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 الخالصة
بتعاد عن ي واالتعالال الى مرحلة من  الباليه وصل للرقص الدرامي ، بعد أن  بينا باوش تأسيسالبحث  تناول  

 نعتاقها بعد ،الخطورة مكمن كونه،  موضوعاً ملتبساً   ظل الذي  الجسد سيد الموقف ، منهموم  الناس ، لتجعل 

ً وفقجاء البحث ف المقدس، من طوق :هل يمتلك  مشكلة البحثو، مقدمة وتضمنت التعريف بالبحث  :تالي لل ا

 الراقص،تكمن حدود  أين؟ ثم العرض التي صاغها بذات القصدية، ه يصال خطابإل ، التعبيرية الراقص القدرات 

ً  بحثاً فجاءت بكونه  أهمية البحث أما  وحدود المخرج؟ الدرامي المسرح أسس لنوع خاص سمي ) ، تجريبياً  عمليا

  الجديدة –لغة الجسد القديمة  :األولالمبحث  إلىم البحث بقيادة الجسد ، وقس  يسعى لتحرر الجسد ( ،الراقص

 وألغت من التقنيات ،  استفادت باوشكيف والبحث  نتائجومن ثم  اوش ،عند ب األداءخصوصية  :المبحث الثانيو

،  لتشارك الجمهور من خالل خلطة فنية التشبه إال نفسها ،وخرجت من العلبة االيطالية ، حدود الزمان والمكان

  .  بالمصادر والمراجعالئحة واعتمد البحث على 

 

 

 

The Peculiarity of Performance in the Dramatic 

Dance of Pina Bausch 
 

 

ABSTRACT 
The research discusses how Pina Bausch established the dramatic dance, making the body the 

master of the scene, which remains an equivocal matter, being dangerous, after freeing from 

the sacredness. While ballet dance approaches a stage of condescending and not expressing 

people’s concerns. This research consists of the introduction defining the research and the 

problem statement through elaborating the following questions: Does the dancer have the 

expressive abilities to deliver his or her discourse with the same intent of the show? What are 

the dancer and director’s limitations? The research uses practical and empirical 

methodologies establishing a distinct type of dance called (Dramatic Dance Theater), which 

seeks to unleash the body by the body. The research consists of three sections, the first one is 

the old and new body language, the second section is the exclusiveness of Bausch’s 

performance while the last section is the research results and how Bausch availed of 

technologies /techniques eliminating the bounds of the time and place and getting out of the 

Italian norms to show an assortment of art that resembles nothing but itself. Finally, the 

research depends on a list of different references and resources. 
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 : المقدمة
يضطلع الممثل بجسده بمهمة تحقيق الهدف الذي يتكون من  دالالت متنوعة  إلى المتلقي ، حيث تتحول األفعال 

، تعمل في شعور وال شعور المتلقي ، الذي يحولها بدوره إلى معان مفهومة ، على الرغم   symbolsإلى رموز 

ول األول عن قي بنفس القدر، ولكنه هو المسؤمتلن كل ما يصدر من جسده يصل إلى البأمن انه، ال يمكن الجزم ،

للمتلقي . وتكون وفق توظيف داللي وجمالي قصدي،  من  يالمخرج من معان /إيصال ما يدور في ذهن الكاتب 

فنية ،مبنية على  –خالل تشكيالت الجسد لدى الراقصين ، وبالتالي ستتم قراءة العرض وفق رؤية اجتماعية 

خارج األًطر التقليدية ، تساهم بجعل المتلقي توظيفها بأدوات بسيطة  إلىباوش  ، و تعمد التأمل والتحليل والتفكيك

ً في الحدث  الذي يقع في مفترق طرق بين األنواع المسرحية ، من خالل المسرح الراقص ، فاعالً ومشاركا

 بالشكل التالي : مشكلة البحثولهذا تطرح الباحثة األخرى .

، إليصال خطاب العرض بذات القصدية  اإلرساليةهل يمتلك الراقص القدرات التعبيرية والمؤهالت  -1

 التركيبية التي صاغها العرض؟ 

 وحدود المخرج ؟ الراقص،تكمن حدود  أين  -2

وكيف أثر وتأثر كثيراً بما سبقه.  ولكنه   العشرين،طبيعة النتاج المسرحي في القرن  إبراز إلى يهدف البحثو 

 ً تتناسب مع روح وحاجة  وخصائصه، التيعندما قدم أشكاالً غير مسبوقة، ومنها الرقص الدرامي  قفز عاليا

ً  المرحلة، مما  ألنهالمنهج السيميولوجي لها،  البحث واتخذ المتلقي.ساهم بتطوير الذائقة الفنية لدى  ،شكل صنفا

 وفق ما تحمله من موهبة  ،  قصدياً وطرائق التحليل، وكان اختيار الراقصة باوش  بحثيتوافق مع توجهات ال

مت ــ، وقسكي ، وهذا يتفق مع مريدات البـحثبالدقة العالية والتعبير الحر أعمالهاعالمي ، وتميز  وحضور   عالية  

 الئحة المصادر والمراجع (.ائج،المبحث الثاني ، النت، األولالمبحث  الملخص ، المقدمة،ا إلى ) ــالباحثة دراساته

 

 األولالمبحث 

 الجديدة –لغة الجسد القديمة 

بصرية اقرب إلى  ت نتج صورة البشرية، التيالمنبع األولي لتطور اللغة  body languageت عد لغة الجسد  

"فحين نظر اإلنسان األول إلى  وإيماءاته.يريد اإلنسان التعبير عنها، الستجابة اآلخرين إلشاراته  الداللة، التي

ً غير محدد المعالم ، فسعى أن يتعلم التمييز بين األشياء التي يتعامل بها في حياته ، فلم يجد  الكون،وجد عالما

سوى أن يستخدم حواسه  في محاكاة األشياء ، ومن ثم  أن يأتي بكم هائل من اإلشارات واإليماءات ،معبراً بها 

وكانت إشاراته وإيماءاته صوراً ورموزاً شكلت مفردات لغته الجسدية...  األخطار ... ن نفسه أو مدافعاً ضدع

 ...تمنحان اللغة الجسدية تلك الطبيعة الثنائية، وسيلة لالتصال. في الوقت نفسه ورمز   إنها صورة  
1
   

الرقصات البدائية وبمرور الزمن شغل الجسد، اهتمام كل المعتقدات الدينية والحضارات والثقافة، وظهر في 

والطقوس الدينية األولى وفنون الرسم والنحت.، فأمام هذه البدائية والتلقائية في التعبير، وقلة حصيلته اللغوية 

،التي تعتمد على الصوت ، وجد اإلنسان نفسه ،يحاكي كل شيء بجسده حيث "كان يرقص بدافع المسرة 

 ً ً  ،ويمارس طقسا ة الرقص، ويصلي ويشكر ويثني، كلها بحركات راقصه "،وهو يتحدث إلى آلهته بلغ دينيا
2
  

جسد الممثل في المسرح ،له قدرته على تقديم كل معقد من المعاني والرموز، باعتباره الرمز المادي كان    

الرئيسي، حيث يقدم دالالته ،من خالل مظهره الخارجي ،وأفعاله وسلوكياته، وبإمكانه التعبير عن المكان 

حتوى القصصي ،من خالل أداءه الصامت ، وتفاعله مع أدوات المسرح ،من السينوغرافيا والزمان والم

                                                           
1
 .51،ص  8991فيشر، ارنست ،ضرورة الفن ،تر: اسعد حليم، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
2
المصرية العامة ، تاريخ المسرح في ثالثة أالف سنه ،تر: دريني خشبة ،القاهرة، المؤسسة  تشلدون تشيني ، 

 .88للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ص
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والموسيقى إلى المتلقي ،كما يقول ميشيل  فوكو " الجسد هو السطح الذي تنقش عليه األحداث نفسها ،والذي تقتفي 

وهرية ثاره اللغة ، وتقوضه األفكار، ومحور الذات المفتتة ،التي تتبنى وهم الوحدة الجآ
3
 

عندما ازدهرت اليونان ،كانت الفرصة مهيأة ، الستخدام الجسد اإلنساني ،للتعبير من خالل االحتفاالت ف         

 ً  الدينية  في المعابد ،ثم خرجت للشوارع ،في عروض دنيوية ، ثم من الشارع إلى المباني ،التي شيدت خصيصا

اريخ  لها  ،ولعل ظهور ) ثيسبس( أول ممثل محترف في الت
4
  ً للكورس ،كان  في مفهومها الشائع ، لكونه رئيسا

 -8يضطلع بتمثيل شخصيات مختلفة  .... يلبس قناعاً مختلفاً ومالبس مختلفة ، فارتكزت المسرحية على دعامتين 

الفن األدبي المسرحي  -2الفن اإليمائي 
5
ومن هنا نستطيع القول: إن األداء الجسدي للممثل ،كان يمثل إحدى  

الدعامتين اللتين يقوم عليهما فن المسرح ،منذ بداياته عند اإلغريق ، بشكل غريزي ،يعتمد على الحركة واإليماءة 

يقوم  عن ثيسبس  "إنه كان أدوينواإلشارة ، وبنفس القدر الذي كان يعتمد على أدائه الصوتي، كما يقول 

بالتجريب، في المقاطع الغنائية واإليماءة والحركة والرقص، في سياق تمثيله للشخصيات المتعددة بنفسه 
6
 

ات وحركات مسبوق، كان يقوم بنفسه بتصميم اإليماء غير   وعندما اوجد اسخيلوس الممثل الثاني، في تطور  

ة التعبير الجسدي ،وفي أوضاع الممثلين ،وزاويا غير في طبيعالممثلين، ثم سوفوكلس الذي أدخل الممثل الثالث، ف

الرؤية ،التي مازالت سارية إلى أالن ،ويعتبر سوفوكلس أول من درب على المهارات الصوتية والجسدية  ،مما 

بيدس ثائراً على كل ما سبقوه ،فقدم الشخصيات كما هي في يور أعطى الفرصة للممثلين لتقديم مواهبهم  ، ثم يأتي

،وأكثر اقتراباً بالحياة والواقع  نسانيةً اقترح على ممثليه "أن يكونوا أكثر الواقع ،وا
7
 . 

