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 : ممخصال

ت عمى حتو االمقدمة التي تضمف البحث عمى اإلطار المنيجي بداية في 
الممثؿ  بحث الذي حاوؿ التعرَّؼ عمى قدرة، وىدؼ الليياإمشكمة البحث والحاجة 

العراقي في تطويع مياراتو الجسدية والفكرية في توصيؿ المعاني مف خالؿ 
ميف في الضوء لمعامميف والمشتغءت لتسميط فقد جاالبحث  أىمية أما راؼ،غالكوريو 

البحث والذي أقتصر عمى العروض المقدمة في مدينة  ميداف المسرح، ثـ حدود
راؼ( ثـ اإلطار غالكوريو  الممثؿ، )أداء ثـ تحديد المصطمحات والتي تضمنتبغداد.
ي: ما المقصود والمبحث الثانراؼ.غمفيوـ الكوريو  مبحثيف األوؿ: الذي تضمف النظري

فقد تضمنت مجتمع البحث، وعينة البحث والتي  ،جراءات البحثإبأداء الممثؿ.أما 
اة أنخبت بطريقة قصدية وىي متمثمة بالممثميف الذيف شاركوا في مسرحية )ُجعباف(، وأد

 البحث، ثـ تحميؿ العينة.

العروض المسرحية العراقية التي منيا:أغمب  وخرج البحث بالعديد مف النتائج
صفات األداء التمثيمي تستطع تحقيؽ مواليا، لـ  ذت مف الدراما الراقصة شكاًل أخ

 إذ معظـ العروض استعممت الحوارات في العديد مف المشاىد.؛ الخالص ليا

ستنتاجات ومنيا: ضعؼ المرونة الجسدية بالعديد مف االالبحث خرج أفَّ  كما
ال يعرفوف  الراقصة ميع العامميف في الدراماوعدـ معرفة أصوؿ أنواع الرقص. وأفَّ ج

والمراجع ثـ ُقدـ قائمة بالمصادر  الراقصة. الدراما قية لمعنى ودورالحقياألصوؿ 
 وممخص بالمغة اإلنجميزية وقائمة باليوامش.

 
 

 راؼ(.غالكوريو  ،الراقصة )أداء الممثؿ، الدراما :المفتاحيةالكممات 
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Abstract: 
The research on the methodological framework included a 

beginning in the introduction that contained the research problem and 

the need for it. The research sought to identify the Iraqi actor's ability 

to adapt his physical and intellectual skills in communicating 

meanings through choreography, and the importance of the research 

came to highlight the workers and operators in the field of theater 

Then, the limits of the research, which is limited to the offers 

presented in the city of Baghdad. Then define the terms which 

included (performance of the actor, choreography). Then the 

theoretical framework, which is divided into two topics, the first: the 

concept of choreography. The second topic: What is meant by the 

performance of the actor. As for the research procedures, it included 

the research community, and the research sample, which was 

deliberately elected and is represented by the actors who participated 

in the play (Ja’ban), the research tool, then the sample analysis. 

The research came out with many results, including: Most of 

the Iraqi theatrical performances that took from the dance drama as a 

form of it, could not achieve the characteristics of the pure acting 

performance, as most of the shows used dialogues in many scenes. 

The research also came out with many conclusions, including: 

weak physical flexibility and lack of knowledge of the origins of 

dance types. And that all the actors in the dance drama do not know 

the true origins of the meaning and role of the dance drama. 

A list of sources and references, an English summary and a list 

of margins were then provided. 
 

 

 
Key words: (actor performance, dance drama, choreography). 
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 مقدمة:ال

لممتغيرات االجتماعية واالقتصادية  اخرى وفقً أيتنوع الشكؿ المسرحي بيف فترة و 
مف  االمسرح بوصفو جزءً ، و اإلنسانيةلتي تستجد عمى الحضارة والسياسية والمعرفية ا

، كونو اا أـ سمبي  يجابي  إسواء كاف حة فَّ التغيير يقع عميو بصورة واضإ، فىذه الحضارة
 يمثؿ صورة مف صور الحياة.

 ، والبحثلمسرحي تواقييف لمتغيير والتحديثفَّ أغمب العامميف في الحقؿ اإلذا ف
عكست العديد مف المذاىب الفمسفية نا، لذلؾ عف صور جديدة تتواءـ وروح العصر

، وبات العامموف في المسرح سواء كانوا عمى طبيعة المسرح اا وحديثً قديمً التي ظيرت 
شكاؿ متعددة لفنوف أيف يحاولوف البحث عف طرؽ جديدة و ممثميف أو مخرجيف أو فني

ع ظيور ما يسمى بالدراما ، وكاف مف ضمف ىذه األشكاؿ واألنواالعرض المسرحي
رح العالمي والعربي عمى ، ىذا النوع الذي أخذ مساحة واسعة في خارطة المساقصةالر 

 في جميع أنحاء العالـ ومسارحو. احاضرً  وشكاًل  ا، وبات يشكؿ نوعً حٍد سواء

مى ميارة الممثؿ في فَّ ىذا النوع مف المسارح يعتمد بالدرجة األساس عإإال 
 ، وكؿ ذلؾاألحاسيس والمشاعرفي توصيؿ ارتو ، مثمما يعتمد عمى ميالراقص ئوأدا

ثؿ ىذا النوع مف الدراما إذ ال توجد في م ؛يأتي مف خالؿ الجسد والجسد فحسب
وواردة إذ يحسب كؿ شاردة ؛ يماءة مجانية وعشوائيةإحركة أو  )كوريوغراؼ( الراقصة

الممثؿ  فَّ ميارةإعديد مف المعاني والمقاصد، لذا فتحمؿ المف الحركات الجسدية التي 
مف التقنية الجسدية الماىرة،  ايرً كب االجسدية في مثؿ ىذا النوع العروض تتطمب قدرً 

