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 اإلهداء:

 الغالي، الذي علمني أن اإلرادة طاقة المستحيل. إلى روح أبي

 .مرافئ السعادة والدعاءإلى قلب أمي، 

 أحمد و أروى. وطفلي  إلى شموع روحي المتقدة: زوجي سعيد، 

، عالم من الجمال و األمنيات.  إلى شقائق عمري أخواتي وأخوي 

 ، وخط  مداراتها.هفراشة في جيب -ذات سفر - خبأ ى مسافرلوإ

 جميعا أهديكم ثمار ما جنيتإليكم 
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 الشكر والتقدير:

أتوجه بالشكر الجزيل، والتقدير العميق إلى أستاذي الفاضل االستاذ الدكتور صالح 
رفدني بمعين علمه، وكان نعم المعلم حاطني بفضله وكرمه، وأالدين بوجاه، الذي أ

 والموجه والمعين.

مناقشة، وكل من ساندني في إتمام هذا كما أتوجه بباقات الشكر ألعضاء لجنة ال
 .العمل
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 ملخص:

فررىلى جانررب تقنيررة الكتابررة نمرروذج خصررب للتحليررل السرريميائي، إن مسرررحية "البئررر"       
العرررض الركحرري  يجررئالرمرروز والرردالالت و انزياحررات اللغررة،  الكاتبررةالترري وظفررت فيهررا 

، فرررررم سرررير ليبعرررل الحيررراة فررري جسرررد الرررنص معتمررردا علرررى خصرررائص المسررررح التجريبررري
المخرررررج علررررى خطررررى الكاتبررررة، والتزامرررره برواهررررا اإلخراجيررررة الترررري أوضررررحتها مررررن خررررالل 

 ال بالرموز والدالالت.أن يقدم نصا فرجويا حافاستطاع  إال أنه اإلرشادات المسرحية،

من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تسلط الضوء على الخطاب المسرحي فري و     
للرنص والعررض معرا، حيرل  من خالل تقديم قراءة سيميائية، نموذج من المسرح العماني

تفتقر مكتبتنا العربية إلى مثل هرذه الدراسرات النقديرة التري تعمرق فهمنرا لرسدب المسررحي 
بيقره فري أدب المسررح مرن جهرة من جهة، و فهمنا ألدوات المنهج السيميائي و كيفيرة تط

 أخرى.

ج تناولررررت الدراسررررةي المسرررررحيةم نصررررا وعرضررررا معتمرررردة علررررى مررررا يتيحرررره لهررررا المررررنه      
السررريميائي مرررن آليرررات تحليرررل، وقرررراءة تأويليرررة، و مرررا يتمترررع بررره المرررنهج مرررن خصرررائص 

الخطررررابي المحايررررل، لهررررذا تمكنررررت مررررن الغررررو  فرررري عرررروالم الررررنص  التحليررررل البنيرررروي و
 والعرض، واستوفت عناصر النصين معا.

نظرري نشرأة سريمياء المردخل انقسمت الدراسة إلى مدخل نظرري و فصرلين، تنراول ال     
وفرررق التحقيرررب الرررذي وضرررعه طررراديوز كررراوزان، مرررع  نشررروئهاومفهومهرررا و مراحرررل رح المسررر

 وفرررررري النقررررررد السرررررريميائي العربرررررري،  المصررررررطلح أزمررررررة وتوضرررررريح لجهررررررود حلقررررررة "برررررررا "، 
   .خصوصية العالمة المسرحية من حيل التصنيف و الوظيفة

ثالثررة شرمل علررى و البئررر"  بعنروان "دراسررة سريميائية لررنص مسررحيةالفصررل األول و جراء 
 مباحل هي:
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 العنوان واإلرشادات المسرحية ،سيمياء النص الموازي  -

تحليل مالمح الشخصيات، و داللة أسماء الشخصريات،  من خاللسيمياء الشخصية  -
 النموذج الفاعلي، و أنماط الشخصية في المسرحية. و

  سيمياء الفضاء الدرامي. - 

سررررريمياء المسرررررموع دراسرررررة اخرررررتص الفصرررررل الثالرررررل بتحليرررررل العررررررض عبرررررر بينمرررررا       
 سريمياء أداء الممثرل و سريمياء السرينوررافيا بعناصررها االضراءةوالمرئي، الذي تمثل في 

 سرررريمياء، و و سرررريمياء الفضرررراء الركحرررري، الموسرررريقى والمررررؤثرات الصرررروتيةو  األزيرررراءو 
التلقررري و إنتررراج المعنرررى فررري عررررض عبرررر مفررراهيم  العالمرررة اإلشرررهارية و سررريمياء التلقررري

المنجرزات النقديرة للمسررحية، وختامرا ترم عررض أهرم مرا ، واستعراض مجموعة مرن "البئر"
 توصلت إليه الدراسة.
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Summary: 

The theartical literature is considered the highest images of the 
literary expression as the theatre is linked to the streams of daily 
life and receiver's emotions and feelings and it also addresses 
his mind and moves his thought. It is a large field for pumping 
thought and discussing them. The earlier writers were aware of 
its importance in changing and education societies and realised 
the role of the theatre in developing the world literature since the 
appearance of epics through which the dramatic works were 
emitted by the Greek. 

From here (Because of this) appeared the importance of this 
which highlights the theartical speech in model from the Omani 
theater, that's the play of the well (Al Baer) for the play wright 
Amenh Al Raabea and the director Mohamed Al Hanaey, 
through presenting semiology reading for the text and the show 
together. As our Arabian library lacks these critical studies which 
deepen our understanding for the theatrical literature from one 
side and our understanding for the tools of the semiologie 
syllabus and how to apply it in the theatrical literature from the 
other sid. The critics agree to the difficulty of applying the movie 
syllabus properly on stage as it extends through tow texts: the 
writer's text and the director's text.  
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The play of  the well is a fertile model for semiologie analysis as 
in addition to the writing technology in which the playwright 
employed symbols and evidences and the insbahat of the 
language , she deliparatly employed the quality of Tanas as she 
coped up with the peom of al Baer of Mahmoud Darwish ,this 
included the title and the narrative way.  

The theatrical show of Baer play doesn't have less importance 
than the text (is of importance as the text ) . Although the 
director followed the playwright steps and his commitment of her 
direction visions which she explained through the theatrical 
guidances (directives ) ,the director could emit life in the body of 
the text depending on the features of the experimental current 
which is considered recently one of the theatrical experiences in 
the Arab world. Regardless of her modernized thinking 
resources. Thanks to our study which highlighted on a dynamic 
literature continueing in growth , is ready to reveal to us deepen 
conception for the theatrical literature .  

The theatrical study through the text and the show depending on 
what the theatrical syllabus offers her from analysis tools , 
interpreting reading and what the syllabus has of qualities of 
speech and building analysis so she could deepen in the world 
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of text and show and completed (absorbs) the elements of the 
two texts together. 

 The study is divided into three sections are: the first section 
handled through three general searches : the first search : the 
theatre semiologie, the concept and the origin. She talked about 
the general semiologie ,its origination , concept and attitudes and 
the stages of developing the theatre semiologie, according to the 
planning which was set by Tadeusz Kowzan with showing the 
efforts of Prague Linguistic Circle this search handled also the 
Arabian semiologe criticism of the theatre from the crisis of the 
idiom and the syllabus . 

The second search : it talked about the quality of the theatrical 
mark , as for classification , occupation and features (qualities) . 

The third search : the semiologe criticism of the theatre , 
mechanism and analysis through distinguishing the concepts of 
criticism ,reading and interpretation. The semiologe features are 
: Immanent , the speech analysis and the building analysis. 

The second section entitled : semiologe study for the text the 
well ( al Baer )play ,analyzing the elements of the text through 
three searches are :  
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1- the Semiologie of similar text and this branched into 
semiologie of the title and semiologie of guidances. 

2- Semiologie of personality through the analysis of the 
characters'  features , the evidence of the characters' 
name and the effective power and the effective model 
and the personality types in the play. 

3- Semiologie of the dramatic space. 

The third section handled the show analysis through out the 
analysis of semiologie, the audio and the seen which is 
represented in semiologie of the actor performance and 
semiologie of synoghraphia with its elements : the lightness ,the 
clothes ,music and the effect sounds and the semiologie of the 
theatre space. It also handled the analysis of the signal mark 
,semiologie receiving through the receiving concepts and the 
production of the meaning in the well (al Baer)show and showing 
a collection of critical achievements of the play . finally ,shown 
the most important of all what the study aimed to
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 مقدمة:

، بررررررردءا مرررررررن الكلمرررررررة المسررررررررحعلرررررررى امترررررررداد الفضررررررراء الحضررررررراري الرررررررذي شرررررررغله       
 ، وانتهررررراء بتيرررررارات المسررررررح الحديثرررررةاإلرريرررررق ة التررررري انطلرررررق منهرررررا مصرررررلحوالملحميررررر

، أثبررررت المسرررررح حضرررروره فرررري الحيرررراة اإلبداعيررررة خاء إيقرررراع  الحيرررراةالترررري عاصرررررت بسرررر
عنرررررد  فرررررت للنظررررررالمل إن لتعبيرررررر عرررررن احتياجاتررررره النفسرررررية.لإلنسررررران، و قدرتررررره علرررررى ا

ئرررره، فعررررل التأسرررري  وحتميررررة ن فرررري نشرررروئه وارتقادراسررررة ترررراري  المسرررررح حركترررران فاعلتررررا
بينمررررا التجديررررد هررررو  ،هررررو زمررررن الفكرررررة والرويررررة، ووضررررع النظريرررراتفالتأسرررري   ،التجديررررد

