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:املُخظ
ٍ من ػٌص طماٌَاخ اَذشًٌِ اَؼشي-  ما ةػذ دساما- ًعػى هزا املهاٍ إىل دناوٍ مكهىّ املرسغ
 قاَظعـــذ. اَطىسج اَذػتريًح اَؼٌّح، ويزا أهمٌح اَؼــــشيح يف غمٌُّح اإلخشاض ودوسها يف ةنا،َُظعذ
 و هى طىهش اَذّشًٌِ اَؼشيٍ يف اَ ّشنظ اَذسامٍ اَؼذًص و مشيض، منظىمح رَسدًح و أدائٌح وةرصًح
ّ
.املرسػٍ ةاَؼشيح و اإلًهاع و دىٌَذ اَذالالخ و إنذاض املػنى
اَعٌادج يف َىػاخ اَػشع
ّ
:اًَُماخ اَذاَح
 اَظعذ،ٍ اَذشًٌِ اَؼشي، طماٌَاخ،مرسغ ما ةػذ اَذساما
Abstract:
This article seeks to address the concept of theater - after drama - in terms of the
aesthetics of the dynamic composition of the body, and the importance of the
movement in the process of theatrical output and its role in us, the image expression
of living. The body is a system of narration, performance and images, which is the
essence of the dynamic composition of the modern drama dance and the center of the
mastery of the plays of the movement and rhythm, the generation of semantics and
the production of meaning.
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قن املكاسنح ،قئرا يان ّ
ًػذرب املرسغ يما ّ
اَشػشّ ،
اَشػش ًنذع اَ ّذهشح  ،قئن املرسغ ًنذع
اإلةهاس  ،و املكاسنح ههنا هٍ اَنّظ و اَػشع .و املرسغ يف ظِ اإلصاػح ما ةػذ اَؼذاسح .مرسغ
ّ
ًؼشس املؼعىط ال ًهذم ةاَرصاغاخ و ةًىنه مرسغ اَذظاوص قهى ًمشِ
طذًذ ًىنظ
اَؼغ و ّ
نؿٌػح شته دامّ ح مؼ اَذهاٌَذ األسظؿٌح املػشوقح يف املرسغ و ًذغى إىل شًالنٌح ال دطذّس ا َّذشًٌِ
ًًشط قٌضًائٌح اَظعذ و شػشًح
اَترصي و اَظمايل قؼعث ،و ًَن اَكًش و اَخؿاب أًػا ّ ،
اَؼشيح و األداء واإلًهاع و اَطىخ و اَطمر و اإلًماء ....قهى ةزٌَ ًػمّ و من اظذمشاسًح اَؼٌاج
املرسػٌح اَشدًكح ملرسغ اَؼٌاج.
غشقر اَظماٌَاخ املرسػٌح نهؿح انػؿاف أظؿٌهٌح (غُم دؼٌُِ غُم اَظماٍ) نؼى طماٌَاخ
طذًذج ػٌص دالشر اَؼذود ةني مخذُل أشًاٍ اَكنىن اَؼذًشح مشِ قن األداء و اَنّؼر و قن
ةشسده دذاغٌاخ ما ةػذ اَؼذاسح و اَذٍ ّ
معر شذى مظاالخ اَؼٌاج يف ظ ِّ
اَظعذ  ....دؼىّ ٍ ّ
امذذاداخ اَىظائـ اَؼذًشح اَذٍ ّ
ؾريخ اإلنعان من مذُهٍ قاغِ َُكشطح املرسػٌح إىل مذك ّشض
رمشهر ذ طاهِ ةؼعث دىضٌل اَكٌُعىف اَكشنيس طاى سنعٌاس ،يما ش ًِّ انكذاغ املرسغ غىل
االدظاهاخ اَكنٌح َُذّشًٌِ اَؼذاسٍ ادعاع اَذّكاغٌُح واَذّػذّد َُىظائـ ،دمشُّر يف دهنٌاخ ّ
اَطىسج
واَكٌذًى واملىنذاض وإمًاناخ اَؼىاظث واَربمظٌاخ يف أغماٍ قنٌح راخ طىدج غاٌَح ايذعؼر
معاسغ اَػاَم دؼر مظُح غىملح اَشّهاقاخ و اَهىًّاخ َذي شػىب اَػاَم ،أساسخ االنتهاس َذي
مشاهذًها ،أغماال وإن يانر دعذػيص غىل اَذّطنٌل واملهاسةاخ إال أنها ػذما دػًغ نمـ اَؼٌاج

