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 وهذيان "حمق سليم" مسزحة الجسد

  (1)طامزأهوال 

اث ِذة هابْ مً مبن ؤلابذاُ ّ٘ل راحي  ْ في جُُٝم هزا الّٙل حعهم ٙاٜس هم مٜى ٘و

ٌعدبّذ ولّها مىٙشدة ومىّضلت ًِ ، ها ال٢لي واهفهاسها في ألازشئ ث ِىا" مً خُ"ألاها

ت ٢ٍش َسَح بال ؤن اظخٝشاء ألازش اإلاعشحي ، مدُىت بهاهٙعاهُت  مّىُاث ظىظُ٘ى
َ
اإلاجا٥ ٘

مً خُث هي وحىد مادي  ٜائما بدذ راجه لُّىحها وحىدا مخمحزا – ألاها – ووظْ مً دائشة

 : مدٝٞ )حعذ( ًخٙاِل في ٘ماء الىق/الّشك مً خال٥ ِالٜت مدؽاب٢ت ما بحن

بدثا ًِ الخىاحذ داخل/خاسج ، آلاخش، معائال الزا٠شة، حعذ/شخفُت، حعذ/ممثل

 الحذ.

 هندسة ملعمار العزض الجسد

ِباسة مدذدة خعمذ بها "آن  (le théâtre est corps) ""اإلاعشح هى حعذ

وما ولٕاجه دحّبحراجه  لٝذ ١ان الجعذ و .1الجذ٥ (Anne UBERSFELD)" اًبرظُٙلذ

 لُفبذ الجعذ خعب الباخث اإلاعشحي، باليعبت لجمالُاث الّشكٜمُت ؤظاظُت 

مادة لِعذ باليعبت له "٘الجعذ ، "حعذا هاٜال" (Patrice PAVIS) باجَشغ باِ٘غ

خش٠ُت هزا  مبذِت وهخاج مؽاِش.، خش٠ت ؤـُلتهي  حّبحرا ًِ ال٢ٙشة ؤو ًِ الىٙعُت.

 .2ال٢الم"ِلى ببشاص وج٢شاس ٘ٝي ال حّمل  الجعذ

                                                           
(1) Université Oran 1, Faculté des lettres, des Langues et des Arts, Département des Arts 

Dramatiques, 31000, Es-Senia, Oran, Algérie.  
ى٥ جإلُٚ ، مذكزات مجنون ًِ  1 :  د٣ًىس  .ِبذ الٝادس ،ِلىلت : بخشاج اٜخباظى .ه٣ُىالي، ٔٔى

ض   .مدمذ، خُمىس مىظُٝى : ، سوقي، بىخاٍس
2 Pavis, P. (2002), Dictionnaire du théâtre, Paris, éd. Armand Colin, p. 17. 
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ٞ مىٍىس حمالي ظُمُائي لبىاء مّماس الّشك  ًخإسجحو  اظخّما٥ الجعذ ٘و

 : وهزا الخإسجح ًخم ما بحن مٙهىمحن، اإلاعشحي

ومً زم ججعُذا للىظاوت ما بحن ، اِخباس الجعذ دِما وظىذا لإلبذاُ اإلاعشحي -

 الّٙل وال٢الم.

ا"ش  ٣ًىن الجعذ ِلى ال - ًدُل ال ، مشحُّت خاـت به ار، معخٝال بزاجه ٠ذ "مىلِى

 ٌعاهم ، ن الجعذ باِخباسه ِالمت اًٝىهُتؤبر ، بع٣ُىلىحُت ؤو ما ؼابه بلى خلُٙاث

 وهى ؤخذ م٣ىهاث اإلادا١اة.، ٠ذفي هٝل ِىالم خُالُت ِلى الش  

لل٣اجب الذسامي ِلىلت ِبذ  3وهىدسام خمٞ ظلُم" برا اجٙٝىا مبذئُا ِلى جفيُٚ "و 

التر٠حز في ألاداء لً ٣ًىن بال ِلى الىحه ن ٘ة، خاهت الذساما الع٣ُىلىحُت في الٝادس

هما...، وجدذًذا الُّىان )خش٠تهما في خحن حّىي  بلى حاهب الُذًً والزساِحن، ( جحٌى

ت الؽّبُت ألاخشي   ىا٥..(ڨال، حىاداِخمذها ِلىلت في معشخُاجه )ألا  التي ألاؼ٣ا٥ الٙشحٍى

 ؤهمُت ؤ٠بر لحش٠ُت الجعذ في ؼمىلُخه.