 ، بررررل هرررروهررررو وفررررام طبيعرررري مررررع األشررررياء حولنررررا ،يررررق رربررررة الحيرررراة فرررري االسررررتمرارتحق
المسررررررررحية  قائمرررررررة  لهرررررررذا فالتيرررررررارات ؛إيقررررررراع الحيررررررراة ريرررررررر القابرررررررل للتبررررررراطؤ والتراخررررررري

، إرا ممترررررد منرررررذ ات واألفكرررررار و الفلسرررررفة، إرا مترررررراكم مرررررن الخبرررررر علرررررى إرا إنسررررراني
دبررررا قرررررادرا إلرا هررررو مرررررا يجعررررل المسرررررح فنرررررا وأمررررا قبررررل مررررريالد المسرررريح بكثيررررر، وهرررررذا ا

لررررررى االنسررررررجام مررررررع طبيعررررررة النمررررررو والتغييررررررر والتررررررأثير فرررررري األشررررررياء، وبالتررررررالي قررررررادرا ع
 .رة اإلنسانية والتاري  اإلبداعيعلى اإلسهام في الحضا

مسررررررررررحية "البئرررررررررر" للكاتبرررررررررة العمانيرررررررررة آمنرررررررررة الربيرررررررررع، والتررررررررري أخرجهرررررررررا المخررررررررررج      
، و قرررررردرة ترفررررررد مررررررن ذلررررررش الرررررروعي بقابليررررررة األشررررررياء للتغيرررررررالعمرررررراني محمررررررد الهنررررررائي، 
ورصرررررررده لصرررررررخب الحيررررررراة برررررررداخلنا، لهرررررررذا جررررررراءت الدراسرررررررة  االمسررررررررح علرررررررى مجاراتهررررررر
 ، متسرررررائلين إلرررررىداع والتلقرررري عنرررررد اإلنسررررران العمرررررانيطبيعرررررة اإلبرررررلتسررررلط الضررررروء علرررررى 

الررررررررذي لررررررررم تتجرررررررراوز معرفتنررررررررا برررررررره عررررررررام ، و أي مرررررررردى يمكررررررررن لهررررررررذا المسرررررررررح الفترررررررري
المسررررررح  و التعبيرررررر عرررررن إلرررررى أي مررررردى يكرررررون  قرررررادرا علرررررى حمرررررل رسرررررالة ، م1980

؟ هررررري الرررررذات نفسرررررها التررررري رأت مرررررن المسررررررح نافرررررذة فررررري كرررررل أحوالهرررررا الرررررذات العمانيرررررة
للتعبيرررررر عرررررن احتياجاتهرررررا الوجدانيرررررة والفكريرررررة علرررررى السرررررواء، وهررررري تطرررررل علرررررى واقرررررع 

 نهضوي في أول معرفة لها بهذه التجربة الجديدة.  
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حية التررررررري تتنررررررراول المسررررررررح ، وقلرررررررة الدراسرررررررات المسرررررررر إن واقرررررررع حداثرررررررة التجربرررررررة      
افة جديرررررردة فرررررري مكتبررررررة إضرررررر هررررررذه الدراسررررررة، تجعررررررل مررررررن العمرررررراني بالدراسررررررة والتحليررررررل

تحليرررررل اختصرررررت باديميرررررة إذ لرررررم نسرررررتطع الوصرررررول إلرررررى دراسرررررات أك ،المسررررررح العمررررراني
كمررررا أنرررره لررررم يسرررربق دراسررررة نررررص  ودراسررررة نمرررراذج مررررن المسرررررح العمرررراني نصررررا وعرضررررا،

ضرررررمن ظرررررواهر مسررررررحية بعينهرررررا،  تناولترررررهراسرررررات "البئرررررر" إال فررررري حررررردود مقررررراالت و د
 للمسرررررررح العمررررررانيفرررررري هررررررذا الجانررررررب نررررررود أن نلفررررررت النظررررررر إلررررررى مصرررررردر معرفرررررري  و

، حيررررل تقررررام علررررى هامشرررره كررررل سررررنتين ( والررررذي يقررررامالمسرررررح العمررررانيوهررررو )مهرجرررران 
 ، وجلسات نقدية للعروض.لعملورام اديد من الندوات وتعرض العديد من أالع

، والغنرررررراء الصررررررورة والحركررررررةالفكرررررررة و إن مسرررررررحية "البئررررررر" قائمررررررة علررررررى تقنيررررررة         
ممررررررررا  ،ات عررررررررالم الصررررررررورة، و الفضرررررررراء االحتفررررررررالييرفرررررررردها التيررررررررار التجريبرررررررري بىمكانرررررررر

يررررررد؛ لهررررررذا وجرررررردنا المررررررنهج السرررررريميائي ، برررررروعي نقرررررردي جديفرررررررض علينررررررا قررررررراءة جديرررررردة
الررررررنص  بجوانررررررب التحليررررررل فرررررريقررررررادرا علررررررى اإلحاطررررررة  لهررررررذه الدراسررررررة، لكونررررررهاألنسررررررب 

التنظررررررريم الرررررررداخلي لسنسرررررررام ، و معرررررررا، ويهرررررررتم ببنائهمرررررررا الشررررررركلي الررررررردرامي و العررررررررض
بهرررررا  الكيفيرررررة التررررري ينرررررتجسررررريرورة الداللرررررة، و بيعنرررررى الدالرررررة التررررري يتألفررررران منهرررررا، كمرررررا 

 .و الجمهور المعنى صناع الفرجة

النظررررررري  تنرررررراول المرررررردخلحيررررررل  ،ينلمرررررردخل نظررررررري وفصررررررد الدراسررررررة عبررررررر تمترررررر      
، وخصائصرررررررها او وظائفهرررررررالعالمرررررررة المسررررررررحية  تصرررررررنيف و، نشرررررررأة سررررررريمياء المسررررررررح

" دراسثثثثثة سثثثثثيميائية لثثثثثنص "البئثثثثثرالرررررذي حمرررررل عنررررروان "و  بينمرررررا أفررررررد الفصرررررل األول
، و ينقسررررررم هررررررذا الفصررررررل إلررررررى ثالثررررررة مباحررررررل علررررررى الكاتبررررررة سرررررريميائيانررررررص لتحليررررررل 

 النحو اآلتي: 

المبحرررررررل األول: )سررررررريمياء الرررررررنص المررررررروازي فررررررري مسررررررررحية "البئرررررررر"( ويضرررررررم سررررررريمياء 
العنرررررروان والرررررررذي درسرررررررنا فيرررررره عنررررررروان "البئرررررررر" لغويرررررررا وعالقترررررره بمرررررررتن الرررررررنص، ويضرررررررم 
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أيضرررررا سررررريمياء اإلرشرررررادات المسررررررحية عرررررن طريرررررق رصررررردها إحصرررررائيا وبيررررران دالالتهرررررا 
 داخل النص.

مالمرررررررح : اآلتيرررررررة مواضررررررريعال ( عبررررررررالثررررررراني: )سررررررريمياء شخصررررررريات "البئرررررررر" المبحرررررررل
تصرررررررنيف و النمررررررروذج الفررررررراعلي، و سرررررررماء الشخصرررررررية، شخصررررررريات البئرررررررر، و داللرررررررة أ

 .الشخصيات و أنماط الشخصية في مسرحية "البئر"

 تررررررم دراسررررررتهالرررررردرامي فرررررري نررررررص "البئررررررر"( و قررررررد  فضرررررراءالسرررررريمياء )المبحررررررل الثالررررررل: 
عبررررررر مفهررررررومين للفضرررررراء، مفهرررررروم يتعلررررررق بالمكرررررران وقسررررررمناه إلررررررى أمرررررراكن مفتوحررررررة و 

وقسرررررررمناه  الحيررررررزأمرررررراكن مغلقررررررة، ومفهررررررروم يتعلررررررق بالرررررردالالت والخطررررررروط واألحجررررررام و 
 إلى فضاء السلطة، وفضاء الغناء.

دراسثثثة سثثثيمياء المسثثثموع والمرئثثثي فثثثي ه لرررر " ترررم تخصيصررر: فقرررد أمرررا الفصرررل الثررراني
 إلى:  ينقسم " وعرض "البئر

 .عرض "البئر"  في ممثلال: سيمياء أداء أوال

 عررررررن طريررررررق تحليررررررل سرررررريميائية كررررررل مررررررن سرررررريمياء سررررررينوررافيا عرررررررض "البئررررررر" : ثانيررررررا
 .الديكور واإلضاءة والزي والمؤثرات الصوتية

 .سيمياء الفضاء الركحي في عرض "البئر": اثالث

 رابعا: العالمة اإلشهارية

 : سيمياء التلقي  خامسا

تصرررراله إبررررراز افصررررل اإللمررررام بكررررل جوانررررب العرررررض، ومحاولررررة حاولنررررا فرررري هررررذا الوقررررد 
 نتاج نص مرئي و مسموع.إل في قراءتهم بالنص، و اجتهادات صناع الفرجة
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تكمرررررررررن الصرررررررررعوبة فررررررررري تنررررررررراول دراسرررررررررات المسررررررررررح العمررررررررراني بشررررررررركل عرررررررررام و       
مررررررررادة الحصررررررررول علررررررررى المررررررررادة المرئيررررررررة، فال فرررررررريمسرررررررررحية "البئررررررررر" بشرررررررركل خررررررررا ، 

 تعطيررررررررش الرويررررررررة الواسررررررررعة للعرررررررررض، وال المرررررررررن رديئررررررررة و ال المخزنررررررررة فرررررررري القررررررررر 
التفاصررررريل الدقيقرررررة، كمرررررا أن ألررررروان اإلضررررراءة ال تكرررررون علرررررى حقيقتهرررررا كمرررررا كانرررررت فررررري 
العررررررررض، لرررررررذا لجرررررررأت إلرررررررى التواصرررررررل مرررررررع القرررررررائمين علرررررررى العررررررررض لتبيررررررران بعررررررر  

يقرررررة تعاطيررررره و طر نفسررررره، التفاصررررريل، و هنرررررات صرررررعوبات تتعلرررررق برررررالمنهج السررررريميائي 
والتطبيررررررق، و  هنرررررات تفرررررراوت كبيرررررر، واخرررررتالف بررررررين النظريرررررةمرررررع الرررررنص المسرررررررحي، ف
س آلخررررررر، لررررررذا كرررررران لزامررررررا علرررررري أن أتبنررررررى آرائرررررري الخاصررررررة، اآلراء تختلررررررف مررررررن دار 

 وأجد لي طريقة تحليلية منبثقة من جملة تلش اآلراء.  