-

املػارصج ودؼىّ الخ أشًاَها اإلةذاغٌح .1
مرسغ ما ةػذ اَذساما
مرسغ ما ةػذ اَذساما ,أو اَذعمٌح اَشانٌح ما ةػذ ػذاسٍ يانر َها إسهاضاخ نزيش منها :
غىل ضػٌذ اَذّشًٌِ  :دٌُ اَذٍ دشدتـ ةمذسظح مٌىنٌخ اَذّػتريًح اَذٍ دغر إىل نهػح إنعانىًح يف
اَكًش و اَكن و اَشوغ ،أو إىل طماغح قن اَظعذ  Body artاَزًن "اغذربوا اَظعذ مادج اَػمِ
ًؼشى اَظمهىس و
اَكنٍ األظاظٌح ،و هًزا قئن قن اَظعذ هى اَزي ًهىّ ةػمِ دؼشًيض يٍ ّ
كر االنذتاه و اَخشوض غن ُ
ًشري انذتاهه ةذخؿٌه طمٌؼ املهاًٌغ" 2قُر ُ
األؾش ظمح من ظماخ ما
ةػذ اَؼذاسح  ،غل إىل رٌَ األغماٍ راخ اَؿاةؼ اَذؼشًيض أو اَذسامٍ السنىَل ساًنري  rainerو
طٌنا ةانه  Paneو هريمان نٌذش  Nitshو املكاهٌم"
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أما غىل ضػٌذ اَذأٌَل و اَذىٌَل و املطؿُؽ قئن "هانغ دٌغ ٌَمان" Hans Thies
ًُ Lehmannػذ أوّ ٍ من أؾُو هزا املطؿُؽ ويان رٌَ غاّ  9111ػٌنما أضذس مؤَكه
ةاألنظٌُضًح و اَزي أظماه  Postdramatic theaterظنح  6002يشل املؤَل يف غىء املطؿُؽ
ةػذ اَذهاؾه َُظاهشج املرسػٌح يف اَػهىد اَشالسح املاغٌح و ن ر ر
ظش يف اَطريوسج و اَذّؿىس قىضِ إىل
ً
دطنٌكا ،و رٌَ اةذذاء من ظتػٌنٌاخ
منظىس واغؽ َُمرسغ املػارص و خـ دؿىسه سضذًا و
3
اَهشن املايض س ّم خُظ ةه من نىاغذ و ةٌاناخ َُؼذًص غن نمىرض مرسغ ما ةػذ اَذساما
أما غىل ضػٌذ اَهؿٌػح األةعذمىَىطٌا ً ر
ُعذشل ةأن هانغ سٌنض ٌَمان نذ اهذذي من قًش و سؤي
أنذىنني آسدى من خالٍ مؤَكه اَشهري " املرسغ و نشًنه" اَزي ًػ ّذ ةمشاةح سؤي معذهتٌُح اَذٍ
مهّ ذخ ملشاسًؼ َم ًشهذ ةىادس دؼههها و هى ػتٌغ املطؼّ ح اَنكعٌح.
ٌ
دىضٌل ملرسغ ما ةػذ اَذساما :
أوسد اَكٌُعىف اَكشنيس (قشانعىا ٌَىداس) يف يذاةح  la condition postmoderneخطائظ
املشػُح ماةػذ ػذاسٌح ةىضكها (وغػً ا) يف اَخطائظ اَذاٌَح :
ّ
اَذّشًٌٌ يف اَرسدًاخ اًَربي ،وإَؿاء اَذّاسًخ واَخطىضٌح اَشهاقٌح واَتناء اَذسامٍ ّ
اَرسدي.
