوع من الصراع وبيذا تكون توقعات جميور

المشاىدين حتى اآلن ليست في محميا وليس ىذا ضعفاً في التصاعد التدريجي لمصراع ولكنو صراع

مؤجؿ يميد المصمم لقمة العقدة فكمما كانت العبلقة بين االثنتين ىنا عادية وليس فييا اختبلؼ كمما كان

الصراع المتوقع أقوى وىذا ما سنجده عمي الصفحات القادمة.

ويظير الصراع أيضا عندما دخؿ ويمفريد عمي المسرح ووجد ىذا الحشد الكبير من النببلء والدوؽ واألميرة
والجنود والحراس .فدار بين الجنود والحراس والنببلء وىو يعرؼ تمام المعرفة أن البرت موجود بالمنطقة

واذا ظير سوؼ تنفجر مشكمة كبيرة .فالقمؽ الذي أبداه ويمفريد وتحركو عمي المسرح بين الموجودين

أضاؼ مزيداً من القمؽ لدي جميور المشاىدين  ،ىذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى إن ظيور ويمفريد

جعؿ ىناؾ خطأ ربط بين أحداث العمؿ الفني فمم يكن حضور الموكب مجرد لوحة فنية بؿ كان البد من
وجود ويمفريد ليذكر الجميور أنو مازاؿ في نفس محور العرض فيو الوحيد الشاىد عمي كؿ ما يجري من

أحداث  ،فقد حاوؿ منع البرت في بداية العرض من لقاء جيزيؿ وىو عمي يقين أن ىانز يحب جيزيؿ فيو

جارىا المقابؿ ليا وىو محور أساسي في الصراع وان كان الصراع بالنسبة لو يتمثؿ في محاولة منع
المشكمة  ،ولكنو لم يستطع فما كان منو إال أن يتابع األحداث.

ويظير أيضا الصراع في أوامر الدوؽ لويمفريد فعندما استدعي الدوؽ ويمفريد أمره أن يقرع باب الكوخ
الستضافتيم  ،فمم يكن الدوؽ يطمب ولكنو كان يأمر وىذا يوضح حجم النفوذ الذي يتميز بو الدوؽ وىنا

يكمن جزء ىام سنذكره عند كبلمنا عن الحبكة.

لم ينتظر الجنود الحراس حاممو الرماح أن تأذن ليم أم جيزيؿ في الدخوؿ إلي الكوخ بؿ دخموا من تمقاء
أنفسيم دون أي استئذان وىذا يمثؿ القوة التي يستمدىا الجنود من ولي نعمتيم وىو الدوؽ.
الحبكة الحركية الدرامية :
فن الباليو ىو فن حركي مرئي وعمي ذلؾ البد أن يكون المشاىد ليذا الفن عمي قدر كبير من التركيز في
المشاىدة ألن الخطوة أو الحركة أو اإليماءة التي تحدث قد ال تتكرر وقد يكون ليا تأثير جوىري في
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المضمون الدرامي وقد يختمؼ األمر بالنسبة لممسرح الكبلمي

فالمشاىد يمكن أن يستمع لمحوار وىو ينظر إلي أي شيء آخر ولذا فإن طبيعة ىذا الفن تمزم التركيز

بالمشاىدة.
بعد ىذه الفكرة البسيطة عن فن الباليو والتي رأيت من الضروري أن أذكرىا حيث إن الحبكة الحركية في
فن الباليو ليا أىميتيا في إظيار المضمون الدرامي وفي ىذا المشيد من باليو جيزيؿ وىو مشيد دخوؿ

موكب الدوؽ نجد أن المصمم أظير الحبكة الحركية الدرامية في عدة مواقؼ تبدأ من دخوؿ الجنود

والحراس.

لقد دخؿ بعض الجنود من فوؽ الرامب " "Rampوالبعض اآلخر دخؿ من أسفؿ الرامب " "Rampأي
من الكالوس الثاني خمؼ كوخ جيزيؿ وىنا قد يتساءؿ البعض

لماذا ىو التغيير في الدخوؿ عمماً بأنو قد ذكر في البداية أن الرامب ىو المدخؿ

الرئيسي لممنطقة ؟

ىنا نقوؿ إنو عند ذكر المدخؿ الرئيسي لممنطقة ال يعني أنيا منعزلة وليا مدخؿ واحد  ،فكونو رئيسياً

يعني أنو يمكن أن يكون ىناؾ مدخؿ آخر ولكنو غير رئيسي وىذا ما أراده مصمم الباليو  ،وذلؾ إلعطاء

الحبكة الحركية أىميتيا فعند دخوؿ بعض الحراس من مكان آخر ىذا شيء طبيعي في مثؿ ىذه األحواؿ

فالحراس عمييم تأمين المكان من كؿ جوانبو فالبعض دخؿ من فوؽ الرامب " "Rampلتأمين ىذه المنطقة
والبعض اآلخر دخؿ من تحت الرامب لتأمين المنطقة األخرى وعمى ذلؾ يكون المصمم قد أمن دخوؿ

موكب الدوؽ حاكم المقاطعة إلى ىذه المنطقة  ،وفي ذلؾ تسمسؿ ألحداث أخرى وتمييد لدخوؿ آخر ،
فبعد دخوؿ النببلء واستعداد الجنود والحراس لعمؿ تشريفو لدخوؿ الدوؽ واألميرة ماتيمدا  ،نبلحظ أن

دخوؿ الدوؽ واألميرة ماتيمدا جاء من الكالوس الثاني خمؼ كوخ جيزيؿ ولم يكن دخوليما من فوؽ الرامب

وذلؾ ألن :

أوالً

 :حاكم المدينة رأي الدخوؿ من ىذا المكان مناسباً.

ثانياً

 :دخوؿ األميرة ماتيمدا بطوليا الفارع من فوؽ الرامب قد يثير شيئاً من الضحؾ لدي

الجميور وليس في ىذا المجاؿ ما يستدعي الضحؾ ألنو يؤدي إلي خروج المشاىدين

عن أصؿ الموضوع فكان لزاماً عمي مصمم الباليو أن يدخؿ الدوؽ واألميرة من الكالوس

الثاني بجوار الرامب "."Ramp

وقد ميد مصمم الباليو ليذا الدخوؿ بدخوؿ بعض الحراس منو.
بدأ مصمم الباليو بدخوؿ ىذا الموكب الكبير في إعطاء إحساس لممشاىدين بأن المكان أصبح ذا أىمية
ويتردد عميو أناس كثيرون ومعني ذلؾ أنو يستعد لتفجير المشكمة ويكون حجم المشكمة كبي اًر في وجود

عدد كبير من الناس فميس الموضوع مجرد حب من طرؼ واحد  ،أو حب جيزيؿ اللبرت بؿ إن المشكمة
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أكبر من ذلؾ ولذا كان عميو أن يفجر المشكمة أمام جميع كبير من الناس وال يمكن وجود الناس بطريقة
عشوائية ألن الحبكة يحكميا المنطؽ وعميو كان لدخوؿ الموكب أىمية في الحبكة الدرامية  ،وسوؼ

يتضح ذلؾ في نياية الفصؿ األوؿ.
لم تبخؿ ماتيمدا عمي جيزيؿ بإىدائيا عقداً طويبلً فيذه المفتة من ماتيمدا ليا أثرىا الكبير في الحبكة

الحركية الدرامية حيث يجعؿ من جيزيؿ فتاة مدينة لؤلميرة بيذه اليدية فعندما تتفجر المشكمة تكون ناتجة

عن تقدير واحترام انقمب فجأة إلي كره وكان من أساسيات الحبكة أن تكون العبلقة بين االثنتين يسودىا

االحترام من جيزيؿ لؤلميرة ماتيمدا ويسودىا العطؼ من ماتيمدا إلي جيزيؿ.

بدأ مصمم الباليو جمع حشد كبير من طرؼ البرت أال وىو الدوؽ واألميرة والنببلء والجنود والحراس ولكنو

ال يستطيع أن يفجر المشكمة أماميم فقط واال ستكون القوة غير متكافئة وتكون السيطرة ىي السبيؿ الوحيد
ولكنو كما جمع ىذا الحشد اليائؿ من طرؼ البرت كان لزاماً عميو أن يعادؿ ىذا الحشد من سكان

المقاطعة الفبلحين وحتى يكون تفجير المشكمة أمام الكؿ ويصبح العمؿ الفني أقوى بكثير من كونو لوحة

فنية فيو عمؿ درامي من الدرجة األولي .وسيتضح ذلؾ عمي الصفحات القادمة.

قد يساور الجميور أن دور الدوؽ والد البرت ليس لو أي داع عمي المسرح ولكننا نقوؿ عمي الرغم من أن

دور والد الدوؽ صغير جداً إال أنو محور أساسي في الحبكة الدرامية .ولنشرح ذلؾ.

لقد انتيز البرت فرصة خروج الجميع لمصيد وقرر ىو الذىاب لمقابمة جيزيؿ ولم يكن إال أن يقوم والده
بالرحمة بدالً منو واألمر الطبيعي أن يذىب ىو مع خطيتو ماتيمدا في رحمة الصيد ولكنو أبدي العذر بعدم
إمكانو الذىاب في ىذه الرحمة اآلن مما أدي إلي أن يذىب والده مع الكؿ في رحمة الصيد وبيذا يخمو

اللبرت الجو لمقابمة جيزيؿ وقضاء وقت ممتع معيا.
وعمي ىذا يكون وجود الدوؽ ودوره البسيط أساسياً إلحكام الحبكة الدرامية .وأيضا من دواعي الحبكة أن
يحدث ما سوؼ يحدث في وجود الدوؽ وأمام عينيو.

كان من دواعي وجود الحبكة الدرامية أن يذىب الجميع ألخذ قسط من الراحة  ،ىذه الراحة التي يقصدىا
المصمم ىي في الحقيقة اليدوء الذي يسبؽ العاصفة .وىذا ما يستعد لو المصمم لموصوؿ إلي قمة

المشكمة وعقده الموضوع.
ولم يكن يقصد في ىذا المشيد إظيار الدوؽ بشكؿ إيجابي أكثر من ذلؾ ألن دوره يعتبر ثانوياً ولكن في

نفس الوقت ال يمكن إلغاؤه أو حذفو فمو لم يكن الدوؽ موجوداً كان البد من وجود البرت في رحمة الصيد
 ،بينما البرت كان ينوي ويبيت أنو في ذلؾ الوقت سوؼ يذىب إلي حبيبتو لقضاء وقت معيا يعادؿ أو

يقؿ قميبلً عن الوقت الذي سوؼ يقضونو في رحمة الصيد.
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جغرافية دخـول ىانـز
بعد دخوؿ ماتيمدا وجيزيؿ وأميا والدوؽ إلي الكوخ وانصراؼ الجنود والحراس وباقي النببلء ومرافقييم ألخذ
قسط من الراحة بعد رحمة صيد شاقة وخروج ويمفريد أيضا ،دخؿ ىانز عمي المسرح من الكالوس األوؿ

يسار المسرح متجيا إلي الرامب

" "Rampوىو ينظر نحوه وكأنو يبحث عن شئ ثم يتحرؾ ثبلث خطوات يمتؼ خبلليا إلي كوخ ويمفريد

ثم يتحرؾ بثبلث خطوات لؤلمام في اتجاه كوخ جيزيؿ ويقؼ برىة من الوقت ثم يتقدم إلي الكوخ فيبلحظ
وجود بوؽ معمؽ بجوار الباب فيضع رجمو اليمني عمي السممة الثانية ويمد يده ويأخذ البوؽ ويتحرؾ

لمنتصؼ المسرح حيث يظيره لمجميور برفعو ألعمي بيده اليسرى وىو بالمواجية لمجميور ويتأممو ثم
ينظر في اتجاه يده اليسرى وألسفؿ  ،وىنا يتغير المحن الموسيقي ليبدأ دخوؿ الفبلحين والفبلحات ألداء

رقصتيم احتفاالً بعيد العنب  ،فيضطرب ىانز ويذىب لتوه ليضع البوؽ عمي الباب كما كان  ،وينصرؼ
من الكالوس األوؿ يمين المسرح.

الصــراع :
لم ييدأ ىانز ولم تسكن لو ساكنة  ،وكان دءوباً في معرفة حقيقة ىذا الشاب الذي سيطر عمي قمب جيزيؿ
حبيبتو  ،ولذلؾ ما إن خرج من المكان حتى عاد إليو ثانية  ،لعمة يجد ما يستطيع بو أن يرتكن عميو

ليفوز بقمب جيزيؿ ويفضح أمر ىذا الغريب ولذا نجده بعد خروج الموكب ودخوؿ ماتيمدا والدوؽ ألخذ

قسط من الراحة عند جيزيؿ نجد أنو يدخؿ مسرعاً متجياً تجاه المدخؿ الرئيسي ( الرامب ) لعمة يجد أحداً

يعرؼ منو شيئاً .ولكنو لم يجد أحداً فيتجو صوب كوخ ويمفريد حتى يطمئن عمي أن الشباؾ لم يفتح حيث
وضع السيؼ  ،ثم يتجو نحو كوخ جيزيؿ بنظره أوالً ثم تحرؾ نحوه كؿ ذلؾ وىو في حالة من القمؽ

والتفكير .ولما وصؿ إلي باب الكوخ وجد بوقاً معمقاً بجوار الباب فأخذه وذىب إلي منتصؼ المسرح

ليشاىده الجميور وأيضا ليتأممو فوجده ليس كالبوؽ الذي يحممو كعيده ألنو حارس ليذا المكان فيذا البوؽ

وىذا السيؼ البد وأن يكونا من عند حاكم المقاطعة .وىنا يقطع صراع أفكاره دخوؿ الفبلحين والفبلحات

فيجري مسرعاً ويضع البوؽ مكانو ثم يخرج من المسرح وىو تقريباً قد تأكد من شخصية البرت .وبيت لو
ما بيت والصراع ىنا صراع ذاتي داخمي فيو في حالة مخاطبة الذات كيؼ يواجو الموقؼ وكيؼ يفجره

فقد ظيرت لو الحقيقة ولم يبؽ سوى أن يكشفيا أمام جيزيؿ ليفوز بحبيا بعد أن تعرؼ خداع البرت ليا.
الحبكة الحركية الدرامية :
يريد مصمم الباليو ىنا االستعداد لمدخوؿ لنياية الفصؿ وذلؾ بتجميع الجانب التابع اللبرت وىو دخوؿ

موكب الدوؽ عمي المسرح ثم خروجو ألخذ قسط من الراحة وىذا يعني أنيم ليسوا بعيدين عن ىذا الكتاب
وأنيم سوؼ يحضرون عند أوؿ نداء في البوؽ .وىنا أراد مصمم الباليو أن يذكرنا مرة أخرى أن ىانز لم

ييدأ وأنو يبحث عن كشؼ الحقيقة حقيقة ىذا الشخص الذي خطؼ قمب حبيبتو واستولي عمي عواطفيا ،
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فقد اكتشؼ في دخولو قبؿ ىذا الدخوؿ السيؼ الذي خبأه البرت عند ويمفريد  ،ودخؿ ىذه المرة لمحاولة
أن يعرؼ المزيد حتى يتبمور لديو كؿ شيء حوؿ شخصية ىذا الغريب ويتأكد من حقيقتو  ،فوجد البوؽ
المعمؽ بجوار باب كوخ جيزيؿ وىو يختمؼ عن البوؽ الذي سمم إليو كحارس لممنطقة  ،وىذا يعني أن

أصحاب البوؽ ىم الذين سمع صوت موكبيم وتكون الحبكة ىنا ىي عبلقة ىروب البرت مسرعاً ودخوؿ
الموكب .وبيذا نجد أن التصاعد الدرامي منطقي حتى ىذا المشيد.

ولم يستطع ىانز أن يستكمؿ فكرتو وتحميمو لمموقؼ حتى وجد أن الفبلحين قادمون إلي المنطقة فنجده

يعمؽ البوؽ مكانو ويخرج مسرعاً ليعطي نفسو فرصة يتخذ فييا قرار كشؼ الحقيقة أمام جيزيؿ.
الموسيقي :

في إيقاع الميجرو وميزانو موسيقي  4/4ولكنو يعزؼ بإحساس  4/2يؤدي ىانز ىذا المونولوج عمي 86
مازورة في سمم صوؿ ماجيير.

جغرافية دخـول الفالحيــن
تنقسم جغرافية دخوؿ الفبلحين عمي المسرح إلي ستة أجزاء ىي :
 -8الدخوؿ.
 -2رقصة الفبلحين.
 -3دخوؿ صديقات جيزيؿ وأيضا الصولستات.
 -4التمييد لمرقصة المزدوجة.
 -5رقصة جيزيؿ.
 -6الجران با  Grand Pasويشتمؿ عمي اآلتي :
أ -األداجيو Agagio
ب -فرباسيون الولد
جػ -فرباسيون البنت
د -الكودا المشتركة.
ىػ -الفيناؿ النياية .Final
 -2الدخــول :
يدخؿ عمي المسرح من فوؽ الرامب " "Rampثبلث فبلحات وثبلثة فبلحين متجيين إلي كوخ ويمفريد ثم
يقفون وظيورىم لمكوخ واتجاىم في اتجاه النقطة رقم ( )3عمي صفين  ،الصؼ األوؿ األمامي لمفتيات

وخمفين يقؼ الشبان ثم يدخؿ من خمؼ كوخ ويمفريد المجموعة الثانية من الفبلحين وىم أيضا ثبلث فتيات
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وثبلثة شبان ويقفون بحذا المجموعة األولي وعمي يمينيم وظيورىم لكوخ ويمفريد واتجاىيم في اتجاه

النقطة رقم

( )3وأيضا الفتيات لؤلمام والشبان خمفين ثم تدخؿ المجموعة الثالثة من فوؽ الرامب وأيضا تقؼ يمين

المجموعة الثانية ويبدأ الصفان في تشكيؿ ربع دائرة ثم يدخؿ ثبلث فتيات وثبلثة شبان ويقفون بجوار آخر
فتاة في المجموعة األولي والتي اتجاىيا ألعمي المسرح  ،وأيضا يكون اتجاىيم في اتجاه النقطة رقم ()3
ويقفون في صفين الصؼ األوؿ األمامي لمفتيات  ،والصؼ الخمفي لمشبان ويقفون أيضا بجوار آخر فتاة

في المجموعة الثانية والتي اتجاىا ألعمي المسرح ويبدأ الصفان في ىذه المجموعة في تشكيؿ جزء من
دائرة ( حتى يتسع المكان لممجموعة الرابعة ) وىنا يكون اتجاىيم يقترب ما بين

النقطة  ، 2والنقطة .8

ثم تدخؿ المجموعة الرابعة من خمؼ كوخ جيزيؿ متجية نحو مكانيا بجوار المجموعة الثالثة .ىي أيضا
ثبلث فتيات وثبلثة شبان ويقفون بجوار آخر فتاة في المجموعة الثالثة ويكون اتجاه ىذه المجموعة في

اتجاه الجميور ولم يكن ىناؾ أداء ألي عنصر حركي بؿ استخدم المصمم الخطوات السريعة لموصوؿ
إلي أماكنيم المحددة وأثناء دخوؿ المجموعة الرابعة من خمؼ كوخ جيزيؿ يدخؿ ستة أفراد يحممون برميؿ

خشب كبير يجمس عميو أحد األفراد وبيده اليمني دورؽ – ومتجيين نحو رحبة المسرح من الجزء الخمفي.

ونظ اًر ألن أجزاء ىذه الجغرافية متعددة  ،لذا وجدت أن أذكر الموسيقي بعد كؿ جزء وحتى يسيؿ عمي

القارئ المتخصص أن يحدد كؿ جزء موسيقي عمي حده.
الصــراع :

قد يتساءؿ البعض ىؿ البد من وجود صراع في كؿ أداء ؟ وىنا نقوؿ إنو لو لم يكن داع لوجود ىذا
الجزء ولو لم يكن لو ارتباط بالموضوع فبل يكون لو معني ووجوده يصبح ضر اًر عمي العمؿ الفني ولذا

فإن دخوؿ الفبلحين ورقصة الفبلحين ليا أىمية في تصاعد العمؿ الدرامي فموال وجود الفبلحين لما كان

ىناؾ قوة تقؼ أمام حاشية الدوؽ فنجد أن المصمم قد أدخؿ موكب الدوؽ وىي الطبقة االجتماعية العميا

وعمي ذلؾ

إذ تفجرت المشكمة أماميم فقد يكون التأثير عمي باقي المقاطعة تأثي اًر سمبياً فمم يحدث ىذا أمام الجموع

االجتماعية الثانية .وىنا يحدث التباين بين البعد االجتماعي لمفئتين.
فمجموعة الفالحين وجودىا جاء لسببين :

األول  :وىو احتفاؿ المقاطعة بعيد النبيذ  ،األمر الذي أدي أيضا إلي خروج الدوؽ في رحمة صيد
فالمقاطعة تعتبر في أعياد النبيذ وال مانع من خروج حاكم المقاطعة في رحمة صيد حيث إن

الجميع في إجازة.
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الثاني  :وىو أن تفجير المشكمة سوؼ يأتي في حضور الفئتين  ،األولي وىي التابعون لمدوؽ والثانية
الفبلحون وىنا يكون التصاعد الدرامي تصاعداً تدريجياً وال تكون رقصة الفبلحين قد جاءت بدون

داع.