ثم تطور فن الممثل مع انتشار الكوميديا ،وكيف استفاد الجسد ، من مهارات العبي األكروبات والراقصين  

 ً والمشعوذين "ارتجلوا سكتشات عن هرقل وهو يقاتل عمالقا
8

التغيير بشكل  األمر الذي بدأ معه الممثل في  

الممثل  دخل  الذي أ ومع ظهور ارستوفانس، قدر من الطاقة ، جذري في  تعبيرية جسده ، ومن ثم منحه أقصى

في تجسيد الشخصيات  ،ورغم أنهم  ،ممثلوه نضجاً غير مسبوق قدمحيث الرابع والخامس والمجاميع والكورس ،

ل األداء الصوتي ،والتمثيل الصامت ،وكل التفاصيل قدموا صوراً كاريكاتورية ونمطية ،إال أنهم فعلوها بحي

 الحركية واإليقاعات الجسدية. 

وفي المسرح الشرقي اعتمدوا في إيصال الرسالة للمتلقي ،من خالل "ثماني حاالت : الشهوانية الهزلية،         

المثيرة للشفقة ،المهتاجة ،البطولية ،المرعبة، البغيضة، المدهشة
9
، إنه عرض للمشاهدة  يمكن مسرحته  

باإليماءات فقط ، بل، إنهم عرفوا التمثيل ،على أنه التصوير باإليماءات ،حتى المناظر ،كان يتم اإلشارة إليها  

ً  كان التمثيل في الهند القديمة وعن طريق اإليماءات ،  مم بشكل  مشابها لفن الرقص ،وأكثر شكلية وأسلبه ، وْمص 

 -عقلنة الجسد -ج مدروس لعمل اإلرادة الواعي، أو ما يسمى فلسفي، إنه نتا
10

 من التمثيل في الغرب.  وأقل انفعاالً 

من هنا نستشف أن أي تطور مسرحي لم يحدث، في المساس بثنائية الممثل / الدور منذ أيام اإلغريق وحتى      

باعتبارها لغة تعبيرية ، وبالتالي لم   . فال وجود للحدود الفاصلة  تفلسف لغة الجسد،القرن الثامن عشرمشارف 

ظهرت عدد  التاسع عشر،و ولكن في القرن الثامن عشر  يكن تطور تقني  في مجال الممثل وعالماته الداللية ،
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، نتيجة تحوالت فنية مواكبة للتحوالت االجتماعية من التساؤالت ،بين أنصار نظرية االنفعال ،وعدم االنفعال 

،  Shaw، "وشو"  Ibsenأن كتاباً مثل "إبسن"  تعالج مشكالت حقيقية ، وال شك التي، ية  واالقتصادية والسياس

   قد ساهموا في إحداث تغيرات فعالة . Anton Chekhovو "تشيكوف" 

الشاعر النرويجي "إبسن" اعتنق مذهب الواقعية في األدب ،عقب الحروب التي خاضتها روسيا مع الدانمارك ثم ف

مع فرنسا ، وما تبعها من معاهدات ، وأحداث سياسية ، وهزات اجتماعية ، فكرس نفسه لتشخيص أمراض 

وم ببث الدالالت النابعة من دخيلة ظهرت بواطن النفس البشرية ،بابتكار مجموعة من اإليماءات ،تقفالمجتمع ، 

فكتب مسرحياته باللغة التي يتحدث بها الناس ، كما الشخصية وتداعياتها ، عن طريق مناجاة الشخصية لذاتها ، 

في مسرحية أعمدة المجتمع" التي عالج فيها مشكلة النفاق االجتماعي ، ومسرحية " بيت دمية " التي وجه فيها 

وعدم مساواتها بالرجل ، باعتبارها إنساناً له شخصيته وكرامته ال ،أة في المجتمع سياط نقده إلى وضع المر

  مجرد دمية ال دور لها في الحياة ، سوى إمتاع زوجها وتسليته.

ولكنهما لم يشكال منهجاً حتى ه في العالقات اإلنسانية واالجتماعية " آراء،وكذلك  "شو" فقد تضمنت مسرحياته 

ً لى يد جوته الذي رفض أن يكون الفن مطابقظهور عصر المخرج ،ع للحياة، وساكس مننجن ا
11
الذي رأى أن  

 مايجري على المسرح انعكاساً للواقع.
فقامت العديد من الدعوات والدراسات في العالم المعاصر ، تتهم اللغة الكالمية بعدم قدرتها على التواصل بين بني          

البشر،فانقطعت الفعالية بين البشر ، ومع فساد اللغة فسدت الروابط االجتماعية،  وبالتالي فقدت اللغة الكالمية معانيها ، 

ين  لغات آلية ، ومع انتشار وسائل االتصال ،ومحاوالتها تضخيم لغة الكالم ،وحشوها تيوظهرت بعد الحربين العالم

بالمعاني والشعارات الزائفة ، حتى أصبحت السمة الجوهرية المشتركة في العالم الحديث ، هي محاولة  البحث عن لغات 

بعضها ، والعودة إلى طبيعتها األولى  ،  واتصالها بينتعبيرية  أخرى ،بديالً ومنقذاً للبشرية ،التي تقطعت أوصالها  

كل ذلك جعل المسرحيين في النصف الثاني من القرن العشرين،  يبحثون في ثقافة وتراث العالم ، لينهضوا بلغة 

 والذي حيث النص مجرد جزء من العرض،  ،درامي-ما بعد التي أخذت تتشكل شيئا فشيئا مالمح مسرحالجسد  ، 

مكثفاً، مما أعطاه قيمة قول  األدائي،  بل وصل األمر إلى منح الجسد حضوراً -فعل الممثلهو للنص روحه  ييعط

دون كالم، فغدا هو نفسه عالمة. أنها عودة منتقمة للجسد، خارقة لألشكال والشفرات الفنية السائدة، المرتبطة في 

 .المجديدة للع رؤيةالغالب بقيم المجتمع والقهر الممارس على الفرد،  مبلورة ل

آرتو فكان          
12
عن لغة تعبيرية عالمية ، أو مسرح متعدد الثقافات ، وكان الجسد هو  وابحث من أوائل اللذين  

 المنوط به تحقيق ذلك ،فاعتمد على منبعين:

من خالل معرفة نشأة المسرح في الغرب القديم ،وجوهر بداياته  ،: تأكيد انتمائهم للثقافة الشعبية  النبع األول

 الدينية  ،التي اتخذت شكل االحتفال الجمعي. 

: البحث في تقنيات مسرح الشرق األقصى ، باعتباره النموذج  المفتقد في المسرح الغربي  ،والذي  النبع الثاني

الروح اإلنسانية ،التي سحقتها اآللة والضغوطات بمقدوره التعبير عن ، يتفق في بحثهم عن معادل فني جديد 

الصناعية العالمية "فلجأ إلى اإلشارات أو الحركات العنيفة أو األصوات الفطرية  ،من خالل طاقة ال شعورية 

،يقصد بها التعبير عن عالمه الداخلي ،وال يخضع  فيها اإلدراك من قبل المتفرج ،لمنطق العقل وإنما لطاقة 

 "اإلحساس
13
ذه الغاية في بالتالي سعوا إلى إعالء شان جسد الممثل ،كونه الوسيلة المثلى ،التي كانت تحقق هو 

 الحضارات القديمة. 

                                                           

 

 
12
شاعر سريالي وممثل ، و ناقد وكاتب ومخرج مسرحي   (1948 1896) مرسيلياانطونين آرتو : ولد في  

ساهم في بلورة ما يعرف بمسرح القسوة في كتابه الخاص " المسرح و قرينه " الذي يعد المرجع األول  فرنسي.