حعذ لاج بالحُاة ٌعخلهم وشوخاجه مً ٜماًا ِفشه ، مً ؤحل حعذ ال مخىاه  

بلىسها في ٘شحت مبخ٢شة ٌعدىىٞ الذالالث والشمىص ، ًبرص بجالء معشح ًلغي الثرزشة، ٍو

لُت للجعذ خُث  بن   "وألاحعاد الحُت اإلاخدشسة. الىق ؤخذ الٙماءاث الخىلُذًت والخدٍى

ا مباؼشا له. ُ٘ه ًخجعذ وحىده ، ٘الىق مع٢ً جخُُلي للجعذ ال ٣ًىن مىلِى

وجبّا  مً ألالٙاً اإلاخٕحرة. مً الذالالث الحُت ولِغ ٘ٝي هٍاماهه مش٠ب ب. اإلاخخُل

ت ٌعخّحر الىق مً الجعذ خعاظِ ِخه ؤلاًمائُت خلهزه الّالٜت الحٍُى ت وخفـى

خخز مىه همىرحا لخىأمه الذاخلي واوسجامه الذاللي والٙني" ت ٍو  .4والشمٍض

جمىحاث حعذًت  في دوائش خش٠ُت و، ًٝاُوؤلا  الالمدذد للىن  بدثا ًِ العُمُىص 

، "الفٙش" ؤو اإلاخدٟش اإلاددؽم آ٘اٛ الّشك مً ؤظاط "الٙشآ" ًشظم حعذ "ظلُم"

 ُ٘ٝٚ الجعذ مازثا لٙشآ الخؽبت.جشدا الٙماء مً زٝا٘ت "اإلامخلئ" م

مً  الخجشبت ؤلاوعاهُت في بّن مً ؤِمٞ ججلُاتها ًم٢ً ؤن ج٢ؽٚ ًِ هٙعها بن  

ورل٤ بؽ٣ل ًخالمغ مْ ؤوجاس هٙغ ؤي ، وخش١اث الجعذ ؤلاوعاوي، خال٥ ؤـىاث

                                                           
3 Ibid, p. 17. 

ذ، الضاهي 4 ٛ ، لبىان - بحروث، النص والجسد والتأويل، (2003) ٍ٘ش ُٝا الؽش  .25. ؿ، بٍ٘ش
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ُت.. حّامل اإلاعشح اإلاّاـش مْ ومً زم ، 5" مؽاهذ مهما ١اهذ جش٠ُبخه الثٝاُ٘ت و الّٜش

باِخباسه ، اإلامثل في ٜلب الحذر "بشوٟ"ولْ جىلُذ اإلاّنى خُث  ٠ةظتراجُجُت" "الجعذ

ذ وحذ "بشوٟ"، خىاب ؤمس ى ِخُٝا ومخجاوصاالىخُذ الٝادس ِلى بخُاء   لالخه  ٜو

لٕت حعذًت جدشس ، 6 (Antoine ARTAUD)" آسجى ٠ما ابخذُ". في معشح "الىى"

مشج٢ضا ِلى ٜىة الىٙي التي صخضخذ راٟ ، ؤلاوعان مً ُٜىد زٝا٘ت بائذة آلُت للضوا٥

، ؤها وظي الجعملِغ ، "بوي ؤحعاء٥ مً ٣ًىن ؤها، ؤلاًمان الشاسخ بمٙهىم "اإلامخلئ"

، ِٗش ؤوي ؤها مً ؤ١ىن في هزا الجعم ولِغ آخش وؤهه ال ًىحذ ؤها آخش بال الجعمألوي ؤ

، بل ُ٘ما ًم٢ً ؤن ٌؽ٣ل هزه ألاها التي جدغ بما ًم٢ً حعمُخه ١ائً، لِغ في حعمي

ىال بلى مشحُّت الىٝىط ألاولُت 7" ؤن ؤ١ىن ١ائىا ألوي ؤمخل٤ حعما  .ـو

٠ما جمىذ  ت الٙشد المائّت بحن ؤؼالء خماسة مادًت.١ل رل٤ بدثا ًِ ٠ُىىه

ت اإلاّاـشة ت للهى٥ مبيُت ِلى همارج مً معشح "، الخؽبت الاهجلحًز ادواسد  لىخت مضخ٘ش

تراك الزي ًمىذ للجعذ اإلاّزب ـىجا وهفا، ؤو"هىاسد باس٠ش"، " بىهذ ومً . مض٠ُت الِا

واظّت لالسججاحاث  زم لم ٌّذ الّشك او٣ّاظا للىق وججعُذا له وبهما معاخت

 (BECKETT) " لب٢ُُذ،في معشخُت "نهاًت اللّبت، والىاٜاث ال٢ثُٙت لجعذ اإلامثل

، ٘الصخفُت الشئِعُت ٜابّت ِلى ال٢شس ي، والخخٙي في آن واخذ، هجذ مٙهىم الحش٠ُت

 و١ل خش١اجه مدذدة بهزا ال٢شس ي الزي ًٝىده خادمه.، مّٛى و٠ُٙٚ

الخشوج مً الذائشة المُٝت التي جداـش  َؿ بالخإ٠ُذ ٘ش جمىذ اإلاٝاسبت الٙعُىلىحُت 

ت بِادة بىاء الىخذاث الٝاسة ، هى ِشقي وزٝافي اللَٙ وجدىله بلى سجً ما بنها ٘ـش

لها بلى اإلاعخىي البذائي ألاولي.  التي ًدملها الّٙل الذسامي والحىاس ال ح٢ّغ  ٘البنىوجدٍى