حية مرررررررن لدراسرررررررة مسرررررررر  جررررررراءت هرررررررذه الدراسرررررررة محاولرررررررة نقديرررررررة  ختامرررررررا فقررررررردو       
ة، حداثيرررررررال المسررررررررح العمررررررراني نصرررررررا وعرضرررررررا، و الوقررررررروف علرررررررى تجربتهرررررررا االبداعيرررررررة

 داع عند المبدع المسرحي العماني.أو بآخر طبيعة اإلبتعك  بشكل  والتي قد

 "ومن هللا التوفيق"
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 أوال: سيمياء المسرح النشأة والمفهوم

اتسرعت الرقعرة لقد تعددت األجناس األدبية ورير األدبية التي تهتم بها السيمياء، و       
الت التي أبحرت السيمياء فري المجا، ويعد المسرح أحد هذه الجغرافية لمجاالت دراساتها

يعرد مرن أقردم الدراسرات حيرل  تستخرج خصائصه السيميائية، و ررم أن المسررحأعماقه ل
إال أنرره ظررل ردحررا مررن الررزمن ، كتابرره )فررن الشررعر(فرري يعررود دراسررته ألرسررطو وبالتحديررد 

، ناهيش عن الفصل الترام فري نقرد بنقد األدب، فتجمدت دراسته عند هذا المستوى  امرتبط
معرزوال عرن العررض، ويتفرق الدارسرون علرى أن حيل ظل لوقرت طويرل النص المسرحي 

يريررة فرري المسرررح إلررى م عامررا قلررب المرروازين النقديررة، وحررول الدراسررات التنظ1931عررام 
 صررالح المسرررح بررالطبع، حيررل ظهرررت دراسررتان هامترران فرري المسرررح وهمررا:وجهررة أخرررى ل
محاولرة لتحليرل بنرائي " ، ودراسرة(other zich) مسررح" لصراحبها أوثرار زير "جماليات ال

، علرررى أعقررراب (jan mokarovsky)فسررركيو لظررراهرة الممثرررل" لصررراحبها جررران موكار 
 الحقا. سة برا  والتي سيأتي الحديل عن جهودها الدراسات التي أنتجتها مدر 

"مررررنهج ينصررررب علررررى  المسررررح بأنهررررا ( سرررريمياءp.pavis)"برررراتري  بررررافي "يعررررف       
تحليرررل الرررنص الررردرامي و/أو العررررض، ويهرررتم ببنائهمرررا الشررركلي، وكرررذا برررالتنظيم الرررداخلي 
لسنسررام الدالررة الترري يتألفرران منهررا، كمررا يعنررى بديناميررة سرريرورة الداللررة، وبالكيفيررة الترري 

ومرررن خررررالل تعريررررح بررررافي  يتضررررح لنررررا  ،(1)ينرررتج بهررررا الممارسررررون والجمهررررور المعنررررى"
و ة السرريميائية فرري المسرررح وهرري تشررمل كررل العناصررر المسرررحية، الررنص عناصررر الدراسرر

مررررع هررررذه العناصررررر كونهررررا منتجررررة  المتلقرررري، بررررل تتعامررررل السرررريمياء العرررررض، والجمهررررور
 لى البناء الشكلي لكل من النص والعرض.إ باإلضافة، للمعنى

                                                           
"حقول ( ضمن كتاب محمد التهامي العماري رجمة ت)، قدايا السيميولوجيا المسرحية: (2007)باتري  ،بافي  (1)

 .74   مطبعة آنفو، سيميائية"،
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الرررذي وضرررعه  سررريمياء المسررررح إلرررى التحقيرررب نشرررأةالحرررديل عرررن مراحرررل يقودنرررا  و     
ثالثررة  فرري مقالترره )سرريميولوجيا المسرررح:( Tadeusz kowzan) اديوز كرراوزانطرر

تتبرع فري مقدمرة مقالتره النشرأة إلرى مرا قبرل نة، حيرل رون قرنا أم اثنتران وعشررون سروعش
معتمردا علرى زمرن  و صروال إلرى تأسري  النظريرة السريميائية المسررحية، سريمياء المسررح،

 .نشوئها بالتوافق مع زمن انفصالها عن السيمياء العامة

أفالطرون وأرسرطو  تالمرذة الررواد األوائرل:اعتمرد  المسرح ما قبل سيمياءفي مرحلة       
حيرل شركلت تلرش  ،علرى مالحظرات أسراتذتهم حرول العالمرة اللغويرةوالقردي  أورسرطين 

فالعالمرة  ن جراووا بعردهم،فكريرة سرار عليهرا العديرد مرن الفالسرفة الرذي اتقاليدالمالحظات 
كانرت أقردم  "و ،والمردلول أي برين اللفرا والمعنرىعالقرة طبيعيرة برين الردال عند أفالطون 

 هررررري التررررري أوردهرررررا أفالطرررررون فررررري حواريتررررره مناقشرررررة لوظيفرررررة العالمرررررة اللغويرررررة ومعناهرررررا
باعتبررراره نتيجررررة والرابطرررة بررررين صررروت اللفرررا ومعنررراه، ة حيرررل يبررررز الصرررل )كراتيلررروس(،

كانررررت كتابررررات أفالطررررون حررررول  بينمررررا، (1)عوامررررل الطبيعررررة فرررري مقابررررل عوامررررل العرررررف"
كوميرديا مرن وعرالج أرسرطو قضرية التراجيرديا وال ،فقط المسرح تدور حول قضية المحاكاة

حيررل اعتبررر العالمررات وإن كرران قررد أشررار إلررى مصررطلح عالمررة  ،زاويررة المحاكرراة نفسررها
قسررررام" التعرررررف بواسررررطة ائل التعرررررف المسرررررحي، وقسررررمها إلررررى أربعررررة أوسرررريلة مررررن وسرررر

العالمرررررررات، والتعررررررررف الرررررررذي يألفررررررره الشررررررراعر ويرتبررررررره، والتعررررررررف بالرررررررذاكرة، والتعررررررررف 
ميرز برين األكثر شيوعا في االستعمال، كما التعرف بالعالمات هو واعتبر  ،(2)بالقياس"

قصررررد بهررررا اإلشررررارة أو الحجررررة أو العالمررررة و العالمررررات الفطريررررة والعالمررررات المكتسرررربة، 
بالقيمررررة  بررررربط الحالررررةوداللتهررررا "ال أن أرسررررطو ينفرررررد فرررري موضرررروع العالمررررة إ الطبيعيررررة،

 ،ومرن ثرم فري المعنرى العرام ،أي وجود فرض الحالة المعنوية فري اللفرا الداللية المنتجة،
                                                           

والتوزيع، سامي: سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي، عمان: الرضوان للنشر  ،الحصناوي  (1)
2014  ،48. 

 .44  دون تاري ، احسان: فن الشعر، بيروت: دار الثقافة، ،عباس (2)
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، (1)أي إحالررة العالمررة إلررى مسررببات تكوينهررا قبررل إحالتهررا إلررى معناهررا الررداللي األخيررر"
وف اإلرريقري والفيلسر "أورسرطين"اقترنت العالمة بالموضوع المسررحي مرع القردي   بينما

 ".أمونيوس هيرماني"

 عرررن المسررررح فتررررة طويلرررة مرررن الرررزمن، و فررري ظرررل الحرررديل عرررن العالمرررة منفصرررال      
صررنف  (فرانسرري  بيكررون )اسررمه  ظهررر مفكررر ومنظررر كبيررر للعالمررةالقرررن السررابع عشررر 

فصرل الحرديل عرن فرن التواصرل والنظريرة و  في كتابه تصنيفا شامال المعارف اإلنسانية،
مردلول  "بيكرون "وسرع و  الشاملة للعالمات، والتي تضرم العالمرات الهيرورليفيرة وااليمراء،

 فكمرا أننرا نسرتطيع سرش النقرود مرن أي مرادة ريرر الرذهب والفضرة، " :قرالالعالمة عندما 
آخر رير الكلمرات  شيءفكذلش يمكن أن نصطنع عالمات للداللة على األفكار من أي 

    .(2)والحروف"

 "سوسرير" هماعلى يد عالمين مة في بداية القرن العشرين ظهرت نظرية العال          
لرذا لرم تتضرمن نظريتره إحراالت  لم يكن مهتمرا بفرن المسررح، "سوسير"إال أن  ،"سر و ب"و 

فقرد نشرر أول مقرال لره فري صرباه عرن  ،معجبا بالمسرح "سر و بينما كان "ب إلى هذا الفن،
وكررران مهتمرررا بالمسررررح فررري كتاباتررره النظريرررة مرررن  ، "الشرسرررة المدجنرررة" مسررررحية شكسررربير

"برل إنره كثيررا مرا يسرتعين  ،البندقيرة الملش ليرر وتراجرمثل خالل إحاالته على مسرحيات 
 (1910)كما حردا فري نرص المعنرى  بوقائع الفرجة المسرحية لتوضيح فكره السيميائي،