 والمشاعر. اإلحساسال يقؿ عف سابقو في التعبير عف  اا كبيرً مثمما تتطمب قدرً 

ا بدني   ا، وتتطمب جيدً اجديدً  بوصفيا شكاًل  )كوريوغراؼ( الراقصة الدراما وألفَّ 
، وعمـٍ ودراية في طريقة جسدية مطواعة، وقدرة وموىبة في الرقصا، وميارة ستثنائي  ا

فَّ كؿ تمؾ األمور يتوجب توفرىا إالدالالت المطموب توصيميا لمتمقي، فتوصيؿ المعاني و 
الدراما الراقصة  وألفَّ  ؛عند الممثؿ العراقي الذي يتصدى لمثؿ ىكذا دراما راقصة
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ضرورة توفر  اسرحية العراقية، بات واضحً يا عمى الساحة المجديدة بكميت)كوريوغراؼ( 
العديد مف العناصر التي يتوجب توفرىا لدى الممثؿ العراقي كي يستطيع أداء ميامو 

 وألفَّ الممثؿ في ىكذا عروض يعتمد بالدرجة ؛بشكؿ جيد ومؤثر وممتع بذات الوقت
العرض  ، وقدرتو في تطويع أدواتو الجسدية لمتعبير عف كؿ مفرداتاألساس عمى جسده

ؿ عضو مف أعضاء جسده عف قدرتو في توظيؼ ك فضاًل  ،مف أحاسيس ومشاعر
 ،خرمؼ مف حالٍة إلى أخرى ومف عضٍو آلنفعاؿ معيف يختاحساس ما أو إلمتعبير عف 

نفعاالت واألحاسيس بشكٍؿ منفرد وبخصوصية تتناوب أعضاء الجسد عمى أداء اال حيث
ا لمقتضيات لضرورة لما تفعمو اليد اليسرى وفقً إذ ما تفعمو اليد اليمنى يختمؼ با ؛تامة

 نفعالية داخؿ سياؽ الحدث الدرامي وىكذا.الحالة الشعورية واال

واإلجابة عف العديد مف األسئمة التي  ،ولموقوؼ عمى جميع ىذه التفاصيؿ
تتعمؽ بأداء الممثؿ العراقي في الدراما الراقصة )كوريوغراؼ( وقدرتو في تطويع أدواتو 

يستطيع مف خاللو دراسة ومعرفة اإلجابة عف  اوجد الباحث عنوانً  ،الجسدية والفكرية
 بالمسرح العراقي(.( في الدراما الراقصة)كوريوغراؼتمؾ األسئمة والموسـو )أداء الممثؿ 

وييدؼ البحث عمى معرفة قدرة الممثؿ العراقي في تطويع مياراتو الجسدية 
والفكرية في توصيؿ المعاني والدالالت واألحاسيس الشعورية في الدراما الراقصة 

 )كوريوغراؼ(.
فادة الباحثيف والدارسيف مف ممثميف ومخرجيف إوتكمف أىمية البحث في 

مى ميارات األداء التمثيمي التي يتوجب توفرىا عند التصدي وفنييف في المسرح ع
 لمدراما الراقصة )كوريوغراؼ(.

تتحدد الحدود المكانية لمبحث لمدينة بغداد ولمعروض المسرحية في الدراما الراقصة 
فقد تحدد لمفترة  ،أما الحدود الزمانية لمبحث ،)كوريوغراؼ( والتي قدمت عمى المسرح الوطني

فقد ترََّكَز البحث عمى  ،أما الحدود الموضوعية ،ٕٛٔٓولغاية  ٕٛٓٓالزمنية مف سنة 
 ميارات األداء التمثيمي لمممثؿ العراقي في عروض الدراما الراقصة )كوريوغراؼ(.
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 تحديد المصطمحات:

ػ جاء في لساف العرب مصطمح األداء عمى النحو اآلتي " أدى  :أداء الممثؿ .ٔ
)أدى( بمعنى أوصؿ  سـ مأخوذ مف الفعؿا، وجاء في المنجد "(ٔ)لشيء أوصموا

 اصطالحً ا، واألدء (ٕ)، )األداء( يعني القضاء أو اإليصاؿالشيء أو قضاه
نَّو إ، كما (ٖ)ستجابة لمحرؾ تصوريوردف( عمى أنَّو " القدرة عمى االيعرفو )ج
صر الحية بتكار األوىاـ مع العناافف اء التمثيمي المسرحي عمى أنَّو "ُيعرَّؼ األد

اء التمثيمي المسرحي عمى نَّو ُيعرَّؼ األدإلكسندر ديف( فإأما ) ،(ٗ)االمرَّتبة زماني  
ويتبنى الباحث ، (٘)صية مف الحياة ونقميا إلى المسرحإعادة خمؽ الشخأنَّو "

 لكسندر ديف( لؤلداء التمثيمي المسرحي لمممثؿ.إتعريؼ )

وتطمؽ مصطمح يعني فف تصميـ الرقصات " :)الكوريوغراؼ(الراقصة الدراما  .ٕ
( عمى مصمـ الرقصات والمسؤوؿ عف التنظيـ العاـ Choreographyتسمية )

جميع المغات ومنيا المغة ، وتستعمؿ ىذه الكممة في (ٙ)لمحركة في العرض
ألنيا منحوتة مف الكممتيف  ؛فف تدويف حركات الرقص" اني حرفي  ، وتعالعربية

( التي تعني Graphia)و ،( التي تعني رقصات الجوقةchoreaاليونانيتيف )
فَّ إف ،، لذا(ٚ)حتى القرف الخامس عشر انى سائدً ، وقد ظؿ ىذا المعالتدويف