اث الخىاـل اإلاّخاد بنها حع، ٘ٝي رهىُت مُّىت ؤو ؤًذًىلىحُت مدذدة عى بلى ٜلب ؤولٍى

ومً زم . ترجح ٠ٙت ؤلاًماءة و الحش٠ت ِلى خعاب اللٍٙت ؤو ال٣لمت٘خُث ، ِلحها اإلاخلٝي

                                                           
5 Brook, 3 September (1973), Interview with Gibson, M. “The Drama Review”, vol, n° 17, 
p. 50. 

١اجب وؼاِش وسظام ومىٍش معشحي ، Antoin Marie Joseph Artaud(:1896-1948) . آسجى، اهىىهحن 6
ِاوى مىز اإلاشاهٝت مً آالم خادة بالشؤط ولّل ، "معشح الٝعىة" ـاخب مٙهىم، مً ؤم جش٠ُت، ٘شوس ي

الٜاجه بالٕحر وهٍشجه للىحىد.ٌل خبِغ اإلاصحت  هزا ما ١ان له ؤبلٖ ألازش ِلى بهخاحه ؤلابذاعي ِو
خلٝى الفّٝاث ال٢هشبائُت ٠ّالج في راٟ الّهذ.  : مً ؤهم مالٙاجهالّٝلُت لدعْ ظىىاث ٌّاوي ٍو

 théâtre et son double le (1938) ,ائْ جا٘هت  (1926) الحهىدي الخائه ، Faits divers،(1924) ٜو
juif  érrant Le  ، (1927داٟس ) ،حانخب،La passion de Jean Darc   

غ، XVIج، املؤلفات الكاملةفي ، (1981) د٘اجشسودص، اهىىهِىاسجى 7  . 109. ؿ، ٔالُماس، باَس
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ُٝت  ت الحش٠ت ِلى ال٣لمت هى ؤلاًمان بالذاللت اإلاُخا٘حًز ، للجعذالالمخىاهُت ٘ةن ؤولٍى

في بواس جىاـل بوعاوي دون خىاحض. ، باِخباسه لٕت ِاإلاُت ال ًدخاج بلى جشحمت ال٣لماث

ت حعمذ لىا بمالمعت بّن الحٝائٞ  ٘ةرا ١اهذ هزه اللٕت الٙمٙالت والؽاٍِش

، ٘ةنها جٙطح ٜفىس اللٕت اللٍُٙت وجذّ٘ها بلى بِادة الىٍش وحُٕحر ولُّتها، الشوخاهُت 

 . لُمىذ ؤخحرا ٘ماء لإلبذاُ الخالٛ مً خال٥ معشخت الجعذ

 مىحاجهوج الهدىاءاجه جشهُمت لحش٠ُت الجعذ، "خمٞ ظلُم"في  بن الىق/الّشك

  : ي ٜالب جدذه ـُٕخحنف

وهى همي الترظُخ لعلى٠ُاث مٝبىلت مً خال٥ ؤداء مخٙٞ ، الخىبُْ الاحخماعي -

 مخىاصن.، ِلُه

 )لىىدذس مً الخدشس بلى العٝىه(. وهىا ًجُز ـمام ألامان، مدىت "الهذس" -

 مخمىلّت لخ٣ىن ، مخدشسة، بلى ـىس ِلى معخىي الجعذ جخدى٥ ألاًٝىهاث 

دي وال ال٣ىدة هىا مجشدة ٔحر مشهٝت بال في ـذاسة الشمض وؤلاًداء. بنها ، عُاس يبالخاٍس

حععى بلى ا٠دؽاٗ لٕت ٘اِلت ، داللُت جخىخذ مً خال٥ ١ىسٍٝشاُ٘تلجعذ خش١اث 

ْ الّشك بلى معخىي اظخّادة ٠جهه، مازشة ٠ُىىهخه مً خال٥ اظترحاُ بلى ؤن ًجذد ، ج٘ش

 .ٙشحتواٜت وٝىط ال

 ًداوسها اإلابذُ، آلُاث جدش٠ها ٜىة ال٣ىدة ...الدؽ٢ُل الحش١يو  الضمًو  بن الٙماء

خُث حؽ٣ل  (. الحاسط..، الّام ال٣اجب، مً خال٥ حملت مً الّالٜاث اإلاخٝاوّت )اإلاذًش