الحبكة والتحميل الحركي الدرامي :
تظير الحبكة في دخوؿ الفبلحين ورقضتيم في أن تصاعد الحبكة الدرامية جاء منطقياً وقد ال يظير ذلؾ

في أثناء الرقصة ولكنو جاء ليكون ترتيب الحبكة تصاعدياً وليس بمجرد دخوؿ الفبلحين تتفجر المشكمة.
فدخوؿ الفبلحين ورقصتيم ىو تمييد لموصوؿ إلي النياية وألن النياية كما ستأتي مفزعة أو مفجعة فكان

البد من إظيار السعادة بين أفراد المقاطعة في عيدىم عيد النبيذ وحتى يكون ىناؾ فرؽ كبير بين السعادة

والحزن الذي سوؼ يأتي في نياية الفصؿ.

وكما تظير الحبكة في األداء التعبيري تظير أيضا في الحركة األدائية فنجد أن األداء الحركي بدأ بدخوؿ

المجموعات من أماكن مختمفة فمنيم من دخؿ من فوؽ الرامب ومنيم من دخؿ من خمؼ كوخ جيزيؿ
ومنيم من دخؿ من خمؼ كوخ ويمفريد وىذا

ال يجعؿ كبلمنا في البداية عن أن المدخؿ الرئيسي ليذه المنطقة ىو الرامب ذلؾ

ألن المقاطعة بيا فبلحون وىم من فج يحضرون وليذا أدخؿ الفبلحون من أماكن مختمفة حتى ال يكون
الفبلحون موجودين في مكان دون اآلخر وىذه درجة إجادة في

اإلخراج والتصميم.

كما أن استخدامو لمعناصر الحركية لم يأت المصمم بعناصر حركية مركبة بؿ جاءت عناصر حركية
سيمة بسيطة فكانت حركة بادي باسؾ ( )Pas de Basquesوىي حركة موجودة تقريباً في غالبية
الرقصات الشعبية األوربية والروسية إن لم تكن موجودة عمي اإلطبلؽ في جميع أنواع الرقص ولكن

بصور مختمفة من طابع لطابع آخر طبقاً لمبمد .فجاءت ىنا لتكون ضمن عناصر حركية أخري مثؿ

باسيو ( )Passeمع الدوران حوؿ النفس ثم آنبواتيو " "Emboitesكما أن األداء الحركي الرجالي كان

مصحوباً بخطبات عمي الرؽ وىو يعتبر قطعة من قطع اإلكسسوار ووجوده أعطي لمحركة واقعية وكأن
الموسيقي التي يؤدون عمييا الرقصة ىي واقع من ىذه الخبطات وليس كأوركست ار وليذا كان التأثير

الحركي الموسيقي وكأنو نابع من عمي المسرح.

وكأن الموسيقي جاءت من خبلؿ أدائيم الحركي ومن ىنا نجد أىمية قطع اإلكسسوار التي قد يعتبرىا

البعض أنيا مكمبلت وليست أساسيات فيذا فيم خاطئ فإن كؿ ما كان لو استخدام ضروري عمي المسرح

أصبح من األساسيات والتقصير فيو خروج
عن الموضوع.

لم تدخؿ صديقات جيزيؿ بأكممين ضمن رقصة الفبلحين وىذا شيء لو سببان :
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األول  :وىو أن ليس من الضروري أن يحضر الجميع إلي االحتفاؿ بعيد النبيذ.
الثاني  :قد يكون ىناؾ سبب آخر وىو أن عدد الفرقة ال يكفي الستخدام اثنتي عشرة فتاة لمفبلحات
واثنتي عشرة فتاة لمصديقات وىذا ال يمكن احتسابو عذ اًر عمي مسرح الباليو فإن كانت الفرقة

بصدد عمؿ باليو لو إعداد كبيرة البد وأن تكون كافية لذلؾ .وليذا ال اعتبر أن ىذا عذ اًر.
الموسيقي :

نجد أن دخوؿ مجموعات الفبلحين وىي أربع مجموعات باثنتي عشرة فتاة واثني عشر شاباً يدخمون عمي

المسرح في  6مازورات في إيقاع الميجرو سريع ونشط حتى يستطيعوا أن يصموا إلي أماكنيم التي
خصصيا ليم مصمم الباليو  ،والموسيقي جاءت عمي زمن  4/4وفي سمم ري ماجير.

 -1رقصـة الفالحيـن :
تبدأ رقصة الفبلحين وىم موجودون بأماكنيم بعمؿ بريباراسيون  Preparationعمي عدد  2مازورة في

زمن موسيقي .4/2

ثم تبدأ الحركة بالمجموعة األولي في اتجاه النقطة رقم  3وىي في صفين الصؼ األمامي لمفتيات وخمفين
يكون صؼ الشبان  ،حتى يصبل إلي منتصؼ المسرح ويكون الخط الوىمي المنصؼ لممسرح بين

الصفين وىنا تكون مجموعة الشبان الذين يحممون برميؿ النبيذ والشخص الجالس عميو قد توسطوا خشبو

المسرح.
والمجموعة تؤدي الجممة الحركية اآلتية :
تؤدي حركة بادي باسؾ  Pas de Pasqueبالرجؿ اليمني مع القفز والتحرؾ لؤلمام ثم تؤدييا مرة أخرى
بالرجؿ اليسرى مع القفز والتحرؾ لؤلمام مع رفع األيدى ألعمى وكأنيم يأخذون من الشخص الجالس عمي

برميؿ النبيذ بعض المشروبات.
ثم تؤدي حركة باسيو  Passeبالرجؿ اليمني مع عمؿ حجمة بالرجؿ اليسرى عمي األرض ثم تؤدي حركة
باسيو بالرجؿ اليسرى مع عمؿ حجمة بالرجؿ اليمني عمي األرض وتكرر حركة الباسيو بالرجؿ اليمني ثم

اليسرى ثم اليمني ثم اليسرى حتى تأتي المرة السابعة فتكون بالرجؿ اليمني ثم تبدؿ الرجؿ اليسرى وتوضع

لمخمؼ حتى يمكن أداء نفس الجممة الحركية عدة مرات ولكؿ المجموعات عندما تبدأ الحركة داخؿ رحبة
المسرح.
أما الثبلث مجموعات األخرى فعندما تبدأ المجموعة األولي في التحرؾ لؤلمام يكون مكانيا شاغ اًر فتبدأ
المجموعات بإحبلؿ محميا فتكون المجموعة الثانية مكان المجموعة األولي والمجموعة الثالثة مكان
المجموعة الثانية والمجموعة الرابعة مكان المجموعة الثالثة.

أما الجممة الحركية ليذه المجموعات فيي كاآلتي :
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تؤدي حركة با بالونيو  Pas Ballonneبالرجؿ اليمني ثم عمؿ خطوة بالرجؿ اليمني حتى تكرار حركة

 Pas Ballonneبالرجؿ اليسرى ثم تكرر مرة أخرى بالرجؿ اليمني ثم الرجؿ اليسرى ثم تؤدي

المجموعات حركة امبواتيو  Emboiteلمخمؼ ثماني مرات تبدأ بالرجؿ اليمني ثم اليسرى وىكذا ثم تكرر

الجممة الحركية من بدايتيا.

ثم تتحرؾ المجموعة األولي والتي تكون قد وصمت إلي منتصؼ المسرح في اتجاه النقطة رقم ( )5بحيث
يكون الكتؼ األيسر لكؿ المجموعة في اتجاه النقطة رقم  3والكتؼ األيمن في اتجاه مجموعة حاممي

برميؿ النبيذ لداخؿ المسرح.

وفي ىذا الوقت الذي تتحرؾ فيو المجموعة األولي تتحرؾ المجموعة الثانية والتي كانت قد احتمت مكان

المجموعة األولي أمام كوخ ويمفريد لؤلمام حتى تصؿ إلي منتصؼ المسرح وفي نفس الوقت تأخذ

المجموعة الثالثة والرابعة مكان المجموعة الثانية حتى تستعد المجموعة الثالثة بالدخوؿ إلي رحبة المسرح.
تتحرؾ المجموعة األولي بنفس الجممة أو الحركية السابؽ ذكرىا لؤلمام مع رفع األيدي ألعمي عند أداء

حركة "بادي باسؾ" في شكؿ ربع دائرة أخرى حتى يصؿ اتجاىيا لمنقطة رقم ( )7ويكون الكتؼ األيسر
لكؿ أفراد المجموعة في اتجاه النقطة رقم (.)5
وفي نفس الوقت تتحرؾ المجموعة الثانية والتي كانت عمي الخط المنصؼ لممسرح لؤلمام في شكؿ ربع

دائرة بنفس الجممة الحركية السابؽ ذكرىا مع رفع األيدي ألعمي عند أداء حركة  Pas de basqueحتى
تصؿ مكان المجموعة الثانية بحيث يكون الكتؼ األيسر لكؿ أفراد المجموعة في اتجاه النقطة رقم ()3

واتجاىيم جميعاً في اتجاه النقطة رقم ( )5وفي نفس الوقت تبدأ المجموعة الثالثة في التحرؾ داخؿ رحبة

المسرح لتحتؿ مكان المجموعة الثانية وبنفس األداء الحركي لؤلرجؿ واأليدي  ،أما المجموعة الرابعة
فتتحرؾ لؤلمام لتأخذ نقطة االنطبلؽ التي بدأت منيا المجموعات السابقة.

تبدأ المجموعة األولي في التحرؾ لؤلمام راسمو ربع دائرة حتى يصؿ اتجاه جميع أفرادىا بالمواجية
لمجميور وفي نفس الوقت تتحرؾ المجموعة الثانية لتأخذ مكانيا وتتحرؾ المجموعة الثالثة لتأخذ مكان

المجموعة الثانية وتتحرؾ المجموعة الرابعة لتدخؿ إلي رحبة المسرح وتكون بذلؾ جميع المجموعات عمي

خشبو المسرح تشكؿ خطين متقاطعين يتوسطيما األفراد حاممو برميؿ النبيذ.
وبعد أن أكتمؿ الشكؿ السابؽ بدخوؿ جميع المجموعات يبدأ المصمم تغيير الشكؿ فتتحرؾ المجموعة

الرابعة التي دخمت آخر مجموعة والتي كانت عمودية عمي خط المواجية .وبين صفي البنات والشبان

الخط الوىمي المنصؼ لممسرح – تتحرؾ ىذه المجموعة لتأخذ مكاناً جديداً فتقؼ عمي خط المواجية قرب

كوخ جيزيؿ وتتحرؾ المجموعة الثالثة والتي كانت أماميا لتصبح خمفيا ويكون بذلؾ الجانب األيمن من
المسرح يكون عميو أربعة صفوؼ كؿ صؼ ثبلثة أفراد تبدأ بالصؼ األوؿ لمفتيات وراءىن مجموعة

الشبان ثم مجموعة الفتيات وراءىن الشبان التابعون لين.
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وكذلؾ تتحرؾ المجموعتان األولي والثانية حيث تقؼ المجموعة األولي بمواجية الجميور والمجموعة

الثانية خمفيا في أربعة صفوؼ صؼ فتيات خمفو وصؼ شبان ثم صؼ فتيات ثم صؼ شبان وتكون

المسافة الوسطي لممسرح شاغرة حيث يظير بوضوح حاممو برميؿ النبيذ.
وفي أثناء تحرؾ المجموعات ليذا الشكؿ الجديد يدخؿ من الكالوس الثالث يمين ويسار المسرح ثبلث
فتيات من كؿ كالوس وىن من صديقات جيزيؿ وسوؼ نذكر ذلؾ بعد ذكر موسيقي الجزء األوؿ من

رقصة الفبلحين.
الموسيقي :
يعتبر ىذا الجزء الثاني من دخوؿ الفبلحين والجزء األوؿ من رقصة الفبلحين وىو يشمؿ عمي  58مازورة
في سمم ري ماجير وفي إيقاع الميجرو سريع ونشط وعمي الرغم من أنو مدون بالنوتة الموسيقية أن الزمن

الموسيقي  8/6إال أنو يعزؼ بإحساس أنو زمن موسيقي  4/2نظ اًر لسرعتو العالية.
 -2رقصـة الفالحيـن :

تمحؽ بمجموعة الفبلحين بعض صديقات جيزيؿ وعددىن  6فتيات في نفس المبلبس التي ظيرن بيا في
رقصة الفالس وتدخؿ ثبلث من الكالوس الثالث يسار

المسرح وثبلث من الكالوس الثالث يمين المسرح حتى يصمن إلي وسط المسرح وبينين حاممو البرميؿ.

جغرافية الحركة :
تختمؼ جغرافية الحركة ىنا باختبلؼ المجموعات كما تختمؼ أيضا الجمؿ الحركية التي تؤدييا كؿ

مجموعة  ،والموجود عمي المسرح مجموعة الفبلحين ومجموعة صديقات جيزيؿ وحاممو البرميؿ ولكؿ
مجموعة جممتيا الحركية.

أوالً مجموعة الفبلحين وتشتمؿ الجممة الحركية الخاصة بيم عمي اآلتي :
تؤدي المجموعتان حركة سيسون تومبيو  Sissonne Tompeمع التحرؾ وبدون قفز في اتجاه الجنب
بالرجؿ اليمني بالنسبة لممجموعة التي تقؼ يسار المسرح وبالرجؿ اليسرى لممجموعة التي تقؼ يمين

المسرح ويكون اتجاه الحركة لداخؿ المسرح ثم يتبعيا حركة بادي بوريو  Pas de Bourreeوأيضا مع

التحرؾ في الجنب ثم تكرر الجممة الحركية مرتين مع التحرؾ ثم تؤدي حركة جميساد جانيو Glissade

 Jeteحتى تصؿ المجموعتان لمنتصؼ المسرح ويكون أداؤىما بمواجية الجميور ثم تعود كؿ مجموعة

إلي مكانيا بنفس األداء الحركي وىو سيسون تومبيو  Sissone Tompeمع التحرؾ في اتجاه الجنب ثم

أداء بادي بوريو  Pas de Bourreeأيضا مع التحرؾ في اتجاه الجنب ولكن ىذه المرة تؤدي المجموعة
التي سوؼ تصؿ إلي يسار المسرح الجممة الحركية بالرجؿ اليسرى أما المجموعة التي سوؼ تصؿ إلي
يمين المسرح فتؤدي الجممة الحركية بالرجؿ اليمني وأيضا تكون مواجيتيما لمجميور.
-57-

ثم يؤدي الجميع نفس األداء الحركي ولكن لداخؿ المسرح وىذه المرة يكون األداء لمجممة الحركية

وظيورىم لمجميور  ،ولذا فإن المجموعة الموجودة يمين المسرح سوؼ تؤدي الجممة الحركية بادئة بالرجؿ

اليمني  ،أما المجموعة الموجودة يسار المسرح فسوؼ تؤدي الجممة الحركية بالرجؿ اليسرى حتى تصبل

إلي الخط المنصؼ لممسرح .وىنا يمسؾ كؿ شاب من مجموعة يسار المسرح الفتاة التابعة لو من يدىا

اليسرى بيده اليمني ويتجو الجميع إلي الزاوية  8في شكؿ خط منحرؼ ( دياجناؿ  ) Diagonaleمن
النقطة  8إلي اتجاه النقطة  .4ويتحرؾ الكؿ بأداء حركي موحد ىو أداء حركة امبواتيو Emboites
لمخمؼ ثماني مرات بادئين بالرجؿ اليمني ومنتيين بالرجؿ اليسرى التي تعمؿ اسامبميو Assemble

وتنتيي الحركة بعد أدائيا في الدمي بميو  Demi Plieمع عمؿ خبطة عمي الرؽ واأليدي في الوضع

الثالث.

أما المجموعة الموجودة يمين المسرح فيمسؾ كؿ شاب الفتاة التابعة لو بيده اليسرى من يدىا اليمني
ويسي اًر بحركة امبواتيو  8 Amboitesمرات أيضا في اتجاه النقطة

رقم  2في شكؿ خط منحرؼ من النقطة  2إلي اتجاه النقطة ( دياجناؿ  ) Diagonaleوأيضا تكون
الجممة الحركية ىي ثماني مرات (امبواتيو لمخمؼ  )Emboitesبادئين بالرجؿ اليسرى ومنتيين بالرجؿ

اليمني التي تعمؿ اسامبميو  Assembleلتمحؽ بالرجؿ األخرى في الدمى بميو  Demi Plieواأليدي في

الوضع الثالث.

وفي أثناء أداء حركة "األمبواتيو  "Emboiteيدخؿ عمي المسرح راقص وراقصة منفردين – وسنكتب

عنيما بعد جغرافية صديقات جيزيؿ.
جغرافية الحركة لصديقات جيزيل :

تدخؿ الست فتيات صديقات جيزيؿ ثبلث من الكالوس الثالث يمين المسرح وثبلث من الكالوس الثالث

يسار المسرح متجيات إلي حاممي البرميؿ بخطوات سريعة.
وتتكون الجممة الحركية لمصديقات كاآلتي :

خطوة بالرجؿ اليسرى لؤلمام مع القفز ورفع الرجؿ اليمني لؤلمام  Sissonneثم سحبيا عمي األرض مع

عمؿ بادي بوريو  Pas de Bourreeعمي األرض وبدون تحرؾ ثم تكرر الحركة بالرجؿ األخرى( .

حركة السيسون  Sissonneوالخطوة مع التحرؾ في دائرة حوؿ حاممي البرميؿ أما حركة البادي بوريو
 Pas de Bourreeفيي في المكان بدون تحرؾ).

بعد أن تكرر الحركة تؤدي الرجؿ اليسرى خطوة لؤلمام مع القفز ورفع الرجؿ اليمني لؤلمام وألعمي
سيسون  Sissonneثم أخذ خطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام مع عمؿ قفز عمييا ورفع الرجؿ اليسرى لؤلمام
وألعمي سيسون  Sissonneوتكرر الحركة بالرجمين ثم تعود إلي الجزء األوؿ مرة أخرى بتك ارره مرتين
تقؼ الفتيات بعدىا في صفين في خط منحرؼ.
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مجموعة الفتيات يسار المسرح تقؼ في خط منحرؼ في اتجاه النقطة رقم  2مع فتح الرجؿ اليسرى لنقطة

 Battement Tenduلؤلمام ورفع اليد اليمني لموضع الثاني في الجنب والنظر في اتجاه اليد اليسرى (
اتجاه الجميور ).
أما مجموعة الفتيات يمين المسرح فتقؼ في خط منحرؼ في اتجاه النقطة

رقم  8مع فتح الرجؿ اليمني لنقطة  Battement Tenduلؤلمام ورفع اليد اليسرى لموضع الثالث ألعمي
وفتح اليد اليمني لموضع الثاني في الجنب والنظر تجاه اليد اليمني (تجاه الجميور).
الموسيقي :
تؤدي الجمؿ الحركية السابقة عمي عدد  86مازورة في سمم ري ماجير وفي إيقاع موسيقي  4/2عمي
الرغم من أنو مدون بالنوتة الموسيقية  8/6ونظ اًر لسرعتو فيو يؤدي عمي  4/2وفي إيقاع الميجرو.
جغرافية دخول الراقص والراقصة :
أثناء أداء الفتيات آلخر جممة حركية تدخؿ من الكالوس الثالث يمين المسرح فتاة تمبس فستاناً أبيض

يشبو فستان جيزيؿ ولكن الفرؽ ىو وجود خطين بالمون األحمر في نياية الفستان  ،أما فستان جيزيؿ فيو

أبيض أيضا ولو خطان بالمون األزرؽ في نيايتو ويدخؿ في نفس الوقت من الكالوس الثالث يسار المسرح
شاب يمبس ( كولون ) أبيض مثؿ الذي يمبسو البرت (وصديري) أحمر صريح وتحتو قميص أبيض ذو

أكمام واسعة من أعمي وضيقة من عمي الساعد ويكون دخوليما بخطوات سريعة.
يقؼ الشاب والفتاة في منتصؼ أعمي المسرح أمام حاممي البرميؿ الذين يتحركون بخطوات بطيئة لمخمؼ

ليفسحوا مكاناً عمي المسرح ألداء حركة المجموعات.
جغرافية الحركة لمجميع :

تختمؼ جغرافية الحركة حيث إن الموجودين عمي المسرح ىم :
أ -الراقص والراقصة ( المنفردان .) Solo
ب -صديقات جيزيؿ ( ست فتيات ).
جػ -مجموعة الفبلحين (  82شاباً  82 ،فتاة ).
ولكؿ منيم أداء الحركي مختمؼ سوؼ نذكره عمي التوالي.
أ -األداء الحركي لمراقص والراقصة :
يؤدي الراقص خطوة بالرجؿ اليسرى لؤلمام مع رفع الرجؿ اليمني لمشكؿ أرابسؾ  Arabsqueلمخمؼ بينما

الفتاة تأخذ خطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام وترفع الرجؿ اليسرى لمشكؿ أرابسؾ  Arabsqueثم يسير كؿ

منيما ثبلث خطوات لؤلمام لتكرر الحركة السابقة ثم ينفصبلن عن بعضيما في حركة دائرية فيتحرؾ
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الشاب بنفس الجممة الحركية بالمؼ حوؿ نفسو في اتجاه عكس عقرب الساعة بينما تتحرؾ الفتاة بنفس
الجممة الحركية في اتجاه عقرب الساعة حتى يتقاببل مرة أخرى عمي الخط الوىمي المنصؼ لممسرح.