مىخ اَ ّشخطٌح وإَؿاء اَؼتًح املرسػٌح ،واالغذماد يف اَػشع غىل املىظٌها واملؤسشاخ اَطىدٌح
واَطىس املشئٌح من مخذُل وظائِ االدطاٍ ،وهٍ دخُُـ يف غشوغها املرسػٌح ةني األطناط
األدةٌح واَكنٌح واَذػتريًح ػٌص نظذ يف اَػشع اَىاػذ اَؼىاس واَؿناء واملىظٌهى واَهطح
واَهطٌذج واَشظم واَنؼر ،وإػاالخ إىل نطىص مذػذدج،
اَذىٌَكح املرسػٌح وهٍ ػشيح شذًذج اَذّشظٍ واَذّكًٌ ،ودهىّ غىل نطىص دىٌَكٌح ونطىص
ناةُح َُذكًٌ واَذشًٌٌ.
غشوع أدائٌح دؼذكٍ ةاَظعذ وةكىىض اَظعذ ،ومتذأ اَكىىض اَهطذًح ًرؿا ٍُ أًػا اَذًًىس
ػٌص ًمًن أن ًظذمؼ يف اَكػاء املرسػٍ األغمذج األسشًح ّ
واَضخشقح اَؼذًشح واملىاد اَطناغٌح
ةؿاًح خُو قىىض ةرصًح ُمنظمح دهذف إىل غذّ االنعظاّ .وهٍ دشقؼ خذغح اَهىًّح اًَ ٌُّح
املىػذج يف املظذمؼ اإلنعانٍ َذؤيذ غىل دػ ّذد اَهىًاخ واالػذكاء ةعماع ضىخ املػؿهذًن
واملهمشني يف املظذمػاخ اإلنعانٌح يما نشي يف مرسغ املػؿهذًن غنذ أوؾعذى ةىاٍ.4
اَظماٌَح:
ا ُشذو مطؿُؽ غُم اَظماٍ أو اَظماٌَح  Aestheticsمن اًَُمح اإلؾشًهٌح Aisthanesthai
واَذٍ دشري إىل قػِ اإلدساى  ،ودػنٍ أًػا األشٌاء اَهاةُح َإلدساى ورٌَ يف مهاةِ األشٌاء ؾري
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املادًح أو املػنىًح  ،وَهزا غشف اَظماٍ يف نامىط (أيعكىسد) ةأنها املػشقح املعذمذج من
اَؼىاط . 5و أما اَظماٌَاخ املرسػٌح قهٍ معاءَح َُخؿاب املرسػٍ ةظضئٌه اَنّظ و اَػشع
و سضذ ملًامن اَظماٍ يف انؿالنا من دىطهاخ نظشًح مؼذدج و رائهح مظاَها ؾتٌػح اَكن و ما
ًكشصه من طماٍ و أػاظٌغ  ، 6و دؼذًذا َُمطؿُؽ ًػشقه املػظم املرسػٍ ملاسي إٌَاط و ػنان
نطاب أنه "اَػُم اَزي ًطىؽ نىانني دًىًن اَػمِ املرسػٍ غىل ضػٌذ املظ و اَػشع
و ًذخُه يف من ظىمح مرسػٌح و أدةٌح و قنٌح أوظؼ من خالٍ دطنٌكاخ قنٌح و نظشًح و قُعكٌح
و مػشقٌح أشمِ من املػاًري املػذمذج يف املرسغ 7إن اَظماٌَح املرسػٌح اَظذًذج اَذٍ ّ
دأظعر غىل