 و التمرد عليها . الواقعيةلتوجهه المسرحي . و يعد أرتو امتداداً طبيعياً التجاهات رفض 
13
إبراهيم، عواطف، تقنيات األداء التمثيلي بين التعبير الصوتي والجسدي، دراسة في نظريات التمثيل وتأثيرها  

 . 32، ص 8991على المسرح المصري،  جامعة اإلسكندرية، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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فقد كان هو نفسه جسداً معذباً من قبل واقعين: الواقع النفسي ،، بامتياز مفكر الجسد ومتمردهويعتبر أرتو        

رغما عنه، بقدر إلهي، أو بواسطة الوالدة. من هنا كان من   قذف إلى واقع العذاب المزدوج والموضوعي. وقد

خاصة مجرد سيرة ذاتية، وإنما هي صورة محنة ة آرتوالالضروري صياغة جسده الخاص، وهنا ال تكون سير

ً  ، (مسرح القسوة)ليؤسس ،  اإلنسانية ومصيرها مدفوعة إلى تخومها العديد من جوانبه من مسرح  مستلهما

الذين  ،بالمكسيك Tarahumaras طاراهوماراس هنود ومن تجربة الكينونة التي يعيشها جزيرة بالي

قبل أن يتوجه إلى ايرلندا ليعايش السلت، ويطرد من هناك مباشرة إلى معزل ) 8953سنة  آرتو عايشهم

  .  األمراض العقلية(
.إلى المسرح، وإنما ينتمي إلى الكتاب -مكتوب وملفوظ أنه شيئبما   ،ال ينتمي الحوار" ل آرتويقو

14
إنه فاقد  "

فهو المسرح الحي الذي يستثمر ملء فضاء الخشبة  ، آرتو إليهلكل رابط بالواقع وبالحلم. أما المسرح الذي يبشر 

رقص ، بواسطة الفنون الحركية وال، ويعطي الوالدة في هذا المكان الملموس للظهور الميتافيزيقي للجسد 

منه بإعادة  فن المسرح   والتمثيل الصامت والغناء ، إلعادة العالقات الحميمة ،بين الممثل والمتلقي ، إيماناً 

وتحجيم دور األدب لصالح تقنيات  ،ليتجاوز الحياة الواقعية ، وليعبر عن الشعور اإلنساني ،بصورته الفطرية 

االحتفالية القدرة على اإليحائية  –شكال البدائية ألالعرض ،بدون إلغاء للكلمة بشكل نهائي ، عندما وجد في ا

في التعرية القاسية ،للصراعات المتأصلة  وسيلتيه،متخذاً من السحر واألسطورة ،ة للتعبير ،عن الدوافع الفطري

بصرية من خالل تضافر عناصر  –"الذي يساعد على خلق لغة سمعية  -الجمعي  -في الالوعي اإلنساني 

اإليماءة والتشكيل واإلضاءة والحركة لتحقيق ميتافيزيقيا اللغة
15

 

وحاول بروك           
16
السعي إلى توحيد المجتمع العالمي ،من خالل اكتشاف الخبرات اإلنسانية هو اآلخر  

ً في الجسد التي تجعل كل ماهو غير مرئي مرئيالمشتركة ومزجها ، ووجد ضالته  على الخشبة ،فبحث في  ا

عملية األداء التمثيلي في ضوء ما يعرف  المعاني والدالالت من مختلف الشعوب ،من خالل جسد الممثل ،مفسراً 

ً غير مرئية ، يلتقطها الممثل ،ليعب –بالتدفق أو اإلرتعاشة الداخلية ،التي تتولد نتيجة حركة داخلية   ر عنها خارجيا

من اجل تنمية االستجابات الفطرية  Improvisationمن خالل جسده وصوته ، فركز على تدريبات االرتجال  

لم يتخلى عن ،"لكون لغة الجسد لغة قائمة بذاتها ، يمكن أن تحيا بعيداً عن اللغة المنطوقة ، وهو كزميله آرتو ،

ولكنه رغب في توظيف المعنى في إطار اشاري ، يكون الجسد ابلغ في إعادة صياغة المعاني ،اللغة المنطوقة 

التي تكمن في اللغة المنطوقة ، والدالالت 
17

أو سيئة ... هل يمكن جعل  ةجيدكان هدفنا من كل التجارب ...."  

ماهو غير مرئي مرئياً ،من خالل حضور المؤدي 
18
 . 

وها هو كانتور     
19
أن التظاهرة االحتفالية ،البد أن تعود ، عندما نظر إلى الجسد نظرة فلسفية  أيضايرى  

 مغايرة "اقرب إلى الميتافيزيقية ،هذه الصورة المثالية لإلنسان المغمور، في الظالم الدامس ،كما لو كان سائراً 

                                                           
14
 33 ، ص8913غاليمار، عام آرتو،انتونان  المسرح وقرينه، مسرح القسوة،دار  
15
المعاصرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،المكتبة الثقافية القاهرة،  صليحه ، د نهاد ،المدارس المسرحية 

 . 37، ص8913
16
من اصول روسية ، درس في اكسفورد ومارس التمثيل واإلخراج  وهو  8923بيتر بروك : ولد في لندن عام   

في العشرين من عمره، عمل على أصول الفرجة الدرامية وطقوسها األنتروبولوجية بعد ان زار آسيا وأفريقيا 

اً بباريس ،يطبق فيه نظرياته المسرحية، وأمريكا الالتينية ، واستدعته منظمة اليونسكو ،لتشيد له معمالً مسرحي

ألف عدد من الكتب منها : الفضاء المسرحي الفارغ والنقطة المتحولة والباب  .في السبعينيات من القرن العشرين

  .المفتوح
17
 . 31ص  2773الكاشف، مدحت، اللغة الجسدية للممثل،  أكاديمية الفنون القاهرة،  
18
 .15، ص8913، القاهرة 122، تر: فاروق عبد القادر كتاب الهالل ، عبروك ، بيتر، المساحة الفارغة 
19
عمل رساماً و كاتباً و مخرجاً مسرحياً، و يعد من فناني بولندا  1990 - 1915 بولندا تادووتش كانتور: ولد في 

ذي األصوات الثورية ، و أهم مخرجى الحركة الطليعية الجديدة ، شارك في الحرب العالمية الثانية وذاق ويالتها 

 وجسدها في اعماله . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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إلى الموت" 
20

ذ جسده الشرعية فالممثل رغم قربه المادي من الجمهور، فهو غريب عنه ،فالبد من أن يأخ  

،ليبتعد عن الحركة اآللية المملة ،ويقربه من التلقائية  ، فطالب باالبتعاد عن الصيغ الجاهزة ،واعتبرها وسائل 

 ً ً  إيضاح ساذجة للواقع" فإذا اقتحم هذا التناقض قوة الحياة ، فانه دائما ،على الرغم من انه قد يكون  ما يغدو منطقيا

 ً ي ،مع المعنى الحيات متناقضا
21
 . 

بسكاتور   هوالمخرج الرابع  الذي اعتمد تقنية من الخارج إلى الداخل  /نظر والم      
22

الذي  ذاع صيته ،  

لالستغناء  وكان مستعداً  –البطل  –واستخدم المجاميع وليس الفرد وطالب  إن يكون الممثل هاوياً وليس محترفاً ، 

بالمسرح اليوناني هو اآلخر ، لتحقيق ثالثة أهداف في آن  األغاني والجوقة مستعيناً  عنه أحيانا، ثم  استخدامه 

حداث ، مع استخدام مختلف الالفتات ، والبيانات واألفالم : يدعو للطابع السردي والوصفي لألسياسي   واحد،

إلى مشارك جديد في الحدث  التي حولت المؤخرة الجامدة للمسرح ،،والحقائق )االستاتيكية( اإلحصائية الوثائقية 

. وملحمي : لتحديث المسرحيات التاريخية ، فلم يعد الصراع يدور بين اإلنسان والقدر، بل بين اإلنسان ومجتمعه 

بها  التي تخضع لسيطرة السلطة. مستبدالً ،كسر الجدار الرابع وخرج من المباني التقليدية للمسرح  ، وتقني: عندما

عب والصاالت العامة، عارفاً وقاصداً طبقته العاملة التي انتمى إليها، في إطار سياسي المعامل والمدارس والمال

 اجتماعي. -

مايرخولد على يد هوفي المسرح  حدث  الكبير الذيوالتحول    
23
الذي دعى إلى مسرح تقديمي وليس تشخيصي  

مثل المسرح الواقعي ، آمن هو اآلخر بقدرة الممثل التعبيرية ،التي تكمن في توظيفه للطبيعة التشكيلية في جسده 

،والقادرة على التعبير في أدق التفاصيل والمشاعر، فالكلمات التقول كل شيء ،ولذا فمن الضروري أن ي ستكمل 

ً المعنى بالدالل منه بان فن الممثل " إبداع أشكال بالستيكية في المكان " ة من خالل الجسد ، إيمانا
24
بعيدة عن  

تفاصيل الحياة اليومية الواقعية ، مستفيداً  من تجارب يالكروا  في أسلوب الرقص اإليقاعي ،على اعتبار أن لكل 

الحركات في الفراغ ،يؤكد وعي الممثل  حركة وقت فراغ ،يشغل حيزاً من الزمان والمكان ، ومن ثم فان إيقاع

باإليقاع المرن البالستيكي ، الذي يتحقق بالتدريب ، مستفيداً من تنظيم االستجابات االنفعالية العضلية ،كما هو 

ً ،يقوم على  إلىفدعى الممثلين  الحال بالنسبة للراقص " االبتعاد عن  المشاعر اإلنسانية ، وان يخلقوا نظاما

يكية ،كحركة الشقلبة أو وثبة أو هزة رأس ،كافية لتنقل حالة انفعالية معينة قوانين ميكان
25
 

                                                           
20
كورسوفيتيش ، يان ، مسرح الموت عند كانتور تيار مابعد التجريب،  تر: هناء عبد الفتاح ،القاهرة، وزارة  

 .39الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، ص
21
 . 33نفس المرجع السابق ص  

22
فى الحرب العالمية األولى عام  أسس المسرح السياسي على أثر هزيمة ألمانيا (8933 -8915أرفين بيسكاتور) 

، والتحق بالجيش في الحرب العالمية الثانية ، وكتب عنها ،  8989، وأنظم الى الطبقة العاملة فى ثورة 8981

  وهو أول من استعمل الوثائق والصور واألفالم التسجيلية في المسرح .
 