ٞ ما العاسدة مً خال٥ شخفُت "ظلُم"، "ألاها" مدىس هزا الخٝاوْ ٌعمى "الخبئحر  ٘و

وهي شخفُت في ٜلب . بمّنى الح٣اًت معشودة مً وحهت هٍش واخذة، الذاخلي"

ٞ همىرج ظذاس ي ألابّاد ، ألاخذار schéma Le )هزه ألاخذار التي جخماش ى ٘و

quinaire) ًٙا ،وهى همىرج ظشدي لهىذظت 8 (LARIVAILLE aulP)" ل٥"بى٥ الٍس

 :(PROPP)  ٘ىلىحُت الح٣اًت لبروبىس الح٣ي معخلهما ؤظعه مً م

جىاصن )وفي هزه اإلاشخلت ًىلْ  -----خالت ابخذائُت---بذاًت : اإلادىت ألاولى -

(، ًدذد اإلا٣ان، الذ٣ًىس   .جذخل الصخفُاث وحّٗش

                                                           
ٙا، بى٥  8 غ ؤظخار ألادب الاًىالي ،(1996-1966) لًالٍس  : ومترحم.مً ؤِماله، هاهخاس، بجامّت باَس

 .الفكز السياس ي ملكيفيلي
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معبب/مىلٞ )مشخلت -----مٙجش/ـاِٞ .....تهُُج: جدٍشن/بزاسة/  اإلادىت الثاهُت -

 perturbation de la situation initiale)الخُّٝذ 

 ّ٘ل )وظُلت ل٤ٙ ووإة الخُّٝذ( : اإلادىت الثالثت -

 )الحل( هدُجت-----ِٝىبت : اإلادىت الشابّت -

 9جىاصن نهائي----خالت نهائُت----بّذ : اإلادىت الخامعت -

)هٝاه  بلى ٔاًت... ؤ٠خىبش...4 - ؤ٠خىبش 3 ِلى معخىي الىق ٜعمذ اللىخاث مً

بمّنى  ...،بحن ؼهٍشً ...،25 ...25 ...25ُٙشي /٘ 30البحروٜشاوُت مً اإلامل٢ت  مٙخىخت(

تهتز  ًخالش ى الضمً و، وخُىما ًىدذس هزا الىعي ؤو ًخخلخل، الضمً ؤًما مشاد٘ا للىعي به

 ألاوش وألاسلُت والٙماء.

تهان اللٕت ب(SHELLING)  ״ؼُلىٖ״ؤلم ًٝل  ، هي مُثىلىحُا مدشومت مً خٍُى

״مُثىلىحُا مجزو٘ت
 ِلى معخىي الخىبُْ ، جًزًٚترحم الجعذ ١ل هزه الخُث ،10

خالم ) الخَ ولُّت الجعذ اإلاخإسجح ، وهى مددؽم ،حعذ احخماعي ساضخ، الخذححن و

 : ِلى ٠شس ي اإلاذًش(

 .11""لى ١ان ِىذي ٠شس ي مثل هزا في اإلا٢خب لىساوي ظا٠ً في ؤلاداسة

في خحن خُىما . الشمؾ. ًدعاُس بًٝاُ، ؽتىذهم، مبهىسة ؤخُاها، الُّىان معخ٢ؽٙت

 ِا٠عت الخلُٙت الُٝادًت للشحل.، مثبخت آمشة، جبذو الىٍشة خاصمت، ًجعذ اإلاذًش

الٜخه بالحاسط )الّعاط(  ال صلىا في الخىبُْ مْ جٝلُذ ظلى٠ُاث ال٣اجب الّام ِو

 )داللت ِلى اإلاداباة(. ًادي اإلاٝىْ ١له في ولُّت حلىط وهى ًمسح خزاءه

ال ًم٢ً ؤن ًبٝى بُّذا ، هى همىي وهى الىحه العلبي للتروٍن ما و هى احخماعي ما

ُب اإلاخجعذ في "سحاء". "وفي الىاْٜ ٘ان اإلاشء خحن  ًِ الىحه آلاخش اإلا٢مل له وهى التٔر

ب ِّؾ في حعمه ؼّىسا ًٙهم ما الزي ًم٢ً ؤن ٌّىُه اهخٍاس حىاب الٕحر وؤن ٌ، ًٔش

                                                           
9 Voir Larivaille, P. (1974), « L'analyse (morpho) logique du récit », Poétique, n° 19,  
p. 368-388. 

 حىل٣لُُٙدؾ جشحمه بلى الٙشوعُت ، مقدمة لفلسفة امليتولوجيا، (1945. )ٗ، ؼُلىٖ ًىٍش  10
 .62. ؿ، الجضء ألاو٥  .ط، اوبُه

 .ؤ٠خىبش 4، "اللىخت"، حمق سليممعشخُت  11
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بخه، بالٙٝذ والعجض له بلى ًفىذم اإلا، ل٢ً ؤًما ِبر ٔس شء باإلاُل لخمل٤ آلاخش ولخدٍى