   (3)الذي يشرح فيه العالقة بين العالمة وموضوعها أو مرجعها"

المسررح علرى يرد منظرري  رن العشررين ظهررت ركرائز سريمياءفي الثالثينات مرن القر      
ومررع كثرررة المؤلفررات  ،"ال المسرررح المنتمررين لحلقررة "برررا األدب واللسررانيين والفالسررفة ورجرر

                                                           
 .50الحصناوي، سامي، مرجع سابق،   (1)
(: سيميولوجيا المسرح: ثالثة وعشرون قرنا أم اثنتان وعشرون سنة؟، )ترجمة: محمد 2007طاطيوز كاوزان) (2)

 .52سيميائية، مرجع سابق،  التهامي العماري(، ضمن كتاب حقول 
 .56المرجع السابق نفسه،    (3)
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نشررررير إلررررى مفكرررررين كرررران إال أننررررا س ،مسرررررح التبرررراع حلقررررة برررررا ال فرررري سرررريمياء النظريررررة
ولررره  "أوكتررراف زيررر "، أولهمرررا أساسررريات سررريمياء المسررررح لكتاباتهمرررا دور كبيرررر فررري وضرررع

ويخلررص إلرررى رأي مفرراده ان التجررراور  ،1933نررون ب "اسرررتيقى الفررن الررردرامي" كترراب مع
هرررررو مرررررا يصرررررنع خصوصرررررية العمرررررل  ،والعالمرررررات السرررررمعية ،برررررين العالمرررررات البصررررررية

"مهررررام النقررررد  بعنرررروانمقالررررة مهمررررة ولرررره  ،"روالن بررررارت"المسرررررحي، والمفكررررر اآلخررررر هررررو 
 .البريختيةوالتي يتحدا فيها عن الدراماتورجيا  ،1956البريختي" 

إلررى المسرررح باعتبرراره فنررا ولرره عالماترره، فقررد ويعررود لكرراوزان الفضررل فرري االلتفررات       
اعتبر كل العناصر في المسرح عالمات، واعتبر المسرح خزان عالمات، وقد حردد منهرا 

 ثالثة عشر نوعا تتكامل معا في العرض المسرحي.

 : (1)مدرسة براغجهود -1

مجموعرة الكترب التري قامرت بىصردارها مرا برين عرامي خرالل  كان لمدرسة برا  مرن      
وترم معاملرة الدراسات التفكيكية الخاصة بالمسررح،  دور في تطوير ،(1940 - 1930)

 وفرن لره ميزاتره الخاصرةشكال التعبير، شكل اتصالي ينضوي على العديد من أالمسرح ك
عناصرره بنية فنية تخضع لنسق سيميائي، رير اعتبراطي، كمرا أن  فهو بقية الفنون،عن 

أللسررنية البنيويررة فرري وقررد تررأثرت مدرسررة برررا  با الداخليررة تنتمرري ألنظمررة سرريميائية عديرردة،
و تنطلرررررق المدرسرررررة مرررررن تقسررررريم سوسرررررير للغرررررة و الكرررررالم، كمرررررا يرررررردد  ،أعمرررررال سوسرررررير

ةم سوسررير حررول اعتبررار اللغررة فكررر  -المشرررع الحقيقرري ألفكررار مدرسررة برررا   -تروبتسرركوي 
ناقشتها مرا التي العامة ومن أهم القضايا النقدية  ،نظاما يوجد في وعي أعضاء الجماعة

 : يلي

                                                           
على يد فيليم ماتزويوس مع أربعة من زمالئه )رومان  1926أكتوبر  6تأسست حلقة برا  اللغوية في  (1)

ياكسبون، هافرينش، وترنكا ، وربيكا( سرعان ما تنامت حتى صارت اتحادا دوليا ، ينظر: لومبرمير دوليزل: بنيوية 
 .62سة برا ،  مدر 



10 
 

اعتبرار و اللغة عند أتباع مدرسرة بررا  نسرق ذو وسرائل تعبيرر رائيرة التوجره،  :اللغة      
نمررا فبي واللغررة العاديررة،بررين اللغررة الشررعرية سرريميائيو برررا   قررد ميررزو  ،اوظيفيرر االلغررة نظامرر

مالكرررررة آليرررررة ذات وظيفرررررة رفرررررد معلومررررراتي، فرررررىن اللغرررررة الشرررررعرية تكرررررون اللغرررررة العاديرررررة 
انتهررات المعررايير والقرريم الجماليررة و لخصوصرريات تفردهررا، وتتمثررل فرري خاصررية االنزيرراح 

مسرتويات:  على عردة، بغية استفزاز المتلقي وجذبه، عن تعمد وقصدالسائدة والمعروفة، 
او مررا  التغريررببتعبيررر آخررر هررو  االنزيرراحو  ،دالليررةو تركيبيررة و صرررفية و إيقاعيررة و صرروتية 

يسرررمى بالتصررردير الرررذي يعنررري "اسرررتثمار اللغرررة جماليرررا إلحرررداا مرررؤثرات خاصرررة تتصررردر 
إلبررررداع صررررور مجازيررررة ال يتوقعهررررا  ؛قررررائم علررررى االنحررررراف والتكرررررار ،(1)المتلقرررري" وعرررري

 مر على جميع الفنون.بالتصدير إنما ينسحب األوحدها المعنية المتلقي، و ليست اللغة 

وتحليرررل والرررذي كررران بمثابرررة رويرررة جديررردة  ،اهرررتم سررريميائيو بررررا  بمفهررروم البنيرررة كمرررا      
للظرراهرة اللغويررة والفنيرررة، وأعمررالهم فرري هرررذا الشررأن تعررد تطرررويرا لنمرروذج البنيررة الشرررعرية، 

لكيانرات صروتية وصررفية وذات حيل تغدو "اللغرة بنيرة ذات مسرتويات مختلفرة ومندمجرة 
ويعتبرر ميوكاروفسركي أكثرر النقراد الرذين  ،(2)"جمية ونحوية وتركيبيرةتشكيل صوتي ومع

هميرررة البنيرررة للمسررررح فررري أن الفنرررون والعلررروم الداخلرررة فررري ، وتكمرررن أ اهتمررروا بهرررذه القضرررية
هرررا أن تشررركيل بنيرررة المسررررح ال يمكرررن لهرررا أن تتمترررع باسرررتقالليتها وهويتهرررا الذاتيرررة، مرررا دام

 ، فهي ذات هوية ووظيفة مسرحية.انصهرت في بنية المسرح العامة

 العالمة الفنية:

، واسرتجابة المتلقري لهرا وفهمهرا، سيميائيو برا  العالمة الفنية وعالقتها بالواقع درس     
والتري هري م، 1934 عرام (سريميائيةحقيقرة ك)الفرن الموسومة وكاروفسكي، يمفي دراسة و 

                                                           
دمشق:  كوريه( أدمير)ترجمة: : سيمياء برا  للمسرح " دراسات سيميائية "، ميوكاروفسكي، يان و آخرون  (1)

 .12،   1997منشورات وزارة الثقافة، 
 .74،   2006لومبرمير دوليزل: بنيوية مدرسة برا ، المجل  األعلى للثقافة،  (2)
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بنيرة دالرة كالفرن معنيرا بتحليرل لجماليرة، الدراسة الوقائع واألعمال الفنية و  سيميائيةمقاربة 
أنره مرا دامرت الدراسرة السريميائية  "ميوكاروفسكي"يؤكد ، نظام من العالمات السيميائيةو 

لررم تأخررذ حقهررا مررن الدراسررة فرري بنيررة العمررل الفنرري "سرريبقى منظررر الفررن دائمررا ميرراال إلررى 
الت المؤلرررف شررركلية أو مجررررد انعكررراس مباشرررر لحرررا د بنيرررةاعتبرررار العمرررل الفنررري إمرررا مجرررر 

النفسرررية والفيزيولوجيرررة ، أو انعكررراس مباشرررر لواقرررع محررردد، أو انعكررراس لوضرررع ايررردلوجي، 
(1)اقتصرررادي، اجتمررراعي أو ثقرررافي لبيئرررة معينرررة"

أن تجمرررع برررين بنيرررة  للسررريمياءيمكن فررر ،
الوجررود أن يرردركوا  لمنظرررينل تسررمح وحرردها" ، لهررذا فالسرريمياءاألعمررال الفنيررة وترراري  الفررن

وأن يفهموا تطور الفرن كعمليرة متأصرلة برذاتها، ، الفنيةللبنية  الهامةكية يالمستقل والدينام
و خالفررررا  .(2)ولكررررن علررررى عالقررررة ديالكتيكيررررة دائمررررة مررررع تطررررور ميررررادين ثقافيررررة أخرررررى"

مها يقسرر "وكاروفسرركييم"يقسررم العالمررة إلررى قسررمين: الرردال والمرردلول، فررىن الررذي سوسررير ل
إلى ثالثة أقسام: الشيء المادي، والشيء الجمالي، والسريام الكلري للظرواهر االجتماعيرة 

يالحررا ( ، و لوسررط معررين )العلررم، والفلسررفة، والرردين، والسياسررة، واالقتصرراد، والثقافررة، إلرر 
الوظيفررررة ، فبينمررررا مرررردى التعررررارض الواضررررح بررررين الوظيفررررة الجماليررررة والوظيفررررة التواصررررلية

ة بمكوناتهررررا الفنيررررترررررتبط الوظيفررررة  ،رابط الرررردال بررررالمرجع الموضرررروعيالتواصررررلية تعنرررري ترررر
 -تلررش القيمررة المهيمنررة الترري تررتحكم فرري الرسررالة بعينهررا الفنيررةوتعنرري الوظيفررة ، الداخليررة