23
ِّر مسرحي  1940-1874مايرخولد :  فيسفولد  نظ  سوڤيتي، وأحد رواد فن  - روسيممثل ومخرج ومدير وم 

في عهد  روسيا،هاجرت إلى  ألمانيةاإلخراج المسرحي الحديث عالمياً. أنه سليل عائلة من التجار ،ذات أصول 

 ن ميروفيتش دانتشنكوالقيصر ،ثم انتسب إلى قسم المسرح في المعهد الفيلهارموني ،بإدارة رجل المسرح الشهير 

 .ومن ثم  اختلف معه موسكومسرح الفن في  الذي أسس مع ستانيسالفسكي

 
24
ص  8939مايرخولد ، فيسفولد ، في الفن المسرحي الكتاب الثاني، تر: شريف شاكر، دار الفارابي ،بيروت،  

58. 
25
روس ،ايفانزا ،جميس ،المسرح التجريبي من ستانيسالفسكي إلى اليوم، تر: فاروق عبد القادر ، القاهرة، دار  

 .57ص، 8939الفكر المعاصر، 

http://www.marefa.org/index.php/1874
http://www.marefa.org/index.php/1940
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%90%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
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ويعتبركل من  آبيا         
26

 و كريج
27

قال :ممكن  ،مكمالن لمشروعية الجسد و ضرورة التحكم به ، إال أن األول

: لم يعتمد على  نه المعيار لكل العناصر المحيطة به ،والثانيوإن يصبح جسد الممثل بدون شخصية محددة ،أ

عام ،ثم يترجم هذا المعنى وذلك االحساس  وباحساسيماء بمعنى عام في حدود قدرته على اإل إاللمسرحي النص ا

زمن النص سينتهي ، وتحل محله أعماالً  أنالتعبير الصامت ) البانتوميم( ، وتوقع  إلىبأقل الكلمات ، وصوالً 

ن بالزمن الذي سوف يكون بمقدورنا فيه أن نخلق أعماالً فنية مسرحية مبالحركة " أنا أو تخلو من الكلمة وتمتلئ

بدون استعمال المسرحية المكتوبة " 
28
  . 

يكون نغمة مؤتلفة مع  أنذلك كان يطلب من الممثل   إلى إضافةكان كريج يمقت الفردية في التمثيل ،         

،  وألوانوات وإضاءة ومناظر وحركات وخطوط ، من ممثلين وممثالت ، وأد األخرىجميع النغمات المسرحية 

الرمزي" اإليماء" عليه أطلقخراجي ثيل ، يستخدم في اتجاهه اإلعن اكتشافه نوع جديد من التم فضالً 
29

.وهو 

نوع من العرائس تتمتع بالقدرة على االستجابة لجميع   Supermarionetteالسوبر مارونيت  أول من ابتكر

األوضاعالتوجيهات وتحقق جميع 
30
ً ، ولهذا ى صفة اإلبداع عن الممثل وزعم " إ. ونفى حت  ن التمثيل ليس فنا

كان من الخطأ التحدث عن الممثل بوصفه فناناً 
31

حداها إالتي يشكل جسد الممثل  ،، فاهتم بالتشكيالت البصرية

بعد عند  برشت  األمر الذي يجعل منه أحد أهم المبشرين بمسرح) الجسد ( ،وأحد الممهدين لما عرف فيما
32
 

 alienationبالتغريب  
33
الذي نادى   Gestusالجستوس على اعتبار أن الماريونيت تعتبر وسيلة للتغريب ، و ،

قل عرضة للتزيف من اللغة المنطوقة ، لهذا أ،والتي تعني "بان الفعل الحركي واإليمائي واالشاري ، به برشت 

حركة إن  كما قال جوليان هلتون  "،لتأسيس وبناء الرسالة األيديولوجية ،يمكن أن يشكل قاعدة أصلح من اللغة 

                                                           

26
 -تعاون مع جاك  .سويسري ومزخرف ومخرج مسرحي وباحث فني مصور1862 1928 : أدولف آبيا 

يقاعية في سويسرا ، الذي  يقاعية الجسدية ،ومؤسس المدارس اإل  د ْلكْروز ، المؤلف الموسيقي ومبدع الحركات اإل 

ع الموسيقى. وقد وافقت هذه النظرية آراء آبيا ،فنفِّذ بعض أعماله مثل كان يرى ضرورة توافق التعبير بالجسد م

 .األوبرات "أورفيه" لغلوك، و"تريستان وإ يزولد" و"ذهب الراين" و"الفالكيري" لفاغنر

27
مخرج ومصور وشاعر ومنظر مسرحي ، والده الممثل "ادوارد وليم"  8933-8132ادوارد كوردن كريج : 

تيري" من اشهر ممثلي المسرح االنكليزي، نشأ في المسرح واشتغل أول مرة وهو في ووالدته الممثلة "الن 

السادسة عشر ، ثم أخرج  "ديروانيس" و "ايسس وجاليتيا " و "بيت لحم" و اجزاء من "السيف واالغنية "  اما 

 . 8988اهم كتبه فهي "في فن المسرح" عام 
28
نيسالفسكي إلى اليوم، تر: فاروق عبد القادر ، القاهرة، دار روس ،ايفانزا ،جميس ،المسرح التجريبي من ستا 

 .57، ص8939الفكر المعاصر، 
29
 .  3، صنفس المصدر السابق 

، المجلس الوطني للثقافة والفنوون 83اردش ، سعد، المخرج في المسرح المعاصر، الكويت ،عالم المعرفة (  30)

 . 871، ص8939
31
 . 33، ص8937المسرحي ،تر: دريني خشبه، القاهرة ، مكتبة اآلداب، جوردون كريج ادوارد: في الفن  

32
حصل  8922وفي عام  درس الطب  .أوجسبورجفي مدينة  8191فبراير  87برتولت بريشت : ولد في  

على السلطة ، هرب  هتلربعد استيالء  8955وفي عام  عن أول أعماله المسرحية.  جائزة كاليستبريشت على 

على جائزة ستالين للسالم.وهو مؤلف كتاب نظرية  8931. وحصل عام  8911إلى كاليفورنيا، ثم عاد عام 

 المسرح الملحمي .

33
لوفات هذا أالمألوف غريبا " واذا ما عرضت م "جعل يخت تتمثل فى طريقة اداء عند برالتغريب :  

 تغييرها " . ية غريبة ، فال بد أن تثير رغبة فالعام فى صور

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1862
https://ar.wikipedia.org/wiki/1862
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
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فمثال عندما  ،جسد الممثل وصورته ،يتحدان من خالل تعبير حركي اجتماعي، ليشكل الموقف األيديولوجي  

 "تعض األم قطعة العملة في مسرحية األم شجاعة ،فهي تقوم بتعبير اجتماعي
34
. 