 .12مىلُى للعُىشة"

الزي جٝٚ ، اإلاجعذ في "سحاء" (L’objet du désir)" "مىلُى اللزة بر ًخجعذ

ْ البىل ، مثل ِامل الاخخال٥ الىبٝي ؤو الخباِذ الىبٝي، ؤمامه مّىُاث ِذة  مٜى

بت جادي اإلاعاخت الٙاـلت بُجهما بلى. الاحخماعي.، في العلم ؤلاداسي  بِاٜت ، خلخلت الٔش

ُ٘خّزس ، (pulsion de vie) مما ًدُل مباؼشة بلى بِاٜت هضواث الحُاة، ومىّا

يهتز ومً زم ، اظدُّاب ١امل لسجل الّالٜاث والاسجباواث والفالث والبىاء والاهجاص

 خَٙ الزاث. حذاس

ىحهه بلى الذاخل ُ٘ادي بلى جذمحر راحي، هزا الاًشوط ًختز٥ "ظلُم" ِىك ، ٍو

ُ٘يخج الاهٙفام والخ٤٢ٙ والخذمحر الزي ًخىالذ ، )هضوة الّذوان( الخىحه هدى الخاسج

 بذون خذود.

ٚ للشخام ،للخضاهت، اإلاخّالي البرحىاصي للمذًش ًىإ "ظلُم" الّالم ، خُث ًإحي الـى

ِا٠عا بزل٤  ،(L’encadrement)" الخإوحر للضسابي ولعّت اإلا٣ان مؽ٢ال بالُذًً"

. ال بلا٘ت ؤو هٝفانبحجمه ، جمْ ال٣ل في م٣اهه، بنها ؤؼ٣ا٥ هىذظُتالّلى والىٍام. 

ت ؤظاظها  ِالٜت خُت جّٙل وجخٙاِل، زم بن ِالٜخىا بالٙماء اإلاع٣ىن ِالٜت بىاء للهٍى

 ٘اِل ًخمدىس داخل الٙماء ٠جضء مىه.

تراٗ والُٝمت، ًٙخذ مً هىا سجل الىٝق ؤلاوعاوي ، هٝق ال٢ُان وهٝق الِا

ش له مجاال المخالء البذًل للىٝفان  وباإلاٝابل جخدٟش هضوة العىىة ِىذ "ظلُم" التي ج٘ى

ىال بلى وابْ الخذمحر   .الفاديـو

ىلىحُت : ألاولى، ن واٜت اإلامثلٜىاجان جىحها حعمدان له ، والثاهُت هٙعاهُت، ٘حًز

مً  ُٔابه٠ما ؤن خمىسه ال٢لي ٢ٌّغ ، بتر٠حز ببذاِه وخمىسه ِلى ؼذ اهدباه اإلاخلٝي

الزي ًمىذ اإلامثل بم٣اهُت الاهبعاه جدذ  (Corps-en-vie) ة"خال٥ "حعذ في الحُا

زم هدى الا٠خئاب والىخذة ومً ، مما ًٙعش الخي اإلاخجه هدى الاهدذاس، 13هٍش اإلاخلٝي

بلى الؽشود  ورل٤ خُىما ًخٕحر ِمٞ الىٍشة مً ِىالم الذهؽت والا٠دؽاٗ، والّضلت

                                                           
12 Merleau, M-P (1945), La phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 
p. 195. 
13 Voir Barba, E. L'énergie qui danse : l'art secret de l'acteur, Trad. Deschamps, E., Pria, 
Lectoure. Bouffonneries, Contraste, (1995), p. 32-33. 
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. ًجزلٞ اإلاخلٝي بلى ، وهىا باهضالٛ الجعذ هدى ِىالم الهزًان والخىاء والؽ٤ والخٗى

 جدذًذ.الال و الالمّنى

ٌّني وحىد  بهه ال. "الجعم في خالت خُاة ًمذد خمىس اإلامثل وبدساٟ اإلاؽاهذ

 ًخم جدذ ؤبفاسها. بهه حعم 
ً
 وجٙخدا

ً
 معخمشا

ً
شخق خالش ؤمامىا ول٢ً حُٕحرا

خُادي لخفبذ . في خالت خُاة  ش الىاٜت اإلاخذ٘ٝت ؤزىاء ظلى٠ىا الِا لٝذ جم جدٍى

ّت"  .14مشئُت بفىسة ٔحر مخٜى

هلج ِىالم "ِخُٞ" وخضمت سظائل "لىباهت" التي ًخىظذها  بّذ واُّٜت الخٙاوث الىبٝي

خالِب باإلاخلٝي ي هى ال٣لب الشوماهد٣ُي. وهىا ي مً سجبت الّخمت بلى ظىاد  ،الخىاب ٍو