 .وهي التي تحدد انسجام العمل، واتساقه بنيويا  -حسب رومان جاكبسون 

يشرركل واقعررا علررى خشرربة المسرررح: نررص الكاتررب،  شرريءأن " كررل هررونزل يعتبررر و       
تمثيرررل الممثرررل واالضررراءة المسررررحية، كرررل هرررذه األشرررياء وفررري جميرررع الحررراالت ترمرررز إلرررى 

 ،(3)أشررياء أخرررى، بمعنررى آخررر، أن العرررض المسرررحي هررو مجموعررة إشررارات)عالمات("
مررا،  شرريءبررذلش يؤكررد أن كررل مررا علررى المسرررح هررو ظرراهرة تمثيليررة، تقرروم بتمثيررل هررو و 

                                                           
 .38،  سابقمرجع : وآخرون  يان ،ميوكاروفسكي (1)
 .39المرجع نفسه،   (2)
 .97،   المرجع نفسه (3)
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فخشبة المسرح بكل ما فيها هي عالمات، ومن هنا فأهمية الخشربة عنرد هرونزل ال تعرود 
إنما في تمثيلها للفضاء الدرامي، واعتبر أن الممثل لي  ذلش الكرائن  ،لتكوينها المعماري 

قررادر علررى التمثيررل فرروم خشرربة المسرررح وأمررام الجمهررور  شرريءالبشررري فحسررب، بررل كررل 
سررماع صرروت مررن جررزء جررانبي مررن المسرررح أو مررن  إن مجرررد"بررل حتررى قطعررة الخشررب، 

الراديو، سيدل بدقة على شخصية درامية، وعندها فرىن مثرل هرذا الصروت سريكون بمثابرة 
     (1)الممثل"

إلرررى عالمرررة، ففررري  شررريءن المسررررح بنيرررة سررريميائية تحرررول كرررل " أبورررراتيرف"ويرررى       
فكرل مرا علرى الخشربة في المسررح الشرعبي( يطررح قضرية تمسررح الواقرع،  بحثه )السيمياء

 أول مررررن أشررررار إلررررى "بوررررراتيرف"ال يعبررررر عررررن واقعرررره، بررررل هررررو عالمررررة لعالمررررة، ويعررررد 
فهررررررررررررو يجررررررررررررد أن "األشررررررررررررياء الترررررررررررري تلعررررررررررررب دور خصوصررررررررررررية العالمررررررررررررة المسرررررررررررررحية، 

تسررررب اإلشرررارات)العالمات( المسرررررحية علررررى الخشرررربة يمكررررن فرررري سرررريام المسرررررحية أن تك
ميزات، وخصائص، وصفات معينة ال تتمتع بهرا فري الحيراة الواقعيرة، تمامرا مثرل الممثرل 

، كمرررا يؤكرررد علرررى أن التعبيرررر اللفظررري فررري المسررررح بنيرررة عالماتيرررة ال (2)قابلرررة للتحرررول "
هرري كررل مررا يرافررق  ،بررل مررن مجموعررة مررن العالمررات ،تتررألف مررن العالمررات اللفظيررة فقررط

لرررى خشررربة المسررررح مرررن كرررالم وإيمررراءات بالوجررره، وحركرررات الممثرررل أثنررراء تأديرررة الررردور ع
ريررر ذلررش مررن عناصررر العرررض الفرجرروي، وال بررد مررن اإلشررارة جسرردية، وزي وموسرريقى و 

لقرت مزيردا مرن االهتمرام والدراسرة  ،إلى أن ظاهرة تحول العالمة التري طرحهرا بورراتيرف
 ."هونزل"و "فلتروسكي"و "ميوكاروفسكي"من قبل سيميائيين آخرين أمثال 

 الفعل المسرحي:

                                                           
 .99،   نفسهمرجع ال (1)
 .64،   المرجع نفسه (2)
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الفعرررررل المسررررررحي سررررريميائيا فررررري بحثررررره الموسررررروم )اإلنسررررران  "فلتروسررررركي" وضرررررحي      
 ، بعررردما اعترررراه الغمررروض واإلبهرررام علرررى يرررد المنظررررين للمسررررحع فررري المسررررح(والموضرررو 
رايررررررررة بذاترررررررره وال يتمتررررررررع بهرررررررردف خررررررررارجي يقرررررررررر "فالفعررررررررل المسرررررررررحي هررررررررو  ،الررررررررواقعي

هررررو العالقررررة بررررين مخالفررررا بررررذلش الفعررررل الررررواقعي أو االجتمرررراعي والررررذي  ،(1)"خصائصرررره
( objectوالترري هرري القرروة الفاعلررة والفعررل يعكرر  رايتهررا، والموضرروع) ،(subjectالررذات)

الي فالفعرل االجتمراعي يتميرز الذي هو األداة التي تستعملها الرذات لتحقيرق رايتهرا، وبالتر
تمامررا مررن الفعررل المسرررحي الررذي تظهررر  رايترره عمليررة وخارجيررة، وهررو علررى العكرر بررأن 

   وهي راية سيميائية وليست عملية. رايته في ذاته،

ن يكررررون ذاتررررا، ن اإلنسرررران وحررررده يسررررتطيع أعلررررى فكرررررة أ "فلتروسرررركي"و يعترررررض       
والعناصر األخرى في المسرح تكرون أداة لهرذه الرذات البشررية، ويررى أنهرا ال تتناسرب إال 

ن تلعرررب دور الرررذات، ا كرررل األشرررياء علرررى المسررررح يمكنهرررا أمرررع المسررررح الرررواقعي، بينمررر
الذي ال حياة فيره بىمكانره أن يكرون مؤديرا للفعرل، فري المقابرل  شيءويشير إلى أن هذا ال

قررد تنعرردم إرادة الكررائن الحرري، عنرردما ينررزل الفعررل لمنزلررة الصررفر ويصررير عنرردها الممثررل 
نود ريرر فراعلين وإنمرا تقتصرر من الديكور مثل جنود يحرسون مدخل المنزل، فرالج اجزء

 ،أهميتهم بالقدر الذي يشيرون فيه إلى أن هرذا المكران هرو ثكنرة عرن طريرق وقفرة الجنرود
ترررردنى واقعهررررم إلررررى درجررررة ولعرررردم فرررراعليتهم علررررى المسرررررح ومكيرررراجهم،  ،وزيهررررم ،مرررررتبتهم

 استبدالهم بتماثيل.ساعتها يمكن أنه  "فلتروسكي"يرى الصفر، و 

إلرررى أهميرررة اإلكسسررروار فررري الفعرررل المسررررحي، فلرررم يعرررد األداة  "يفلتروسرررك"ويشرررير       
وحتررى بررال ترردخل الممثررل، تبقررى بررل لرره قرروة تجررذب نحوهررا فعررال مررا، "السررلبية فرري العرررض 

                                                           
 .137،   نفسهمرجع ال (1)
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االكسسرروارات قررادرة علررى تكييررف الفعررل، إنهررا لررم تعررد أدوات الممثررل، إننررا نرردركها كررذوات 
   .(1)عفوية مساوية لشخص الممثل"

القضررايا الترري طرحوهررا مررن مثررل البنيررة يررات سرريميائي برررا  فرري المسرررح و إن نظر       
، واسررتعمال األلسررنية البنيويررة والعالمررة الفنيررة وتصررنيفهم المررواد المسرررحية بصررريا وسررمعيا

  يلتحديرررد الوحررردة السررريميائية وتحديرررد سرررياقها والنسرررق الخاضرررع لهرررا، سررراهمت فررري تأسررر
وتطبيقررا  م البرراحثين لتعرراطي النظريرة تحلرريالنظريرة سرريمياء المسررح، وتسررهيل الطريررق أمرا

نهررا تبقررى نظريررة ريررر مكتملررة وبحاجررة لجهررود حثيثررة لالكتمررال للنمرراذج المسرررحية، إال أ
 والنضوج.

 أزمة المصطلح -2

ن أزمررررررة انقسررررررامه الثنررررررائي إذا كرررررران مصررررررطلح السرررررريمياء عنررررررد الغرررررررب يعرررررراني مرررررر      
الجررردل يتصررراعد السررريميوطيقا( األمريكررري، فرررىن ) )السررريميولوجيا( الفرنسررري ولمصرررطلحي 

، فقررد تررم تعريررب المصررطلح عررن التسررمية الفرنسررية إيجرراد الترجمررة العربيررة للمصررطلح فرري
semiology  ،إلى سيميولوجيا، قياسا على أسرماء العلروم مثرل البيولوجيرا والسيسريولوجيا

اف قافرررا عرررن طريرررق قلرررب التررراء طررراء و الكررر semioticsوتعريرررب المصرررطلح االنجليرررزي 
بحكرررم الجررروار الصررروتي لتصرررير سررريميوطيقا، كمرررا توجررره فريرررق مرررن البررراحثين العررررب إلرررى 
البحررل عررن تأصررريل للمصررطلح الغربررري، فوجرردوا أن المعجرررم العربرري يحتررروي علررى لفظرررة 
تتضررمن معنررى اإلشررارة والعالمررة، بررل تقترررب مررن التركيررب الصرروتي للمصررطلح الغربرري، 

السين و الواو و المريم( فري تقلباتهرا المختلفرة، والتري فوجدوا ضالتهم في المادة اللغوية ) 
يمكن أن تتركب من جرذرها كلمرات مرن مثرل: وسرم ومعناهرا "وسرم البعيرر برالكي" ليعررف 

                                                           
 .145،  نفسه، المرجع  (1)
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م فررالن فرسرره" إذا  (1)برره ويتميررز، ومنهررا "سرروم فرسرره، أعلمرره بسررومة وهرري العالمررة" "سررو 
يعرررف برره، وقررال األصررمعي: "السرريماء السرريمياء" وروي عررن  شرريءعلررم عليرره لعزيررزة أو ب

الحسررن أنهررا معلمررة ببيرراض وحمرررة، وقررال ريررره مسررومة بعالمررة يعلررم بهررا أنهررا ليسررت مررن 
حجارة، في قوله تعالى: "لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة" وقرال الجروهري: مسرومة 

بيررة كالفيزيرراء والكيميرراء تررم وقياسررا علررى صرريو العلرروم فرري العر ، (2)عليهررا أمثررال الخررواتيم"
ل بع  الباحثين اسرتخدام مصرطلح )سريميائيات( قياسرا  صيارة مصطلح سيمياء، وفض 

لتنصرررف الداللررة إلررى العلررم، وبهررذا فتعريررب  ،رياضرريات و طبيعيررات :علررى أسررماء العلرروم
المصررطلح الغربرري ومقابلترره بمصررطلح "سرريمياء/ سرريميائيات" ليرردل علررى علررم العالمررات، 

اللفررا الرردخيل بررل ويتناسررب مررع اللغررة العربيررة واشررتقاقاتها للكلمررة، ممررا يعطرري يغنرري عررن 
 الباحل في هذا العلم حقال واسعا لالشتقام.