سيؽ اَهشن اَذاظؼ غرش واَػرشًن هٍ "غىدج انذماء املرسغ إىل ػهِ االيذشاقاخ اَكنٌح ةاغذتاسه
قن ًا ا َذٍ دؼذىي طمٌؼ اَكنىن األخشي و يان ظهىس غُم اَظماٍ اَزي انرتنر نشأده ةاَكُعكح
قاَكُعكح و املرسغ وطهان َػمُح واػذج  ،و ما ظهىس غُم اَظماٍ غىل ًذ ةىمؿاسدن ّإال سمشج
8
مالػظح و شهٌّح قٌُعىف ةؼعث دػتري ةىٍ قاَريي
اَذشًٌِ اَؼشيٍ:
ًُشاس اٌَه اضؿالػٌا ةـ (املٌضانعني)  mise en scèneو هى اَتؼص غن ؾشًهح ةنائٌح َُخؿح
اإلخشاطٌح اَذشًٌٌُح يف قػاء اَػشع املرسػٍ ٌَػرب غن طماٌَاخ خاضح .أو وغؼ املشهذ غىل
اَخشتح ةمػنى  :خالَها دشًٌِ اَطىسج اَكنٌح ةىاظؿح غنارص اَذًىًن اَترصي مػمىن اَػمِ
9
اَذسامٍ وَُذشًٌِ اَؼشيٍ
مكهىّ طماٌَاخ اَذشًٌِ:
11
10
َُظماٍ غالنح ّ
اَشًِ  ،اَظر ماٍ مظ-طمُِ و ِ
طم رِ ضكح اَؼُعن يف األخالم و األشًاٍ و و
ناٍ معػىد أًػا  :طمّ ُه دظمٌال أي اَيشء :صًّنه  ،أما مطؿُؽ اَذّشًٌِ مظ ش ًِّ – اَيشء :
ضىسج اَيشء أي هٌئذه 12و يزا دمشِّ  :دأ َّل ،وشًِ دشًٌال  :اَهٌئح أو املظمىغح 13واملرسغ
ةمشاةح مُخذررب دشًٌيل و طمايل ةامذٌاص دػذرب اَظعذ ُطشما دائم اَؼشيح يف قػائه اَزي ًذعؼ
ةادعاع األداء اَطىدٍ واَؼشيٍ مؤ ِّ
ؾ ًشا يف هزا املػمِ املرسػٍ املمشِّ/اَظعذ مذسظذني ،األوىل
اَنّكعٌح وقو منهع «ظذانٌعالقعًٍ اَذٍّ دهذف إىل خُو املػاًشح ػهٌهٌحَُ ،شخطٌح املخؿـ
َها  ،و األخشي مذسظح اَذؿشًث اَربشذٌح اَذٍ دهىّ غىل دهنٌح دطىًش اَشخطٌح ومؼاوَح يشل
مًنىنادها ودنانػادها ةػٌذا ً غن االنذماض ةها واَخشوض من اَزاخ ومؼاوَح دهمّ طها.
إن اَذّػتري غن اَؼشيح ًػ ّذ أظاظا ً مهما ً يف املرسغ ودظعٌذا ً َػالنح مذمٌّضج ةني اَخشتح من
طهح و مًان اَػشع واَظمهىس من طهح أخشي .قاملرسغ يف األظُىب اَذّػتريي ةاَؼشيح ال ًمًنه
ّ
ًذظعذ إال غرب اَؼشيح اَظعذًح يف إػذاسٌاخ املًان أو اَضمان .ػٌص دُػث سهاقح املمشِ
أن
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املرسػٌح اَذّشًٌٌُح دوسا ً سئٌعا يف أدائه اَظعذي ةطٌـ قنٌح دذناظث مؼ مذؿُتاخ اَذؿٌري