ت هي الٝذسة ِلى اللّب ؤن جىحر في ألاحىاء" ؤلِعذ. الهض٥  حن ؤن جخذاو٥ اإلامام، السخٍش

ادة بّثها  .15" ؟ بما إله٣اسها ؤو إِل

 16" هشحْ نهاس آخش... ...س ي الٝشفي س ي لحمش الخىخي "ٜل لس ي لضسٛ لخمش،

ٌعخدُل مْ الجملت بر ، لم ٌّذ ش يء واضح. جماهذ اإلاٙشداث،..، اخخلىذ ألاظماء

ت الخُٝذ  مما ًمٙي ِلى ؤحضاء الخىاب ال٢ثحر مً البلبلت  بمىىٞ الىلىحالسخٍش

 .والالولىح الّام

ت حُّذ ـُأت اإلاّىى ، 17" كولكول... مع البروثوكول " : بلى ؤن هفل بلى بن السخٍش

ت اإلاخاخت . بنها جٙشك ٜشاءة مٕاًشة إلاا هى مشجٝب، ب٣ل م٣ُاهحزماث الٝلب والفىس اإلاجاٍص

بنها ، حّىدها ِلى اخترام ألاهم، الٕالٗ الخاسجي للماظعاثٍت جدىم ومً زم السخش "

ت ختى ، ألحل مىلٞ لم ًذٟس ؤبذا امىهش  احّشي وحع٢ب امخداه ،جبعي جخٍاهش السخٍش

ؤن هىىٞ ب٣ل  ،الالخترامبنها ٜىة ملضمت ججبرها ِلى ججٍشب ١ل ؤؼ٣ا٥  .جدىم ألاؼباه

اخاث ؤن هجخاص خي الؽخائم ؤن هش٠ض دوما ِلى ؤهم  .18"ُت الجىهش و سوخاهُت ال٢ٙشالٜى

مىحهت  الِعشي والُذ  لذي "ظلُم" خامال اإلاّىٚ ألاظىد بالُمنى ًخىاـل الفذي

شجذي اإلاّىٚ باإلاٝلىب، بلى ألاظٙل ّالمت للن ١ان ؤلاوعان في خذ راجه هى مادة ٘ة. ٍو

                                                           
مهشحان الٝاهشة ، الٝاهشة، وصاسة الثٝا٘ت ظهحر ، جشحمت الجمل، طاقة املمثل، باسبا وآخشون، ؤوحُيُى 14

  .294. ؿ، الذولي
15 Jankélévitch, V. (1964), L’ironie, Paris_France, éd Flammarion, p  . 17. 
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 .هٙعه اإلافذس 17

18 Ibid, L’ironie, p. 194. 
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بال ؤهه ، ومً زم هى معاخت الهفهاس الخىاـل، في الذا٥ واإلاذلى٥  ههه مخم  ٘ة، وخاملها

 خذ ظىاء.ِلى  ًٍوآلاخش  البخاُل الححز اإلا٣اوي جطخمذ الّفبُت صاد مُلها١لما 

  ...بلٕاء آلاخش بم٣اهُت بذيهُت ال جشدد بصاءها٣ًاد ًفبذ 

ىسة "ألام" الجمُْ ىًلغ ما ، الىٝىت الىخُذة الجاربت هدى "الحُٝٝي"، بال ـىث ـو

  ًثبذ الجعذ، وفي هزا الجىىن ، وفي هزا العٝىه جتهاوي ممل٢ت الشحل.، ِذا رل٤

(le corps s’affirme) بال ؤمام حملت، خش١اث خاصمت، بثٝت الخّالي : 

 ًمُٚ لها اإلامثل خش٠ت جمذًذ للمّاهاة. 19 ". الٙشخت.. "ؤمي جىذب،جىذب مً

  موطعة هذه الكودة جسديا و، تهيئة الكودة

خُت جشي في ١ل الثٝا٘اثً ٞ مّاًحر جىبُْ ، وفي ١ل اإلادىاث الخاٍس الجعذ ٘و

اهزا الخىبُْ ًثمً  و، العلٟى الاحخماعي اإلاخٙٞ ِلُه ، اهخماء ليعٞ زٝافي ًبذو ٍِٙى