وهنات من النقاد العرب من رأى مقابلة مصطلح العالمة فري الدراسرات السريميائية       
ناتجرة عرن ارتبراط بمصطلح الداللة في المؤلفات العربية القديمة، فالداللة هري العالمرة ال

الردال بالمردلول، واللفرا برالمعنى، و "هرو علرم تفسرير معنرى الردالالت والرمروز واإلشررارات 
وقرد  ،(3)وريرها كما عند إخوان الصفاء ومتكلمي علوم النجوم والحساب وعلم الكيمياء"

و نظريرة متفرردة، إنمرا كاتجرراه الداللرة لري  كعلرم مسررتقل أاهرتم الفالسرفة العررب بموضرروع 
 حي بالمعنى.يو 

باتررت مربكررة ومحيرررة بالقرردر الررذي  ،ن تجربررة تعريررب المصررطلح وترجمترره للعربيررةإ       
يجعل الدارس للسيمياء أمام معمة اصطالحية كبيرة، مرن شرأنها أن تشرتت جهرد الباحرل 

                                                           
،   1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1الزمخشري: أساس البالرة، تحقيق باسل عيون السود، ج (1)

587. 
 .مادة )س و م( 312-311  ،2004، بيروت: دار صادر، 12ابن منظور: لسان العرب، ج (2)
الجزائر:  حفناوي: التجربة العربية في مجال السيمياء، الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص األدبي، ،بعلي (3)

 .159   ،2002دار الهدى للطباعة والنشر، 
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فرري تقصرري المررنهج السرريميائي، فرراالختالف الكبيررر بررين النقرراد فرري االتفررام علررى صرريغة 
النضروج، فتحديرد المصرطلح مهرم نهج مشتتا في مسريرته نحرو يجعل المثابتة للمصطلح، 

مجرررررد تتبررررع المصررررطلح فرررري سرررر  البنرررراء النظررررري، و بذه لتوحيررررد أفرررري مرحلررررة النمررررو هرررر
المؤلفات والمترجمات العربية سيتبين لنا هذا االضطراب والتشتت، ويكشف أمامنرا كيرف 

 نقاد في ترجمة المصطلح أو تعريبه.تعامل ال

من الكتب المترجمة كتاب )علم النص( لجوليا كرسطيفا، ترجمة فريرد الزاهري، فري       
تقديمرره للكترراب يرررد مصررطلح السرريمياء: السرريميائية والسرريميائيات ويسررتعمله فريررد الزاهرري 

نجررده يقرررن السرريميائيات بمصررطلح آخررر هررو التحليررل و عنررد حديثرره عررن السرريمياء عامررة، 
 (1)ياء سوسير مصطلح سيميولوجيا.الدالئلي، بينما يخصص لسيم

إذ يعتبرررر الكتررراب الرررذي انطلرررق منررره  ؛رايرررة فررري األهميرررةوفررري كتررراب متررررجم آخرررر       
المنهج السيميائي، وهو الكتاب الذي ألفه سوسير، أو بدقة أكثر محاضراته التي جمعهرا 

 و يعرررررب ،، نجررررد المترررررجم يوئيررررل يوسررررف عزيررررز يسررررمه بررررر "علررررم اللغررررة العررررام"(2)تلميرررذاه 
ميولوجيا" برررر "علرررم االشرررارات" ويبتعرررد تمامرررا عرررن مصرررطلح "سررري semiologyالمصرررطلح 

فرري السريمياء، ولري  هرذا فحسررب برل يتررجم عالمررة  الرذي عرادة مرا ارترربط بمرنهج سوسرير
وفرري الحقيقررة سرربقت هررذه الترجمررة ثررالا ترجمررات أخرررى للمؤل ررف  ،(3)إلررى لفررا "إشررارة" 

للغرة الفرنسرية سرنة شاوش و محمد عجينة من انفسه، ترجمة صالح القرمادي و محمد ال
، "علم الرردالئل"روتمررت ترجمررة المصررطلح برر ،"بعنرروان "دروس فرري األلسررنية العامررة 1985

ال عررن اللغررة االنجليزيررة بعنرروان وفرري السررنة نفسررها ظهرررت ترجمررة أحمررد نعرريم الكرررعين نقرر
وفررري سرررنة  ،وقرررد تررررجم المصرررطلح إلرررى "علرررم العالمرررات" ،فصرررول فررري علرررم اللغرررة العرررام""

                                                           
 .19-15، المغرب: دار توبقال للنشر،    (فريد الزاهي :رجمةت)جوليا: علم النص،  ،ينظر، كريسطيفا (1)
أي بعد وفاته بثالا سنوات، ينظر: عبدهللا إبراهيم وآخرون: معرفة اآلخر "مدخل إلى  1916تم إصداره عام  (2)

 .73المناهج النقدية"،   
 .، دار آفام عربية(: يوئيل يوسف عزيزجمةر ت): علم اللغة العام، (1985)فردينان ،ينظر: دي سوسير (3)
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محاضررات فري مجيد النصر عن الفرنسية بعنوان "ظهرت ترجمة يوسف رازي و  1986
  .(1)وقد ترجم المصطلح بر "األعراضية " ،األلسنية العامة "

ومررررن بررررين النقرررراد العرررررب الررررذين أشرررراروا لمصررررطلح السرررريمياء فرررري كتابرررراتهم محمررررد       
يررة قريمرراس"( يقابررل السرريمياء الناصررر العجيمرري، ففرري كتابرره )فرري الخطرراب السررردي" نظر 

 و  semiologyويذكر أنه ترجمة للمصرطلح الغربري  ،بمصطلح علم الداللة والعالمية
semiotics و االختالف في المصطلح لرم يكرن فري بدايرة نشرأة العلرم المعنري بريئرا يعرود

 (2)إلى أسباب تخص مجال الدراسة الداللية وحدودها.

ه )االتجرراه السرريميولوجي ونقررد الشررعر( فيبرردو مررن أمررا عصررام خلررف كامررل فرري كتابرر      
إنمرا  ،العنوان أنه يتبنى مصطلح "سيميولوجيا" دون التعليل لسبب اختياره هذا المصطلح

سام فوضى واضرطراب تعريرب المصرطلح عنرد كثيرر مرن النقراد العررب برين سريميولوجيا 
، (3)و علرم العالمرات  وسيميوطيقا و سيمياء و السيميائية، و علرم الداللرة، و الدالئليرة،

مررررا حرررردا بالكاتررررب المصررررطلح هررررو  ةلكبيررررر فرررري ترجمررررالضررررطراب والتنرررروع اولعررررل هررررذا ا
" فري سريام حديثره عرن العرالمين سوسرير وبرورس الرذين الستعمال مصطلح "علم العالمرة

 (4).يعود الفضل لهما لوجود هذا العلم 

أمرررا بالنسررربة للمعررراجم فيكفينرررا أن ننظرررر فررري معجمرررين اثنرررين لنكتشرررف االضرررطراب       
وإلى أي مدى قد يؤثر في تحديد مفهومره، ففري قراموس  ،الحاصل في تعريب المصطلح

اللسانيات)عربي فرنسي. فرنسي عربري( لعبدالسرالم المسردي، ورد لفرا "عالميرة " مقابرل 

                                                           
 .161حفناوي: مرجع سابق،   ،ينظر: بعلي (1)
   ،2000الدار العربية للكتاب،، "نظرية قريماس" محمد الناصر: في الخطاب السردي ،العجيمي ينظر: (2)

21. 
    ، 2003دار فرحة للنشر والتوزيع، عصام خلف، االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر،  ،ينظر: كامل (3)

21-22. 
 .15نفسه،    رجعينظر: الم (4)
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semiologie ي، ولفرا سريميائية مقابرلفري قسرميه العربري الفرنسر semiotique   فري
 (1)القسم الفرنسي.