ثم يتبادالن األماكن من خبلؿ أداء حركة سيسون  Sissonneثم سحبيا عمي األرض مع عمؿ بادي

بوريو  Pas de Bourreeعمي األرض بدون تحرؾ ثم تكرر الحركة بالرجؿ األخرى (وتكون حركة

السيسون  Sissonneولكن بدون أداء بادي بوريو والخطوة في دائرة حوؿ حاممي البرميؿ) وبعد أداء
حركة بادي بوريو  Pas de Bourreeتتحرؾ الفتاة بحركة سيسون  Sissonneمسرحي في دائرة عكس
عقرب الساعة بينما يتحرؾ الشاب بحركة سيسون  Sissonneمسرحي في اتجاه عقرب الساعة وتكرر
حركة السيسون بعد أخذ ثبلث خطوات سواء لمشاب أو لمفتاة كما تكرر حركة السيسون Sissonne

تتبعيا خطوات سريعة ليعود الشاب والفتاة مرة أخري أمام حاممي البرميؿ في وسط المسرح ويبقي الشاب

والفتاة بدون أداء حركي.

جغرافية الحركة لرقصة جيزيل المنفردة
تطمب صديقة جيزيؿ من جيزيؿ أن تظير ميارتيا في الرقص أمام الحاضرين فتوافؽ جيزيؿ إال أنيا البد
وأن تستأذن أميا في ذلؾ فتذىب جيزيؿ إلي أميا وتحيييا .وتطمب منيا أن تحيى الحاضرين برقصة ،

فتوافؽ األم  ،عندئذ تخمع جيزيؿ العقد من رقبتيا وتمبسو ألميا حتى تتفرغ لؤلداء الحركي الراقص ،

فتقبميا أميا .وىنا تدخؿ ثبلث فتيات إلي كوخ جيزيؿ ثم تتحرؾ الثبلث صديقات يسار المسرح إلي أقصى

اليسار.

تسير جيزيؿ في اتجاه أعمي المسرح بخط منحرؼ في اتجاه النقطة رقم  6ثم تعمؿ دائرة واسعة قميبلً حوؿ

نفسيا في اتجاه عكس عقرب الساعة ثم تعمؿ دائرة واسعة قميبلً حوؿ نفسيا في اتجاه عكس عقرب

الساعة وىو اتجاىيا الطبيعي لحركة السير  ،ثم تقؼ وظيرىا لمنقطة  6واتجاىيا لمنقطة رقم ( ، )2ثم
تعود مرة أخرى فتعمؿ دائرة أصغر مما سبقت وأيضا حوؿ نفسيا في اتجاه عقرب الساعة  ،ثم تقؼ

وارتكاز جسميا عمي الرجؿ اليسرى مع فرد الرجؿ اليمني لمخمؼ ( كروازيو  )Craiseeثم تؤدي حركة
(دمي بميو  )Plie- Demiعمي الرجؿ اليمني مع ميؿ الجسم لؤلمام قميبلً ثم االنتقاؿ عمي الرجؿ اليمني
مع فرد الجسم ألعمي وفتح الرجؿ اليسرى لنقطة ( الباتما تغدي لؤلمام كروازيو Battement Tendu

 ) Croiseeوفتح اليدين في األجانب.
وفي نفس الوقت تتحرؾ مجموعة الفبلحين عمي جوانب المسرح وخمفية المسرح فيقؼ اثنان من الفبلحين

أمام االراماتو ار يسار المسرح وفي الخمفية وعمي جزء من االراماتو ار يجمس واحد من افمبلحين بينما تجمس
عمي جزء من االراماتو ار ثبلث فتيات من الفبلحات وتجمس ثبلث فتيات عمي األريكة.
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الجممة الحركية األولى :
تؤدي جيزيؿ حركة جميساد (  ) Glissadeبالرجؿ اليمني لؤلمام في اتجاه الجانب األيمن وترتكز عمي

الرجؿ اليسرى  ،وتأخذ خطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام في اتجاه النقطة رقم  2ثم ترفع الرجؿ اليسرى في
اتجاه النقطة رقم  2ثم ترفع الرجؿ اليسرى في الوضع األوؿ (أرابسؾ  ) Arabesqueوالرجؿ اليمني

عمي (البوانت  ) Pointeثم تنخفض بيا األرض مع عمؿ (دمي بميو  ) Plie–Demiعمييا .ثم تسحب

الرجؿ اليسرى بحركة (فاييو  )Failiلؤلمام ثم عمؿ "جاتيو  "Jeteعمي الرجؿ اليمني مع االنتقاؿ عمييا
وعمؿ

باتما باتيو ( )Battement Battuiبالرجؿ اليسرى لؤلمام في اتجاه النقطة رقم  8ثم تأخذ بيا خطوة

لؤلمام عمي (البوانت  ) Poineبعد فردىا وينتقؿ عمييا ارتكاز لتصبح الرجؿ اليمني حرة الحركة  ،فتؤدي

حركة "دوبؿ فرابيو" ( )Double Frappeلؤلمام عمي (البوانت  ) Pointeثم تأخذ بيا خطوة عمي

(البوانت  ) Pointeوأيضا يرتكز الجسم

عمييا (عمي الرجؿ اليمني لتصبح الرجؿ اليسرى حرة)  ،فتؤدي بيا حركة

(دوبؿ فرابيو )Double Frappeلؤلمام في نفس االتجاه  ،ثم ينتقؿ ارتكاز الجسم عمي الرجؿ اليسرى
بعمؿ خطوة وتأخذ خطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام وترفع الرجؿ اليسرى في شكؿ "آتييد كروازيو Attitud

 "Croiseeمع رفع اليد اليمني ألعمي في الوضع الثالث واليد اليسرى في الجنب ثم تؤدي حركة (بادي
بوريو ان تورنا  )pas de Bouree Tournantمن النقطة  8إلي النقطة  2عمي (البوانت )Pointe

حيث تبدأ الحركة

من جديد.

تؤدي جيزيؿ نفس الجممة الحركية حتى تصؿ إلي أداء حركة باتما باتيو

( )Battement Battuiثم ال تؤدي حركة (فرابيو  )Frappeeولكنيا تؤدي حركة سيسون Sissonne
مسرحي مع الجري حتى تصؿ إلي النقطة رقم  8لتبدأ أداء حركياً لجممة جديدة.
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الجممة الحركية الثانية :
تقؼ جيزيؿ في اتجاه النقطة رقم  8مع االرتكاز عمي الرجؿ اليسرى وفتح الرجؿ اليمني لنقطة ( الباتما

تاندي  )Battement Tenduلمخمؼ لمنقطة .6

تأخذ خطوة بالرجؿ اليمني عمي (البوانت  )Pointeلمخمؼ مع لؼ الجسم واالرتكاز عمييا  ،ثم سحب

الرجؿ اليسرى لمخمؼ في الوضع الخامس عمي (البوانت  )Pointeثم ترتكز عمي الرجؿ اليسرى وتفتح

الرجؿ اليمني في اتجاه النقطة رقم ( .)6وبدون عمؿ دمي بميو " "Demi- Plieتأخذ من االرتفاع عمي

(البوانت  )Pointeقوة دفو ألداء لفتين في شكؿ تور آتييد كروازيو  Tour attitude Croiseeبالرجؿ

اليسرى ألعمي – تنتيي المفتان في اتجاه النقطة رقم ( )8مع عمؿ (دمي بميو  )Demi- Plieعمي الرجؿ
اليمني – ثم تأخذ خطوة بالرجؿ اليسرى التي كانت في الخمؼ لؤلمام ي اتجاه النقطة رقم ( )8تمييا خطوة
بالرجؿ اليمني مع خطوة بالرجؿ اليسرى لينتقؿ ارتكاز الجسم عمييا لتتفرغ الرجؿ اليمني إلعادة الجممة

الحركية مرة أخرى.

الجممة الحركية الثالثة :
تعود الرجؿ اليمني لموضع الخامس لؤلمام وتصبح كمنا الرجمين عمي

(البوانت  .)Pointeتأخذ جيزيؿ خطوة بالرجؿ اليمني في الجانب األيمن  ،وينتقؿ ارتكاز الجسم عمييا ثم
تتبعيا خطوة بالرجؿ اليسرى في الوضع الخامس لمخمؼ ثم ترتكز عمييا ثم خطوة بالرجؿ اليمني في

الجنب مع أخذ قوة دفع لعمؿ (تور آن دى دان  )Tour en dedansمع رفع الرجؿ اليسرى في وضع
(السير لي كودي بيو  ) Sur le cou- de- Piedواليد اليمني لموضع الثالث – ثم توضع الرجؿ

اليسرى عمي األرض مرتفعة عمي (البوانت  )Pointeوترفع الرجؿ اليمني في وضع (السير لي كودي بيو

 ) Sur le cou- de- Piedلؤلمام لعمؿ لفة واحدة (أن دي ىور  )En dehorsواليدان في الوضع

الثالث ثم النيائية عمي الرجؿ اليمني عمي األرض في وضع (دمي بميو  )Plie- Demiمع وجود الرجؿ

اليسرى عمي األرض وىي شبة منثنية  ،وكأنيا تؤدي حركة (التحية) "ريفيرانس ."Reveranse
الجممة الحركية الرابعة :

بعد االنتياء من أداء الجممة الحركية الثالثة تشد جيزيؿ الرجؿ اليسرى التي كانت شبة منثنية لتقؼ ثم
تسير لتصؿ قرب النقطة رقم  7لتؤدي حركة (بالونيو  )Ballonneلؤلمام عمي (البوانت  )Pointeمع

التحرؾ عمي الخط المنحرؼ الواصؿ من النقطة ( )7إلي النقطة ( )2ولعدد  36مرة لؤلمام مع رفع
األيدي بالتبادؿ وفي أداء –

بطئ من الوضع األوؿ لميد اليسرى لموضع الثالث واليد اليمني من خبلؿ الوضع الثاني لموضع الثالث.

ثم أخذ خطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام مع عمؿ ( سيسون بادي بوريو ) Sissonne pas de Bourree
ثم خطوة بالرجؿ اليمني عمي الجنب مع عمؿ (سوتينيو  )Soutenuلفة كاممة حتى تصؿ بالمواجية
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 enfaceبالنسبة لمجميور .ثم تجري في اتجاه النقطة رقم ( )8لتستعد ألداء الجممة الحركية الخامسة
واألخيرة.

الجممة الحركية الخامسة :
تذىب جيزيؿ إلي النقطة رقم ( )8وتفتح الرجؿ اليمني لنقطة ( الباتما تاندي )Battement Tendu
لؤلمام واليد اليمني في الوضع الثاني واتجاه النظر لمنقطة رقم .2

تؤدي جيزيؿ حركة (تور بيكيو ( ) Tour Piqueأن تورنا  )en Tournatntمن خبلؿ دائرة كبيرة داخؿ
رحبة المسرح حتى تصؿ إلي النقطة ( )2وتؤدي عدد  85لفة ثم في العدد رقم  86تؤدي (سوتينو

 )Soutenuعمي (البوانت  )Pointeمع رفع اليدين لموضع الثالث ألعمي ثم تنزؿ من عمي (البوانت
 )Pointeثم ترتفع مرة أخرى عميو مع وجود اليدين في الوضع الثالث.
الصــراع :
يتمثؿ الصراع ىنا في تصاعد األداء الحركي لمرقصة الكبلسيكية التي أدتيا جيزيؿ حتى تصؿ إلي الجممة
الحركية الخامسة وفييا تؤدي التوربيكيو ( )Tour - Piqueالذي يعتبر من الميارات الحركية لمراقصات

وكان البد من وجود رقصات كبلسيكية حيث أنيا أساس العمؿ الفني لفن الباليو ىذا أوالً وثانياً أن الفصؿ

الثاني ليذا الباليو يعتمد اعتماد كمي عمي العناصر الحركية لمرقص الكبلسيكي فكان عمي المصمم أن
يظير ىذه الميارات الحركية وحتى ال يكون الفصؿ األوؿ كمو أداء إيمائي وخطوات سير وجري أو ما

شابو ذلؾ والفصؿ الثاني أداء حركي كبلسيكي.
الحبكة الحركية الدرامية :

من دواعي الحبكة أن يكون فييا ترتيب لؤلحداث ترتيباً منطقياً وكذلؾ في فن الرقص .ونجد ىنا أن ترتيب

الجمؿ الحركية الخمس جاء منطقياً وفي تصاعد تدريجي تماشي تماماً مع األداء الموسيقي وكان البد من
إظيار ىذه الرقصة الفردية لجيزيؿ حتى يري الجميع أنيا تتميز برشاقتيا وخفتيا واتقانيا لمرقص وحتى
يكون فقدانيا في نياية الفصؿ لو أثر كبير في نفوس صديقاتيا وكؿ الحاضرون.
الموسيقي :
تبدأ جيزيؿ الرقصة المنفردة بعد  7مازورات في سمم مي ماجييز في ميزان موسيقي  4/4ثم تبدأ

الفرياسيون  Vatiationفي ميزان موسيقي  8/6ولكنو يعزؼ بإحساس ميزان موسيقي  4/2ويكون سريع
بدون استعجاؿ ثم ينتقؿ إلي سريع جداً (الميجرو مودراتو  ) Moderayo–Allegroفي سمم مي ماجيير

وفي ميزان  4/2لعدد  83مازورة تؤدي عمييا جيزيؿ .Tour Piuque
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جغرافية الحركة لمجران با Grand Pas
بعد أن انتيت جيزيؿ من أداء الرقصة المنفردة  Variationوأدت تحيتيا لمجميور بدأ الراقص والراقصة

في أداء الجران با  Grand Pasوىي تتكون من :
أ -الدخوؿ.
ب -األداجيو .adagio
جػ -رقصة منفردة لمراقص.
د -رقصة منفردة لمراقصة.
ىػ -كودا (  ) Codaلمراقص.

و -كودا ) Coda ( لمراقصة – ثم كودا مشتركة بين الراقص والراقصة.
أوالً  :جغرافية حركة الدخول :
يدخؿ الشاب ( الراقص ) والفتاة ( الراقصة ) من خمؼ كوخ جيزيؿ بحيث تكون الفتاة عمي يمين الشباب

ومعمقة ذراعيا األيسر في ذراعو األيمن ويقفان في وضع االستعداد التالي.

يرتكز كؿ منيا عمي رجمة اليمني مع وضع مشط قدم الرجؿ اليسرى عمي األرض بدون شد في الخمؼ.
مع وجود اليد اليسرى لمشاب حرة الحركة بحيث تفتح من الوضع األوؿ لموضع الثاني أما الفتاة فتكون

يدىا اليمني حرة الحركة حيث إنيا تعمؽ اليد اليسرى بيد الشاب اليمني.
الجممة الحركية األولى :
عمي الخط المنحرؼ  8/4يتحرؾ الشاب والفتاة معاً بأداء حركة سيسون مسرحي  Sissonneفي شكؿ

أوؿ أرابسؾ  Arabsqueبالرجؿ اليمني لمخمؼ ثم يؤديان حركة تانميفيو  Temps Leveبالرجؿ اليسرى
مع ثبات الرجؿ اليمني في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueعمي ارتفاع  45والحركة يؤدييا الراقص

والراقصة عمي السواء .ثم عمؿ حركة جاتيو  Jeteلؤلمام بالرجؿ اليمني مع وضع الرجؿ اليسرى في

وضع

 Sur le cou - de - Piedثم تكرر الحركة بنفس الشكؿ ثم في المرة األخيرة يؤدي Sissonne

مسرحي في شكؿ أوؿ أرابسؾ  Arabesqueأيضا  ،ثم تؤدي حركة  Temps Leveثم تؤدي خطوة
بالرجؿ اليمني لؤلمام يتبعيا خطوة بالرجؿ اليسرى لؤلمام لتأخذ بيا قوة دفع لعمؿ جران جاتيو Grand

 Jeteفي شكؿ  Attitude Croiseeبالرجؿ اليسرى في اتجاه الخمؼ.
الجممة الحركية الثانية :

 انكٕدا  Codaفي عهى انًٕسيقي ٔانزقض ْي رذييم نهعًم انفُي.
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بعد أداء حركة جران جاتيو  Grand Jiteفي شكؿ  Attitude Croiseeبالرجؿ اليسرى لمخمؼ في اتجاه

النقطة رقم ( )2تبدأ الجممة الحركية الثانية بوضع الرجؿ اليمني عمي األرض مع عمؿ سيسون فوندي

 Sissonne Fonduسريع وذلؾ بوضع مشط القدم اليمني أعمي من وضع ( Sur - le cou - de -

 ) Piedعمي الرجؿ اليسرى قم فتحيا مرة أخرى في الجنب ألعمي من  96ثم تسحب الرجؿ اليمني مع
لؼ الجسم وتعمؿ خطوة في اتجاه النقطة رقم ( )6تمييا خطوة أخرى بالرجؿ اليسرى في نفس االتجاه

لؤلمام مع عمؿ دمي بميو  Dami - Plieألخذ قوة دفع لمقؼ ألعمي مع رمي الرجؿ اليمني لؤلمام وعمؿ

كابرؤوؿ فوتيو  Cabriole Fouetteيمتؼ بعدىا الجسم ليعود اتجاىو لمنقطة رقم  2مع فرد الرجؿ اليمني

في شكؿ ثالث أرابسؾ  Arabesqueمع وجود الرجؿ اليسرة في وضع الدمي بميو  .Dami - Plieثم

سحب الرجؿ اليمني التي في شكؿ ثالث  Arabesqueلتعمؿ كوبيو  Coupeوترتفع ىنا الرجؿ اليسرى

من عمي األرض لتعاد الحركة مرة أخرى ثم تكرر مرة ثالثة  ،وفي المرة الرابعة بعد أداء حركة Cabriole

 Fouetteتسحب الرجؿ اليمني لؤلمام ويرتكز عمييا وتفتح الرجؿ اليسرى في اتجاه النقطة رقم ، 6

وينتقؿ ارتكاز الجسم عمييا مع عمؿ سوتينيو  Soutenuبسحب الرجؿ اليمني لموضع الخامس عمي

الدمي بوانت  Pointe– demiأما الفتاة فيكون عمؿ السوتينيو  Soutenuمع المؼ عمي البوانت

 Pointesفي الوضع الخامس – ثم يأخذ االثنان خطوة جانبية لتبدأ الجممة الحركية الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :

تبدأ الجممة الحركية الثالثة بالقرب من النقطة  7في اتجاه النقطة رقم  3بخط أفقي مواز لخط مواجية
المسرح من أمام كوخ ويمفريد والحركة مشتركة بين االثنين فيما يؤديان حركة (بادي شا Pas de Chat

) ثم عمؿ (بادي بوريو سيفي  ) Pas de Bourree Suiviفيصبلن بالحركة قرب كوخ جيزيؿ  ،ثم يأخذ
كؿ من الراقص والراقصة خطوة بالرجؿ اليمني في اتجاه الجنب ثم تعمؿ الراقصة "سيسون سامبؿ

 "Sissonne Simpleليرفعيا الراقص ألعمي بمسكيا من وسطيا – ثم يخفضيا ألسفؿ عمي األرض

لتكرر الحركة في االتجاه المعاكس حتى يصبل إلي النقطة  7التي بدأ منيا ولكن ال يرفعيا الراقص ىنا
كما سبؽ في المرة األولي .بؿ يتركيا الراقص لتأخذ الراقصة وضع استعداد لعمؿ توربيكيو Tour Pique

وذلؾ بالوقوؼ عمي الرجؿ اليسرى وفتح مشط قدم الرجؿ اليمني لنقطة البانتما تاندي لؤلمام كروازيو

( )Battement Tenduووجود اليد اليمني في الوضع األوؿ واليد اليسرى في الوضع الثاني مع اتجاه
النظر لمنقطة رقم .2

الجممة الحركية الرابعة :
من وضع االستعداد السابؽ في نياية الجممة الحركية الثالثة تؤدي الراقصة حركة توربيكيو Tour Pique
أن دي ىور  en dehorsفي اتجاه النقطة رقم  2بخط منحرؼ لعدد  7مرات لفة واحدة كؿ مرة وآخر

مرة – وىي المرة السابعة – تعمؿ لفتين  ،ثم في العدة األخيرة تنخفض من عمي البوانت  Pointeعمي
-65-

األرض بوضع ركبة الرجؿ

اليمني عمي األرض واالرتكاز عمييا مع وجود قدم الرجؿ اليسرى مسطحاً عمي األرض والساؽ عمودي
عمييا والفخذ في خط مستقيم أفقي واليد اليسرى لؤلمام واليد اليمني في الوضع الثاني.

أما الراقص فيو يتتبع حركة الراقصة ويسير وراءىا بخطي ثابتة وما أن ينتيي عمؿ المفات حتى يكون قد

وصؿ وراءىا ليبدأ الجزء الثاني وىو األداجيو .Adagio
ب -األداجيو : Adagio

يبدأ الجزء البطيء بعد نياية الجممة الرابعة لمدخوؿ  ،وىو يتكون من أربع جمؿ حركية وىي كاآلتي :
الجممة الحركية األولي :
وتبدأ من نياية الجممة الحركية الرابعة لمدخوؿ والتي يكون الراقص والراقصة في اتجاه النقطة رقم  2أما
نظر الراقصة فيكون في اتجاه الجميور ويقؼ الراقص خمفيا رافعاً يده اليمني لموضع الثالث واليد اليسرى

في الوضع الثاني في الجنب.