ودشاغٍ مهىّماخ اَذّأظٌغ اَظمايل َُذشًٌالخ اَظعذًح ،ةِ ودعهم سهاقذه دٌُ يف طاهضًذه
يممشِ وطىدا ةاَهىج و وطىدا ةاَكػِ ،أدائٌا و مػشقٌرا و اَزي ًش ًِّ داقػٌذح ألداء اَذّشًٌيل و
اَظعذي َذًه  ،و ةما ًعهّ ِ غىل املخشض مػٌاس املؿاةهح و اًَكاءج اَذّمشٌٌُح ،إظهاما يف داليف أو
مػاَظح اَشؿشاخ اَذشًٌٌُح اَذٍ دمشِ هاناخ اَػشع  ،وألطِ رٌَ ًعذذغٍ يماٍ اَخ ّ
ؿح
اإلخشاطٌح اَذرشّ ب ةمػؿٌاخ املهاسةاخ َالدظاهاخ اإلخشاطٌح و األظُىةٌح يف غىء اَنظشًاخ
اَكُعكٌح اَظذًذج و ِظماخ اشذؿاالها اَذّهنٌح و اَظماٌَح اَذٍ دذظه إىل اَكُعكح اَذؼٌٌُُح َُكن يف
غىء اَهشاءاخ اَذأوًٌُح املعتهح و اَذٍ دمٌّضخ غن اَذهٌُذ اَظمايل األوسةٍ ةطىسج أيشش وغىػا
و مؿاًشج و اَذٍ دشقؼ اَؿاةؼ األًذًىَىطٍ َُذّهٌُذ األسظؿٍ و اَزي دقؼ ةاَؼشياخ اَؿٌُػٌح
اَذاسًخٌح يف ةذاًح اَهشن اَػرشًن إىل اظذخذاّ دىظٌل اَكن اَؼذاسٍ 14ةؿٌح طػُها سهاقح
اػرتاف غمن خطىضٌح املمشِ املرسػٍ وَذنهؼ ةىانؼ أدائه اَظعذي يف دشًٌِ طمايل ًنعظم
مؼ اَذشًٌالخ اَظعذًّح.
و ًمًننا اَهىٍ ةأن طماٌَح اَذشًٌِ هٍ دٌُ اَتنٌح اَػالئهٌح اَذٍ دؼذّد دمر ظهُ شاخ األداء
اَظعذي ةمخذُل ّ
اَطٌاؾاخ اَكنٌح املمًنح ألطعاد املمشُني غىل خشتح املرسغ و اَذٍ دعاهم هٍ
األخشي غرب دىظٌكها قنٌا ً ةكػِ دأشري املػؿٌاخ اَظماٌَح وسةؿها ةاإلشذؿاٍ اَظمايل َذشًٌالخ
ً
قػال غن دطمٌم غالناخ أداء املمشُني وقو مػاًري
أطعاد املمشُني وؾشم دىظٌكها اَظمايل،
طماٌَح دعهم يف اَنهذ املىغىغٍ ألداء اَذشًٌالخ اَظعذًح يف اَػشع املرسػٍ.
اَظعذ :
غشف اةن منظىس اَظعذ يف َعان اَػشب غمن مظاٍ املهاسنح وقو ػذود اَذىظٌل اَُؿىي َُذاٍ،
ّ
15
و املذَىٍ ةني (اَتذن ،اَظعذ ،اَظعم ،اَظشح ،اَظشّ) ،ػٌص سةـ اَتذن ةاالمذالء و إرا دػُو
األمش ةاَػخامح أؾُو غٌُه طعما  16و يما غ ّذ اَظعذ طشما ةػم اَظٌم و اَذٍ دػنٍ اَتذن ،و يف
سأًنا أن دالَح اَظعذ ههنا و اَذٍ دنؿتو غىل مشِ هزا املتؼص "أن مكشدج اَظعذ هٍ ما ًهاةِ