و في معجرم المصرطلحات األدبيرة المعاصررة لسرعيد علروش يقرع المؤلرف فري خلرط       
حترررى لررريظن القررراري أنهمرررا شررريئان مختلفررران،  ،برررين لفرررا "السررريميائية" ولفرررا "السررريمولوجيا"

هرذه النمراذج،  أو لنماذجهرا، ونقردفالسيميائية كمرا يعرفهرا هري "إعرادة تقيريم لموضروعها و/
ي العلوم التي يقتب  عنها، ولنفسها، كنظام حقائق، وهي نمط تفكير قادر علرى تعرديل أ

ويضريف فري توضريح معنرى السريميائية أنهرا تخرتص بررر"  ،(2)ذاتره، دون انتصرابه كنظرام"
ثررررم يشرررررع بتوضرررريح  ،(3)دراسررررة كررررل مظرررراهر الثقافررررة كمررررا لررررو كانررررت أنظمررررة للعالمررررة"

ن السررررريميائية مثرررررل المرررررنهج السررررريميائي، السررررريميائية الطبيعيرررررة، مصرررررطلحات منبثقرررررة عررررر
سريميائية، -سريميائية، السريكو-السيميائية الكبرى، البيرسريميائية، التحليرل السريمي، االثنرو

بينمرا يعررف لفرا "السريميولوجيا" ائي، النحو السيميائي، الشحنة السيميائية، المربع السيمي
وهررري عنرررد برررارت  ،(4)بأنهرررا" دراسرررة أنظمرررة التواصرررل المؤسسرررة علرررى اعتباطيرررة الرمرررز"

"تحليررررل أحررررداا الرررردالالت االجتماعيررررة واأليدلوجيررررة فرررري الميثولوجيررررا، وهرررري جررررزء يتكفررررل 
ثرررم  ،(6)وهررري عنرررد يلمسرررليف "نظرررام دال ريرررر علمررري" ،(5)بالوحررردات الدالليرررة الكبررررى"
م سررررريميولوجيا التررررري تقررررروم بوصرررررف كرررررل ولوجيا وهررررري مرررررا فرررررو ييسررررروم اشرررررتقاقات للسررررريم

   السيميائيات الممكنة، مكونة بذلش حلقة اللتقاء العلوم، والمستوى السيميولوجي. 

                                                           
دون  عربي( ، الدار العربية للكتاب، -فرنسي. فرنسي-قاموس اللسانيات)عربي :عبدالسالم ،المسدي ينظر: (1)

 .140  تاري ،
 .118  دون تاري ، سعيد: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، بيروت: دار الكتاب اللبناني،  ،علوش (2)
 .118   المصدر نفسه، (3)
 .123المصدر نفسه،   (4)
 .123المصدر نفسه،    (5)
 .123المصدر نفسه،    (6)
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هذا ري  من في  فأزمة المصطلح تبدو جلية في تخبط النقاد العرب لري  فري       
الثبات علرى مصرطلح واحرد فحسرب، برل تنسرحب األزمرة علرى ترجمرة المفراهيم المحوريرة 
المرتبطررة بررالمنهج السرريميائي بشرركل عررام، والترري تتأسرر  منهررا النظريررة السرريميائية، وهررذا 

أخرذه بهرذا العلرم، ولعرل هرذا االضرطراب مرا  من شأنه أن يؤثر على المتلقري العربري عنرد
يبرررر انصررراف الكثيرررين عررن ميرردان الدراسررة السرريميائية، وهررو مررا يبرررر أيضررا كررون هررذا 
المنهج لم يلق هوى عند الدارسين العرب، فالقلة منهم من انبرى للكتابرة فري هرذا المرنهج 

شررأنه أن يمررت ررررم االخررتالف الحاصررل بررين البرراحثين فرري كررل مررا مررن النقرردي، إال أنرره 
صرررلة بالسررريميائيات، نجررردهم يتفقرررون علرررى أن العالمرررات موضررروع السررريمياء وأنهرررا نسرررق 

 شكلي.

 الوظيفة التصنيف و : : العالمة المسرحيةنياثا

ذلرررش االخرررتالف الكبيرررر فررري تصرررنيف  عنرررد دراسرررة العالمرررات امفاجئرررقرررد ال يكرررون       
يررررا الترررري ينظررررر مررررن خاللهررررا دارسرررروها، فرررراللغويون واللسررررانيون الخررررتالف الزوا ؛العالمررررة

 ،(1)ينظرررررون للعالمررررة مررررن حيررررل طبيعررررة الرررردال، فيقسررررمونها إلررررى لفظيررررة وريررررر لفظيررررة
ة مررن زاويررة لسررانية أيضررا إلررى سررت وظررائف لغويررة: وظيفررة مرجعيرر "جاكبسررون "ويصررنفها 

ا آخررون إلرى وضرعية ويصرنفه (2)لغويرة والوظيفرة الشرعريةوانفعالية ولغويرة وأمريرة وميتا
واصررطالحية لتتفرررع إلررى ثالثررة وجرروه: المطابقررة والتضررمين وااللتررزام، بينمررا ينظررر آخرررون 
للعالمررة مررن خررالل عالقررة الرردال بالمرردلول لتصررنف إلررى ثالثررة وجرروه: وضررعية وطبيعيررة 

بينمرررا يقسرررم برررورس العالمرررة إلرررى تسرررع فئرررات هررري نتيجرررة التوزيرررع الثالثررري الرررذي  وعقليرررة،
ايررررا ثالثررررة هرررري عالقررررة العالمررررة بررررذاتها وعالقتهررررا بموضرررروعها وعالقتهررررا ينطلررررق مررررن زو 

                                                           
، بيروت: دار 2الحديثة"، ط عادل: علم الداللة عند العرب"دراسة مقارنة مع السيمياء، فاخوري  (1)

 .17،  1994الطليعة،
، المغرب: المركز 2ط )ترجمة سعيد بنكراد( ، العالمة"تحليل المفهوم وتاريخه"،(2010)ينظر: امبرتو ايكو (2)

 .107الثقافي العربي،  



20 
 

شراد بهرا السريميائيون هرو تقسريمه للعالمرة ، ولعل من أبررز التقسريمات التري أ(1)بالمؤول
 "جرررروزف كررررورتي "، ويسرررروم لررررى عالمررررة األيقررررون والرمررررز والمؤشرررررحسررررب موضرررروعها إ

تصررررنيفات عرررردة للعالمررررة منهررررا علررررى أسرررراس الحواس)سررررمعية، بصرررررية، شررررمية، لمسررررية، 
، وطبيعيررة  ذوقيررة( وعلررى أسرراس الررزمن والفضرراء، وعلررى أسرراس كونهررا بسرريطة أو مركبررة

  (2).أو اصطناعية

 إليهراالعالمة بين دارسي اللغة ودارسي المنطرق، وكرل مرنهم نظرر تم تداول وهكذا       
رررو ، والحيررراة كريرررة التررري ينظرررر بهرررا للكرررون والعلرررمالفتوجهاتررره مرررن منطلرررق رويتررره و  ا المالح 

ا إللمامررره اتسررراعكثرررر شرررموال و يجرررده أبمصرررادرها التسرررعة، للعالمرررة  "امبرترررو إيكرررو"تقسررريم ل
بجوانب مختلفة من االتجاهرات والعلروم، كنشرأة اللغرة وعالقرة الردال بالمردلول، والردالالت 

العالمررررة فررررري وسررررطها االجتمرررراعي وخصائصرررررها  التواصررررلية، والثقافيررررة للعالمرررررة، ونشررررأة
االتصرررررال خصوصررررية و  السيسرررريولوجية، واعتبررررارات السررررلوت اإلنسرررراني المنررررتج للعالمررررة،

واختالفره مرن نراطق إلرى آخرر، وقرد سرعى ايكرو الرذي جعرل المسررح اللغوي ورير اللغوي 
إلررى التركيررز علررى فعررل التلقرري والمشرراهدة المسرررحية،  محررور اهتمررام الدراسررات السرريميائية

وقرررد أدت دراسررراته فيمرررا بعرررد إلرررى ظهرررور دراسرررات تعنرررى برررالجمهور كطررررف مرررن أطرررراف 
 العملية االبداعية وتحسين التلقي ونجاح التواصلية المسرحية.

مرة أهميرة ىن للعالأهميرة العالمرة فري فنرون األدب المختلفرة، فروكما هرو الحرال فري       
شبكة من العالمات المتداخلة والمعقدة ، فكل ما علرى  فالمسرح ،أيضا يرة في المسرحكب

قابلررة للتأويررل، بمررا لهررا مررن قرردرة علررى اسررتثارة ذهررن  المسرررح هررو عالمررة يكثفهررا العرررض
، وما لها من حضور طرا  فري كرل مفرردات وعناصرر العررض المسررحي، ابترداء المتلقي

مرراتي فرري كررل حركررة يقرروم بهررا ومررا يرافقرره مررن مررن الممثررل ومررا يختزنرره مررن حضررور عال
                                                           

 .69،   ،المنظمة العربية للترجمة )ترجمة طالل وهبة(، : أس  سيميائية،(2008)دانيال تشاندلر،ينظر:  (1)
، المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر (: جمال حضري رجمةت): سيميائية اللغة، (2010)جوزف ،كورتي  ينظر: (2)

 .28-25والتوزيع،     
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مفررردات مسرررحية كررالزي وحركررة الجسررد والحرروار المسرررحي الملفررو ، ونهايررة بكررل مررا مررن 
 .وررافيا بشكل عامسيمالفرا  الخشبة من إضاءة وديكور أي  سشأنه أن يم

)التواصرررررلية والدالليرررررة وفرررررق وظائفهرررررا الكبرى المسررررررحية تصرررررنيف العالمرررررات  يمكرررررن     
كمررررا بينهررررا جاكبسررررون فرررري النظريررررة  دبالوظيفررررة الجماليررررة لررررس باإلضررررافة إلررررى والثقافيررررة(
داخرل الرنص اإلبرداعي وإيجراد القواسرم والتي هي الكشف عن القوانين الجماليرة  الشعرية،

علررررى  ف العالمررررة المسرررررحيةيصررررنيأتي توسرررر ووفررررق وظيفتهررررا الدراميررررة، المشررررتركة بينهررررا،
 اآلتي: الشكل