يؤدي الراقص حركة يوردي بر  Part de brasبميؿ الجسم واليد اليمني في اتجاه يده اليسرى الموجودة
في الجنب  ،ويكون مرتك اًز عمي رجمو اليسرى والرجؿ اليمني موجودة في الخمؼ قرب نقطة الباتما تاندي

 Battement Tenduولكن ركبتيا بحذا ركبة الرجؿ اليسرى .يقترب الراقص من الراقصة الراكعة عمي

األرض ويمسكيا من وسطيا بيديو االثنين ويرفعيا حتى تقؼ عمي الرجؿ اليسرى عمي البوانت Pointe

والرجؿ اليمني تفتح في شكؿ آتيتيد كروازيو ( )Attited Coirseلمخمؼ  ،واتجاىيا لمنقطة رقم  ، 2واليد

اليمني لمراقصة في الوضع الثالث واليد اليسرى في الوضع الثاني في الجنب.

يؤدي الراقص دائرة كاممة لمخارج ( ،ان دى ىور  )en dehorsوىو يمسؾ الراقصة من وسطيا ومحور
ىذه الدائرة ىو مشط قدم الرجؿ اليسرى لمراقصة الموجود عمي األرض عمي البوانت ( )Pointeحتى

يصبل مرة أخرى إلي نفس نقطة البداية  ،وتكون اليد اليمني لمراقصة في الوضع الثالث والنظر إلييا  ،أما

اليد اليسرى فتكون في الوضع الثاني – ثم تعمؿ بور دى ب ار ( ) Port de brasلؤلمام وألسفؿ ،

ويساعدىا الراقص في ذلؾ بأن يعمؿ دمى بميو  Demi- Plieقميبلً عمي رجمو اليمني بينما يشد رجمو

اليسرى لمخمؼ  ،وفي أثناء عمؿ بور دى ب ار ( ) Port de brasلؤلمام وألسفؿ ترتفع الرجؿ اليمني

لمراقصة ألعمي من مستوي رأس الراقص .وتكون في شكؿ أرابيسؾ  Arabesqueثم يفرد الراقص رجمو

فينيض من الوضع الذي كان فيو  ،ويعمؿ مع الراقصة ربع دائرة محورىا مشط قدم الرجؿ اليسرى

لمراقصة وذلؾ من النقطة  2إلي النقطة  8وتنخفض في ذلؾ الوقت ارتفاع رجؿ الراقصة إلي  96وتكون
الرجؿ اليمني في شكؿ أوؿ أرابيسؾ  Arabesqueلمخمؼ.

تسحب الراقصة رجميا اليمني في حركة باسيو  Passeلتأخذ قوة دفع لعمؿ لفة واحدة عمي البوانت

 Pointeان دى ىور  en dehorيساعدىا في ذلؾ الراقص .ثم تفتح الرجؿ اليمني لؤلمام وتأخذ خطوات
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سريعة لؤلمام حتى النقطة رقم  8يتبعيا الراقص حتى يمسكيا من يدىا اليمني بيده اليمني ويشدىا لمخمؼ

في اتجاه النقطة رقم .3

تتحرؾ الراقصة مع الراقص بخطوات عمي البوانت  Pointeتنتيي بنصؼ لفة حتى تصؿ بالمواجية

لمجميور بينما الراقص تحركو لمخمؼ وعمؿ ربع دائرة يكون ظيره لمجميور .وتنخفض الراقصة من عمي

البوانت  Pointeثم ترتفع مرة أخرى وتؤدي حركة باسيو ديفموبيو  Passe Devloppeفي اتجاه الجنب
ألعمي من  96بالرجؿ اليمني مع وجود اليد اليمني لمراقصة في الوضع الثالث واليد اليمني لمراقص في
الوضع الثاني .ويتحرؾ الراقص في دائرة مركزىا مشط قدم الرجؿ اليسرى لمراقصة فتكون الدائرة بالنسبة

لمراقصة أن دى دان  endedansثم ما إن تصؿ اتجاه مشط قدم الرجؿ اليمني لمنقطة رقم  8إال وتعمؿ

بيا حركة باسيو  Passeثم تفردىا لؤلمام وىنا يمتؼ الجسم معيا ليصبح في اتجاه النقطة رقم  ، 2وتكون
الرجؿ اليمني في شكؿ ديفموييو لؤلمام  Developseفي شكؿ ايفاسيو  Effaceeأما الراقص فيكون

خمؼ الرجؿ اليمني لمراقصة ويمسكيا من يدىا اليمني أما اليد اليسرى فتكون في الوضع الثالث أما اليد

اليسرى لمراقصة فتكون في الوضع الثالث .ثم تأخذ الراقصة خطوات أخرى وتؤدي حركة

(باسيو ديفموبيو  )Passe Developpeفي اتجاه الجنب ألعمي من  96درجة بالرجؿ اليمني  ،والراقص
وىو يقؼ خمفيا بجانبيا األيسر يكون ظيره لمجميور يمسكيا بيده اليسرى من يدىا اليسرى  ،واليد اليمني

لمراقصة في الوضع الثالث واليد اليمني لمراقص في الوضع الثاني ويتحرؾ الراقص في دائرة مركزىا مشط
قدم الرجؿ اليسرى لمراقصة فتكون الدائرة بالنسبة لمراقصة (أن دى دان  ) En de Deansثم ما أن

يصؿ اتجاه مشط قدم الرجؿ اليمني لمنقطة رقم  8إال وتعمؿ بيا حركة باسيو  Passeثم تفردىا وىنا

يمتؼ الجسم معيا ليصبح في اتجاه النقطة رقم  ، 2وتكون الرجؿ اليمني في شكؿ ديفموبيو لؤلمام

 Developpeفي شكؿ إيفاسيو  Effaceeأما الراقص فيكون خمؼ الرجؿ اليمني لمراقصة ويمسكيا من
يدىا اليمني واليد اليسرى لمراقصة تكون في الوضع الثالث  ،ثم تأخذ الراقصة خطوات لؤلمام في اتجاه

النقطة رقم  2يتبعيا الراقص ويقفان وضع االستعداد التالي استعداداً ألداء الجممة الحركية الثانية.
يرتكز كؿ من الراقص والراقصة عمي الرجؿ اليسرى مع فتح الرجؿ اليمني لكؿ منيما في نقطة الباتما
تاندي  Battement Tenduلمخمؼ مع رفع اليد اليسرى لكؿ

منيما ألعمي والنظر من أسفؿ كوع اليد اليسرى أما اليد اليمني فتفتح في اتجاه الجنب لموضع الثاني.

الجممة الحركية الثانية :
من الوضع السابؽ يأخذ كؿ منيما خطوة بالرجؿ اليسرى لمخمؼ بعد االرتكاز عمي الرجؿ اليمني ثم
يرتكزان عمييا اإلمكان رفع الرجؿ اليمني في الوضع الثالث

أرابسؾ  Arabesqueثم تنخفض الرجؿ اليمني عمي األرض مع االرتكاز عمييا ثم عمؿ حركة إنبواتيو
 Empotteبالرجؿ اليسرى في وضع سير لي كودى بيو
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( )Sur le cou- de- Piedلمخمؼ أما الراقصة فتؤدي ثبلث مرات حركة إنبواتيو  Empotteوفي

المرة الرابعة تنخفض عمي األرض فيكون ساؽ الرجؿ اليمني بمحاذاة سطح األرض وركبة الرجؿ اليسرى

منثنية  ،وقدم الرجؿ اليسرى عمي األرض وارتكاز الجسم عمي الرجؿ اليسرى حتى تستطيع القيام وأداء

حركة بيرويت سير لي كود بيو

( )Piroiutte Sur le Cou- de- Piedأن دى ىور  En dehorsتنتيي آخرىا في اتجاه النقطة رقم
 2مع فتح الرجؿ اليمني لمخمؼ في اتجاه النقطة رقم  6في شكؿ ثالث أرابسؾ  Arabesqueكؿ ذلؾ

ومازاؿ الراقص يمسؾ الراقصة من وسطيا ثم يؤدي وىو يمسكيا لفة كاممة ان دى ىور En Dehors
ويكون محور ارتكاز ىذه المفة ىو مشط قدم الرجؿ اليسرى الموجودة عمي (البوانت  )Pointeوتنتيي

المفة بنفس الشكؿ الذي بدأت منو في الشكؿ الثالث أرابسؾ  Arabesqueفي الخمؼ واليد اليسرى ليا

مرفوعة لموضع الثالث .ثم تسحب الرجؿ اليمني لؤلمام وتأخذ بيا خطوة مع االرتكاز عمييا وىنا يتركيا
الراقص ويقؼ في نفس وضع االستعداد السابؽ وىي أيضا إلمكان إعادة الحركة كميا مرة أخرى  ،مع

االختبلؼ في األداء األخير .فبدالً من أن تؤدي لفة كاممة تور ألن Tour Lent

ان دى ىور  En Dehorشكؿ ثالث أرابسؾ  Arabesqueتؤدي الراقصة ثبلثة أرباع لفة والراقص

يمسكيا من وسطيا حتى تصؿ في اتجاه النقطة رقم  8ثم تفتح الرجؿ اليمني لؤلمام من خبلؿ حركيو

باسيو  .Passeثم تأخذ بيا خطوة لؤلمام في اتجاه النقطة رقم
( .)8لتستعد ألداء الجممة الحركية الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :

تتحرؾ الراقصة في اتجاه النقطة رقم  8في منتصؼ مقدمو المسرح وتقؼ عمي الرجؿ اليسرى وتصبح
الرجؿ اليمني حرة الحركة ويقؼ وراءىا عمي مسافة قريبة منيا الراقص وتؤدي الراقصة حركة جاتيو انتر

السيو  Jete Enterlaceولكنيا غير مكتممة ألنيا سوؼ تجمس عمي الكتؼ األيمن لمراقص ورجميا

اليمني في شكؿ (آتيتيد  )Attitudeلؤلمام وقدم الرجؿ اليسرى تحت إبط اليد اليمني لمراقص واليد اليسرى
ليا في الوضع الثالث واليد اليمني ليا في الوضع الثاني ويسير بيا الراقص في اتجاه النقطة رقم  2ثم

يعود مرة أخرى كما كان ليؤدي لفة كاممة حوؿ نفسو في اتجاه اليسار وىو يحمؿ الراقصة عمي كتفو

األيمن ثم يسير بيا إلي الموجودين عمي المسرح فيرفعون ليا أيدييم وكأنيم يحيونيا .وفي ذلؾ الموقؼ
تنخفض اليد اليسرى من الوضع الثالث لوضع الثاني وتحركيما لؤلمام بالتبادؿ لترد تحية الحاضرين.

ويسير الراقص وىو يحمميا عمي كتفو في اتجاه النقطة  8وترفع يدييا االثنتين لموضع الثالث ثم ينزليا من
عمي كتفو استعداداً ألداء الجممة الحركية الرابعة.
الجممة الحركية الرابعة :
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يقؼ الراقص أقصي يسار المسرح وتقؼ الراقصة ومواجيتيما لمجميور  ،وتفتح الرجؿ اليمني لؤلمام

لنقطة الباتما تاندي  Battement tenduمع وجود ارتكاز الجسم عمي الرجؿ اليسرى .ثم تؤدي حركية
بميو  Plieثم تسحب الرجؿ اليمني لموضع الخامس وترتفع عمي البوانت  Pointeوتؤدي حركة بادي

بوريو سيفي  Pas de Bourree Siviبالمواجية لمجميور ومع التحرؾ في اتجاه النقطة رقم  2وىي
بذلؾ تتحرؾ حركة جانبية يتبعيا الراقص بخطوات عادية.

ثم تفتح الراقصة الرجؿ اليمني في الجنب وتعمؿ تومبيو  Tompeعمييا ثم تضع الرجؿ اليسرى خمؼ

الرجؿ اليمني ثم ترتكز عمييا وتأخذ قوة دفع لعمؿ بيرويت سير لي كودى بيو Piroiutte Sur - le
 Cou de Piedلمرجؿ اليمني ان دي ىور  En dehorلعدد لفتين يكون بذلؾ قد وصؿ الراقص إلييا
فتضع يدىا اليسرى في اليد اليمني لمراقص واليد اليمني ليا في الوضع الثالث وىو أيضا ثم تنزؿ من

عمي البوانت  Pointeوتفتح الرجؿ اليمني لؤلمام ثم ترتفع مرة أخرى عمي البوانت  Pointeلمرجؿ اليسرى
أما الرجؿ اليمني فتعمؿ حركة روند دى جامب ديفموبيو  Rond de Jambe Developeeمن األمام

لمخمؼ عن طريؽ المرور عمي الجنب .ثم تسحب الرجؿ اليمني بعمؿ بيتى باتما Pettite Battement
ثم تفتح لؤلمام ثم تنخفض بيا إلي نقطة الباتما تاندي لؤلمام والرجؿ اليسرى تنزؿ من عمي البوانت

 Pointeلمدمي بميو  Dami - Pileإلمكان إعادة الحركة مرة أخرى.

تؤدي الحركة مرة أخرى  ،وبعد أن تفتح الرجؿ اليمني لنقطة الباتما تاندي  Battement Tenduلؤلمام
يفتح الراقص الرجؿ اليسرى لؤلمام لنقطة الباتما تاندي  Battement Tenduمع عمؿ دمى بميو Dami

 - Pileعمي الرجؿ اليمني ثم ينفصبلن عن بعضيما فتمشي الراقصة لتؤدي نصؼ دائرة في اتجاه عكس
عقرب الساعة ويمشي ىو في نصؼ دائرة في اتجاه عقرب الساعة حتى يتقاببل في منتصؼ المسرح ،
ويأخذ خطوات لؤلمام عمي الخط المنصؼ لممسرح حيث تؤدي الفتاة بيرويت سى لى كودى بيو

 Piroiutte Sur - le Cou de Piedلعدد  4لفات وىو يساندىا من وسطيا ثم تنتيي المفات بفتح
الرجؿ لمشكؿ األوؿ أرابسؾ.
جـ -جغرافية الرقصة المنفردة لمراقص :
بعد االنتياء الرقصة الثانية (األدجيو  )Adagioيؤدي الراقص والراقصة التحية لمجميور ثم تخرج
الراقصة ويبقي الراقص عمي المسرح ألداء رقصة منفردة.
يتحرؾ الراقص إلي أعمي المسرح في شكؿ نصؼ دائرة بخطوات عادية حتى يصؿ قرب النقطة رقم 4
وأماميا يقؼ مرتك اًز عمي قدمو اليسرى أما الرجؿ اليمني فتكون لمخمؼ ومشطيا عمي األرض في شكؿ

 Battement tenaueوانيد اليمني موضوعو في وسط جسمو واليد اليسرى في وضع االستعداد .تبدأ

الجممة الحركية األولي بعد عدتين موسيقيتين يفتح فييما اليد اليسرى لموضع الثاني من خبلؿ مرورىا عمي
الوضع األوؿ ثم يفتح اليد اليمني في الثاني في الجنب وتشتمؿ ىذه الرقصة عمي أربع جمؿ حركية.
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الجممة الحركية األولي :
تقفؿ الرجؿ اليمني الموجودة في الخمؼ لموضع الخامس  ،ثم يؤدي الراقص حركة "جميساد "Glissad
بالرجؿ اليسرى في اتجاه األيسر ثم يرتكز في نياية عمؿ

"الجميساد  "Glissadعمي الرجؿ اليمني مع رفع الرجؿ اليسرى ألعمي إلمكان عمؿ حركة كابرؤوؿ
 Cabrioleفي اتجاه الجنب بالرجؿ اليسرى واتجاىو لمنقطة رقم (.)2

بعد االنتياء من حركة كابرؤوؿ  Cabrioleيعود بالرجؿ اليسرى لوضع
(سير لى كودى بيو)  Sur le Cou - de - Piedثم يؤدي بيا حركة "جميساد "Glissadمرة أخرى في
اتجاه اليسار ثم يرتكز عمي اليسرى لمخمؼ إلمكان عمؿ كابرؤوؿ  Cabrioleلمخمؼ بالرجؿ اليسرى.
بعد االنتياء من عمؿ كابرؤوؿ  Cabrioleبالرجؿ اليسرى لمخمؼ ال تسحب الرجؿ اليمني لموضع

الخامس بؿ تسحب لؤلمام ليؤدي بيا حركة باشاسيو  Pas Chasseثم يؤدي حركة Pas Chasse

لممرة الثانية بالرجؿ اليسرى ثم يعمؿ إسامبميو  Assembleإلمكان عمؿ لفتين في اليواء Tours En

 L'airفي اتجاه اليسار أيضا من اتجاه المواجية .En Fase
الجممة الحركية الثانية :
بعد االنتياء من عمؿ لفتين في اليواء ومن اتجاه المواجية يؤدي الراقص "جميساد  "Glissadبالرجؿ
اليسرى في اتجاه الجانب األيسر يتبعيا حركة "كابرؤوؿ فرميو"

( )Cabriole Fermeفي اتجاه الجنب ثم يؤدي بالرجؿ اليمني في االتجاه األيمن حركة

(بادي بوريو سيفى  )Pas de Bourree Suivuiفي اتجاه الجانب األيمن – يتبعيا بعد ذلؾ وفي نيايتو
بحركة "جميساد  "Glissadبالرجؿ اليمني في االتجاه األيمن  ،ثم يؤدي بعدىا حركة ( كابرؤوؿ فرميو

 )Cabriole Fermeفي اتجاه الجنب األيمن ثم تسحب الرجؿ لؤلداء حركة بادي بوريو Pas de
 Bourreeفي االتجاه األيسر لتكرر حركة

( كابرؤوؿ فرميو  )Cabriole Fermeبالرجؿ اليسرى ثم بالرجؿ اليمني مرة أخرى – ثم يؤدي حركة
(بادي بوريو سيفى  )Pas de Bourree Suivuiفي اتجاه اليسار يتبعيا (حركة سيسون أوفير

 ) Sissonne Ouverteبالرجؿ اليسرى في اتجاه الجنب – ثم يؤدي حركة دمي روند دى جامب

" "Demi Rond De Jambeحتى تصؿ الرجؿ اليسرى لمخمؼ في اتجاه النقطة رقم ( )6ثم يرتكز
عمييا ليعمؿ بالرجؿ اليمني حركة "سيسون  "Sissonneمسرحي مع الجرى ويؤدى من خبلليا ربع دائرة

ألعمى المسرح في اتجاه النقطة  6ثم يقؼ في الوضع الخامس "أبيممون كوروازيو

 Epaulement Croiseeبوجود الرجؿ اليمني لؤلمام في الوضع الخامس ليستعد ألداء الجممة الحركية

الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :
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يغير الراقص اتجاىو فبعد أن كان يقؼ في شكؿ أبيممون كوروازيو

 Epaulement Croiseeبالرجؿ اليمني لؤلمام في الوضع الخامس يغير اتجاىو لمنقطة رقم  8ويعمؿ

دمي بميو  Demi - Plieعمي الرجؿ اليسرى مع فتح الرجؿ اليمني لمخمؼ في شكؿ أوؿ أرابسؾ

 Arabesqueألعمي  96درجة بعد أن يرتفع عمي الدمي بوانت  Demi - Pointeتسحب الرجؿ اليمني
ويرتكز عمييا إلمكان عمؿ حركة "سيسون  "Sissonneبالرجؿ اليسرى بالقفز ألعمي وىنا ترتفع الرجؿ

اليمني  96درجة في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueثم يؤدي بيا حركة (فاييو  ) Failleثم جميساد

 Glissadبالرجؿ اليسرى في اتجاه الجنب مع االرتكاز عمي الرجؿ اليمني ليدفع الرجؿ اليسرى لمخمؼ
لمعمؿ دوبؿ كابرؤوؿ  Double Cabrioleفي اتجاه الخمؼ في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueالرجؿ

اليسرى لمخمؼ.

تسحب الرجؿ اليسرى لموضع الخامس لمخمؼ إلمكان عمؿ باشاسيو
 Pas Chasseبالرجؿ اليمني لؤلمام ثم يتبعيا بحركة  Pas Chasseبالرجؿ اليسرى لؤلمام مع عمؿ
إسامبميو  Assembleثم لفتين في اليواء  Tours En L'airفي اتجاه المواجية  En Faseوفي اتجاه
الجانب األيسر مع النياية في الوضع األوؿ أرابسؾ  Arabesqueتكرر الحركة بالرجؿ اليسرى حتى

أداء حركة دوبؿ كابرؤوؿ

 Double Cabrioleفي الوضع األوؿ أرابسؾ  Arabesqueويؤدي بعد ذلؾ نفس حركات الباشاسيو
 Pas Chasseاإلسامبميو  Assambleحتى يمكن أداء لفتين في اليواء في اتجاه اليسار.
الجممة الحركية الرابعة :
بعد االنتياء من عمؿ لفتين في اليواء  Tours en L'airيؤدي حركة بريزيو دسي – دسو Brise
 Dessus Dessousبالرجؿ اليسرى لؤلمام في اتجاه النقطة رقم

( )8يتبعيا حركة بريزيو دسي – دسو  Brise Dessus Dessousبالرجؿ اليمني لمخمؼ في اتجاه
النقطة رقم ( )4ثم أداء حركة "جميساد  "Glissadبالرجؿ اليسرى في اتجاه الجنب مع تغير االتجاه

لمنقطة رقم  2لتكرار الحركة بالرجؿ اليمني بعمؿ بريزيو دسي – دسو Brise Dessus Dessous

لؤلمام في اتجاه النقطة رقم  2يمييا أداء حركة بريزيو دسي – دسو  Brise Dessus Dessousلمخمؼ
بالرجؿ اليسرى في اتجاه النقطة رقم  6ثم عمؿ جميساد جاتيو ( )Glissad Jeteلتكرار الحركة مرة أخرى
بالرجؿ اليسرى ثم أيضا مرة رابعة بالرجؿ اليمني ولكن ال يؤدي آخر مرة جاتيو  Jeteبؿ يؤدي حركة

إسامبميو ( )Assambleوذلؾ لعمؿ بيرويت  Pirouetteوىو نياية الفرياسيون  Varationوىو كاآلتي :
من الوضع الخامس بعد أداء حركة إسامبميو  Assambleبفتح الراقص الرجؿ اليسرى في اتجاه الباتما
تاندي  Battement Tenduفي الجنب استعداداً لعمؿ بيرويت  Pirouetteوبعد أداء لفتين يفتح
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الراقص الرجؿ اليسرى لؤلمام الرتفاع أعمي  45درجة ثم عمؿ دمي بميو  Demi - Plieفيأخذ بيا قوة
دفع لعمؿ بيرويت سير لى كودى بيو  Perouette Sur le de - Pied Cueلفتين.