التعريؼ اإلجرائي لمدراما الراقصة ىي: تمؾ الدراما التي توضح وتعبر عف 
نفعاالت ومشاعر وصراع ومعاٍف وحكاية مف خالؿ امف  أحداث المسرحية

 الحركات الراقصة والتعبير الحركي لمجسد. 
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 طار النظرياإل
 المبحث األول

 م الدراما الراقصة )الكوريوغراف(مفهو 

األوؿ وىو ما يتضمف  :يفيتكوف مفيـو الدراما الراقصة )الكوريوغراؼ( مف شق
، إذ أسس ليا )أرسطو( ومف جاء مف بعدهمعنى الدراما بكؿ مكوناتيا وعناصرىا التي 

لتزاـ بالعناصر الستة لمبناء الدرامي التي دعى الييا )أرسطو( في ال مناصة مف اال
الحبكة والشخصية والمغة والفكرة والمنظر و )فف الشعر( وىي كالنحو اآلتي "كتاب

فَّ أىميتيا إ، إال راما تحتوي عمى جميع تمؾ العناصروألفَّ الد ؛(ٛ)الغناءالمسرحي و 
طمبيا مرحمة حدوث وتقديـ الدراما، والظروؼ االجتماعية تتبايف مع الضرورات التي تت

، لذا فمف لتي تتطمبيا مرحمة تقديـ الدراما، والمستجدات الفمسفية والجمالية اوالحضارية
 العناصر الستة عمى بعضيا البعض. الممكف تغميب عنصر مف ىذه

ستعماؿ جميع ايي ، لذا بات مف البديفَّ الدراما أصميا وجذرىا الفعؿوأل
الرئيس  ، وىذا الصراع يعتبر العنصرااألفعاؿ لمدراما، والذي بالضرورة سينتج صراعً 

 .لتواتر األفعاؿ الدرامية، والخط الناقؿ لؤلحداث وتواترىا

، وتطمبت إلى يومنا ىذا ئيامتغيرات منذ نشؤ مف ال وقد شيدت الدراما العديد
إذ شيدت تحوالت كثيرة عبر الزمف مف "خالؿ الخروج  ؛تغييرات كثيرة في بنائيا األرسطي

غريقية في الدراما اإلعف الوحدات الثالثة والتي ىي وحدة الزماف والمكاف والحدث 
 ،الحديثة إلى القديمة الكالسيكية ، مفخرآنتقاؿ مف شكٍؿ إلى ال، ومف ثَـّ ا(ٜ)والرومانية
المسرحية مف  بجميع األشكاؿ الدرامية اومرورً  ،والرومانسية إلى الواقعية طبيعيةومف ال

إلى  وصواًل  ،الشارع ومسرح ،والرمزية ومسرح الالمعقوؿ والعبث، ومسرح القسوةالتعبيرية 
 الدراما المسرحية الحديثة. وىي شكؿ مف أشكاؿ  ،اؼ()الكوريوغر  الدراما الراقصة
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 ذلؾ أفَّ تقاليد وعادات اليس حديثً  )الكوريوغراؼ( وجذور الدراما الراقصة
التي تمظيرت مف خالؿ السموؾ  )الطقسية( والدنيوية المجتمعات في الممارسات الدينية

بشكؿ ، ويتـ التعبير مف خالليا رسالتي كانت تما لممواضيع المختمفة االجماعي وفقً الفردي و 
 األوؿ أشكااًل  إذ صاغ اإلنساف" ردي لموصوؿ إلى معنى واضح وجميحركي جمعي أو ف
 .(ٓٔ)الطقس التي تتزامف مع حالة لموضوعيا وخصوصية الحالة النفسية احركية راقصة تبعً 

الشعائر  قصة ذات المقاصد المعينة مع ظيورالرا وقد ظيرت بدايات الحركة
ويذكر تاريخ  ،مف الطقوس الدينية االقدـ، وشكمت جزءً ت اإلنساف منذ ينية ومعتقداالد

ف قبؿ ميالد غريؽ القدماء لآللية وعبادتيا قبؿ أكثر مف خمسمائة قر البشرية أف طقوس اإل
حتوت قياـ عدد مف المتعبديف المشاركيف بالطقس )طقس العبادة( اسيدنا المسيح)ع( قد 

تمؾ الحركات مقاطع لفظية  ويرافؽبحركات راقصة عمى شكؿ جوقة حركية يقودىا شخص 
 يتكررو  ،تخذت طابع التقميد والمحاكاةاثـ ، وكانت تمؾ الحركات قد بدأت عفوية غنائية

بػ  حتفااًل اوس تمارس ، وفي اليوناف القديمة كانت تمؾ الطقأدؤىا في كؿ مناسبة مماثمة
 حياة.لبقاء الجنس البشري وأدامة ال الو الخصب الخمر وتخميدً إ )ديونيسوس(

شعب اليندي والشعب ال سيا،آا أفَّ بعض شعوب قارة خ أيضً ويذكر التاري
، وكانت لحركات الراقصيف مف مظاىر طقوسيا امف الرقص مظيرً تخذت ااألندنوسي قد 

يقصدىا بمعنى أفَّ لكؿ حركة دالالتيا التي  ،في أثناء الطقوس معاني ودالالت مقصودة
بقي أبناء الشعب  اا بؿ تقميدً رقص )الكاثا كالي( نموذجً الراقص ويستقبميا المتمقي، ولعؿ "

اليندي يمارسونو حتى اليـو وقد تحدث متغيرات عمى عدد مف الحركات عبر الزمف أو 
عتبر المؤرخوف أفَّ اوقد ، ضافات والحذوفات عمى البعض منياربما تجري بعض اإل