ٞ ١ىداث مدذدة ظلٙا ىًخّاو بن الخجشبت ؤلاوعاهُت في بّن مً ؤِمٞ "، مْ آلاخش ٘و

، ؤلاوعاويوخش١اث الجعذ ، ؤـىاثججلُاتها ًم٢ً ؤن ج٢ؽٚ ًِ هٙعها مً خال٥ 

 بؽ٣ل ًخالمغ مْ ؤوجاس هٙغ ؤي مؽاهذ مهما ١اهذ جش٠ُبخه الثٝاُ٘ت  ورل٤

ُت   20.." .و الّٜش

ول٢ً مارا ًِ بم٣اهُت جدشس الجعذ اإلاتزمذ احخماُِا مخجاوصا حىاص الٝبى٥ لذي 

٠إن ًمْ ، لحمىسه، للٕخه، خُىما ٌّلً جمشده ِلى الؽٙشة اإلادذدة لعلى٠ه، الجماِت

دعلٞ الّمىد،...ؤن ، الخاج ِلى الشحل "ظلُم" ذخشحه ٍو  ًالِبه ٍو

عٝي الاحخماعي  مل٤ البحروٜشاوُت.، ظلُم ألاو٥  : هدً ؤمام، ٌعٝي الخذححن َو

 اإلا٢ثٚ بؽ٣ل خالت "ٔمش بدسا١ي"، هزا الحمىس ، هىا ًفبذ الجعذ ٠لي الحمىس 

شاٛ في الخى٠ُذ ِ الزي ا٘ختن  وهفل مّه بلى ولُّت "هشظِغ" ،لى الزاثبمّنى ؤلٔا

 راجه ِلى ـٙدت اإلااء لحذ الٕٛش ٘حها في الجهاًت.بفىسة 

دل مدله البرهىط بالؽشاؼٚ. ذاء. ًخخٙي اإلاّىٚ ٍو جخّالى ، وج٢ثر الؽّاساث وألـا

 : بأالم اإلاعا٠حن، وجىجلي للحٍاث التزام الشحل بىاّٜه، ؤـىاث اإلاىذدًً

                                                           

 .حمق سليممعشخُت 19 

20 Brook, interview with Michael, Gibson (1973),” The Dram” Review-vol n° 17, 3-

September, p. 50. 
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ًتهاوي ، وبّذ وخض ؤلابش، حىىن الٍّمت، وهم، خمىس ووـل ًٝابله اهٝىاُ

ا٠دؽاٗ ، "زمت هىا ا٠دؽاٗ سهُب، معدعلما لٝبمت الحشاط، ًجلغ مجهاسا، الجعذ

 ،الجعذ ب٣ل ٜذسه، ؤو الىحه، ٜٙا العىذ، ٜاُ ألاؼُاء، الجعذ الزي ال ًشي مىلٝا

ٙه مؽىها، في ؤِمٞ ؤِماٛ اللٕض ًثحر الٝلٞ  وبإن ؼ٣له بدذ راجه ش يء، الجعذ بـى

، ألاؼذ بّذا ِى٤، ؤهذ هزا – الخجلي ألاخحر ألهذ هزا، جدٝٞ الٝلٞ، هٍشة الٝلٞ، .(.).

 .21ألاؼذ حؽىها"

 لم ٌّذ ؼِ
ً
  : بالشؤط اهجلخفٞ ًذ مدخمال ئا

.. مدي"ؤمي  ُني حؽٗى  22". راب،اإلامل٢ت البحروٜشاوُت سابذ ِو

يخهي "الهذس" بعٝىت الجعذ.  ٍو

 (Eugenio BARBA)" باسبا بن الخىاصن الذًىام٣ُي التي ًدُلىا بلحها "اوحىهُى

ُا ٠ثُٙا بالٙماء الزي ٌؽٕله ِلى الش٠ذ حعذًت باِخماد حؽ٢الث ، حّىي للممثل ِو

ة للحش٠ت مُّىت مٝخفذ )ِمىدًت( راث سجابت ؼاٜىلُت، جبخّذ ًِ الىلُّاث الُىمُت

ت مً اإلاّنى ى٥ بلى جمىلْ "خاسج ًىمي"، ومً زم ٘أس التي  extra - quotidien23للـى

ومً زم ٌععى اإلامثل بلى خلٞ ؤلايهام جٙسح ٘شؿ مخّذدة لالظدثماس في حؽ٢ُل اإلاّنى 

م مً ظ٣ىهه.، لذي اإلاخلٝي  ب٣ىن الجعذ ًٍل في خشاٟ بالٔش

جذدها"ِلىلت" الحش٠ت ٤٢ًٙ   حر في مىحى ومّنى اللٕت الجعذًتَُّذ الخ٢ٙو ، ٍو

٠ما ًشجبي هزا الخ٤ُ٢ٙ بٙماء  ًِ ال٣لِؽحهاث اإلاخّاٗس ِلحها. يإومً زم ًى، ومّىاها

ٖ َمعخى س٠حي ًخجذد ِبر  والىاْٜ مً حهت ، للصخفُت الع٣ُىلىجيي اإلاأل والخَٙش

بلى الجهاًت ًشجبي ، بر مً بذاًت اإلاعشخُت مً حهت ؤخشي. الاحخماعي لٙماء الخىاحذ

مس ي اإلا٣ان ِضلت ، ماء للدعائ٥ ُ٘خدى٥ الش٠ذ بلى ٘، الٙماء بالحالت الزهىُت لعلُم ٍو