17
يُمح يًٌنىنح سمضًح ًَن اَذػشًل اَزي ةني أًذًنا ًهرتب من املطؿُؽ اَؼذاسٍ metaBody
و اَزي ال ًذىاقو َؿىًا مؼ ما نهُناه من املػاطم اَػشةٌح اَذٍ ريشناها يف املذن ظُكا.
اَشنظ اَذسامٍ ةني اَذشًٌِ اَؼشيٍ و قائؼ املػنى :
أضتؽ اَظعذ مؼ أقىٍ اَهشن اَذاظؼ غرش َؿح مُمنهظح دىاصي َؿح اَخؿاب اَذىاضيل و أيشش
اَشيؽ ،ػٌص ػػىس اَظعذ املادي و اَطىسي ةني اَكػِ و س ّد اَكػِ غىل معذىًاخ
ػػىسا غىل ّ
دساما اَؼشيح "ةٌنما دشاةؿر ػذمٌح املنؿو ونعث اَؼػىس واَؿٌاب غنذ أسظؿى ةىضل اَظعذ
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ضىسج ومادج دنذع اَكػِ من خالٍ اَؼشيح" 18إر دذؼهو املػادَح ما ةني اَؼػىس اَظعذي
(اَؼشيٍ) و ما ةني املذخٌِ اَظعــــذي (اَذشًٌيل) و اَزي دنذظه املذسياخ املػشقٌح َذي
املؤدي و املذُهٍ املذكاغِ ،و ما اَتنٌح اَذخؿٌؿٌح َُذشًٌِ اَؼشيٍ ّإال سهانا َذًامٌُح اَػشع يف
دػاغذ اَظانث اَعٌنىؾشايف ،و رٌَ ملا دهذػٌه اَػمٌُح "املٌضانعنٌح" من اظرتادٌظٌح يف دشًٌِ
اَشؤًح اإلخشاطٌح اَذٍ دهىّ غىل اَذكعري و اَذأوًِ إلنذاض ا ّ
َطىسج اَذسامٌح اَذٍ ًنذظها خؿاب
اَػشع َُظعذ ،و ملا َها من دأسري يتري غىل املشاهذ .ويِ رٌَ ظاهم يف دنامٍ اَؿشوػاخ ما ةػذ
ػذاسٌه و ادعاع دؿتٌهادها غىل مؼٌ اَذظشًث املرسػٍ قايذعر ؾاةؼ اَذؼذي و اَذشظٍ
أػٌانا ،و دؿٌُث َؿح اَظعذ اَشانظ غىل ةانٍ غنارص اَػشع املرسػٍ يف اَذشًٌِ اَؼشيٍ ممّ ا
ظاهم يف دشًٌِ طماٌَاخ اَخؿاب اَترصي َُطىسج اَذسامٌح و أضتؽ اَشنظ ؾاةؼ اَػشوع ما
ةػذ اَؼذاسٌح و هى نتِ يِ رٌَ من قنىن اَخشتح اَؼذاسٌح دنذظم طماٌَاده ةانعظاّ اَذشًٌِ
اَؼشيٍ غرب اَؼشيح اَذػتريًح اَشانطح سهانا َنظاػها يف اَػمٌُح اإلةذاغٌح يف ط ِّ املنظض املرسػٍ
و يزا مذسيا دشًٌٌُا ًذى َّذ غنه اَكائؼ من املػانٍ يف وطىد ةانٍ اَػنارص املذكاغُح يف اَػشع .
واَشنظ غمىماًً ،ػ ّذ أنذّ اَكنىن وأغشنها ،إر ًخاؾث املذُهٍ ةُؿح اَؼشيح و اَذكاغِ مؼ