ثم ينتيي المؼ يفتح الرجؿ في الجنب ثم يحوليا إلي الخمؼ لبلرتكاز عمييا وعمي الرجؿ اليمني التي

تؤدي في نفس الوقت حركة – دمى بميو  Demi - Plieوتنتيي بذلؾ الرقصة المنفردة لمراقص وينيض
بعد ذلؾ ألداء التحية لمجميور ثم يخرج من المسرح.

د -جغرافية الرقصة المنفردة لمراقصة :
يخرج الراقص من المسرح إلتاحة الفرصة لمراقصة ألداء رقصتيا المنفردة – التي تتكون من ثبلث جمؿ

حركية – تدخؿ الراقصة من خمؼ كوخ ويمفريد وىنا يرفع الفبلحون والفبلحات أيدييم لتحيتيا.
تقؼ الراقصة في الوضع الخامس بالرجؿ اليمني لؤلمام وىي ممسكة بفستانيا

من األطراؼ فيبدو في شكؿ مروحة – ثم ترتفع عمي البوانت  Pointesلتبدأ الجممة الحركية األولي.
الجممة الحركية األولي :
من وضع المواجية لمجميور  En Faceوباالرتفاع عمي البوانت  Pointesتؤدي الراقصة حركة بادى
بوريو  Pas de Bourreeعمي البوانت في شكؿ خطوات متتالية في اتجاه اليمين  ،فتبدأ بخطوة بالرجؿ

اليمني في اتجاه النقطة رقم  3يتبعيا خطوة بالرجؿ اليسرى ثم يتبعيا خطوة بالرجؿ اليمني كؿ ذلؾ

بالمواجية  En Faceثم تؤدي نفس الخطوات مرة أخرى بادئة بالرجؿ اليسرى وفي ىذه المرة تكون

الخطوات مع أداء لفة كاممة في اتجاه اليمين مع الحركة أيضا لؤلمام حتى تصؿ إلي المواجية مرة أخرى

 ،ثم تكرر الحركة مرة أخرى بأخذ خطوة بالرجؿ اليمني في اتجاه النقطة رقم  3ثم الرجؿ اليسرى ثم الرجؿ
اليمني لتبدأ الحركة مرة أخرى إلي المواجية  En Faceلتؤدي حركة بادى بوريو سيفى Pas de

 Bourree Suiviثم ترتكز عمي الرجؿ اليمني عمي البوانت  Pointeمع رفع الرجؿ اليسرى في شكؿ
 Attitude Croiseeلمخمؼ واليد اليسرى ألعمي ثم عمؿ حركة بيكيو  Picqueبالرجؿ اليمني عمي

األرض ثبلث مرات ثم تسحب الرجؿ اليسرى المرفوعة في شكؿ آتيتيد  Attitudeلموضع الخامس لمخمؼ

لتكرار الحركة في اتجاه اليسار.
الجممة الحركية الثانية :

تأخذ الراقصة خطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام مع رفع الرجؿ اليسرى لمخمؼ في شكؿ Attitude Effacee
ثم عمؿ ثبلث حجبلت عمي الرجؿ اليمني عمي البوانت  Pointeثم تسحب الرجؿ اليسرى المرفوعة

ألعمي وترتكز عمييا وتؤدي عمييا حجبلت عمي البوانت  Pointeبينما ترتفع الرجؿ اليمني ألعمي في

شكؿ آتيتيد إيفاسيو  Attitude Effaceeثم تعمؿ نصؼ لفة حتى يكون اتجاىيا في اتجاه النقطة رقم 2
وتأخذ خطوة بالرجؿ اليمني ثم خطوة بالرجؿ اليسرى لترتفع الرجؿ اليمني عن األرض لتؤدي حركة

(بالونيو  ) Ballonneسريعة كؿ مرتين في عدة موسيقية واحدة بمعني  8/8من المازورة ولعدد  8مرات
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تقؼ بعدىا عمي الرجؿ اليمني لتكرار الجزء األوؿ من الجممة الحركية الثانية من بدايتيا  ،ثم تأخذ

خطوات عادية لؤلمام لتصؿ إلي منتصؼ المسرح ثم تعود لمخمؼ بخطوات عادية لتستعد ألداء الجممة

الحركية الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :
من وضع المواجية  En Faceوباالرتفاع عمي البوانت  Pointeتؤدي الراقصة حركة بادى بوريو سيفى

 Pas de Bourree Suiviفي اتجاه الجانب األيسر ثم ترجع مرة أخرى بنفس الحركة في االتجاه األيمن
ثم تأخذ خطوة بالرجؿ اليسرى وترتكز عمي البوانت  Pointeفي دائرة حوؿ نفسيا ثم تسحب الرجؿ اليمني

لؤلمام وتؤدي ثبلث مرات حركة (با أمبواتيو  ) Pas Emboiteثم تكرر حركة بادى بوريو Pas de

 Bourreeثم تعمؿ دائرة حوؿ نفسيا بعمؿ ثبلث حجبلت بالرجؿ اليمني لؤلمام مع رفع الرجؿ اليسرى

لمخمؼ  96درجة في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueثم تعمؿ دائرة حوؿ نفسيا بعمؿ ثبلث حجبلت بمشط
القدم اليمني يمييا بيرويت سير لي كود بيو

( )Piroiutte Sur le Cou- de- Piedتنتيي في شكؿ الرجؿ اليسرى عمي األرض مع ثني ركبتيا
قميبلً مع وجود الرجؿ اليمني لمخمؼ مفتوحة وموضوع قدميا عمي األرض  ،وكؿ ذلؾ في اتجاه النقطة

رقم ( – )2ثم تنتيي الرقصة من ىذا الوضع لتؤدي التحية لمجميور.
ىـ -جغرافية حركة كودا (  ) Codaلم ارقص :

بعد أن انتيي الراقص من األداء المنفرد لو  Varationخرج من المسرح ليتيح الفرصة لمراقصة ألداء

رقصتيا المنفردة ولكي يستريح ىو لبلستعداد ألداء
(الكودا .)Coda

يدخؿ الراقص من خمؼ كوخ ويمفريد ليستعد ألداء (الكودا  )Codaفيقؼ مرتك اًز عمي رجمو اليمني مع فتح

الرجؿ اليسرى لؤلمام في اتجاه النقطة رقم  2وعمي خط امتداد نقطة الباتما تاندي Battement Tendu

لؤلمام وتشتمؿ ىذه الكودا  Codaعمي ثبلث جمؿ حركية.
الجممة الحركية األولي :

من الوضع السابؽ يرتكز الراقص عمي الرجؿ اليسرى لتصبح الرجؿ اليمني حرة الحركة فيؤدي بيا حركة
سيسون  Sissonneفي اتجاه النقطة رقم  2وترتفع بذلؾ الرجؿ اليسرى لمخمؼ.
يرتكز الراقص عمي الرجؿ اليمني ويسحب الرجؿ اليسرى الموجودة في الخمؼ لؤلمام ويؤدي بيا حركة
(فاتييو  )Failiثم يرتكز عمييا ويدفع بالرجؿ اليمني لؤلمام وألعمي ويؤدي كابرؤوؿ دوبؿ ( Double

.)Cabriole

-73-

تنخفض الرجؿ اليمني بعد أداء حركة كابرؤوؿ  Cabrioleلتؤدي حركة سيسون  Sissonneلتعاد

الحركة مرتين في اتجاه النقطة رقم  2ثم ترتكز عمي الرجؿ اليمني ثم يأخذ خطوة بالرجؿ اليسرى لؤلمام
وتؤدي الرجؿ اليمني دمي روند دى جامب ان دى ىور Demi - Rond de Jambe En Dehors

فتصبح موجودة لمخمؼ في اتجاه النقطة رقم ( )6ثم يرتكز عمييا ويمؼ الجسم ثم يأخذ خطوة بالرجؿ

اليسرى ويكون لؼ الجسم لمخارج  En Dehorsبالنسبة لمرجؿ اليمني حتى يمكن أداء حركة جران

إسامبميو أن تورنا  Grand Assamble En Tournantيصؿ بعدىا الراقص واتجاىو لؤلمام بمواجية

الجميور  ،ويقؼ في الوضع الخامس – الرجؿ اليمني لؤلمام ثم يفتح الرجؿ اليمني في الجنب – ويؤدي
عدد أربع لفات بيرويت  En Dehorsلمخارج  Piroiette Sur le Cou - De Piedوتنتيي بذلؾ

الجممة الحركية األولي ( الكودا .) Coda
الجممة الحركية الثانية :

تبدأ مع نياية حركة ( بيرويت سير لى كودى بيو – Pirouette - Sur - le cou - de- Pied
حيث يعمؿ تومبيو  ) Tompeبعد أن يفتحيا في الجانب األيمن ويرتكز عمييا ثم يؤدي حركة ( كوبيو

 ) Coupsبالرجؿ اليسرى خمؼ الرجؿ اليمني لتنفرغ الرجؿ اليمني ألداء حركة سيسون  Sissonneفي
شكؿ  Arabessqueوترتفع الرجؿ اليسرى عن األرض أثناء القفزة ألعمي مع الػ  Sissonneثم ترتكز

عمي الرجؿ اليسرى لتؤدي الرجؿ اليمني حركة (كابرؤوؿ فوتييو  )Cabriole Fouetteفي اتجاه النقطة

رقم .8

بعد االنتياء من عمؿ كابرؤوؿ فوتييو  Cabriole Fouetteتسحب الرجؿ ليرتكز عمييا ويضع الرجؿ

اليسرى في وضع سير لى كودى بيو  Sur - le cou - de- Piedلمخمؼ ثم يؤدي حركة سيسون
تومبيو  Sissonne Tompeبالرجؿ اليمني إلعادة الحركة في اتجاه النقطة رقم .4

ثم يؤدي حركة سيسون تومبيو  Sissonne Tompeوكأنو سوؼ يعيد الحركة مرة ثالثة ولكنو ال يعيدىا

بؿ يأخذ خطوات في دائرة ويقؼ عمي الدمي بوانت  Demi - Pointesواليدان في الوضع الثالث ثم
يسير في خطوات حتى يصؿ إلي النقطة رقم  6حيث يبدأ منيا الجممة الحركية الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :

تبدأ من النقطة رقم  4يقؼ عندىا الراقص والرجؿ اليمني في الوضع الخامس لؤلمام Epunlement
 Croiseeويؤدي حركة سيسون أوفير باتييو  Sissonne Auverte Batteeبالرجؿ اليمني مع التحرؾ

لؤلمام في اتجاه النقطة رقم  8ثم يتبعيا مرة أخرى بالرجؿ اليسرى بنفس العنصر الحركي في اتجاه النقطة

رقم  2ثم يتبعيا مرة ثالثة بالرجؿ اليمني بنفس العنصر الحركي في اتجاه النقطة رقم  8ثم يؤدي حركة
كوبيو إسمابميو  Coupe Assambleثم يؤدي حركة اتنرشان سيز Entrechat - Sixمرتين.
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يكرر الراقص الحركة مرة أخرى ولكنو بدالً من أن يؤدي حركة انتر شان سيز  Entrechat - Sixيؤدي

لفتين في اليواء  Tours en Lairوما أن ينؿ عمي األرض حتى يقفز مرى أخرى ليؤدي لفتين في اليواء
أيضا ثم ينخفض بعدىا عمي ركبة الرجؿ اليمني والساؽ عمي األرض  ،أما الرجؿ اليسرى فتنثني من

ركبتيا وقدميا مسطح عمي األرض .ثم يقؼ بعد ذلؾ ألداء التحية لمجميور.
و -جغرافية حركة الكودا (  ) Codaلمراقصة :

تدخؿ الراقصة من خمؼ كوخ ويمفريد مسرعة  ،وما أن تتوسط المسرح حتى تبدأ الموسيقي في العزؼ  ،ثم
تؤدي التحية لمجميور  ،ثم تجري مسرعة إلي النقطة رقم  2حيث تكون جيزيؿ وأميا واقفتين  ،ثم تجري

في شكؿ نصؼ دائرة من خبلؿ المرور قرب النقطة  8 ، 8حتى تصؿ إلي قرب النقطة رقم  6وتؤدي

حركة أسامبميو  Assambleثم ترتفع عمي أطراؼ األصابع (البوانت  )Pointلتبدأ الكودا ()Coda
والتي تشتمؿ عمي خمس جمؿ حركية وىي كاآلتي :

الجممة الحركية األولي :
تعمؿ الراقصة خطوات ثبلثية بالرجؿ اليمني لؤلمام بخطوة واسعة تتبعيا الرجؿ اليسرى ثم خطوة ثالثة

بالرجؿ اليمني في خطوات صغيرة عن الخطوة األولي ثم تعاد الحركة بنفس الخطوات ولكن في ىذه المرة
في دائرة حوؿ نفسيا  ،ثم تكرر الحركة من بدايتيا مرة أخرى  ،ويبلحظ أن تكون الخطوة األولي في كؿ
مرة خطوة واسعة تتموىا خطوتان صغيرتان والخطوة األولي تبدأىا بارتفاع الرجؿ لوضع (سير لى كودى

بيو  )Sur le Cou- de- Piedأما الخطوتان الصغيرتان فيما من خبلؿ حركة .Passe

أما في المرجع الموسيقي الثالث تبدأ خطوتيا األولي بالرجؿ اليمني ثم ترتفع اليسرى لموضع األوؿ أرابسؾ

 Arabesqueوتستكمؿ باقي الخطوات كما كانت في الجممتين الموسيقيتين األولي والثانية.
الجممة الحركية الثانية :

من وضع المواجية ( ) En Faceووجود الرجؿ اليسرى في األمام لموضع الخامس تقفز الراقصة ألعمي
بالقدمين ثم تنزؿ من القفزة عمي الرجؿ اليمني أما الرجؿ اليسرى فتكون في وضع (سير لى كودى بيو

 )Sur le Cou- de- Piedلمخمؼ ثم تؤدي حركة شاسيو  Shasseبالرجؿ اليمني في الجانب األيمن
 ،ثم تسحب إلييا الرجؿ اليسرى في الوضع الخامس  ،ومن خبلؿ حركي دمى بميو  Demi - Plieتشد

الركبة اليسرى مع رفع الرجؿ اليمني في شكؿ أرابسؾ  Arabesqueلمخمؼ ثم تعود الرجؿ اليمني لموضع
الخامس إلمكان تكرار الحركة كميا ثبلث مرات ثم تعمؿ دائرة حوؿ نفسيا استعداداً لمجممة الحركية الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :
تبدأ الجممة الحركية الثالثة قرب النقطة رقم  8وذلؾ بأخذ ثبلث خطوات عمي البوانت  Pointeبادئة

بالرجؿ اليمني ثم اليسرى ثم اليمنى  ،ثم تأخذ خطوة بالرجؿ اليسرى لتأخذ بيا قوة دفع لتؤدي ( بيرويت
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سير لى كودى بيو  Pirouette - Sur - le cou - de- Piedعمي البوانت  Pointeلمخارج ( En

 )Dehorsفي اتجاه اليمين ولعدد لفتين .ثم تفتح الرجؿ اليمني التي كانت في وضع سير لى كودى بيو
 Sur - le cou - de- Piedلؤلمام مرة أخرى وتأخذ نفس الخطوات السابقة لتعاد الحركة مرتين

متتاليتين في اتجاه النقطة رقم  2ثم تأخذ ثبلث خطوات لتستعد ألداء الجممة الحركية الرابعة بالوقوؼ
بالوضع الخامس بوجود الرجؿ اليسرى لؤلمام ( )En Faceبالمواجية.

الجممة الحركية الرابعة :
من الوضع الخامس بوجود الرجؿ اليسرى لؤلمام تؤدي الراقصة حركة (اتنر

شان سانؾ  ) Entrechat Cinqفتصبح الرجؿ اليسرى في الوضع سير لى كودى بيو
 Sur - le cou - de- Piedلمخمؼ لتؤدي بيا حركة بادي بوريو أن تورنا

( Pas de Bourree En Tournantلمخارج  )En Dehorsوتنتيي بارتكاز الجسم عمي قدم الرجؿ
اليمني عمي البوانت في اتجاه النقطة رقم  8والرجؿ اليسرى مرفوعة في شكؿ آتييد كروازيو Attitud

 Croiseeلمخمؼ بارتفاع  96درجة ثم تعود الرجؿ لموضع الخامس حتى يمكن تكرار الحركة...
تكرر الحركة مرتين وفي آخر مرة تعود الرجؿ لموضع الخامس ثم تأخذ
خطوات وىي بمواجية الجميور لتبدأ الجممة الحركية الخامسة والتي سوؼ يشترؾ فييا ومعيا الراقص.
الجممة الحركية الخامسة :
تعود الراقصة بخطواتيا لمخمؼ حتى تكون في مستوى أفقى لمخط الواصؿ بين النقطة  7والنقطة 3

ويدخؿ في ىذه األثناء الراقص ليكون في حذا النقطة رقم  3وعمي خط الراقصة ولكن خمفيا ليؤديا سوياً

الجممة الحركية األولي.

ز -نياية الكودا : Coda
تنتيي الكودا بأداء مشترؾ الراقص والراقصة وتعتبر ىي نياية (الجران با  )Grand Pasوالتي بدأت
باألداجيوا  Adagioوالكودا المشتركة تشتمؿ عمي جممتين حركيتين ىما :
الجممة الحركية األولي :
من الخط األفقي المواجو لممسرح ومن أمام النقطة رقم  3وفي اتجاه النقطة

رقم  7يبدأ الراقص الجممة الحركية األولي بأداء حركة سودى باسؾ ( ) Sout De Pasqueبالرجؿ
اليسرى في وضع باسيو  Passeويكرر الحركة مرة أخرى ثم يأخذ خطوات قصيرة إلمكان أداء حركة

كابرؤوؿ  Cabrioleبالرجؿ اليمني ألعمي

أما الراقصة ومن الخط األفقي المواجو لممسرح ومن أمام النقطة رقم  7وفي اتجاه النقطة
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رقم  3وبالمتحرؾ من أمام الراقص فتؤدي نفس الجممة الحركية التي يؤدييا الراقص وىي في الخط األفقي
أمامو وتبدأىا بالرجؿ األخرى.

ونبلحظ ىنا أن الراقص قد وصؿ مكان الراقصة وألعمي أما الراقصة فتكون قد وصمت إلي مكان الراقص
وتعاد الحركة ليعود كؿ منيم إلي مكانو مرة أخرى لتبدأ الجممة الحركية الثانية واألخيرة.

الجممة الحركية الثانية واألخيرة :
في نفس الخط األفقي يؤدي كؿ من الراقص والراقصة كؿ في اتجاىو حركة آمبواتيو انترناه Ampouite
 En Tournantفي اتجاه الجنب لعدد  6مرات كؿ مرة في نصؼ لفة ولعدد ثبلث لفات تعاد  6مرات

إمبواتيو  Empoiteثم تنتيي أيضا بعمؿ كابرؤوؿ  Cabrioleوكما يؤدي الراقص تؤدي الراقصة أيضا
نفس الخطوات والعناصر الحركية ولكنيا في االتجاه اآلخر  ،ثم تكرر نفس الحركة مرة أخرى حتى يعود

الراقص إلي مكانو قرب النقطة رقم  3وتعود الراقصة قرب النقطة رقم  7من حيث بدأت.