٘حزداد ، بٝذس ما ًٝلٞ، بال ؤن بلٓى الزسوة ال ًىحي باالهٙشاج، ُٔاب اإلاُّاس ووخؽت في

 وجضداد اإلاعاخت اه٢عاسا.، الٙماء لُٝا

                                                           
غ، ألاها في هظزية فزويد وفي ثقنية التحليل النفس ي، اإلاىخذي الثاوي، (1978( ال١ان، حاٟ 21 ، باَس

 .186 .ؿ، لىظىي 
ً "اللىخت" حمق سليم، معشخُت، اإلافذس العابٞ 22  .بحن ؼهٍش

23 Voir Barba, E. (1989), L’energie de l’acteur, Lectoure, Bouffonneries, n° 15116, p. 170. 
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لخٚ في سداء ا ذ ، لفمذ٠ما ًزوب اإلا٣ان ٍو بدش٠ُت خُىما ًيخهي حىاص الخفٍش

، هه ججعُذ للمدىاثب، واإلا٣ان لِغ خُادًا. ًثبذ بال خشاٟ مجهاسا في ـمذ و، الجعذ

دُذ للجعذ التربْ ِلى بمبراوىس الهزًان والّبىس بلى اإلاع٢ً ألاخحر. ْ خُاساث ٍو  ً٘ش

لت هزه ًٝا٥  هزا ال٣ائً مً خال٥ "معشخت الجعذ" ِلى الش٠ذ الزي هى خـى

ُل الزي ًدشسها مً دائشة الدعلي ومً ، اإلاّاوي الؽب٢ت باِخباسه مجعذا للىحىد ألـا

اث الىٙعاهُت والاحخماُِت التي حّض٥  الّى٢بىجُت إلاىٍىمت الاظتهالٟ ومً الىٍٍش

ذ مً بوّاػ ، "الالمخ٢ُٚ" وجمّه جدذ خاهت الّفابي تراب ًِ "اإلاخٙٞ" مما ًٍض الٔا

ٜت  ةخىجش اإلاوعٞ مً الّالٜاث وجشوٍج ، ِلُه ظىظُىلىحُا اس 
ُ
ىال  .للجعذ اإلاجهٟىاإلا ـو

 جذححن ؤلاوعان اإلاّاـش.ىعي باظتراجُجُاث ال، ألاظمىبلى الهذٗ 

 البيبليوغزافيا

ٙا٥، بى٥  غ، (1996-1966) الٍس مً  ومترحم.، هاهخاس، ؤظخار ألادب الاًىالي بجامّت باَس

 ال٢ٙش العُاس ي إلا٢ُُٙلي. : ؤِماله

١اجب وؼاِش ، Antoine MARIE- Joseph ARTAUD : (1896-1948) آسجى ، اهىىهحن

ِاوى مىز ، "معشح الٝعىة" ـاخب مٙهىم، مً ؤم جش٠ُت، ٘شوس يوسظام ومىٍش معشحي 

الٜاجه  اإلاشاهٝت مً آالم خادة بالشؤط ولّل هزا ما ١ان له ؤبلٖ ألازش ِلى بهخاحه ؤلابذاعي ِو

خلٝى الفّٝاث  بالٕحر وهٍشجه للىحىد .ٌل خبِغ اإلاصحت الّٝلُت لدعْ ظىىاث ٌّاوي ٍو

، le théâtre et son double (1938)مالٙاجه :  ال٢هشبائُت ٠ّالج في راٟ الّهذ.مً ؤهم

ائْ جا٘هت ، خب حان، érrant Le juif، (1926) الحهىدي الخائه،  Faits divers(،1924) ٜو

   La passion de Jean DARC(،1927داٟس )

غ، XVI ج، في املؤلفات الكاملة، (1981د٘اجشسودص )، اهىىهِىاسجى  . ٔالُماس، باَس

، مهشحان الٝاهشة الذولي، الٝاهشة، وصاسة الثٝا٘ت، طاقة املمثل ،وآخشون باسبا، ؤوحُيُى

 .ظهحر، الجمل ،جشحمت

ت ٘شوٍذ وفي جٝىُت الخدلُل الىٙس ي، اإلاىخذي الثاوي، )1978(ال١ان ، حاٟ ، ألاها في هٍٍش

غ  .لىظىي ، باَس

ذ، الضاهي ُٝا الؽٛش بحروث، النص والجسد والتأويل، (2003) ٍ٘ش  .لبىان - بٍ٘ش

 د٣ًىس . ِبذ الٝادس، ِلىلت : بخشاج اٜخباظى .ه٣ُىالي، جإلُٚ ٔىٔى٥ ، ًِ مز٠شاث مجىىن 

ض  . مدمذ، مىظُٝى : خُمىس ، سوقي .بىخاٍس

 ؤ٠خىبش. 4اللىخت ، حمق سليم معشخُت

 .حمق سليممعشخُت 
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