 . (ٔٔ)ماءات المحاكاتية عتماده عمى اإلي( بداية الرقص الدرامي الرقص )الكاثا كالي

لى جانب الرقص الطقسي ظيرت لدى األمـ المختمفة رقصات احتفالية  وا 
، قصد منيا سوى المشاركة الوجدانيةيؤدييا أفراد القبائؿ والمجتمعات المدنية ال ي

، وسميت بػ ىي المستمرة حتى اليوـوثبتت تقنياتيا وحركاتيا عمى مرِّ الزمف وصارت 
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 ممارسات فنية أخرى كاألغاني واأللعاب الشعبية والحرؼ اليدوية.)الفولكمور( مع 

ت وضوابط وفي العصر الحديث ظير نوع مف الرقص الخاص بحركا 
سة فنية مدنية إلى ممار  عف الممارسة الطقسية الدينية متحواًل  امبتعدً  ئووقواعد وبأزيا

إذ يروي الراقصوف الذكور  ؛أقرب إلى الرقص الدرامي اليو( وىو)البوسمي ىذا النوع بػ
 واألناث بحركاتيـ حكاية مف األساطير ومف القصص الشعبية ومف الروايات.

، وال سيما ما قاـ بو )موريس بالرقص الدرامي اا واضحً ا تطورً وحصؿ أيضً 
يير مف تقاليد فف الباليو ويضيؼ بيجار( عندما أسس نيج الباليو الجديد والذي راح يغ

  .(ٕٔ)الرقص الشعبي لدى الشعوب المختمفة ومف الرقص الحديثلييا مف تقاليد إ

ذ كاف إ ؛العديد مف العامميف في ىذا النوعوقد تطور الرقص الدرامي عمى يد  
أسيس فرقة الرقص عمى الدراما الراقصة السيما بعد ت اتأثير )ردولؼ الباف( كبيرً 

 االمؤثرات الدخيمة وخصوصً مف جميع برغبتو لتحرير الرقص  ا، ومندفعً لتعميمو اومعيدً 
، فقد )الرقص الحر( أو )الرقص المطمؽ( مبدأ اات الموسيقى والفف الدرامي مبدعً تأثير 

يقاع حركة جسـ إاسية لمتعبير في الرقص تستقى مف عتقد )الباف( أفَّ الوسيمة األسا
 اإلنساف ومف مكوناتيا المكانية وقواىا الحركية. 

لمانيا أث سانت دينيس( في )رو ، وي روسياكاف لتأثير )لوا فولر( ف كما 
 اا واضحً عف )الباف( أثرً  )مارثا جراىاـ( فضاًل يزادورا دنكف( في أميركا، وإوفرنسا، و)

تأثر العرب بيذا  ، وقدالراقصة )الكوريوغراؼ( في العالـفي نشر وتثبيت دعائـ الدراما 
السماوي( و)أنس عبد الصمد( العراقيوف منيـ )طمعت النوع مف الدراما وكذلؾ الفنانوف 

 )عمي دعيـ( و )حاـز عبد المجيد( وغيرىـ.و

ص الذي يتكوف مف وتعتمد الدراما الراقصة )الكوريوغراؼ( عمى عنصر الرق  
 : المكونات اآلتية

 "اإلنساف الراقص وجسمو. .ٔ
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 حركة الرقص. .ٕ
 الفضاء الذي يقع فيو الرقص. –المكاف  .ٖ
 الزمف الذي تأخذه حركة الراقص. .ٗ
 .(ٖٔ)المقصد مف الرقص ومحركاتو وأىدافو .٘

، الوجو األوؿ ىو الحكاية التي اما الراقصة )الكوريوغراؼ( وجياففَّ لمدر إلذا ف 
والوجو الثاني ىو قدرة الممثؿ  ،تعتمد الصراع بيف قوتيف لكي تتسـ بالسمة الدرامية

بالصفة  ، ولكي تتصؼ الحكايةف مواقؼ تمؾ الحكاية بحركات جسموعمى التعبيير ع
 ع سجاالً ، وأْف يكوف الصرايفف القوتاف المتصارعتاف متعادلتفال بد أْف تكو  ،الدرامية

 ، ويقابموة في الحكاية ىدٌؼ أعمىة الرئيس، وأْف يكوف لمشخصياوال تعرؼ نتيجتو مسبقً 
 ة مف الوصوؿ إلى ىدفيا. الخصـ بفعؿ يمنع الشخصية الرئيس

 
 المبحث الثاني
 الممثلما المقصود بأداء 

ألبرز لتطور وتنوع يتمثؿ أداء الممثؿ وعبر العصور في كونو العالمة ا
، وىو ة الدالة المطموب توصيميا لمتمقي، وذلؾ بوصفو الحامؿ لمعالمالشكؿ المسرحي

، ومثمما ذىب ف يكوف الداؿ والدلوؿ بذات الوقتأي األداء في الكثير مف األحيا
)كونستاف كوكالف( حيف وصؼ الممثؿ بأنو األداء الرئيسة وىو المادة األولية لمتشكيؿ 

وح الخشب الذي ينحت ، ولقطعة القماش عند الفناف التشكيميشأنو في ذلؾ شأف 
قتصر عمى أفَّ افف والممثؿ( شرح فيو منيجو الذي ، جاء ذلؾ بكتابو )العمييا النحات

، ناه الثانيةإنما تنبثؽ مف ضرورة سيطرة أنا الممثؿ األولى عمى أ "دراسة فف الممثؿ
باألنا الثانية  اطمقً م اأي تمؾ التي تأمر والتي عمييا قدر المستطاع أْف تتحكـ تحكمً 

 ، ومف ىنا تتبيف أىمية المقصود بأداء الممثؿ وال سيما وفؽ المتغيرات(ٗٔ) التي تنفذ
والتي بالضرورة جعمت مف األداء يتشكؿ ويمر ، التي حصمت عمى األشكاؿ المسرحية
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 بمراحؿ متعددة مف التغييرات. 