ً  –ن التطور الذي طرأ على المجتمع أوترى الباحثة مما تقدم ،              بظالله على  ألقىسياسياً و اجتماعيا

فشكل انتقالة ،تتناسب مع روح المرحلة ،التي عانت ويالت الحروب واستغالل  -المسرح  -الفنون  ومنها 

ً من المالمجتمعات الصناعية ، كما  الذي يسجل أزمة القيم ،يزان الثقافييشير جان دوفينو  "تعتبر الدراما نوعا

 وي ظهر  فضائح الخالف مع األخالق الرسمية ".، لعصر معين  والمعايير األخالقية

حيث التسامح والخوف والحب والبساطة ، ن أفضل من العودة للحالة األولى ، ولم يجد المنظرون المسرحيو       

واالبتعاد عن كل ما يمت بصله إلى التكلف والتصنع ، وهذا في المأكل والمالبس بعيداً عن بهرجة العصر ، 

كالم ، ولم يجدوا وسيلة لتقوم بهذه  دون مصدره واحد ،هي العوالم الداخلية ،التي تعبر عن نفسها بقليل الكالم أو

 فالحركات الجسدية فوق الخشبة ثانوية وضامرة وغارقة في ترسانةغير الجسد.  المهمة الملتبسة والبسيطة ،

الموت/الحياة، الظهور/االختفاء،   ة ، تجعــله ينبــني من خالل التناقض: العري/الحجاب،ــمفاهيمية غني

ال نستطيع أن نفهم جسد الممثل، إال من خالل هذه التقابالت ، السقوط/النهوض، الضحك/البكاء، التنفس/االختناق

، فالزفرة عملية بيولوجية يل البيولوجي بالنفسالتي تشكل اإلحساس الحميمي بحقيقته المتحققة، من خالل تداخ

تنبني على إدخال عنصر األوكسجين من أجل السير العادي للجسم، لكنها تتحول إلى داللة معقدة، عندما يكون 

الجسد يكسر ، الن  فتتحول الزفرة إلى إحساس وتفريج وسخرية... تتحول إلى زفرة جماعية، الممثل فوق الخشبة 

، يم السلبية عبر الجسد ننتقد القفويبلور قيم جديدة على أنقاض قيمها الثابتة، المسرح حياة بديلة،  حواجز الجماعة،

 .عبر الجسد نختلف من أجل أن نتآلف

 

 المبحث الثاني

 عند بينا باوش األداءخصوصية 

 

في ،مكتسحة وتدرس وهي على أعتاب ثورة داخل المسرح  8917ت عد بينا باوش محظوظة ،أن تولد عام         

طريقها كل ماقبلها ، رافضة لكل ماهو سائد وتقليدي بدءاً من النص ، أداء الممثل ، المالبس ، عالقة الراقصين 

للون جديد مميز ألقى بظالله على بالجمهور ....الخ، ولكن تعالوا نتعرف على مدرستها، وهل فعال أسست 

ً مالذي أخذته وما الذي رفضته ؟ وكيف أجادت خلطتها االستثنائية، لتقدم يستين ات القرن العشرين ؟ حسنا

مرددة مقولتها الشهيرة  عروضها  الحداثوية ،على أسس تتناسب مع متغيرات األحداث ،التي عصفت ببلدها.

" اليعنيني في المقام األول كيف يتحرك الناس أو كيف يمشون ،  وتطورهاعمالها ألالتي كانت بمثابة المفتاح ،

 " بل مالذي يحركهم وما الذي يدور في دواخلهم 

الباليه ،على االستمرار بتقديم نشاطها الفني، و انحصاره  إصرار مدرسةكانت أولى معاركها، ضد         

ي على التغيير والتجديد ، وضد قوانين الطبيعة ،مما المعرفي ،ضمن الخطاب البرجوازي المتعالي ، كفن يستعص

دنكان   دفع بعض من  مصممي وراقصي البالية قبلها ،أن يرفعوا راية الرفض ، أمثال ايزادورا
35
،وجون  

ويحملوا حقائبهم باحثين عن آلية جديدة للتعبير الحر، بكون الرقص فن حر يهتم بخبرة الراقصين ، كرانكو  

، لباليه فن غير حر، يقوم على الخطط والتكوينات والجماليات الهندسية ، والن باوش هي األخرى االنفعالية  ، وا

طموحها ، وأخذ يواجه  انالفستان التقليدي وال حذاء الباليه ،الذي بدأ يثير النعاس والتثاوب ، يرضيلم يعد 

                                                           
34
هلتون ،جوليان ،نظرية العرض المسرحي، تر: د نهاد صليحة ،القاهرة وزارة الثقافة ،إصدارات مهرجان  

 . 212،ص 8992(، 1القاهرة الدولي للمسرح التجريبي )

35
لدت في كاليفورنيا، لكنها عاشت وقضت   8923 - 8133 أنجيال إيزادورا دانكن:  راقصة باليه أمريكية، و 

ولتعاطفها مع نظام االتحاد السوفيتي، صدر قرار بنفيها خارج الواليات  ، االتحاد السوفيتي معظم حياتها في

 .المتحدة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
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الشيوعية ...الخ ( التي نادت بالطبقات االنحســار بمجيء األفكار الثوريــة ) االشتراكية ، الطبقة العاملة ، 

المسحوقة ،ونصرة المستضعفين، فعاشت باوش ،وهي  تبحث عن مخرج لمدرسة الرقص، بعد أن درستها  منذ 

الذي صمم باليه )الطاولة  "فولكفانغ" بمدينة أسن األلمانية،)كورت يوس( في  األلمانيالمصمم طفولتها ،على يد 

 الخضراء( المناهضة للحرب فاكتسب جماهيرية كبيرة .

وإذا كان  )كورت ( الذي توصل  ،.ثم أكملت دراستها في نيويورك، قبل أن تعود لتستقر في بلدها األم             

سبيل المثال ال  إلى  مفهوم المسرح الراقص في عشرينيات القرن الماضي،مع مجموعة أخرى من الرواد على

بينا  –جورج بالونشين ومارتا جراهام ..الخ  فإن تلميذته المثالية ،مود اآلن ،تيدشون ،سانت دنيس ،الحصر أمثال 

وتخرج به من القاعات النخبوية الضيقة ، إلى آفاق ،هي التي ستطور هذا النوع من الرقص التعبيري  –بوش 

 ومضموناً.  خالل البحث والتنقيب  شكالً من  ، الجمهور الواسع في كل أنحاء العالم

وهي على أعتاب لون جديد في الدراما المسرحية ،  فبدأت ،ولتكون مجددة ،ولكي التكرر من سبقها          

فانكبت على دراسة الرواد تستعد للتسلح بالمعرفة المسرحية ، إضافة إلى كفاءتها وتعمقها في أصول الموسيقى ، 

 الفنية . –وتتناسب شكال ومضمونا مع توجهاتها الجديدة الفكرية ،اللذين كانت تجاربهم حديثة  ،المجددين

"مدرسة الباهاوس"هي ومن المصادر التي تسلحت بها     
36
،التي برزت بعد الحرب العالمية األولى ، وهي  

ي والعمل والتوظيف الفني ،التي كبر المؤسسات في ألمانيا ،التي نادت بإيجاد عالقة ما بين الفن اإلبداعأ إحدى

كانت قد باءت بالفشل ،نتيجة النهضة الصناعية. وقد قامت هذه المدرسة بنهضة كبيرة في تعليم الفن، فجمعت بين 

فأدخلت الفن  .، مع التركيز على إنتاج الكتلة الميكانيكية بمشكالتها الصناعية يس الفن النقي والشغل اليدويتدر

في تفاصيل الحياة اليومية ، وأصبح بمتناول الجميع ، ثم أخرجت الفن من المتاحف وصاالت العرض ، وأدخلته 

الباوهاوس نقطـة االنطالق للقوى اإلبداعية  كانتف الى الحياة اليومية ،وبهذه االنتقالة أصبح للفن بعداً آخر ، 

ات كانت مليئة بالتضادات، التي كانت مثمرة يي. وبالتالي، فإن العشرينالجديـدة التي تقبل الزمـن والتطـور التقن

االنتقال من الغنى إلى الفقر ،خصوصاً في ألمانيا حيث الصراع والمشاكل االقتصادية ، ف ومدمرة في نفس الوقت

اعر، وكانت يرات التي تضمن التعبير عن المشي،قد أديا إلى خلق نوع جديد من الوعي، وفي النهاية، ظهرت التغ

االقتصادية ، فوضعت باوش جسد الراقصة في صف واحد مع فن  –رات االجتماعية يالباوهاوس نتاجاً لهذه التغي

المشهد، معوضة ذلك بتعابير  -نحتية الجسم في إطار اللوحة   م قدِّمته إلى البروسينيوم مبرزةً الرسم،  ث

جدا ومريحة ،تتيح لحركة الراقصات الحرية في  وتشكيالت صورية م صممة لألجساد المغطاة بمالبس بسيطة

القفز والدوران ، بعد أن ألغت كافة القطع المبهرة والتزينية ،واكتفت بما هو ضروري وواقعي مثل ) خيوط 

الخامات البسيطة كالنسيج وقماش القنب والخيزران  مستخدمة الحياكة ، السطل ، الماء ، األحذية ..الخ ( 

 ها.  المنسوج والفوم وغير

التاسع عشراإلنقالب على النص ، الذي بدأه  الفريد جاري في القرن والمصدر اآلخر هو          
37
كان بمثابة  

ً الشرارة األولى لرجاالت القرن العشرين،  بو ملكاً( فتأثرآمن خالل سلسة مسرحياته )  والتي فتحت الباب واسعا

ً  آرتو به كثيرا حسب ، والتي تعد البداية الحقيقية لمسرح العبث ومدرسته التي ازدهرت في الخمسينيات  ،ايضا

                                                           

36
والذي يعني بناء ،  "Bau" األلماني(: جاءت التسمية من االسم Bauhausمدرسة الباوهوس )  

مدرسة ألمانية للفن والتصميم والعمارة ، أسست على يد المعماري والتر جروبيز، "  والذي يعني بيت ، hausو"