-

-

-

اَظمهىس واَذػتري غن مظاهش اَؼٌاج" ،قاَشنظ واَذػتري واَؼشيح واالػذكاٍ منز اَؼػاسج
واملؼشى األظايس َُكن اَذسامٍ" 19و يىن املمشِ
اإلؾشًهٌح اغذمذخ اَؼشيح ةًِ مهىّ مادها
ّ
واملشاهذ ؾشقان يف إنذاض املػنى غمن إؾاس اَؼذز راده ،أو اَؿهغ اَشوػٍ اَزي ًطاػث
َىػاخ اَػشع و ةما ًش ًِّ ي ٌُّح اَػمـــِ اَذسامٍ اَذػتريي و من خطىضٌح اَهىًح اَشهاقٌح
و األنششوةىَىطٌا.
طماٌَاخ و دسامٌح مرسغ ما ةػذ اَذساما :
و هٍ مظمىغح مهمح خطالخ اَذٍ دمٌّض مرسغ ما ةػذ اَذساما :
إن اَىظائـ املرسػٌح ال دشدتـ ةاَذىطهاخ اَنكعٌح َذطىًش وانؼ من خاسض املرسغ ،وًَنها دتهى
داخِ ػذود مظاهش َكر االنذتاه اَذٍ دذغم اظذهتاال خاضا ةها دون أن دػؿٍ انؿتاغا من اَىهُح
األوىل ةادطاَهم ةتػػهم.
ًذمٌض مرسغ ما ةػذ اَذساما ةئةشاص غنارص مرسػٌح ةػٌنها ،مشِ اَظعذ واَطىخ واملًان
واَضمان .يما أن دذاخِ هزه اَػنارص ودشيٌتها َم ًػذ ًػذمذ غىل ّ
اَرسد اَذّهٌُذي املذػاسف غٌُه،
ةهذس ما ًعذنذ غىل إًهاع غاّ وغىل دشاةـ اَؼُهاخ.20
اغذتاس اَذًنامٌح املشهذًح ..يف مهاةِ اَذًنامٌح اَذسامٌح .قٌُغ اَشظم اَزي ًتذو اظذادًٌٌا يف
اَىانؼ اَػمِ اَذطىًشي  ،ػٌص ًظث أن دطتؽ غني املشاهذ اَشاؾتح يف قهم اَُىػح واغٌح
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ةذًنامٌادها وغمٌُذها ةِ دػٌذ ةناءها .وةاملشِ ،دػُمنا اَنظشًح اَنطٌح أن نهشأ ػشيح اَطريوسج
اَذًنامٌح ،واَنظ اَظٌنٍ ،يف اَنظ (اَطىدٍ)  ٠٠اَخامِ ال املذظمذ اآلن .اَؼاَح غتاسج غن
21
دشًٌِ طمايل َُمرسغ ةؼٌص ًػشع دشًٌال أيشش من غشغه َهطح.
اَىظٌكح اَظماٌَح  -اَذٍ دخذُل غن املؼاياج ،أي اَهذسج غىل غضٍ اَيشء اَزي دمعه اَىظٌكح
اَظماٌَح ،وإمًانٌح اَظمايل املمٌضج َُىضىٍ إىل أنىص ػذ من دشيٌض االنذتاه غىل يشء أو طعم
22
مػني
اَهىامش :
 . مؼمىد ،أمهض ،اَذٌاساخ اَكنٌح املػارصج ،رشيح املؿتىغاخ َُذىصًؼ و اَنرش ،ةريوخَ ،تنان ،ؽ،9112 ،9
ص.314
. 2نكعه.
ً .3نظش :خاَذ ،أمني  ،مرسغ ما ةػذ اَذساما – أسةؼ مهاسةاخ ،مظمىغح من اَتاػشني  ،املشيض اَذويل َذساظح اَكشطح ،
ً
دأظٌعا َنظشًح أو مزهث...
ؾنظح ،ؽ  ، 6096 ،9ص ص  :.90-1هزا اًَذاب يان قطال يف غُم اَظماٍ و َم ًًن
ًنظش  :نكعه ،ص44
Jean-François, Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, Paris, 1979, 1994, p. 5. 4.
 .5غتذ اَؼمٌذ  ،شايش  :اَذكػٌِ اَظمايل  ،ظُعُح غاَم املػشقح  ،اًَىًر  :املظُغ اَىؾنٍ َُشهاقح واَكنىن واآلداب ،
 ، 6009ص . 91
 .6أّ اَضًن ةنشٌخح ،املعًٌنٍ  ،يذاب طماغٍ ،مؤانعاخ يف اَظماٌَاخ ،مظمىغح من اَتاػشني و األيادًمٌني اَػشب،
منشىساخ غكاف ،ةريوخ َ ،تنان،6092 ، ،ص 344
 .7ماسي ،إٌَاط  ،و ػنان نطاب  ،املػظم املرسػٍ ،مكاهٌم و مطؿُؼاخ املرسغ و قنىن اَػشع  ،مًذتح َتنان ،
اَؿتػح اَشانٌح . 6002 ،
. 8دنٌغ هىًعمان ،غُم اَظماٍ – األظؿٌها ،دشطمح  :أمريج ػُمٍ مؿش ،املشيض اَهىمٍ َُرتطمح  ،:اَهاهشج ،د ؽ ،
 ،6092ص .92
ً .9نظش إةشاهٌم ،ػمادج ،مػظم املطؿُؼاخ اَذسامٌح واملرسػٌح ،داس اَشػث ،اَهاهشج ،9119 ،ص 991
. 10معػىد ،طربان ،اَشائذ ،داس اَػُم َُمالًني ،ةريوخَ ،تنان،9116،،ؽ ، 4ص 619
. 11نكعه ،ص 616
 .12نكعه ، ،ص 341
 .13نكعه .
ً 14نظش ماسى طمٌنٌض ما اَظماٌَح ،دش  : :د .رشةِ داؾش ،املنظمح اَػشةٌح َُرتطمح  ، :ةريوخ ،ؽ ،6001 ،9ص961
 15اةن منظىسَ :عان اَػشب ،مظُذ  ،90مادج ب-د-ن ،داس ضادس َُؿتاغح واَنّرش ،ةريوخ َتنان ،ؽ ،6009 ،3ص
646
و أًػا  :نكعه ،مادج ض-ط ، ، ّ-ص .361