، مف غرائز اإلنساف التي تولد معو وألفَّ التمثيؿ كما يصفو الجميع ىو غريزة
فَّ التطور الذي حصؿ إ، فومتطمبات الحاجة اإلنسانية لذلؾ لممتغيرات اوتتطور وفقً 
كاف فيو )ثيسبيس(  ىإذ في الوقت الذ ؛لتؾ المتطمبات االممثؿ جاء وفقً  عمى أداء

ء )اسخيموس( ليضيؼ ، جاالتمثيمي ئوع )أثينا( لتقديـ أدايجر عربتو ويجوب شوار 
 ا، وأردؼ ذلؾ)سوفوكميس( بالممثؿ الثالث وىكذا تطور أداء الممثؿ وفقً الممثؿ الثاني

 . (٘ٔ)لتطور وحاجة التمقي لذلؾ

حتفاالت اغريؽ مف خالؿ التي جاء بيا اإل والشعائر فَّ الطقوس الدينيةإكما  
 )الديثرامب( ساىمت بشكؿ واضح عمى تطوير أداء الممثؿ.

راما التي كانت عمى تغيير طبيعة الد اع أداء الممثؿ عند الروماف بناءً وتنو 
، يا عمى أداء الممثؿ في ىذا العصرإذ طغى عنصر الكوميد ؛تقدـ عند الروماف

عف  فضاًل  ،عتماد عمى الحركات اإليمائيةتمثيؿ الصامت واالعف أداء ال ضاًل ف
 ميارات الغناء والرقص.

ني األثر الواضح عمى أداء وكانت لفترة العصور الوسطى والمسرح الدي  
بتكار الكوميديا الممثؿ في عصر النيضة السيما بعد ، وتوج تطور أداء االممثؿ

 رتجاؿ الممثؿ. عطاء فسحة كبيرة الا  )كوميديا دي الر تي( اإليطالية و رتجالية اال

، ودور الموسيقى المسرح الصيني والياباني والينديوكاف لممسرح الشرقي المتمثؿ    
 والحركة الجماعية في ىذا النوع مف المسرح الدور األبرز بتطوير أداء الممثؿ.

في منتصؼ القرف السادس وتوج ىذا التطور في األداء في عصر اإلليزابيثي 
 ودور مسرحيات )شكسبير( في األداء التمثيمي.، عشر

، بعد ظيور لممذاىب واألشكاؿ المسرحية اوفقً وىكذا تطور أداء الممثؿ 
الطبيعية والواقعية والرومانسية ومسرح العبث والالمعقوؿ والقسوة والمسرح الممحمي 
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ا ستثنائي  اا جسدي   اريوغراؼ( الذي يتطمب جيدً لمسرح الدراما الراقصة )الكو  وصواًل 
، وىذا النوع مف عبير عنيا عف طريؽ الجسد ال غيرنفعالية والتيتوافؽ مع الحاالت اال

، صراع درامي حتى تصبح دراما راقصةاألداء يعتمد بالدرجة األساس عمى وجود 
ع النفس، والثاني صراع األوؿ صراع م :أنواع مف الصراع ةيتوجب وجود ثالثحيث 

 ع القوى العميا.، والثالث صراع ممع الخصـ

، والثاني ألوؿ داخمي وىو الدافع أو الحافزا :ممثؿ ىنا يتطمب عامميفأداء ال 
 خارجي وىو التعبير عف ىذا الدافع وىذا الحافز بالحركة.

، ىو ض الدراما الراقصة )الكوريوغراؼ(والمقصود في أداء الممثؿ في عرو 
شخصية  ه وفكره عندما يمثؿالتغييرات التي يحدثيا الممثؿ في صوتو وجسده وشعور 

ف المتاف تاوالجسـ ىما األداتاف الرئيس فَّ الصوتإف ،، وبالتاليفي عرٍض درامي معيف
 ئووريوغراؼ( يستغني الممثؿ في أدا، وفي الدراما الراقصة )الكينفذ بيما الممثؿ أداءه

 تصؼ الممثؿ بمرونة، وليذا يقتضي أْف يلصوت ويستبدلو بالتعبير الجسمانيعف ا
، ويستطيع ء جسمو لتكوف مطواعة قدر األمكاف، وأْف يدرب أعضاجسمانية عالية

، وعميو كذلؾ أْف يستطيع ؼ الدرامية التي تمر بيا الشخصيةبيما أْف يعبر عف المواق
، فإذا حرؾ ذراعو ء جسمو بمعزٍؿ عف األعضاء األخرىالتحكـ لكؿ عضو مف أعضا

حركة  -ركة ، وأْف تؤدي ىذه الحء الجسـفي بقية أعضا اوف مسترخي  فالبد أْف يك
 ا.ومقصودً  امعنًى معين   –الذراع 

يحصالف عمى  يفمذيريف الالمتغ ء الممثؿ أْف ُيراعى أواًل فَّ عمى أداإوبالتالي ف
و فاألوؿ ىو المتغيير األساسي وىو أْف يستبدؿ صوتو وجسم :صوت وجسـ الممثؿ

رات الثانوية التي الثاني ىو المتغي ، والمتغييربصوت وجسـ الشخصية التي يؤدييا
 تحدث لصوت الشخصية وجسمو نتيجة تغيير المواقؼ عبر مسار المسرحية.