ثم يؤدي كؿ من الراقص والراقصة حركة باألنسيو  Balanceيبدأىا الراقص بالرجؿ اليسرى في اتجاه
اليسار ثم اليمني ثم اليسرى ثم اليمني ثم اليسرى أي خمس مرات.
أما الراقصة فتؤدي أيضا باألنسيو  Balanceخمس مرات وتكون أوؿ مرة بالرجؿ اليمني في اتجاه اليمين
 ،وعمي ذلؾ يكون اتجاه األداء ليما أوؿ مرة في اتجاه داخؿ المسرح وثاني مرة في اتجاه خارج المسرح

وبذلؾ تكون آخر مرة لمداخؿ بعدىا يقؼ الراقص في وضع ثابت لحظة واحدة ساكتو أما الراقصة فتجري

في اتجاه النقطة رقم ( )8يمحقيا الراقص وتؤدي حركة بيرويت (سير لي كود بيو Piroiutte Sur le

 )Cou- De- Pieedعمي األطراؼ ( )Pointeوتنتيي بفتح الرجؿ في شكؿ آتيتيد  Attitudeلؤلمام

والراقص يمسكيا من وسطيا عدد  4لفات ثم تتحرؾ ناحية اليمين بأخذ خطوة صغيرة ويتحرؾ ىو ناحية

اليسار ثم تعمؽ يدىا اليسرى في يده اليمني ويرفع كؿ منيما يده الثانية ألعمي الوضع الثالث .وتنتيي
بذلؾ رقصة الجران با (.) Grand - Pas

االستعراض األخير لمراقصة :
ويشتمؿ عمي رقصة صديقات جيزيؿ وكذلؾ رقصة الفبلحين وىي مقسمة إلي خمس جمؿ حركية ثم تبدأ
نياية رقصة الفبلحين وىي مقسمة إلي ثبلث جمؿ حركية.
تدخؿ صديقات جيزيؿ ثبلث من خمؼ كوخ ويمفريد وثبلث من خمؼ كوخ جيزيؿ كؿ اثنتين متقابمتين مع
بعضيما حتى يكتمؿ عددىن الست في منتصؼ خمفية المسرح وعمي خط أفقي واحد وذلؾ عمي موسيقي

استعداد لمراقصة.
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وما أن يكتمؿ عددىن حتى يؤدي الجميع حركة بادي بوريو  Pas de Bourreeيتبعيا فتح الرجؿ

اليمني في اتجاه الجمنب األيمن مع سحبيا مرة أخرى لموضع الخامس ثم عمؿ حركة سوتينيو Soutenu
بمفة واحدة حوؿ النفس عمي البوانت  Pointeثم يقفن عمي األرض استعداداً ألداء الجممة الحركية األولي.
الجممة الحركية األ ولي :
من وضع االستعداد السابؽ ذكره .وىو أن الست فتيات تقفن صفاً واحداً بمواجية واجية المسرح تمسؾ

كؿ فتاة زمميتيا التي عمي يسار من وسطيا بذارعيا األيسر وترفع جميع الفتيات الذراع األيمن في الوضع

الثالث.
تتحرؾ الفتيات في صؼ واحد بخطوة بالرجؿ اليمني عمي البوانت  Pointeلؤلمام تتبعيا الرجؿ اليسرى
لتقؼ في الوضع الخامس لمخمؼ عن طريؽ عمؿ باسيو  ، Passeثم تكرر الخطوة بالرجؿ اليمني لؤلمام
أيضا تتبعيا الرجؿ اليسرى لتقفؿ في الوضع الخامس لمخمؼ عن طريؽ عمؿ باسيو  ، Passeثم تكرر

الحركة ثبلث مرات ولكن بشكؿ أسرع من الخطوتين السابقتين – ثم بعد ثالث مرة سريعة تؤدي الفتيات
حركة بادي بوريو  Pas de Bourreeعمي البوايت  Pointeحتى يمكن تغيير األرجؿ واالتجاه – ثم

تعاد الجممة الحركية مرة أخرى ولكن بالرجؿ اليسرى لؤلمام وىي التي تأخذ الخطوة لؤلمام تتبعيا الرجؿ

اليمني في الوضع الخامس لمخمؼ عمي البوايت  Pointeوذلؾ مع تبديؿ األيدي فتمسؾ كؿ فتاة زميمتيا
التي عمي يمينيا من وسطيا باليد اليمني وترفع اليد اليسرى في الوضع الثالث ألعمى.

الجممة الحركية الثانية :
تنفصؿ كؿ الفتيات عن بعضين لتكون كؿ واحدة حرة الحركة ويؤدي الجميع العناصر الحركية اآلتية :
ترتكز كؿ فتاة عمي القدم اليسرى مع رفع الرجؿ اليمني لؤلمام وألعمي في شكؿ آتييد كروازيو Attitud

 Croiseeثم تنيفض الرجؿ ويرتكز الجسم عمييا ثم يعود االرتكا عمي الرجؿ اليسرى إلمكان أداء حركة
بادي باسؾ  Pas de Basqueفي اليواء ثم تكرر الحركة بالرجؿ اليمني ثم تكرر مرة ثالثة بالرجؿ

اليسرى كما في أوؿ مرة وبذلؾ تكون الحركة قد أدتيا الفتيات ثبلث مرات تأخذ بعدىا الفتيات ثبلث

خطوات صغيرة لؤلمام بفتح الرجؿ لمجنب محافظات عمي شكؿ الصؼ وتقفن عمي الرجؿ اليمني مع

وجود مشط قدم الرجؿ اليسرى عمي األرض استعداداً ألداء الجممة الحركية الثالثة.
الجممة الحركية الثالثة :
تأخذ كؿ فتاة خطوة بالرجؿ اليسرى تجاه اليسار ثم االرتكاز عمييا مع فتح اليدين في الوضع الثاني
وسحب الرجؿ اليمني لمخمؼ في نقطة الباتما تاندي  Battement Tenduوفي نفس الوقت ترتفع اليد

اليمني لموضع الثالث من الوضع الثاني مع النظر من تحتيا وفي ذلؾ الوقت تعود اليد اليسرى من

الوضع الثاني إلي الوضع األوؿ ثم تفتح الرجؿ اليمني الموجودة في نقطة الباتما تاندي Battement

 Tenduلمخمؼ في االتجاه األيمن مع االرتكاز عمييا ومع فتح اليدين لموضع الثاني  ،ثم سحب الرجؿ
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اليسرى لنقطة الباتما تاندي  Battement Tenduلمخمؼ مع رفع اليد اليسرى لموضع الثالث من خبلؿ
الوضع الثاني كما تعود اليد اليمني لموضع األوؿ من الوضع الثاني  ،ثم تؤدي كؿ فتاة حركة امبواتيو

 Emboiteبالرجؿ اليمني مرة واحدة لمخمؼ ثم عمؿ كوبيو  Coupeعمي البوايت  Pointeمع االرتكاز

عمييا وفتح الرجؿ اليسرى في الجانب األيسر ثم سحبيا لوضع سير لى كودى بيو Sur le cou- de-

 Piedخمؼ الرجؿ اليمني مع نزوؿ الرجؿ اليمني من عمي البوايت  Pointeعمي األرض ثم توضع

الرجؿ اليسرى عمي األرض عمي البوايت  Pointeوفي نفس الوقت تفتح الرجؿ اليمني لمجنب األيمن مع
عمؿ حجمة عمي مشط قدم الرجؿ اليسرى الموجودة عمي البوايت  Pointeوفي أثناء الحجمة عمي مشط

قدم الرجؿ اليسرى الموجودة عمي البوايت  Pointeوفي أثناء الحجمة تسحب الرجؿ اليمني لوضع سير لى
كودى بيو  Sur le cou- de- Piedلمخمؼ مع عمؿ دمى بميو  Demi Plieحتى يمكن تكرار الحركة
في اتجاه اليسار  ،وذلؾ بوضع مشط قدم الرجؿ اليمني عمي األرض عمي البوايت  Pointeواالرتفاع

عمييا مع فتح الرجؿ اليسرى في اتجاه الجانب األيسر  ،ثم عمؿ حجمة عمي مشط قدم الرجؿ اليمني ،

وفي نفس الوقت تسحب الرجؿ اليسرى المفتوحة في الجنب إلي وضع سير لى كودى بيو Sur le cou-

 de- Piedخمؼ الرجؿ اليمني التي تعمؿ حركة مي بميو  Demi Plieثم تؤدي حركة بادي بوريو Pas
 de Bourreeفي اتجاه اليمين حيث إن الرجؿ اليسرى موجودة خمؼ الرجؿ اليمني  ،وبعد االنتياء من
أداء البادي بوريو  Pas de Bourreeيصبح ارتكاز الجسم عمي الرجؿ اليسرى والرجؿ اليمني تصبح

في الخمؼ في نقطة الباتما تاندي  Battement Tenduتقريباً  ،ىنا يكرر أداء الجممة الحركية الثالثة

مرة أخرى في االتجاه اآلخر بادئة بأخذ خطوة بالرجؿ اليمني في اتجاه اليمين وتكرر كؿ الجممة الحركية

حتى تنتيي بحركة بادي بوريو  Pas de Bourreeفي الوضع الخامس الرجؿ اليمني لؤلمام Coisee

لتبدأ الجممة الحركية الرابعة.
الجممة الحركية الرابعة :

من الوضع الخامس بوجود الرجؿ اليمني لؤلمام في األيبممون كروازيو تؤدي الجممة الحركية الرابعة وىي
كاآلتي :
عما با اشابيو  Pas Echappeلموضع الثاني مرتين ثم تعاد أربع مرات في إيقاع موسيقي أسرع من
المرتين مع ثبات الشكؿ وال يتغير الشكؿ في كؿ أداء – ثم تكرر الحركة مرة أخرى مرتان با اشابيو Pas

 Echappeثم أربع مرات با اشابيو Pas Echappeفي إيقاع موسيقي أسرع .وتراعي أن اليدين تفتح
من وضع االستعداد لموضع الثاني خبلؿ أداء المرات األربع السريعة.

ثم يعمؿ حركة باسيو  Passeبالرجؿ اليمني ألعمي والرجؿ اليسرى عمي البوايت  Pointeواليدان في

الوضع األوؿ ثم عمؿ باسيو  Passeبالرجؿ اليسرى ألعمي والرجؿ اليمني عمي البوايت .Pointe
ثم عمؿ باسيو  Passeلثالث مرة بالرجؿ اليمني ألعمي والرجؿ اليسرى عمي البوايت .Pointe
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ثم عمؿ باسيو  Passeلرابع مرة بالرجؿ اليسرى ألعمي واليدان في الوضع الثالث مع تحريؾ الجسم حتى
يصبح اتجاه الفتيات يمين المسرح لمنقطة رقم 7

(بروفيؿ  )Porofelويصبح اتجاه الفتيات يسار المسرح في اتجاه النقطة رقم ( 3بروفيؿ )Porofel

وتتحرؾ كؿ مجموعة بخطوات خمفية حتى تتسع المسافة بين الصفين ويصبح منتصؼ المسرح فارغاً

استعداداً ألداء الجممة الحركية الخامسة.
الجممة الحركية الخامسة :

يقؼ الصؼ يمين المسرح بخط أفقي في اتجاه النقطة رقم  7مرتك اًز عمي الرجؿ اليسرى والرجؿ اليمني

مفتوحة لنقطة الباتما تاندي  Battement Tenduلؤلمام مع رفع اليد اليسرى لموضع الثالث واليد اليمني
لموضع الثاني.
اما الفتيات البلتي تقفن في اتجاه يسار المسرح  ،فتقفن وظيورىن في اتجاه النقطة رقم  7متجيات لمنقطة

رقم  3وبذلؾ يصبح عمي المسرح صفان كؿ صؼ ثبلث فتيات األولي في الصؼ يمين المسرح أمام

األولي في الصؼ يسار المسرح والصؼ يسار المسرح تقؼ الفتيات فيو مرتكزات عمي الرجؿ اليمني مع

فتح الرجؿ اليسرى لؤلمام في اتجاه نقطة الباتما تاندي  Battement Tenduمن ىذا الشكؿ تبدأ الجممة
الحركية الخامسة وىي عبارة عن اآلتي :
يتحرؾ صفاً الفتيات .كؿ صؼ في اتجاىو لؤلمام  ،فالصؼ يمين المسرح يتحرؾ في اتجاه الصؼ يسار
المسرح ليأخذ مكانو  ،والصؼ يسار المسرح يتحرؾ لؤلمام في اتجاه الصؼ يمين المسرح ليأخذ مكانو ،

وذلؾ بعمؿ حركة سيسون  Sissonneمسرحي بالرجؿ اليمني مع رفع الرجؿ اليسرى لمشكؿ أو ارابسؾ

 Arabesqueمتجيات تجاه النقطة رقم  3ومتقاببلت مع زميبلتين البلتي يؤدين حركة سيسون مسرحي
بالرجؿ اليسرى مع رفع الرجؿ اليمني لمشكؿ أوؿ ارابسؾ  Arabesqueوتكرر الحركة لممجموعتين ثبلث

مرات حتى يتداخؿ الصفان ويحتؿ كؿ صؼ مكان اآلخر عمي أن تكون حركة الصؼ القادم من يسار

المسرح من أمام الصؼ القادم من يمين المسرح.

ثم يؤدي الجميع حركة بادي بوريو  Pas de Bourreeتتبعيا حركة بيتي باتما جاتيو Petite

 Battement Jateلتغيير األرجؿ واالتجاه حتى يمكن إعادة الحركة حتى يعود كؿ صؼ مكانو الذي بدأ
منو ثم تكرر الحركة مرة أخرى فيصؿ كؿ صؼ مكان الصؼ اآلخر ثم في آخر مرة ال يعود كؿ صؼ

إلي مكانو بؿ يتحرؾ أكثر من ذلؾ راسماً خطأ منحرناً بالنسبة لممجموعة يسار المسرح من النقطة 8

وبالنسبة لممجموعة يمين المسرح من النقطة  2وبذلؾ تكون رحبة المسرح شاغرة إلمكان أداء مجموعات

الفبلحين لموصوؿ إلي نياية الرقصة.
نياية رقصة الفالحين والصديقات :
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بعد أن انتيت صديقات جيزيؿ من أداء الكودا الخاصة بين تبدأ مجموعة الفبلحين والفبلحات باالستعداد

ألداء الكوداء الخاصة بيم وذلؾ أثناء أداء صديقات جيزيؿ لمجممة الحركية الخامسة وىي تتمثؿ في اآلتي
:
يقؼ الجميع في أربعة صفوؼ أفقية  ،كؿ صؼ عبارة عن  6أفراد .الصؼ األوؿ يشغمو  6فبلحات

ثبلث يمين المسرح وثبلث يسار المسرح تاركات مسافة بينين يتوسطيا الخط الوىمي المنصؼ لممسرح.

ثم يقؼ وراءىن بالضبط  6فبلحين ثم يقؼ وراءىم

 6فبلحات ثم يكون الصؼ الرابع الذي يشتمؿ عمي  6فبلحين وبذلؾ يكون مجموع الصفوؼ الرأسية 6
صفوؼ وىي تمثؿ أربعة صفوؼ أفقية ويقؼ الجميع في الوضع الخامس الرجؿ اليمني لؤلمام بالمواجية

.En Face

الجممة الحركية األولي :
يؤدي الجميع حركة سوتيو  Sauteمرتين وفي كؿ مرة تمون اليدان في الوضع الثالث ويعمؿ خبطة عمي
الرؽ ثم تفتح الرجؿ اليسرى في اتجاه الجنب ثم تسحب لموضع الخامس بوجود الرجؿ اليمني في وضع

الدمي بميو  Demi Plieإلمكان عمؿ

سوتينيو  Soutenuلفة كاممة كؿ مؤد حوؿ نفسو ( ان دى دان  )En de Danبالنسبة لمرجؿ اليسرى.
ثم تكرر حركة السوتيو  Souteمرتين مع خبط الرؽ في كؿ مرة ثم تفتح الرجؿ اليمني في الجنب مع

وجود الرجؿ اليسرى في الدمي بميو  – Demi Plieثم تسحب الرجؿ اليمني لوضع الخامس ويتم عمؿ
سوتينيو  Soutenuلفة كاممة لكؿ مؤد حوؿ نفسو .ان دى دان  En de dedam Danبالنسبة لمرجؿ
اليمني والجميع في وضع المواجية لمجميور.

ثم يعمؿ الجميع حركة باإلنسيو  Pas Baslanceبالرجؿ اليمني لؤلمام بحيث يكون الكتؼ األيمن

بمواجية الجميور والكتؼ األيسر لخمفية المسرح  ،ثم يكون الباالنسيو  Balanceلمخمؼ بالرجؿ اليسرى

ثم يعمؿ الجميع حركة سيسون  Sissonneمسرحي لؤلمام يتبعيا حركة بادي بوريو Pas de Bourree
أيضا في اجاه األمام ثم يكرر الحركة بعمؿ باالنسيو بالرجؿ اليسرى لؤلمام ويكون الكتؼ األيسر بمواجية
الجميور والكتؼ األيمن لخمفية المسرح  ،كما يكرر السيسون  Sissonneالمسرحي  ،وفي أثناء عمؿ

حركة بادي بوريو  Pas de Bourreeبالنسبة لمفبلحات يتقدم كؿ الفبلحين لمفبلحات التابعات ليم لعمؿ
أداء مشترؾ بينيم في الجممة الحركية الثانية.

الجممة الحركية الثانية :
تشتمؿ الجممة الحركية الثانية عمي شكؿ لصديقات جيزيؿ الست وأيضا عمي شكؿ لمجموعة الفبلحين
ولكؿ منيم لو الجمؿ الحركية الخاصة بو وفي بعض األحيان يشترؾ الجميع في أداء حركي موحد.
أ -الجممة الحركية الخاصة بالفتيات ( صديقات جيزيل ) :
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أثناء أداء الفبلحين لمجممة الحركية األولي كانت مجموعة الفتيات في حالة ثبات عمي المنسرح حتى

تعطي الفرصة لمفبلحين إلظيار أدائيم ثم تبدأ الفتيات في صفين متداخمين صؼ من يمين المسرح عبارة

عن ثبلث فتيات وىي البلتي تقفن في خط منحرؼ من النقطة رقم  2والصؼ اآلخر الواقؼ يسار المسرح

في شكؿ الخط المنحرؼ من بداية النقطة رقم .8

تتحرؾ جميع الفتيات في تداخؿ الصفين بمواجية المسرح عمي خطين أفقيين بحيث تكون مجموعة
الفتيات القادمات من يسار المسرح ومتجيات إلي يمين المسرح لؤلمام  ،أما مجموعة الفتيات من يمين

المسرح فتكون في خط أفقي خمؼ المجموعة السابقة وذلؾ أداء حركة بادي بوريو عمي البوانت Pas de

 Bourreeعمي األطراؼ  Pointeلعدد  7مرات متصمة يكون في خبلليا ثم تم تبديؿ الصفين  ،وحركة
بادي بوريو بالنسبة لصؼ الفتيات القادمات من يمين المسرح تبدأ بالرجؿ اليمني أما الحركة بالنسبة

لمصؼ القادم من يسار المسرح فتبدأ بالرجؿ اليسرى وحركة اليد والرأس والجسم تتبع أصوؿ األداء
الكبلسيكي غير أن يداً تتحرؾ واليد األخرى التي في داخؿ المسرح في وسط الجسم.

بعد أداء  7مرات لحركة بادي بوريو  Pas de Bourreeعمي البوانت تفتح الفتيات القادمات من اليمين
الرجؿ اليسرى في اتجاه الجنب مع عمؿ دمى بميو Demi Plieعمي الرجؿ اليمني بعد نزوليا من عمي

البوانت  Pointeوتسحب الرجؿ اليسرى لموضع الخامس لعمؿ حركة سوتينيو ان تورنا Soutenu en

 Tournantلفة واحدة حوؿ النفس إلمكان إعادة الحركة ليعود كؿ صؼ إلي مكانو األوؿ.

والعكس بالنسبة لمجموعة الفتيات القادمات من يسار المسرح في اتجاه اليمين تفتح الرجؿ اليمني في

اتجاه الجنب مع عمؿ دمى بميو  Demi Plieعمي الرجؿ اليسرى بعد نزوليا من عمي البوانت Pointe
– وتسحب الرجؿ اليمني لموضع الخامس لعمؿ حركة سوتينيو ان تورنا  Soutenu en Tournantلفة
واحدة حوؿ النفس إلمكان إعادة الحركة لتعود مكانيا.

ب -الجممة الحركية الخاصة بالفالحين :
في ىذه األثناء وقد كان قد تقدم كؿ فبلح بجوار زميمتو يتحرؾ كؿ الفبلحين في ىيئة زوج ( فبلح وفبلحة
) في أداء بادي بوريو  Pas de Bourreeلؤلمام ألعمي المسرح ويكون بالنسبة لممجموعة (  6أزواج )
الموجودة في نصؼ المسرح األيسر تتحرؾ كاآلتي :

كؿ الصؼ الخمفي أقصى يمين المسرح – ويشتمؿ عمي ثبلثة أزواج من الفبلحين– يتحرؾ ألعمي المسرح
وخمؼ آخر زوج ( الثالث ) يبدأ زوج الفبلحين من الصؼ األوؿ يتبعو باقي أزواج الصؼ األوؿ حتى

يرسموا جميعاً ربع دائرة يمين المسرح في الخمؼ.

وكذلؾ يفعؿ الصؼ الخمفي يسار المسرح فيتحرؾ ألعمي المسرح بادئاً بأوؿ زوج قرب النقطة رقم  7يتبعو
باقي الصؼ وما إن تصؿ آخر اثنين عند التحرؾ ألعمي حتى يتبعو أوؿ زوج من الصؼ األوؿ يتبعو

باقي المجموعة حتى يرسم ربع دائرة يسار المسرح في الخمؼ وبذلؾ تشكؿ مجموعة الفبلحين نصؼ دائرة
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في خمفية المسرح

أو يكون التحرؾ لجمع المشتركين في رقصة الفبلحين عبارة عن حركة بادي بوريو

 Pas de Bourreeفي شكؿ خطوات ثبلثية لؤلمام والمجموعة يسار المسرح يمسؾ الراقص زميمتو من
وسطيا بيده اليمني وتضع يدىا اليسرى عمي يده اليسرى من أمام الجسم وفي الجنب والعكس صحيح

بالنسبة لممجموعة يمين المسرح.