121

ISS

ISSN : 1112-945X

احلوار املتوسطي

مج )1( 11

مارس 9102

E-ISSN : 2571-9742
P- ISSN: 1112-945X

مسرح ما بعد الدراما مجالية التشكيل احلركي للجسد
بلعربي محمد /قرقوى دريس ،اجمللد العاشر  ،العدد  ، 1ص ص

111 -111

ً .17نظش أّ اَضًن ةنشٌخح املعًٌنٍ  ،يذاب طماغٍ ،مؤانعاخ يف اَظماٌَاخ ،مظمىغح من اَتاػشني و األيادًمٌني
اَػشب ،منشىساخ غكاف ،ةريوخ َ ،تنان ،ؽ6092 ،9
 18.د.ػاصّ غتذ املظٌذ اظماغٌِ ،اظرتادٌظٌح اإلخشاض املرسػٍ ًَريويشاف طعذ املمشِ ،أقًاس َُذساظاخ واَنرش،
دمشو ،ؽ  ، 6092 ،9ص64
 . 19يماٍ اَذًن ،غٌذ ،نظشًح اَؼشيح يف اَذساما و اَتاٌَه ،اإلظًنذسًح  :داس اَىقاء َذنٌا اَؿتاغح و اَنرش،6004 ،ص
92
 20خاَذ ،أمني  ،مرسغ ما ةػذ اَذساما ّ ن ،ص 96.
 21هانغ ،دٌنغ ٌَمان ،املرسغ ما ةػذ اَذساما ،دشطمح غالء مؼمىد ،اَهٌئح املرصًح اَػامح ًَُذاب ،دؽ ،دخ ،ص .40
 22نكعه ،ص .49
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