يف وىما الصوت والجسد، وألفَّ ثيمي يعتمد عمى األداتيف الرئيسوألفَّ األداء التم
إذ  ؛اراؼ( يكاد أْف يكوف غائبً غالصوت في عروض الدراما الراقصة )الكوريو 
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الرئيسة لمثؿ ىذه العروض ىي لمجسد، ولذلؾ ال بد مف التعريج إلى فَّ السمطة إ
د لمحركة األوضاع الحركية لمجسد وأنواعيا، والصيغ الحقيقة التي توفر الطواعية الجس

ليو، ذلؾ أفَّ الجسد في ىذه العروض ىو األداة الرئيسة وينبغي إوتأدية المياـ المنوطة 
المعنى العاـ والخاص لعروض الدراما الراقصة  عميو تحمؿ المسؤولية الكاممة إليصاؿ

 وفختمؼ الدارساْف ا  فَّ حركة الممثؿ عمى المسرح و إف راؼ(، وبالتاليغ)الكوريو 
بأنواعيا وطرقيا، فمنيـ مف صنفوا الحركة المستقيمة أو الحركة إلى أعمى  وفوالمختص

 العرض وىكذا. بناًء عمى مقتضيات الحاجة المطموبة في المسرح أو إلى أسفؿ المسرح

فَّ إف ،عمى أنواع حركة الممثؿ وطبيعتيا وأىميتيا بشكؿ مدروس اولموقوؼ عممي  
وُيقصد بيا تمؾ الحركة التي  ،لكسندر ديف( يصنؼ حركة الممثؿ إلى الحركة التحكميةأ)

ومنيا الحركة التي تدعـ فكرة معينة في الجمؿ الحوارية،  ،تصمـ مف قبؿ المخرج أو الممثؿ
والبد أْف يكوف لمثؿ تمؾ  ،والحركة ذات الدافع ويقصد بيا الحركة ذات اليدؼ الواضح

الحركة دور في التتابع ألحداث المسرحية، والحركة التي تعبر عف التتابع النفسي وليا 
الحركة التابعة مف التصميـ األساسي الذي  اعالقة بحركة الدافع أو تعبير الشخصية، وأخيرً 

  .(ٙٔ) راؼ(غروض الدراما الراقصة )كوريو وىذا النوع أقرب ما يكوف لع ،يعده المخرج

بيف الحركة والشكؿ، ويقـو  اويقدـ خمطً  ،)ىننج نيممز( ابينما يذىب بعيدً 
بتنوع الحركة التي تقدـ الطاعة التامة لمشخصية  ابتقديـ أنواع مف الحركة مقترحً 

المؤداة لدافع مف دوافع العالقات، فكؿ موقؼ لو دوافعو التي تتطمب بعض الحركة، 
فيو يقسـ الحركة إلى الحركة المستقيمة والتي تنفذ إذا كانت الدوافع قوية بسيطة  ،ولذا

حقؿ زراعي يكوف  ي وسطكانت الحركة مستقيمة، والحركة المنحنية ويشبييا بمف يمش
ما تستعمؿ في حاالت الشؾ  اوغالبً  ،، والحركة المتعرجةاخط حركتو منحني  

 .(ٚٔ)والتردد

يصاؿ إف ،وعميو فَّ ىذا التنوع في حركة الممثؿ مف شأنو خدمة األداء الجسدي وا 
األفكار المطموب توصيميا، وىذا ما يبحث عنو العامموف في الدراما الراقصة 
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وعدـ تنفيذىا يؤدي إلى  ،الزامية التي يؤدييا الممثؿ ممزمً فَّ الحركة اإلإراؼ(، إذ غ)الكوريو 
ألفَّ ممثؿ ىذه الحركات ليا عالقة بالفعؿ الرئيس ألحداث  ؛رباؾ توصيؿ المعنى والتوقؼإ

المسرحية، وكذلؾ الحركة الدافعية وىي التي يؤدييا الممثؿ نتيجة لتحفيز مف دافع أو محفز 
راؼ( والتي ىي تقدـ غركة التقنية والتي ىي أقرب إلى الدراما الراقصة )كوريو معيف، والح

 .(ٛٔ)ألغراض فنية يتطمبيا الفعؿ الدرامي اآلني والصورة الفنية المراد تجسيدىا

ختالؼ في مفيوـ حركة الممثؿ يعطي دالئؿ ومعطيات فَّ ىذا االإوبالتالي ف  
األداة الجسدية لمممثؿ، فجميع ىذا التنوع في متعددة لؤلداء التمثيمي، ويعزز أىمية 

جية وطبيعة التمقي  لموىبة الممثؿ مف ا كبيرً ابيا وأغراضيا يفسح مجااًل الحركات وأسب
متعددة مف شأنيا تعزيز روح  اا وصورً ذلؾ أفَّ ىذا التعدد يخمؽ أنماطً  ؛مف جيٍة أخرى

 الجماؿ في األداء التمثيمي.

نجد )جوف دولماف( يصنؼ حركة الممثؿ إلى أربعة أصناؼ ىي: الحركة  ،لذا
التي تفرضيا حبكة المسرحية بوصفيا مف األفعاؿ الضرورية، والحركة التي مف شأنيا 

أو  ايابً ا  ا و لشخصية المستثارة قد تتحرؾ ذىابً وصؼ الشخصية أو حالة عقمية معينة، فا
وىكذا في حيف الشخصية اليادئة ال تفعؿ مثؿ تمؾ الحركات،  ،تجمس ثـ فجأًة تقوـ

نتباه االفعؿ، والحركة المقصود بيا جذب والحركة بقصد التأكيد ويقصد بيا التي تؤكد 
المسرحية، الجميور، والحركة ألغراض التوقع والترتيب، والحركة لتحقيؽ الصورة 

تخاذ الممثؿ اوالحركة لغرض  ركة لقصد التنويع،يقاع، والحوالحركة لغرض تحقيؽ اإل
وضعية معينة، والحركة لغرض التعويض كالحركة التي تساىـ في خمؽ التوازف في 
التكويف، والحركة لغرض التغيير في الفكرة أو في العالقة، والحركة لغرض التنفيس 