 المعماري البلجيكيم، تحت مسمى )حلقة الفنون والحرف( ،بإدارة 8972بألمانيا عام  Vaimerبلدة فايمري ف

، ثم إلى برلين في 8952حتى عام « ديسوو»، ثم نقلت إلى  8923حتى  8983بين عامي  "هنرى فان دى فيلد" 

  ثم أغلقت من قبل السلطات النازية. 8955عام 
37
الذي أسس ، وصاحب ثورة بالمسرح و، مناهض للمسرح الفرنسي مسرحي  : 1907 - 1873 ألفريد جاري 

إلى ما وراء الطبيعة ، أي البحث عن الحقيقة  -كتجربة فنية-االتجاه " الباتافيزيقي " و يعني به الوصول بالمسرح 

 .الفنية فيما وراء الميتافيزيقا

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1873
http://ar.wikipedia.org/wiki/1907
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عندما نطق الممثل فرمين جمييه أول كلمة في مسرحية جاري "هنشكليف أحد المؤرخين للمسرح المعاصر قول 

  " .بوملكاً (تغير مسار المسرح الغربي تماماً آاألولى  )

قوم على مناقشة أو عرض األفكار والقضايا الجادة،وإنما يهدف أساسا إلى تفريغ فخلق نوع جديد من المسرح ال ي

وإظهار عبثيتها عن طريق المعالجة المرحة الساخرة في الحوار، وأيضا عن  ، جميع األفكار والقضايا من جديتها

ً  طريق تغيير شكل العرض المسرحي تغييراً  ثية والهزلية، كما بحيث يصبح لوحة تتسم في آن واحد بالعب،  جذريا

بدال من االعتماد على اللغة،وفضل  يجعل الممثل يستخدم ما أسماه باإلشارة أو الجملة المعبرة العالمية، حاول أن

استخدام األقنعة على الماكياج المسرحي،واللوحات المكتوبة للداللة على المكان بدال من تغيير الديكور، ومن هنا 

  وإحالل لغة الموسيقى واألقنعة والماكياج وغيرها محلها.، نطوقة تتضح دعوته إلى نبذ اللغة الم
بيتر هاندكه  ت عالقته ب وكان            

38
لصراع الطبقي عن موضوعة اهو اآلخر ابتعد .ف متالزمة النمساوي

بطريقه فيها من العبث بقدر ما فيها من استفزاز للجمهور،  لطرح أسئلة أو إثارة إي نقاش  واالضطهاد ،  وكتب

 "سب الجمهور"ول مسرحية رجت له أوأخ  ، نقطة  (29 )المكون منالذي كتبه و نشره وكما هو في المانفيستو 

واحدة ، بعد أن أصبحت اللغة  بدون كلمة مسرحية صامتةتابته إلى ك وصوالً  ، ثارت جدالً واسعاً التي أ 8933

في جعبتها ،لتختمر مع ثورتها على البالية ،لتخرج باوش كل هذه المتحوالت خزنتها أداة تعذيب على حد تعبيره . 

 .بحلة ستضعها في مفترق طرق التحسد عليها 

ئية في الشكل والمضمون باوش انتقامن الفكرية تتوالى وتتراكم ، وبالتالي جعل  -كانت االنقالبات الفنية          

، كما في عرض )ريناتا  تهاجر( ،واللعب على خلفية المسرح ، ،فأخذت من بسكاتور كيفية استخدام الوثيقة 

والمشاهد الكوميدية  بمواجهة الكليشهات واألنماط والقوالب ،وتمت االستعانة باألوبريت والفيلم السينمائي 

 الجامدة .

ن بدل الكورس والبطل ، ألغت دور البطل ،ليحل الراقصومنهج البيوميكانيك ، فن مايرخولد ثم انتقت م       

 كعمل متسلسل و،  التغريب ، فلم تقدم أي عرض مسرحي لنص كالسيكي أو حديث  من برشتأخيراً أخذت و

أن ،إضافة إلى أنها ارتأت  ، -التغريب  -،  بعد أن وصلت إلى قناعة معينة  ، بل كانت تختار مشاهد متواصل

غير ممكن في مسرحها ، فقد  مل المتفرج وهو يرى عطيل أو  ، بحسب تسلسلها الزمني المسرحياتإعادة سرد 

 هذه األعمال دراميا  ، ورب سائل يسأل لماذا إذا لجأت  إلى أهميةهملت ..الخ ،لماذا تعيد نصاً اشبع تكراراً رغم 

ً  نصوص مستهلكة تتناسب مع مرحلتها وتوجهها الجديد ؟ الجواب هو أن البداية كانت  ؟ لم  لم تختر نصوصا

بحاجة إلى  النصوص الكالسيكية ،لما فيها من قدرة كبيرة على التجريب لكل المدارس ، المرونة وبنائية النص 

ً والصراع الواضح  للمواقف والشخصيات ، كلها مادة ثرية للتجريب والتأويل ،و قي لسهولة معرفة المتلأيضا

بالنصوص  استعانتف ليعتاد على طريقتها بالعرض ، ،بالنص ،يمكنه أن يربط الحدث أو تسلسل المشاهد بسهولة 

 الكالسيكية ،ولكن بشروطها هي . 

ً ، كانت تكتفي باختيار مقاطع عن طريق تقنية         -إذا مالذي فعلته باوش ؟ عندما كانت تختار نصاً كالسيكيا

ومن ثم ،محددة  والتي تتخذ فيها العواطف اإلنسانية أشكاالً  ، Assocciative Montage-المونتاج الترابطي 

 العرض بكون،معتمدة على الترابط  أثناء عملية التلقي ، يكتسب اإلدراك العقلي للمتلقي مادة فيزيقية وهي الجسد 

ً  يكتنز المسرحي ا  وليست المفتوحة المعاني من مجموعة هي القراءات تلك وأن الممكنة، المتعددة القراءات من كمِّ

ً  ينطوي المسرحي الخطاب بكون ، التأويل هدف نحو تسعى والتي، المغلقة  االفتراضات من مجموعة على ضمنا

ً  توجه العرض قراءة فإن هنا من والموعظة، الحكمة بلغة اعنه الحديث يمكن وال ،  تشخيص محاولة إلى عموما

 أي وفحواه، وداللته للعمل الرئيسة النقطة أنها على تحديداً  إليها ينظر اإليحاءات هذه إن إذ يبثها، التي اإليحاءات

 المسرحي للعرض يمكن، ءاتاإليحا من الالنهائية المجموعة هذه وعبر ، العرض مضمون تشكل أنها ،باختصار

 نهائية ال أعداداً  يولد أن  يستطيع إذ الحوادث،و والوقائع األشياء من له نهاية ال عدد مع يتعارض أو يتطابق أن

 تلك وسط نفسه سيجد العرض متلقيف السائدة، العالم لصورة المعارضة أو والمناقضة البديلة العوالم من

                                                           

38
لفت االنتباه  ، نمساوي  وشاعر ومسرحي في مقاطعة كيرنتن، كاتب  في جريفن 8912ولد في  :هاندكه بيتر  

طويلة بدأت عام ارتبط  بالمخرج األلماني فيندرس بصداقة ، 8933إليه قبل صدور روايته األولى في مطلع عام 

و  8939، و بعد عرض مسرحيته "سب الجمهور" في مسرح أوبرهاوزن زادت شهرته . وبين عامي  8933

 .اشترك االثنان في إنتاج ثالثة أفالم 8913
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 معينة مجموعات والتصورات، والتغيرات والتضادات والتشابهات فتراضاتاال من لها حد ال التي ، المجموعات

 .اإليحاءات لتلك مالحقته حال مهمته تبدأ الذي للمتلقي وبثتها ، معينة إيحاءات حملت

ومثلما حطم الثالثة ) بسكاتور ،مايرخولد ،برخت ( العلبة االيطالية وخرجوا بعروضهم للفضاء ،ليؤسسوا         

ية ال تشبه إال أنفسهم ، وشيعوا نعش العلبة االيطالية ،أو العالقة التقابلية بين الصالة والمنصة، لتحقيق سينوغراف

وقدمت عروضها تحت األنفاق وفي ،خرجت هي األخرى إلى الشوارع  تواصل مباشر بين الممثل والمتفرج.

مشاهد  من خالل ،الماء والحجر والتراب ،مستخدمة أدوات الطبيعة  ،المعامل والمنتزهات وعلى ضفاف األنهر

تعبيرية  ،غاية في الجمال والتشكيالت الجسدية ، مستعينة بالمجاميع ،  الوجود للبطل وان وجد يتم  –صورية 

تساعدها على سرعة االستجابة والتفاعل ،بكونها سهلة  بالكوميديا ، وكان استعانتهاتبديله بين مقطع وآخر . 

ات األساسية ،مثل الحب واألمان والمشاركة ،وفضح التعامل مع هذه الحاجات باعتبارها الوصول ،لطرح  الحاج

 سلعاً، من خالل وسائل األعالم  .