الجممة الحركية الثانية لمفتيات ( صديقات جيزيل ) :
بعد االنتياء من عمؿ آخر مرة بادي بوريو Pas de Bourreeيكون جميع الفتيات قد وصمن إلي صؼ
واحد بمواجية المسرح ىنا ترتكز كؿ فتاة عمي رجميا اليمني وترفع الرجؿ اليسرى جران باتنا جاتيو

 Grand Battement Jeteفي شكؿ االريكارتيو  Ecarteeثم تعمؿ بيا حركة باسيو  Passeثم

تعود بيا إلي خمؼ الرجؿ اليمني مع االرتكاز عمييا.
الدخول األخير ليانز والبرت ( لويس ) :

في آخر جممة حركية لمجموعة رقصة الفبلحين ورقصة صديقات جيزيؿ يكون التشكيؿ كاآلتي :
تتحرؾ مجموعة المؤدين يمين المسرح وىي نصؼ عدد المشركين في رقصة الفبلحين وعددىا  6فبلحات

و 6فبلحين  ،ونصؼ عدد صديقات جيزيؿ وىن ثبلث فتيات يتحركن في اتجاه عقرب الساعة ألعمي

المسرح وذلؾ بانضمام كؿ شاب إلي الفتاة التابعة لو ويمسكيا من وسطيا بيده اليمني وتضع الفتاة يدىا

اليسرى فوؽ يده اليسرى أمام الجسم ويتحرؾ الجميع في خطوات منزلقة بالرجؿ اليمني تتبعيا الرجؿ

اليسرى وكؿ زوج من الفبلحين خمؼ بعضو ويسبقيم جميعاً صديقات جيزيؿ حيث يتحركن أماميم في
اتجاه عقرب الساعة حتى منتصؼ أعمي المسرح تاركات مسافة بينين وبين الخط الوىمي المنصؼ

لممسرح حيث سيتحرؾ عميو البرت ( لويس ) وجيزيؿ ثم ىانز.

أما مجموعة المؤدين يسار المسرح فيكون تحركيا بنفس الخطوات التي تحركت بيا المجموعة السابقة

وبنفس التشكيؿ وأيضا بنفس الخطوة ولكن في اتجاه عكس عقرب الساعة تاركين أيضا مسافة بينيم وبين

الخط الوىمي المنصؼ لممسرح تعادؿ نفس المسافة التي تتركيا المجموعة السابقة حيث سيتحرؾ فييا كؿ

من البرت ( لويس ) وجيزيؿ ثم ىانز.
وأثناء تحرؾ المجموعتين يمين ويسار المسرح ألعمي منتصؼ المسرح يدخؿ من يسار المسرح لويس من
الكالوس الثالث كما تتحرؾ جيزيؿ فتصؿ إلي منتصؼ المسرح في نفس الوقت الذي يصؿ فيو لويس

ويتقاببلن عمي الخط الوىمي المنصؼ لممسرح ويتقدمان لمقدمة المسرح بخطوات مزحمقة يبدأىا البرت

بالرجؿ اليمني تتبعيا الرجؿ اليسرى لمخمؼ  ،أما جيزيؿ فتبدأ الخطوة بالرجؿ اليسرى مزحمقة لؤلمام تتبعيا
الرجؿ اليمني لمخمؼ حتى يصبل إلي مقدمة المسرح ويمسؾ لويس جيزيؿ من يدىا  ،يده اليمني تمسؾ

اليد اليسرى لجيزيؿ ويده اليسرى تمسؾ يد جيزيؿ اليمني ويقربيا نحوه فترتكز جيزيؿ عمي رجميا اليسرى
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وترفع الرجؿ اليمني في شكؿ أرابسؾ  .Arabesqueوىنا يكون ىانز قد دخؿ عمي المسرح وبخطوات
سريعة يتحرؾ عمي الخط المنصؼ لممسرح حتى يصؿ إلييما ويتدخؿ بينيما ويفصميما عن بعضيما

فيرجع لويس خطوات لمخمؼ كما ترجع جيزيؿ أيضا خطوات لمخمؼ  ،ويصبح ىانز في الوسط بينيما

واتجاىو لمجميور  ،أما لويس وجيزيؿ في شكؿ بروفيؿ  Porofelيتقدم لويس خطوتين لؤلمام فيتصدر لو
ىانز بكتفو األيسر رافعاً رأسو ألعمي ( وىنا تكون مجموعات الفبلحين وصديقات جيزيؿ قد وصمت إلي

أماكنيا ويقفون جميعاً لمشاىدة ومتابعة الموقؼ ).

وىنا يقؼ لويس مكتفاً يديو أمام صدره في كبرياء ومتجياً لمجميور .ويرجع ىانز خطوتين لمخمؼ ثم
ينحنى لو تحية منو ثم يرجع خطوة أخرى لمخمؼ مع فتح الرجؿ اليمني لمخمؼ ويضع يديو االثنتين عمي

قمبو وينحنى لو انحناءه أكبر من السابقة ثم يستقيم ويشير بكمتا يديو من أعمي إلي أسفؿ وكأنو يقوؿ ىذه

التحية الكبيرة ليذه الشخصية العظيمة – ثم يترؾ يديو تتدلى ألسفؿ ويتجو إلي جيزيؿ التي تحاوؿ أن
تيرب من ىذا الموقؼ لتدخؿ الكوخ ولكن ىانز يمحقيا عمي سمم الكوخ ويمسؾ يدىا ويكون الشكؿ
كاآلتي :

لويس يسار المسرح وىانز في منتصؼ المسرح وجيزيؿ يمين المسرح والمسافة بين لويس ىانز تعادؿ

المسافة بين ىانز وجيزيؿ أما مجموعة ىيئة الباليو  Corpes de Balletوالمتمثمة في الفبلحين
والفبلحات وصديقات جيزيؿ فتتحرؾ تبعاً لحركة ىانز.

يتجو ىانز إلي جيزيؿ ويضع يده عمي قمبو وكأنو يسأؿ جيزيؿ ىؿ ىي تحب ىذا الشخص فتشير جيزيؿ

برأسيا باإليجاب ثم يقترب منيا أكثر ويعيد السؤاؿ مرة

أخرى بوضع يده اليمني عمي قمبو بعد أن ينظر إلي لويس فتكرر جيزيؿ حركة رأسيا بأنيا تحبو.
فتثور ثورة ىانز فيتحرؾ ألعمي المسرح بخطوات سريعة في دائرة في اتجاه عقرب الساعة متجياً إلي كوخ
ويمفريد  ،وىنا تتحرؾ مجموعة ىيئة الباليو ألعمي ليفسحوا لو المكان ليتحرؾ.
يصؿ ىانز إلي شباؾ ويمفريد ويفتح الشباؾ ويدخؿ راسو وصدره داخؿ

شباؾ الكوخ ويأخذ السيؼ ويتجو إلي جيزيؿ التي تحاوؿ أن تقترب من الكوخ حيث تكون أميا واقفة.

يشير ىانز إلييا لتري السيؼ وىو يمسكو بيده اليمني وكأنو يسأليا ىؿ تعرؼ

لمن ىذا السيؼ ؟ إنو سبؽ البرت ويشير بيده اليسرى إلي لويس الذي يقؼ أقصى يسار المسرح.
وتزىؿ وتتعجب جيزيؿ من ىذا الكبلم وتجري بخط أفقي إلي لويس الذي يتجو إلييا وظيره لمجميور
فتسألو عن ما إذا كان ىذا السيؼ يخصو فييز رأسو بالنفى فتنظر إلي ىانز ويقترب ىانز إلييا  ،فتعيد

عميو السؤاؿ مرة أخرى فيحرؾ لويس رأسو

منافياً لذلؾ بعد أن يتحرؾ ليقؼ بوضع بروفيؿ  Porofelبالنسبة لمجميور بعد أن كان ظيره لمجميور.
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وىنا تطمئن جيزيؿ وتعود بخطوات عادية كميا ثقة إلي أميا  ،بينما ىانز يذىب إلي البرت ويؤدي لو

التحية  ،والسيؼ بيده اليمني ومقبضو أمام البرت  ،وينحنى ألسفؿ لتحيتو  ،وىنا يسحب البرت السيؼ
من الجراب عن طريؽ مقبضو فيجري ىانز ويجري وراءه البرت تجاه كوخ جيزيؿ وىنا يظير ويمفريد
الوصيؼ ويري البرت وىو يحاوؿ أن يمسؾ بيانز فيمنعو وىو قرب كوخ جيزيؿ.

يصعد ىانز السممتين المؤديتين لكوخ جيزيؿ ويأخذ البوؽ المعمؽ عمي الباب بيده اليمني وجراب السيؼ
بيده اليسرى  ،ثم ينزؿ السممتين وينفخ في البوؽ ( ويقؼ الجميع في حالة سكون تام ببل أية حركة ،

فيسمع البرت صوت البوؽ فينظر إلي سيفو  ،ثم يتحرؾ في اتجاه يسار المسرح وما أن يصؿ إلي

منتصؼ المسرح حتى يمقي بالسيؼ ويتجيو بخطوات ثابتة حتى يصؿ إلي أقصى يسار المسرح يتبعو
بجواره من أعمي وصيفو ويمفريد واضعاً يده عمي كتفو األيمن.

الصــراع :
من ىذا المشيد يظير الصراع بوضوح فبعد أن كان غير مفيوم وكان عبارة عن محاوالت من ىانز
لموصوؿ إلي الشخصية الحقيقية لمويس ( البرت ) استطاع أن يواجو الموقؼ أمامو وأمام جيزيؿ وأن

يوضح لجيزيؿ أن لويس ىذا ابن الدوؽ النبيؿ البرت وليس اسمو لويس كما قاؿ لؾ .ولما كانت جيزيؿ

غير مقتنعة بذلؾ ذىب ىانز إلي كوخ ويمفريد ليأخذ السيؼ الخاص بالنبيؿ البرت ويظيره لجيزيؿ لعميا

تقتنع  ،ولكنيا ذىبت إلي لويس وسألتو ىؿ ىذا سيفؾ ؟ فنفي البرت وظيره لمجميور ليشاىد كؿ

الموجودين عمي المسرح والجميور نفيو السيؼ عن طريؽ رأسو.

ولما أعادت جيزيؿ السؤاؿ عميو تحرؾ ليكون بشكؿ جانبي ويصبح اتجاىو ألم جيزيؿ الواقفة أقصى يمين

المسرح وييز رأسو بالنفي  ،وىنا تشعر جيزيؿ باالرتياح وأن ىانز كاذب فتذىب إلي أميا.

أما ىانز فيشعر بأنو قد انيزم أمام كذب البرت وتصديؽ جيزيؿ لكذبو  ،فقصد أن يفجر المشكمة أكثر من
ذلؾ فمم تفمح المرة األولي فذىب إلي البرت ليستفزه وذلؾ بأداء تحية والسيؼ في يده وكأنو يقوؿ مادام

ىذا السيؼ ال يخصؾ إذن فيو لي وىو ممكي فاغتاظ البرت وسحب السيؼ من الجراب وجري وراءه
قاصداً التعامؿ معو بالسيؼ  ،ولكنو وصوؿ ويمفريد وتدخمو استطاع أن يوقؼ البرت من أي تصرؼ
خاطئ وىنا نجد البرت يستجيب لويمفريد ويقؼ في مكانو وسيفو في يده.

ولم يكتؼ ىانز بفضح البرت أمام جيزيؿ وجموع الحاضرين التابعين لجيزيؿ ولكنو قصد أيضا أن يكشفو

أمام الدوؽ وماتيمدا والحاضرين معيما إلي ىذا المكان بعد رحمة الصيد .فأخذ البوؽ ونفخ فيو ليخرج

الدوؽ وماتيمدا من كوخ جيزيؿ ليشاىدا بنفسييما النبيؿ البرت وىو متنكر في زى فبلح بسيط.
والصراع أصبح يتمثل في :
 -8صراع بين البرت وىانز وىو في كشؼ ىانز لشخصية البرت الحقيقية.
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 -2صراع بين ىانز وحبو لجيزيؿ فإن في وجية نظر ىانز أنو عندما يفتضح شخصية البرت
المتنكر أمام جيزيؿ سوؼ يفوز بحبيا.

 -3صراع بين جيزيؿ والبرت عندما نفي البرت أن السيؼ سيفو واطمأنت جيزيؿ لكبلم البرت
وأصبح ىو في صراع مع نفسو ألنو لم يستطع أن يقوؿ الحقيقية.

 -4حتى لو أن البرت كان ابن الدوؽ ووىبيا حبو فإن ىذا ال ينقص منيا شيئاً بؿ بالعكس فيو

انتصار لجيزيؿ فقد أحبيا أمير ابن دوؽ وحتى ىذا ال تعرؼ جيزيؿ أن لحبيبيا خطيبة فما زالت

ال تعرؼ الحقيقة.

 -5تصاعد الصراع عندما قصد ىانز أن يستدعي الدوؽ واألميرة ماتيمدا والحاشية التابعة ليما
ليشاىدوا بأعينيم البرت وىو متنكر في زى فبلح بسيط.

الحبكة والحركة الدرامية :
يصؿ مصمم الباليع في ىذا المشيد إلي عقدة المشكمة وىي أن البرت قد سمي نفسو لويس وتنكر في زى
فبلح بسيط ليستطيع أن يفوز بحب جيزيؿ ولما كشؼ ىانز أمره أراد أن يقتمو ؟ ولكنو تراجع  ،ونجد أن
مصمم الباليو استخدم الجرى والسي واالنحناءات واإليماءات وبعد تماماً عن أية عناصر حركة يشتمؿ
عمييا أي نوع من أنواع الرقص واكتفي فقط بما سبؽ ذكره وبذلؾ أصبح المشيد مفيوماً فيماً تاماً.

والحبكة ىنا جاءت وليده كؿ األحداث السابقة والتي نوردىا في النقاط

المختصرة اآلتية :

 -8إن البرت ابن الدوؽ كان يحب الفتاة التي تقطن في الكوخ المقابؿ لكوخ وصيفو .ومعني ذلؾ أن
البرت شخصية متواضعة ال يميؿ إلي التكمؼ مثؿ باقي النببلء في القصور ولذا فيو كان يزور

وصيفو ويمفريد بني وقت وآخر في كوخو وىنا تعرؼ عمي جيزيؿ ليس بصفتو البرت ابن الدوؽ
ولكن بصفتو لويس فقد غير اسمو وتنكر في مبلبس بسيطة تتناسب مع الوضع االجتماعي

لجيزيؿ.

وىنا تبادؿ االثنان عواطفيما وكان ما بين وقت وآخر يقوم بزيارة خفية لوصيفو ويمفريد لقضاء

وقت ممتع مع حبيبتو جيزيؿ في غفمة القصر.

وىذا الجزء ال يبدأ بو مصمم الباليو ولكنو استنتاج طبيعي لما كانت األحداث عميو بظيور البرت

وىو متخفى في عباءتو .وقمؽ ويمفريد عند استقبالو وما جري من أحداث بعد ذلؾ حتى ظيور

السيؼ الذي أخبأه البرت عند ويمفريد ليو أمر طبيعي لوجود بداية لمموضوع لم يرد المصمم أن
يظيرىا حتى ال تكون ىناؾ إطالة يمكن أن تستنتج من خبلؿ تحريؾ األحداث.
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 -2عمي الرغم من البرت لو خطيبة وىي األميرة ماتيمدا إال أنو يحب جيزيؿ .فكونو خطيب ماتيمدا

ال يعني أنو يحبيا ولكن سوؼ يكون زواجاً لو شكمو االجتماعي فقط ولمن يكون مبنياً عمي حب

 ،وقمبو متعمؽ بحب جيزيؿ وىو يميؿ إلي البساطة وعدم التكمؼ  ،والقصر يممي عميو
بروتوكوالت ىو ال يفضميا .ولذا كان

تنكره في زى فبلح بسيط محاولة لمتقرب من جيزيؿ حتى يتساوى معيا في الوضع االجتماعي.

 -3لم يضع البرت الشكؿ النيائي ليذا الحب  ،ىؿ ىؤ سيترؾ القصر ويترؾ خطيبتو ليعيش مع

جيزيؿ أم العكس ؟ ىؿ سيأخذ جيزيؿ معو لتعيش في القصر بعد أن ينفصؿ عن ماتيمدا ؟ لم

يظير البرت أي شيء من ىذا  ،كؿ ما استطاع أن

يفعمو ىو أن يتقابؿ مع جيزيؿ ويقضي وقتاً معيا في سعادة ولم يحسب لمنياية

أي حساب.

 -4كما أن البرت لم يكن يعرؼ أن ىانز حارس الغابة ىو أيضا يحب جيزيؿ ...لذا بدأ الصراع
بين كؿ من ىانز والبرت.

 -5إن محاولة ويمفريد أن يمنع البرت من التمادي في حب جيزيؿ كان لتقريره لمموقؼ فقد توقع

النياية قبؿ وقوعيا وان كان لم يكن يتوقع النياية بيذا الشكؿ القاسي إال أنو كان يتوقع مأساة
من أي نوع من األنواع كان يترؾ البرت القصر أو يترؾ البرت خطيبتو.

 -6إن حب البرت لم يكن حباً من جانب واحد ولكنو كان حباً من جانب جيزيؿ أيضا بؿ إن جيزيؿ
أيضا بؿ إن جيزيؿ كانت أكثر إخبلصاً لو وقد يقوؿ البعض إن البرت أيضا كان مخمصاً في

حبو فيو لم يحب ماتيمدا خطيبتو ولكنيا فرضت عميو ،وعمي ىذا يكون كؿ من البرت وجيزيؿ قد
وقع عميو ظمم .فقد وقع عمي جيزيؿ ظمم حبيا لشخص لو خطيبة وىنا أحست جيزيؿ بالخداع

أما الظمم الواقع عمي البرت فيو القيود التي تفرضيا الحياة االجتماعية داخؿ القصور وأنو

ال يحؽ لو أن ينزؿ إلي مستوي اجتماعي أقؿ .ولكن الحب الحقيقي ال ينظر إلي ىذه التفيات

االجتماعية وليذا فقد وقع الظمم أيضا عمي البرت حيث إن قمبو المتعمؽ بجيزيؿ يكون جريحاً

كمما التفي بماتيمدا.

 -7يعتبر النسيج الحركي الذي اتخذه مصمم الباليو خبلؿ الفصؿ األوؿ نيجاً درامياً عمي مستوي
عاؿ من األداء فقد جاء كؿ تصرؼ وكؿ إيماءة وكؿ تعبير بؿ وكان خطوة وكؿ أداء ألي

عنصر حركي في مكانو وفي حجمو الطبيعي مضافاً أيضا أنو لم يكن ىناؾ زيادة أو نقصان

في أي موقؼ فجاءت المواقؼ كميا معبرة تعبي اًر صادقاً عن مشاعر المؤدين عايشيا الجميور
وكأنو أحد أفراد المشكمة أو كأن ىذه المشكمة تمسيم عن قرب وذلؾ يرجع لقدرة مصمم الباليو

الخبلفة
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وال عجب في ذلؾ ألن يوري جريجاروفيتش ىو من أعظم مصممي الباليو في ىذه الحقبة

الزمنية وقد جاء تصميمو لباليو جيزيؿ في الوقت الذي كان والبد أن يظير عمي مستوي الساحة

العالمية عمؿ فني كبير لو قيمتو الفنية واألدبية.
 -8من المؤكد أن التصميم الحركي لباليو جيزيؿ قبؿ التصميم األخير الذي قام بو يورى

جريجاروفيتش قد قدميا بشكؿ معاصر يدؿ عمي فيمو الجيد لعناصر اإلخراج المسرحي كما أنو
قد التزم بقواعد أرسطو من حيث المثمث الدرامي وىو وحدة الحدث ووحدة الزمان ووحدة المكان.

وان دؿ ىذا عمي شيء إنما يدؿ عمي ثقافة جريجاروفيتش المسرحية الواسعة وحرفيتو العالية لفن
الباليو.
 -9لو لم تصاعد الحبكة إلي قمة أخرى لكان بالنسبة لجيزيؿ أمر ليس لو أىمية في حبيا بؿ

العكس إن خداع ألبرت المتنكر في زع فبلح بسيط وأنو النبيؿ البرت لن يقمؿ من حب جيزيؿ لو

ألن ذلؾ سوؼ يسعدىا أكثر فقد أحبيا ابن الدوؽ.
جغرافية خروج األميرة ماتيمدا والدوق من كوخ جيزيل ونياية الفصل :
يأخذ ىانز البوؽ المعمؽ عمي باب كوخ جيزيؿ وينظر إلي ألبرت ثم ينفخ فيو ليستدعي الدوؽ واألميرة من
الداخؿ  ،وىنا ينظر البرت إلي السيؼ الذي في يده ويكون ويمفريد وصيفو يقؼ خمفو واتجاىيما

لمجميور.