 .(ٜٔ)التي تستعمؿ في المواقؼ المتأزمةو 

رية لمعرض دور الجسد وحركتو في توصيؿ المعاني الفك اصار واضحً  ،وبيذا
ينتمي إلى عروض الدراما الراقصة  اا أـ عرضً ا طبيعي  المسرحي سواء كاف عرضً 

فَّ الجسد بقدرتو عمى التنوع الحركي يستطيع أْف يعطي العديد مف إراؼ(، فغ)كوريو 
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ذا مايتطمبو ويبحث عنو العالمات السيميائية التي توفر وتختزؿ الكثير مف الحوارات، وى
داة والمقصود بيا الجسد فَّ ىذه اإلإراؼ(، لذا فغالعامميف وممثمي الدراما الراقصة )الكوريو 

 ؛راؼ(غالدراما الراقصة )الكوريو  وبيا ممثم تكوف ىي األساس بؿ الوحيدة التي يتعامؿ
عمقة بالصوت، عف األداة الثانية المت استغناء تمامً ألنيـ بطبيعة الحاؿ مرغموف في اال

ويبقى جيد الممثؿ يرتكز عمى أداة الجسد التي ال بد ليا مف أْف تكوف عمى قدرة كبيرة مف 
 الميارة والمرونة كي تحقؽ مختمؼ الحركات المطموب توصيميا. 

 :إجراءات البحث
 مجتمع البحث : 

بات البحث لمعروض مع متطم ابإحصاء مجتمع البحث وتماشي   افقاـ الباحث
والتي قدمت  ،عتمدت في أغمبيا عمى الدراما الراقصة )الكوريوغراؼ(االمسرحية التي 
وقد  ،وعمى قاعة المسرح الوطني ولمفترة المحددة ضمف حدود البحث ،في مدينة بغداد

وجد الباحث عرض مسرحية )جعباف( لكاتبيا )عبد الكريـ العامري( ومخرجيا )حاـز 
عبد المجيد( وتقديـ كمية الفنوف الجميمة بجامعة البصرة وبالتعاوف مع نقابة الفنانيف 

رجاف المسرح العراقي األوؿ ضد وقد شاركت ىذه المسرحية في مي ،فرع البصرة
 المسرحية كأفضؿ عرض في الميرجاف.وقد حصمت  ،ـٕ٘ٔٓرىاب عاـ اإل

 عينة البحث: 
وذلؾ لمعديد مف  ،ختيار العينةاختيار الطريقة القصدية باإلى  افلجأ الباحث 

 : األسباب منيا
 جاءت العينة متطابقة مع حدود البحث. .ٔ
 العرض تتوفر فيو شروط الدراما الراقصة )كوريوغراؼ(. .ٕ
 عف توفره كقرص مدمج. فضاًل  ،المشاىدة العرض حيً  تيفتوفر الفرصة لمباحث .ٖ

 (عبد الكريـ العامري) يؼتأل )ُجعباف(مسرحيةفَّ عينة البحث ىي إف ،التاليوب
ىبة اهلل )و )مجيد عبد الواحد(و (ثورة يوسؼ:)تمثيؿ (حاـز عبد المجيد)إخراج 
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 نتاج كمية الفنوف الجميمة / جامعة البصرة ونقابة الفنانيف بالبصرة.إ (قاسـ
 .ٕ٘ٔٓغداد ػ قاعة المسرح الوطني مدينة ب :مكان العرض

 : أداة البحث
عف  فضاًل  ،رئيسة في البحث عمى أداة المالحظة كأداة افعتمد الباحثا

 ضافة إلى القرص المدمج.إمشاىدة العرض بشكؿ حي 
 : تحميل العينة

راؼ( في العديد مف المشاىد، كوريوغبحث العرض صيغة الدراما الراقصة )
لذي ينتمي لمدراما قترب بذلؾ لصيغة العرض ااو ، المشاىد الحواريةحدود  وعبر

إذ بدأ العرض بعدد ممف الممثميف الراقصيف ليقدموا لوحة راقصة تؤدي في  ؛الراقصة
حباطو مف الوضع البصري عف معاناة اإلنسامضمونيا ال ، يعيش فيو تىف الداخمية، وا 

، وىذا مف أىـ جميع المشاىد الراقصةل ارئيسً  ابتأثيرات موسيقية شكمت عصبً  امصحوبً 
، وما أف تنتيي الرقصة األولى والتي جاءت عبر )كوريوغراؼ(ت الدراما الراقصةمتطمبا

 والتي كانت تمتمؾ أدوات الممثؿعة راقصيف تقود المجموعة الممثمة)ىبة اهلل قاسـ( تس
يتطمب مشاعر التي نفعاالت واألحاسيس والوالموحي بجميع تفاصيؿ اال الراقص

 لممجموعة الراقصة التي كانت بمعيتيا. اومغايرً  امتميزً  ؤىافقد كاف أدا ،توصيميا لمتمقي
عتمد الحوار ا، والثاني األوؿ راقص ومعبر وموحي :نقسـ العرض إلى شقيفا

والمنولوج الطويؿ والمحمؿ بالعديد مف المعاناة التي يعانييا الشعب العراقي مف فقر 
محموؿ بالقيـ  ، األوؿ راقصميانة، وبذلؾ جاء العرض بمحوريفوحسرة وجوع وغربة و 

، مما جعؿ التعاطؼ مف الثاني الحواري المثقوؿ باليموـ ، والمحورالموسيقية المعبرة
، بالرغـ مف نحيازه لممشاىد الحواريةاكثر مف قبؿ التمقي ينزاح إلى المشاىد الراقصة أ