كما في عرض ) تعال نرقص معا ( حيث كبيرة لعروضها ،  إضافةجاءت مشاركة وتفاعل المتلقي و         

لوى ،وأخرى تقيس مالبسها رجين ، وتوزع الحتجولت إحدى الراقصات ، وهي تأخذ طريقها عبر مقاعد المتف

عرض )كونتاكت هوف( حيث يقترب الراقصون من حافة الخشبة ، وكذلك في حد المتفرجين عن رأيه ،وتسال أ

،ويواجهون الجمهور بطلبات غير عادية ،مثل استبدال الحصان الهزاز اآللي بمال ،أو الخوف من سقوط 

، وفي مشهد آخر يجلس الراقصون على  ازنيؤدي لعبة التووهو  ،ول الصف األ إلىمن فوق الجسر  الراقص،

كانت هذه يعرض على الشاشة في عمق المسرح .  حافة المسرح،  ويدعون الجمهور إلى الخشبة ،لمشاهدة فيلم

وحطمت الجدار بينها وبين الجمهور، وأيضا حطمت  األنواع الفنية كما  التقنيات قد ألغت الحدود والتقسيمات ،

 نص به، خاص نص  ، فعل من قبل ) بيسكاتور، مايرخولد ، برخت ( . وبالتالي تولد نص جديد بين يدي المتلقي

 في تشتغل أخرى ووسائط مادياً، مدركة وسائط ، وبصرية سمعية أخرى وسائط فيه تتوافر نص لساني، غير

 وهكذا، المتلقي، ذهن في والمعرفية اإلدراكية الوسائط مع تتفاعل التي والمعرفية، اإلدراكية الوسائط إنها الذهن،

 هذا لنا يسمي أن ذلك بعد ويستطع متعدد،ال المتلقي بالمتلقي، خاص مسرحي نص لدينا حيصب التفاعل هذا ونتيجة

ً  بوصفه النص ً  وصفا  هو يكون قد الرأي وهذا المسرحي، للعرض مشاهدته خالل ومن ذهنه، في اعتمل كما دقيقا

 غير أو منسجمة تكون قد ذهنية عملية خالل من، شاهدة لما رفضه أو المتلقي، طروحات مع فقيتوا ما بالتالي

 هو به خاصة قراءة المسرحي العرض قراءة من نابع المتلقي نص فإن وعليه، المسرحية. الرؤيا مع منسجمة

  وحده

هل يكفي اطالع  -ص المتلقي ن -حكم ويمسك بخيوط اللعبة ،ليصل إلى الهدف األعلى تولكن مالذي كان ي       

ابنة  المجتمع  هاجس التحرير من القيود االجتماعية  بكونها اصرة ؟ ال اعتقد هذا يكفي ، فعلى تجارب مع باوش 

نمو لغربية الذي التصق بها مبكراً . ثم وابنة السلوك المتحضر المرتبط بتنظيم المجتمعات ا الصناعي بامتياز،

 واطفه الجسدية ، فخلقت سلوكه وغرائزه وع، التي طورت الطبيعة الداخلية لكجزء من نمو مجتمعه الفرد 

كل ارتفاع معايير الخجل والحياء ،والتهذيب الزائد في آداب المائدة ،تحكم بالعواطف والخبرات ، كالصرامة وال

ر عن الرغبات وتزيد من صعوبة التعبي،سلوكها بحكم تالتي ت، ؤدي إلى نمو وزيادة في التعقيد ت األمورهذه 

بوصفها نتيجة للضغوط ،الغريزية ،وبالتالي تخضع للتقاليد التي ت ظهر األنماط السلوكية للتحكم بالعواطف 

ويزداد انتزاع سلطة الفرد لصالح المؤسسات ثم ،محورية  يكتسب احتكار السلطة داللةاالجتماعية العامة .ف "

 ، اخليا،وبالتالي سيكون الصراع بين ماهو خارجي ) الدولة (مع عملية استنباط القهر الخارجي ليصبح د،الدولة 

وداخلي الفرد بعواطفه وأحاسيسه "
39
 . 

 إلى التاريخ باعتباره طبيعة ثانيةتكيت ، بل يتوجه لأل شكال التقليديةال يتعامل مع األفالراقص عند باوش          

الذي يطالب بالرغبات غير المشبعة التي عاشت داخل  ،جديدة لتاريخ مسرح الرقص  ةالجسد ، هكذا نجد نظر مع

،من خالل التسلح بأفكار  بعد أن كبلت وقيدت بأشكال شتى،لتعطيها حقها ،خالل تطور مراحل التاريخ ،الجسد 

                                                           
39

أبو سنه ، أد منى ،مقدمة المسرح الراقص ، يوخن شنيث ،نوربرت سيرفوس،جرت فايجلت،تر مركز اللغات   

 ، بدون رقم للصفحة  8911لفنون ، القاهرة  ، والترجمة ، اكاديمة ا
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نادت بها  حركة التنويرالتي  أكثر تحررية ،
40
التي دعت إلى تحرير العقل من كل  الثامن عشر، ومنذ القرن  

طان العقل ، فأعطت مشروعية للعقل لنقد الوضع القائم، وان كانت لم تلزمه بتغييره ، من خالل سلطان عدا سل

نقد المجتمع الذكوري ،الذي يمارس القهر ضد المرأة 
41

منطقة كشف لفكرست جزءاً كبيراً من عروضها ، 

جوهر المسرح الراقص  هذا هو.اتنا وكشف عن ذوتالخوف ،التي  تالزمنا و تصيبنا بالشلل وتثير العدوانية  ،

 . لباوش

ً  فاألشكال  يوصلها في نهاية  أينتعرف مدرسةً اذا لم تتسلح بفكر أوالتي استعانتها من الرواد التخلق نهجا

 ردة فعل .  أوفورة  أوتكون بدعه  أنالمطاف ليساهم بديمومتها . بدل 

ركبا من التقليد األلماني والحداثة األمريكية ، أن تخلق ساعدتها قد دراستها في ألمانيا ثم أمريكا ،ولعل           م 

فأطلقت أجساد راقصيها بال حدود ، وخال رقصهم من أي دالالت مفروضة عليه ، وكان استخدامها لنصوص 

كان له األثر ، فمجرد العيش في نيويورك ،  كالسيكية متجاوزة ألي مفاهيم مسبقة للنص ، "كانت فترة هامة جداً 

،فالمدينة والشعب واالختالط والجنسيات المختلفة واالهتمامات المتنوعة والموضة ، كل هذا الهام في حياتي 

نموذج للحاضركيشكل أهمية كبيرة  ،  بالنسبة لي 
42
 . 

مستمرة عند باوش ،وكم من مرة شكت من خالل لقاءاتها الصحفية  من  عملية البحث والعمل الدؤوب إذا        

ب أولياتها ؟ هل يتم التحضير ألي عمل جديد وفق منهاج أو خطة ؟ أم ت  ترتولكن كيف كان ضيق الوقت ،

تشاركية  ؟ واضح من خالل اللقاءات التي أجريت معها ، نستشف  -خضع راقصيها لالرتجال؟  أم عملية تبادلية ت  

ثم تقوم بترجمتها الجسد ،   االجتماعية اليومية بالتعامل مع أنها تترك العنان لمخيلتها ولراقصيها ولخبراتهم

ذات األبعاد الموضوعية ،التي يبثها على ، وتطويرها، حتى تتحول إلى سلسلة من الصور والحركات الجسدية 

شكلة والمصنوعة ،  فيدركها المتلقي بحواسه هيئة دالالت ، ثناء المشاهدة الذي يتحول ، أبإيماءاته وإشاراته الم 

 . -تحرير العقل  -الجسدية اليومية ، وفق مبدأ من مستوى الجماليات  إلى مستوى الخبرات 

كل شيء ، ولكن من خالل أسئلة حياتية يومية بسيطة مثال: " من منكم يخشى أن ن كان راقصوها  يناقشو        

يتسخ بنطلونه  ؟ أو كيف تقضي عيد الكريسمس ؟ أو متى كانت أول مرة شعرت فيها أنك رجل أو امرأة ؟..الخ 
43
أطرحه بطريقة مختلفة، ومن خالل  األجوبة والنقاش  ك عدة مرات ثم أغير السؤال في كل مرة ،أو....فعلت  ذل 

مع التمرين والتجريب  ،يتم االرتجال بالحركة التي تتطور
44
. 