يتحرؾ ألبرت عمي خط المواجية لمنقطة رقم  ، 8وما أن يصؿ إلي منتصؼ المسرح حتى يمقى السيؼ
من يده  ،ثم يتحرؾ إلي النقطة  8يسار المسرح يتبعو ويمفريد واضعاً يده اليمني عمي كتفو األيمن وىو
يسير بجوار جانبو األيسر.

يخرج الدوؽ فينحنى ىانز الذي يكون واقفاً بجوار الباب .ويمر الدوؽ أمام الجميع فتنحنى الفتيات

صديقات جيزيؿ تحية لو واحتراماً كما ينحنى من خمفيم كؿ الفبلحين والفبلحات .ويرد عمييم الدوؽ التحية
بإيماءة من رأسو  ،ثم يتجو حيث يقؼ ابنو البرت الذي يتجو إليو ويحييو ىو اآلخر.

وأثناء مرور الدوؽ أمام الصديقات والفبلحين يدخؿ من فوؽ الرامب  Rampeالنببلء واألميرات لذين

كانوا بصحبة الدوؽ في رحمة الصيد ويقفون في خمفية المسرح والجانب األيسر منو أمام كوخ ويمفريد.

ثم تخرج األميرة ماتيمدا من كوخ جيزيؿ فيؤدي ليا ىانز التحية  ،ثم تتحرؾ لؤلمام قميبلًَ في الثمث األيمن

من المسرح وتقؼ في وضع منحرؼ قميبلً تجاه الجميور  ،وىنا ترى البرت أماميا فتنظر إلي يمينيا ثم

تتجو إليو بنظرة ويقترب ىو منيا لمسافة قريبة فترى مبلبسو غريبة وكأنو فبلح بسيط فتسألو بإشارات من

يدىا  ،ماذا جاءت بؾ إلي ىنا وما ىذه المبلبس التي تمبسيا ؟.
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فينظر البرت إلي ذراعيو ثم يرفع يده اليمني ألعمي وكأنو يقوؿ إن ىذه المبلبس (فانتاستيؾ) ثم يقترب

منيا أكثر ويفتح ليا يده اليمني فتضع عمييا يدىا اليسرى ويسي اًر في اتجاه أقصى يسار المسرح  ،وىنا
نجد جيزيؿ التي تقؼ مع أميا أقصى يمين المسرح تترؾ أميا وتذىب قرب صديقاتيا بخطوات بطيئة

ونظرىا إلي ماتيمدا والبرت الذى أخذىا وذىب بيا أقصى يسار المسرح وىنا تمسؾ جيزيؿ أربع فتيات في

يدييا ولكنيا تتزع يديييا منين وتجري إلي ماتيمدا أما األم فتتحرؾ قميبلً لؤلمام وأما ىانز فيتحرؾ لمقدمة

المسرح وىو يشاىد ما يجري أمامو من أحداث  ،أما الدوؽ فنجده يقترب من ماتيمدا والبرت ولكن من

الخمؼ .تصؿ جيزيؿ إلي البرت وماتيمدا وتفصميما عن بعضيما فيتحرؾ البرت بخطوات سريعة وقصيرة
تجاه اليسار وتتحرؾ ماتيمدا بخطوات سريعة وقصيرة تجاه اليمين وتقؼ جيزيؿ بينيما وأمام ماتيمدا وتسأليا

من أنت ؟ فتشير فتيز جيزيؿ رأسيا بأن ذلؾ مستحيؿ ثم تتحرؾ خطوة لؤلمام وىنا تتركيا ماتيمدا وتتحرؾ
بخطوات بطيئة تجاه يمين المسرح  ،ثم تتحرؾ في نصؼ دائرة حتى تصؿ خمؼ ألبرت.

تذىب جيزيؿ إلي ألبرت الذي يقؼ بمواجية الجميور وتسألو عنا سمعت من ماتيمدا ىؿ ىو حقيقة  ،فبل

يجيب وال يتحرؾ وتمسؾ رأسو فيبعد نظره عنيا  ،وفي الخمؼ تقؼ ماتيمدا تتابع األحداث كما يقؼ جميع
الموجودين عمي المسرح يتابعون األحدا باىتمام فعمي يمين المسرح يقؼ الفبلحون والفبلحات وصديقات

جيزيؿ وعن يسار المسرح

يقؼ النببلء وكؿ الذين كانوا مع الدوؽ في رحمة الصيد أما ىانز وأم جيزيؿ فيقفان

يمين المسرح .لقد حاولت جيزيؿ أن تسمع من ألبرت رداً عمي أن ىذا الكبلم الذي قالتو ماتيمدا غير
صحيح وغير حقيقي ولكنو ال ينفعؿ ويتحجر في مكانو.

ترجع جيزيؿ خطوتين لمخمؼ ثم ثبلث خطوات سريعة لمخمؼ ثم تتجو إلي أميا وتخمع العقد وتمقي بو

عمي األرض وما أن تصؿ إلي أميا حتى تسقط عمي األرض مغشياً عمييا فتمتؼ حوليا الصديقات أما
أميا فتحاوؿ أن ترفع رأسيا وأن تأخذ بيدىا لتنيض من عمي األرض ولكنيا ال تستطيع .وفجأة ترفع

جيزيؿ رأسيا وىي مازالت راقدة عمي األرض ثم تضع يدىا عمي أذنييا وكأنيا سمعت نداء يخيفيا وأنيا

سمعت ما لم تكن تتوقع أن تسمعو ثم تنيض من عمي األرض وتري شعرىا الطويؿ قد استرسؿ خمؼ

ظيرىا .وتسير خطوات بظيرىا وىي تنظر إلي صديقاتيا وكأنيا ال تعرفين  ،وتكون قد وصمت لمنتصؼ
المسرح  ،وىنا يتقدم منيا ألبرت ولكنيا ترفع يدىا اليمني ألعمي وكأنيا فزعت من رؤيتو ثم تجري ألعمي

المسرح ويسبقيا جميع الفبلحين والصديقات  ،وىنا تسمع لحن الحب الذي كانت ترقص عميو مع ألبرت
لعدة جمؿ موسيقية.
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الجممة األولي  :تبقي فييا ثابتة وظيرىا لمجميور ناظرة إلي األرض تجاه يدىا اليسرى والجميع ينظرون
إلي األرض أيضا.
الجممة الثانية  :تتجو ببطء لمواجية الجميور  ،ثم تتحرؾ بخطوات بطيئة لؤلمام  ،وتنتيي الجممة
الموسيقية الثانية لحن الحب ثم تقؼ مكانيا وىي تنظر إلي أعمي لتبدأ الجممة الموسيقية
الثالثة.
الجممة الثالثة  :وىي أيضا من المحن األساسي الذي سبؽ وأن ذكرناه في حديثنا في المقاء األوؿ بين
جيزيؿ وألبرت في بداية الفصؿ وىو تكرار لمحن الحب وذكرياتيا التي قد رسمتيا ليا

الظروؼ مع ألبرت .عندما أقسم ليا عمي حبو ولكنيا لم تصدفو فأخذت زىرة المارجريت
وبدأت تقطؼ أوراقيا ورقة بعد األخرى .والجممة الموسيقية الثالثة عندما نسمعيا نشعر

وكأننا نعيش معيا ذكرياتيا التي كانت في بداية الفصؿ في نفس الموقؼ السابؽ والذي
بدأتو بإحساسيا بأن شخصية قد سمبت منيا حبيبيا وذلؾ في الحمم الذي رأتو قبؿ أن
يقسم ليا ألبرت .كؿ ىذه الذكريات تمر عمييا ثم تجدىا ترفع يدىا ألعمي ثم تنخفض

اليدان ألسفؿ في يأس واحباط لتبدأ

الجممة الموسيقية الرابعة  :وىي أيضا تابعة لمحن األساسي (لحن الحب) وفييا تتحرؾ جيزيؿ يسار
المسرح قميبلً وكأنيا تقطؼ الزىرة ثم تعود إلي منتصؼ المسرح بأداء حركة جميساد

 Glisssadeكما سبؽ وأن أدتيا ولكن األداء ىنا بصورة ضعيفة جداً  ،حتى تصؿ إلي
منتصؼ المسرح.

الجممة الموسيقية الخامسة  :تجمس جيزيؿ في مقدمة المسرح عمي رجميا اليسرى مع رفع ركبة الرجؿ
اليمني ألعمي ووضع قدم الرجؿ اليمني عمي األرض وتمثؿ أنيا تنزع أوراؽ الوردة كما

سبؽ وأن نزعتيا أمام ألبرت ثم تبدأ

الجممة الموسيقية السادسة  :وفييا تنيض جيزيؿ من عمي األرض ببطء م تضع يدىا اليسرى عمي قمبيا
وتتحرؾ في نصؼ دائرة عكس عقرب الساعة في حركة بطيئة متثاقمة ألعمي المسرح

قميبلً حتى تصؿ إلي منتصؼ المسرح وىي تتألم ثم تنظر إلي األرض وتصطدم بالسيؼ
الممقي عمي األرض فتمسكو من طرفو الحاد وتسحب مقبضة عمي األرض وتتحرؾ بو

ألعمي المسرح بظيرىا تجاه يمين المسرح ثم تتحرؾ وىي تسحبو أيضا عمي األرض تجاه
يسار المسرح إلي يمين المسرح مرة أخرى وىي أيضا تسحب مقبضو عمي األرض حتى

تصؿ إلي النقطة رقم  ( 6في كؿ تحركات جيزيؿ تتحرؾ معيا مجموعة الفبلحين

والصديقات تبعاً لحركتيا ).
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إن حركة السيؼ عمي المسرح كانت ترمز إلي أنيا حركة مثؿ حركة األفعي وكأن صاحب ىذا السيؼ قد
صوب ىدفو إلي قمب جيزيؿ واستطاع بحيمو أن يجعميا تحبو وىو يعمم تمام العمم أن لو خطيبة من

وسطو االجتماعي فمماذا جاء ؟ لقد نفذ السيؼ إلي قمبيا فأصابيا الحب وفي بعض الكتب أن جيزيؿ

صوبت السيؼ إلي قمبيا فقتمت نفسيا وىذا

ال يصح درامياً ألن الكوريوجرافي ( مصمم الباليو ) قد ميد كثي اًر أن جيزيؿ مصابة بالقمب وأكد ىذا

التمييد حتى يستطيع أن يصؿ إلي الشكؿ الدرامي األمثؿ.

تصؿ جيزيؿ إلي النقطة  6وترفع السيؼ وتضعو عمي صدرىا ثم تجري في خط دياجناؿ ()Diagonal
لمنقطة رقم  2وىنا يظير ليا ىانز فيأخذ منيا السيؼ بيده اليسرى ويمسكيا من وسطيا بيده اليمني

ويحاوؿ أن يسأليا عن ما ىي فيو ولكنيا ال تعطيو الفرصة فيي ليست في حالة طبيعية فيي في حالة

ىستيرية .زتجري منو ألعمي من النقطة رقم  7فتجد نفسيا أمام ماتيمدا فتنزعج وتفر ىاربة من أماميا

وتجري تجاه الكوخ فتجد أميا التي تحضنيا وتحاوؿ أن تمسح عمي شعرىا بحنان وتشير إلي الكوخ وكأنيا

تقوؿ ليا تعالي ندخؿ إلي الكوخ لتستريحي.

ثم نستمع إلي لحن المعب والتي كانت تمعب عميو مع ألبرت وىو قرب نياية رقصة الفالس مع مجموعة

الفتيات الصديقات ال تستجيب جيزيؿ الكرم األم وكأنيا لم تسمعو ويتبلشي المحن وتتحرؾ جيزيؿ في

اتجاه يسار المسرح الذي يقؼ فيو ألبرت فتجري نحوه وتحاوؿ أن تحصنو ولكنيا تخطئ اليدؼ فبل تجده

أماميا فتتحرؾ لمنتصؼ المسرح وتؤدي جزءاً من الرقصة التي كانت تؤدييا مع ألبرت والتي فييا إمبواتيو

 Emboitesويعود المحن ثم يتبلشى المحن وتقؼ بمواجية الجميور وتشعر أن قمبيا يؤلميا وتضع يدييا
االنثتين عمي قمبيا وتتحرؾ إحدى عشرة خطوة لمخمؼ ثم فجأة نجدىا تتحرؾ بسرعة عمي غير ما كانت

فقد كانت حركاتيا بطيئة ولكنيا ىنا تتحرؾ بسرعة راسمة دائرة عمي المسرح بخطواتيا السريعة وكأنيا

تبحث عن شيء وتعترضيا أميا ثم ألبرت ثم تصؿ إلي النقطة  6ثم تتحرؾ بخطوات جانبيو تجاه النقطة

رقم  3وظيرىا لمجميور وصديقاتيا يتبعنيا من أماميا فيتقدم ليا ىانز فتعود بخطواتيا إلي أعمي المسرح

إلي النقطة

 6بخطوات جانبيو وظيرىا أيضا لمجميور وتتبعيا الصديقات والفبلحون أيضا ثم تعود بخطوات جانبيو

إلي أسفؿ ثم تعود مرة أخرى إلي النقطة  6عمي ذلؾ في تصاعد موسيقي وحركي أسرع فأسرع وىانز

يتبعيا ويمسكيا  ،ويشعر ىانز أنيا تبحث عن أميا فيشير بيده اليمني تجاه النقطة رقم  2حيث تقؼ أم

جيزيؿ فتجري جيزيؿ نحو أميا التي تستقبميا في حضنيا ثم تترؾ جيزيؿ أميا وتجري تجاه يسار المسرح
ويجرى ألبرت بين يديو وترفع جيزيؿ يدىا اليمنى ألعمى وتسمم الروح بين يدى ألبرت فيضعيا عمي

األرض بحنان بطء وىو ال يصدؽ.
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وتثور ثورتو فيرجع لمخمؼ ثم يشير بيده اليمني عمييا وينظر إلييا وكأنو في حمم وليس حقيقة أماتت

جيزيؿ حبيبتو إن ىذا ال يصدقو عقؿ كيؼ ذلؾ ؟!.

ثم يجد نفسو أمام ىانز فيمسكو بيده اليمني وبيده اليسرى ويشده حيث ترقد جيزيؿ فاقدة الحياة وساكنة

الحركة ليريو ماذا فعؿ بيا فينفعؿ ىانز ويسحب يده من يد ألبرت (وىنا نجد أن النببلء واألميرات والدوؽ

واألميرة ماتيمدا يخرجون من عمي المسرح

وال يبقي عمي المسرح سوى الفبلحين والفبلحات والصديقات وأم جيزيؿ وىانز وويمفريد تاركين ألبرت

معيم) ويرجع ىانز خطوات لمخمؼ رافضاً أنو ىو السبب في موتيا ويشير بيده إلي ألبرت إنو أنت السبب

فيجرى ألبرت إلي السيؼ ويأخذه ويتجو نحو ىانز ولكن ويمفريد يتدخؿ ويمنعو فيترؾ السيؼ ويعود إلي
جيزيؿ وينظر إلييا فيتأكد أنيا ال تتحرؾ لقد ماتت جيزيؿ وقد فقدت الحركة والحياة لقد ضاعت حبيبتو
ماذا يفعؿ ؟ وينيض ويذىب إلي مجموعة الواقفين يمين المسرح في الخمؼ فيديرون ظيورىم لو ثم

ويذىب إلي مجموعة الواقفين يسار المسرح بخطوات سريعة فيديريون ظيورىم أيضا والكؿ ينظر إي

األرض من ىوؿ المأساة المفجعة فيعود ألبرت إلي منتصؼ خمفية المسرح ويرفع يده إلي السماء ويطمب

الصي من اهلل عمي ما أصابو في حبيبتو ثم يرجع إلي جيزيؿ وىي ممقاة عمي األرض فيرفع نصفيا

العموى بين يده ويضع رأسو عمي صدرىا والجميع عمي المسرح منكسو الرءوس حزناً عمي فقدان الحبيبة
جيزيؿ.

الصــراع :
منذ أن دخمت ماتيمدا عمي المسرح أصبح المسرح كمو في حالة صراع وىو يتمثؿ في اآلتي :
 لم يغادر الفبلحون والفبلحات وصديقات جيزيؿ المسرح بؿ دخمت أيضا مجموعة النببلء
واألميرات والحاشية التي كانت مع الدوؽ في رحمة الصيد وأصبح المسرح يحتوي عمي

المجموعتين أو الفئتين الفئة الحاكمة والفبلحين معاً في موقؼ واحد فظير التباين بين مبلبس

الفئتين.

كما أن الفبلحين والفبلحات والصديقات كانت انفعاالتيم وتحركاتيم مع جيزيؿ بإحساس بالقمؽ

عمييا .أما الحاشية فيو ال يتحركون ولم ينفعموا ألي موقؼ.

 نبلحظ أيضا أنو بعد أن فقدت جيزيؿ الحياة تركت ماتيمدا والدوؽ وكؿ الحاضرين معيما المسرح
وخرجوا من أمام مجموعة الفبلحين وىذا يعني أنيم أىم منيم فيم في المقدمة والفبلحون في

المؤجرة .وخروجيم دؿ عمي عدم اكتراثيم بما حدث وال يوجد لدييم أي إحساس مشترؾ بمشاعر
ىذه الفئة.
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 لم تترؾ صديقات جيزيؿ لحظة واحدة فقد كانت تحركاتين تابعة لتحركات جيزيؿ وىي تعيش

ذكرياتيا وفي حالة االحتضار وحاولن أن يساعدنيا ولكن لم يكن بيدىن أية مساعدة يستطعن أن

يقمن بيا وىي في لحظاتيا األخيرة.
 أم جيزيؿ ىذه األم البائسة المسكينة التي فقدت ابنتيا الوحيدة حاولت بقدر

ما استطاعت أن تثني ابنتيا عن المعب لظروؼ مرض قمبيا  ،ولكن القدر كان أقوى من كؿ

نصائحيا .فقد أصاب ابنتيا مرض الحب أيضا الذي أدي إلي

وفاتيا عذراء.

 ويمفريد ىذا الوصيؼ المخمص لقد كان عنده بعد نظر قوى فقد حاوؿ منذ البداية أن يمنع ألبرت
من التمادى فى عبلقتو مع جيزيؿ ولكن رأيو لسيده ألبرت لم يكن مطاعاً فجاءت النتيجة وىى

موت جارتو جيزيؿ.

 استطاع ويمفريد أن يمنع جريمة القتؿ التي كان ألبرت يحاوؿ أن يقوم بيا حيث كان يريد أن يقتؿ
ىانز بعد موت جيزيؿ وقبؿ أن تفوت أيضا.

 ىانز ماذا حصد من تصرفاتو لقد كشؼ ألبرت أمام جيزيؿ فيؿ كان يتوقع

ما وصمت إليو النتيجة أم أن حبو األعمي وحقده عمي ألبرت تسبب في ىذه النتيجة .لقد كان

بتصرفاتو اليوجاء عنص اًر لمشر منذ بداية دخولو .فقد أعماه حبو الشيواني عن حقائؽ األمور وقد
أشرنا إلي ذلؾ عندما نظر من فتحو مفتاح باب الكوخ وجاءت النتيجة أن تركت جيزيؿ الحياة ببل
عودة  ،لن تعود ال إلي أميا وال إلي حبيبيا وال إلى من يحبيا من تمقاء نفسو وىو ىانز وال

لصديقاتيا  ،استراحت من كؿ من يخادع واستراحت من آالم قمبيا الضعيؼ المريض واستراحت

من الحمم الذي كان يقمقيا وىو أن حبيبيا متعمؽ بإنسانة أخرى.

 أما جيزيؿ ذات القمب الضعيؼ المريض والذي أصابو الحب أيضا فقد منحتيا األقدار الحب
القاتؿ أحبيا ىانز بحبو األىوج فكانت ضحية لو وأحبيا ألبرت وبادلتو الحب ولكن ضعفو أمام

خطيبتو وعدم استطاعتو مواجية الموقؼ وأن يدافع عن حبو كان سبباً في موتيا .إن ىذا الجسم
الرقيؽ لم يتحمؿ الصدمات الكبيرة التي إصابتو فصاعت جيزيؿ ضحية كؿ الظروؼ.

 ألبرت ىذا الحبيب الرقيؽ المشاعر – لقد أحب جيزيؿ فعبلً ولكن كان خاطباً لماتيمدا األميرة

كشكؿ اجتماعي يفرضو القصر ولكن قمبو ينبض مع الريؼ الذي منو جيزيؿ  ،ىذا الريؼ الذي
يعطي الحياة لكؿ البشر فوجد نفسو ىناؾ .أحس بالحياة وشعر بدؼء الحب وروعة اإلخبلص

وتعاون ىذه الفئة مع بعضيا ومشاعرىم المشتركة ووقوفيم مع بعضيم في الشدائد .أما القصر

فقد انصرؼ أىمو من الموقؼ في تعاؿ وعظمة أما ألبرت فمم يخرج من الموقؼ بؿ عايشو وترؾ
الجميع يخرجون وبقي ىو مع حبيبتو التي تركتو إلي األبد.
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 بيذا تنتيي قصة الحب الخالدة في الفصؿ األوؿ لباليو جيزيؿ عمي الرغم من أن عرض ىذا

الباليو يشتمؿ عمي فصمين فياترى ماذا يمكن أن يحدث فى الفصؿ الثانى وقد ماتت البطمة ؟ ىذا

ما سنعرفو في الجزء الثالث من كتاب الدراما الحركية إن شاء اهلل وىو عن الفصؿ الثاني لباليو

جيزيؿ.

واهلل ولي التوفيق
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