يوسؼ( والممثؿ رائع مف قبؿ الممثمة )ثورة أفَّ المشاىد الحوارية تمتعت بأداء تمثيمي 
فَّ طبيعة العرض والمعالجة اإلخراجية ىي التي أثرت بشكٍؿ إ، إال )مجيد عبد الواحد(

 ، ومف طبيعة التمقي مف جية أخرى.كبير عمى األداء التمثيمي مف جية
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 ة، ننتقؿ إلى المشيد الثاني وفيو يدخؿ ثالثنتياء المشيد األوؿ الراقصابعد 
قفص شفاؼ يعطي العديد مف الدالئؿ، ومنيا زورؽ في ثميف كؿ منيما داخؿ مم

بحر يبحثوف عف الخالص مما ىـ الء الثالثة يبحروف في الؤ ، ويبدو المشيد وىالبحر
، (ٕٓ)امازال التيار بعيد  حيث يقوؿ األوؿ " ،رساؿ الحواراتإ، حيث يتناوبوف في فيو

وىكذا ، (ٕٕ)ا"سننجو لم يبقى شيئ  ثـ يرد الثالث  ،(ٕٔ)"لم يبقى إال القميلويجيب الثاني 
، ثـ يأتي المشيد الراقص ليرفع حباط والقيرات التي تودي إلى اإليتنابوف في الحوار 

يف الراقصيف ىي المشاىد ، وكأفَّ لساف حاؿ الممثمالمعادلة الموضوعة مف قبؿ المخرج
الت العنفواف ىي حانتفاض وعدـ الرضوخ والظيور بأقصى ، وحاالت االالحوارية

 ، لذا بات مف الواضح خالؿ ثنايا العرض مف أّنض المشاىد الراقصةالمشاىد الراقصة
وألفَّ  ؛التمقي عمى عكس المشاىد الحواريةعند  اوحضورً  االموحية ىي أكثر تأثيرً 
عند التمقي وال سيما تأتي مصاحبة لعرض راقص وبأداء ممثمة  الموسيقى ليا أثر كبير

تستطيع تطويع أدواتيا الجسمانية إذ  ؛قاسـ(أدواتيا التمثيمية وىي )ىبة اهلل  متمكنة مف
ما دعاه ، وقد أدرؾ المخرج تمؾ الخاصية منفعاالت والمشاعربير عف جميع االلمتع

، شاىد الراقصة لمحصوؿ عمى خاصيتيفعتماد عمى المفي الكثير مف المشاىد اال
انية التي تمر بيا الشخصيات الحوارية مف األولى التعبير الدقيؽ عف الحاالت اإلنس

 جية والتأثير عمى التمقي والحصوؿ عمى أكبر قدٍر مف التعاطؼ مف جية أخرى. 
الوصوؿ إلى بتنتيي المسرحية بغرؽ الثالثة في البحر وغياب طموحيـ 

سيقي ، ويستثمر المخرج الموروث المو حيث الحرية والجماؿ ،مف الحياة الجانب الثاني
ستعارة واحدة مف أىـ أناشيد الحرب ويحسف توظيفيا في االعراقية اإليرانية بلمحرب 

 االمرئي ويحقؽ عنصرً المشيد األخير عبر لوحة راقصة في قمة التواءـ مع المنطوؽ و 
، وتنتيي المسرحية بحوار الممثمة ر الدراما الراقصة )الكوريوغراؼ(ستثماافي  اجمالي  

 .(ٖٕ)ما زالنا نحمل أحالمنا" ،ذت وارحليا موت خذ ما أخ")ثورة يوسؼ( 
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 :النتائج

َـّ تحميمو إلى الوصوؿ إلى النتائج اآلتية افيستطيع الباحث    ػ :مف خالؿ ما ت
ا الراقصة )كوريوغراؼ( أغمب العروض المسرحية العراقية التي أخذت مف الدرام .ٔ

إذ معظـ ، صفات األداء التمثيمي الخالص ليا، لـ تستطع تحقيؽ مواليا شكاًل 
، والدراما الراقصة الحوارات في العديد مف المشاىد العروض استعممت

 )كوريوغراؼ( تعتمد وبالدرجة األساس عمى الحركات الجسدية فقط.
معظـ ممثمي الدراما الراقصة )كوريوغراؼ( غير متعمميف وال يعرفوف مواصفات  .ٕ

 )كوريوغراؼ(. وقواعد الدراما الراقصة
ا في المشاىد الراقصة تفاني  الراقصة )كوريوغراؼ( وخاصة  في الدراما ظير ممثمو .ٖ

 لؤلداء التمثيمي في العرض. اخالصً ا  ا و وحبً 
الحركات الجماعية في األداء التمثيمي في الدراما الراقصة )كوريوغراؼ( أكثر  .ٗ

 مف الحركات الفردية. اتأثيرً 
ال تتواءـ  بعض الحركات والرقصات لمممثميف في الدراما الراقصة )كوريوغراؼ( .٘

 والتعبير الفكري والوجداني لمفعؿ المطموب توضيحو.
ما زالت شروط األداء التمثيمي لمدراما الراقصة )كوريوغراؼ( غير متوفرة عند  .ٙ

 أغمب الممثميف.

 :باالستنتاجات اآلتية افومف خالؿ ماتقدـ خرج الباحث

 ضعؼ المرونة الجسدية وعدـ معرفة أصوؿ أنواع الرقص. .ٔ

العامميف في الدراما الراقصة ال يعرفوف األصوؿ الحقيقية لمعنى ودور جميع  .ٕ
 الدراما الراقصة.

نعداـ الفرص في العمؿ ىو الدافع الحقيقي لمشاركة العامميف في الدراما اقمة و  .ٖ
 الراقصة.
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