هكذا هي باوش التمتلك أجوبة جاهزة ، ليس لديها مسلمات ، العقل الذي نادي به التنويريون وتبنته ،هو       

إلى منطق األشياء ، والبد أن أعود إلى اإلشارة ثانية ب تأثرها ب برشت ،الذي سبقها في المطالبة الذي يقودهم 

بتصميم حركة الرقص ،من خالل طابعها االجتماعي والمستمدة من الخبرات اليومية ،والتي يمكن بها تمثيل 

وال ، دالالتها من خالل نفسها  تبنياإليمائية عند باوش  ن اإلشارةفأالناس كما هو في الواقع ، وخالصة القول "

                                                           

40
ومبادئها ، كوسائل   العقالنية  وقامت بالدفاع عن ،بالتنوير تاريخية دعيت حركة ثقافية :  حركة التنوير  

 والتحديثروادها  بالتطور ونادى. الدين بدال من،  والمعرفة لألخالق الشرعي لتأسيس النظام

،ومن هنا جاءت صرخة "كانت " التنويرية لتقول:  مة واألفكار الالعقالنية الدينية والثقافية القدي  التقاليد  رك تو

جميعهم قاموا بمهاجمة ( ديفيد هيومو وجان جاك روسو فولتير)"اعملوا عقولكم أيها البشر"  ومن أهم مفكريها 

 .ئمةالقا والدولة الكنيسة  مؤسسات

41
أبو سنه ، أد منى ،مقدمة المسرح الراقص ، يوخن شنيث ،نوربرت سيرفوس،جرت فايجلت،تر مركز اللغات  

 ،بدون رقم للصفحة8911والترجمة ، أكاديمية الفنون ، القاهرة  ، 
42
،  8911شميت ، يوخن ، ملحق المسرح الراقص ، تر مركز اللغات والترجمة ، أكاديمية الفنون ، القاهرة  ،  

  271ص
43
 228صنفس المصدر السابق . 
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 228، صنفس المصدر السابق   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


 
 

 
173 

 

يصبح الجسد فيما بعد وسيلة تؤدي غاية ،بل يصبح الجسد في حد ذاته موضوع العرض 
45
جعلت راقصيها مثلما  

في إشارة إلى السخرية من الرقص العادي ،كأنهم مشوهون ،طرافهم محنية ومتلوية ومدالة أيتعثرون كالوحوش و

 (  .كما في مسرحية )  طقس الربيع  

لك ثوابت ، وإال ما مبرر ثورتها على ماهو سائد وقديم ؟  فأكثر ما كان يقلقها، تولكن هذا ال يعني أنها التم       

كونها عانت مع بنات جيلها من الظلم والتفرقة، هو تركيزها في عروضها على طرح القضية الجوهرية التي 

ي عرض طقس الربيع ،تقسم المسرح إلى أربعة أجزاء ،وهي نادت بها، وهي ثنائية الجسد بين المرأة والرجل. فف

فصول السنة ، عن طريق صور ألبواب مختلفة ،تمتد بينها حواجز من الشاش، إشارة للعالقات الهشة بين الرجل 

والمرأة ،والتي التبلغ سماكتها أكثر من قطعة الشاش ،رغم بياضها الناصع ،إال أنها مثقبة، تدخلها الرياح من كل 

 ول ريح تهب عليها بسهوله . أوال من برد ، وتطير مع  نب ، التحمي من حر  جا

المأخوذ من أغنية لألطفال  )تعال ارقص معي لي مريلة بيضاء(  التتوقف ،  (تعال ارقص معي)وفي عرض     

الرجل ،لبناء إيجاد أرضية مشتركة مع ءات الجنسية ، محاولة حتى تمتلئ المريلة بالثقوب ،وهي حافلة باإليما

عالقة معه بدون جدوى ،فقط الرجال اللذين يرتدون مالبس سوداء يتحالفون ويرقصون ، تحاول القضاء على 

المباالة الرجل عن طريق اإليقاعات شديدة االهتياج ، ولكن حينما تصبح حركات الرجل مصدراً لإلزعاج 

 ومة ، فيفشل الرقص في تحقيق الصلة .،تصبح األغنية فرصة للهروب ،وتتحول الدعوة األصلية إلى مقا

هكذا استلم الجسد عندها زمام المبادرة، ليعبر عن حجم الكبت والقيود التي لحقت به، طوال قرون ليقول          

ً  ة.  فكانت أول من ترجم الرقص لمسرحيات بجداركلمته أخيراً   عملياً  ، ويمكن القول إن اتجاه باوش يعد بحثا

 ً إلى القضاء على تلك السلوكيات االجتماعية المكتسبة قهراً  السلوك االجتماعي المكتسب ، ساعيةً ،ألشكال  تجريبيا

 ،لتحرر الجسد وطاقاته االنفعالية. 

حتى حطت  ،وسافرت إلى أسيا الصين واليابان،ولم تكتف باوش بكل هذا ، بل حملت حقائبها من جديد         

ً ، فتعاونت باوش مع صديقتها الهندية الراقصة ، لتستوحي 8939عام رحالها في  الهند   ً راقصا منه عرضا

شاندريليكا، إحدى أهم راقصات الـ " باراتا ناتيام" ،واستخدمت الموسيقى الهندية التقليدية والمعاصرة ، باإلضافة 

الكبير في  إلى موسيقى البلوز ، كما استخدمت أغاني للفرقة البريطانية " توك توكنو " ، التي كان لها األثر

ات ، أهو استحضار للتاريخ االستعماري ،الذي عاشته الهند على أيدي البريطانيين ؟  وعندما يسنوات الثمانين

سألوها عن أهمية السفر مع فرقتها قالت " لقد أفادتني كثيراً هذه الرحالت ، وكانت لقاءاتي مع أشخاص كثيرين 

بمثابة خبرة واسعة لي 
46
 

وأسست "المسرح الراقص"، وعلى خشبته قدمت  نحو أربعين ،إلى مدينة فوبرتال  9358وعندما انتقلت عام  

عمالً . حتى  قال عنها الكاتب المسرحي هاينر مولر ذات مرة: رأيت ألول مرة على المسرح عروضاً مسكونة 

نص، وهذا ما وجدت نفسي فجأة أمام مسرح بدون  ،بالتراجيديا، وهو ما لم نعد نراه على خشبة المسرح الناطق

 . أثر في  تأثيراً كبيراً 

لم يكن النجاح حليف باوش في البداية، شأنها شأن كل فنان يقدم جديداً صادماً. استقبل الجمهور والنقاد ولكن       

أعمالها بالرفض أو الفتور، باستثناء قلة قليلة التفتت إلى موهبتها، كالناقد يوخن شميت الذي ساعد بمقاالته في 

عن قذف حبات الطماطم على الراقصين في  –قل على األ –صحيفة "فرانفكروتر ألغماينه" في أن يتوقف الناس 

  .مسرحها. كانت رقصاتها راديكالية في جدتها، و مستفزة ال تعرف المحرمات 

ً نوع، ،الذي يعتبره البعض ويتصوره هنا جاء تأسيسها للمسرح الراقصمن      من أنواع المسرح االستعراضي  ا

نه آخر ما توصل إليه المسرح الدرامي في حينه، بيد أن أهما ،أو الرقص المعاصر، بينما هو مختلف تماماً عن كلي

ً  تاريخ الجسد ورموزه  الذي يميزه عن الدراما ،هو اختزال الدراما في التعبير الجسدي الراقص ،مستعرضا
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 ً على الطقوس يحيلنا لجذور المسرح الغريزي القائم  ، وكياناً مستقالً، قائماً بذاته  وإيماءاته ،باعتباره عالماً معرفيا

 البدائية. 

وهذه هي المفارقة اإلبداعية، أن يرتد مسرح  القرن العشرين إلى الجذور البدائية للمسرح ،بهدف التجريب 

 .   والتطوير ولطرح شكل جديد للفن المسرحي

بل اخذ ماهو فطري ، عفوي ،غريزي من هنا أدركت باوش "أن العودة ليست دائماً ارتداداً للخلف ال أبداً،         

عنه كل ما لحق به من تشوهات ، فرضتها الحياة الجديدة للمجتمعات  والعبور به إلى القرن العشرين ،نافضةً 

المتحضرة ،عبر ثورتها الصناعية وتفاعل عالقاتها االجتماعية التي تأثرت به.
47

       

هكذا تحول المسرح الراقص من اسم لفرقة مسرحية هي مسرح )فوبرتال( تتزعمه بينا باوش، إلى أسم         

يطلق على اتجاه فني، تتبناه العديد من الفرق المسرحية في أوروبا وأمريكا، وهنا تكمن خطورة باوش.. فمن 

 ةة جديدأن تخلق سكة، استطاعت ل المسرحي/طقس الربيع/ و/الفالسات/ و/القرنفل/، وغيرها من األعما

، سواء في مسرح بريشت أو  أساتذتهاحتى على  ةً متجاوز ،،وانحرافاً غير مسبوق في تاريخ المسرح الراقص 

أما لصالح العقل كما في  -العقل والجسد-في مسرح يونسكو وبيكت، الذي بقي كل منهم يرفع من شأن ثنائية 

في مسرح العبث ، وبالذات لدى يونسكو وبيكت، والنتيجة المنطقية مسرح بريشت، وأما لصالح الحواس ،كما 

ياتها ، فجاء إلى أقصى مدعند باوش لهذه الثنائية تكريس القسمة الثنائية بين الرجل والمرأة. وهذا الناتج  انطلق 

ما بعد الال من المسرح األرسطي عبر المسرح الال أرسطي ،وصوالً إلى والنوعية الكيفية  مسرحها  يمثل القفزة

ن ية ، فهذا ال يعنيها ألنها تكفي أأرسطي ومعياره قضية الجسد ، وإذا قيل عنها بأنها عبارة عن صرخات مدو

 لقاءاتها. أحدتوقظ الناس من سباتهم كما تقول في 
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