 ذات الوظيفة التواصليةأوال: العالمات 

م على التواصل، وال يمكن أن يؤدي رايته دون أن يكرون هنرات ن المسرح فن قائإ      
عالمرررات تواصرررلية، تجرررذب المتلقررري، وتطررررم نوافرررذ فكرررره، وتلرررج أبرررواب روحررره، فيتحرررول 

تبحررل فرري آليررة  ومررا علررى سرريمياء التواصررل إال أن" لمبرردع ومنررتج لسلسررة مررن التررأويالت،
روامررز الرسررالة مررن قبررل الفريررق المنررتج للعمررل المسرررحي، وفررش الروامررز مررن قبررل تشرركيل 

ويمكننررررا تصررررنيف تلررررش العالمررررات علررررى النحررررو  (1)المتلقرررري، أي آليررررة تبررررادل العالمررررات"
 التالي: 

   العالمات التواصلية الكالميةأ( 

 :اللغة -

المظهرر االسررتعمالي األساسرري للتواصرل، بمررا يقتضرريه مررن اعتبرر اللسررانيون اللغررة        
وهررري كمرررا يعرفهرررا سوسرررير" نتررراج  نقرررل الررردالالت والمعررراني بواسرررطة االشرررارات الصررروتية،

اجتمررراعي لملكرررة اللسررران ومجموعرررة التقاليرررد الضررررورية التررري يتبناهرررا مجتمرررع مرررا ليسررراعد 

                                                           
 .18 ، دار الحوار للنشر والتوزيع، 3طسعيد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،  ،بنكراد (1)
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مكرن أن يرتم التواصرل إال وفي الفعل المسررحي ال ي ،(1)افراده على ممارسة هذه الملكة"
 علررى خشرربة المسرررح شررفهيا أو حركيررا عبررر األيقونررة السررمعية والبصرررية، اللغررة بممارسررة

لتمررر بعمليررات التأويررل مررن قبررل المتلقرري، فاللغررة عالمررة حاضرررة فرري العرررض المسرررحي، 
عجرررم ، ويعررردد ميرررةتنتظرررر متلقيهرررا لتفسررريرها حسرررب مررررجعيتهم الفكريرررة والثقافيرررة واالجتماع

: لغرة الحركرة وهري لغرة موروثرة عنرد لحات األدبية المعاصرة أنواع اللغرات فهنراتالمصط
اإلنسرران وهرري نظررام عالمرررة تمثررل السررلوت، واللغررة الداخليرررة وتتحرردد كررالكالم الظررراهر إذ 
تقرردم فرري شررركل خطرراب مباشرررر، واللغررة الملحقررة وتمثلهرررا بعرر  أنظمرررة التواصررل كرررالميم 

وارتفاعه، و الترتيل و الضجيج والتنف  ومرا  والضحش والصفير والبكاء وتشديد الصوت
 (2)شابه،  ولغة الموضوع التي تتخذ كموضوع للدراسة

حركررة، فررال يمكررن أن يكررون هنررات فعررل اللغررة إن جرروهر التواصررل فرري المسرررح هررو       
على الخشبة إال بتحرت الممثل في حيزه المكراني، وعبرر فضراء المسررح الزاخرر  مسرحي

ه فباللغرررة المسررررحية يتحررررت بالعالمرررات، وحترررى الكرررالم الملفرررو  هرررو حركرررة القرررول، وعليررر
تتسررب  ،اخبة بطبقرة كثيفرة مرن الردالالت والعالمرات والرمروز، وتدب الحياة الصرالسكون 

، إن اللغرررة التررري ترررنف  فررري رحرررم المسررررح روح إلرررى المتلقررري عبرررر أيقونرررة سرررمعية بصررررية
المعنررى، هرري نفسررها اللغررة الترري تنررتج الخطرراب بررين األنررا واآلخررر، هرري اللغررة نفسررها الترري 

الكرررالم فررري لغرررة تعارفرررت عليهرررا األعرررراف المجتمعيرررة والخلفيرررات تحكمهرررا قواعرررد وقررروانين 
الواجررب تواطررؤ إذا كرران مررن  والثقافيررة، ومررا المسرررح إال قطعررة مصررغرة لررذلش المجتمررع، 

ذلش بررورس، اختررزال الترأويالت فيهررا كمرا أشررار لرالمعنرى فري اللغررة المتداولرة بررين النراس، و 
نترراج التفسررير و التحليررل للفعررل المسرررحي، ضرراعف التأويررل، وكثافررة التفكيررش، وإإال أن ت
   .يميز اللغة المسرحية بشكل خا  هو ما 

                                                           
 .27مرجع سابق،  ، فرديناند ،دي سوسير (1)
 .163،  مرجع سابق ،سعيد ،علوش (2)
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 التطريز -

عنايررة  ليعنرري التنغرريم، وررررم أنرره لررم يلررق يطبمفهومرره البسررظهررر مصررطلح التطريررز       
ألنرره ريررر خاضررع عتبرراره مررن الظررواهر الهامشررية هتمامررا كبيرررا مررن علمرراء اللسررانيات؛ الوا 

نهرا وحردات علرى الرررم مرن أ ،لره أهميرة كبيررةإال أنه في مجال المسررح للتقطيع الثنائي، 
" مرررن األصررروات والتراكيرررب، و وظيفيرررة ال وجرررود ذاتررري لهرررا إال مترررى اتحررردت مرررع ريرهرررا

 .(1)" غيم مسألة تخص الشعور والتفاهم واالقتناعنالت

 ،الممثررررل علرررى هررررذه الخاصرررية لكرررري يوصرررل معنررررى الررردور الررررذي يقررروم بررررهيعتمرررد        
ريرهررا مرن األحاسرري  ويفصرح عررن األلرم أو المرررض أو البرؤس أو الغضررب أو الفاجعرة و 

صرعوده وانحرداره التري أو ، أو ثقلره أو سررعتهن الصروت أو مرده عنهرا تلروي التي قد يعبر
يشير إليها اللسانيون باألسرهم الصراعدة والمنحردرة، ومرن الصرفات التطريزيرة الفاعلرة فري 

الشررررحنة التأثيريررررة لكررررالم المسرررررحي علررررى  انيحققرررر فهمررررا المسرررررح معرررردل النطررررق والوقررررف
 .الخشبة

 العالمات التواصلية غير الكالميةب( 

 :  وااليمائيةالحركات الجسدية  -

إن لغرررة الجسرررد كثيفرررة الحضرررور فررري الفعرررل المسررررحي، برررل قرررد تنررروب فررري بعررر        
بعرررد الكلمرررة الوسررريلة األكثرررر ثرررراء " شررركل ، وتروض المسررررحية عرررن الكرررالم المنطررروم العررر

 ويمكنررش (2)واألكثررر ليونررة للتعبيررر عررن األفكررار، بمعنررى نظررام العالمررات األكثررر تطررورا"
ائقرره األخيرررة دون نطررق كلمررة واحرردة كمررا فرري بعرر  تخيررل عرضررا مسرررحيا ممترردا إلررى دق

                                                           
، 2014 األردن: عالم الكتب الحديل، ،في ضوء نظرية التواصل نور الدين: اللسانيات المعاصرة ،رايص (1)

 256. 
 .86وزارة الثقافة المصرية،   القاهرة: ، ( : سباعي السيدرجمةت)، (1991)مارتن: مجال الدراما ،أسلن (2)
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الررذي  و المسرررح االيمررائي، عررروض المسرررح التجريبرري، وفرري عررروض المسرررح الررراقص
    نوب فيه حركة الجسد عن الحوار اللفظي.ت

االيمائيرة التواصرلية أو علرم لغرة الجسرد أو   kinesics إن الحركاتية أو الكينيزياء      
، تدرس كل الحركرات وااليمراءات المسرتعملة عها مصطلحات للتواصل رير الكالميجمي

معجررررم تحليررررل  عرررررف، ويتقلة أو مركبررررة مررررع الكررررالم المنطرررروم كعالمررررات للتواصررررل، مسرررر
" كررررل حركررررة  بأنهرررراااليمائيررررة التواصررررلية الخطرررراب لباتريررررش شررررارودو و دومينيررررش منغنررررو 

، وهري عفرو الخراطروقرد تكرون بشركل مقصرود وقرد ترأتي  (1)"عرلجسمية تحدا أثناء تفا
يمراءة صرادرة الوجه وحركة اليرد أو العرين، وكرل إ يماءاتيعتمد على إ قوليتواصل رير 

تميرررز بهرررا عرررن وااليمررراءات لهرررا خصرررائص سررريميائية ت عرررن عضرررو مرررن أعضررراء الجسرررم،
تخضررع ألي نحررو ...  وهرري العالمررات اللسررانية فررر" لهررا طبيعررة إجماليررة تأليفيررة  ...  وال 

 (2)"شديدة االشرترات المعنروي واالرتهران بالمقرام، وتتسرم اتسراما شرديدا بخصوصرية ذاتيرة
مرن نظرم العالمرات الحركيرة األكثرر شربها  وإيماءة الوجره بشركل خرا  ، وتعد اإليماءات

 إلى تعبير الكلمة، ويمكنها أن تكون عالمة طبيعية أو اصطناعية في سرياقها العالمراتي
فرري العرررض فررر "حررل شررفرة تعبيررر الوجرره واإليمرراءة وتفسرريرهما مررن جانررب الجمهررور، طبقررا 
لطبيعرررة نظرررم العالمرررات هرررذه هرررو فعرررل رريرررزي أكبرررر بكثيرررر حترررى مرررن تفسرررير العناصرررر 

فري المسررح بشركل خرا  ويمكننرا تقسريم حركرة الجسرد . (3)اللفظية وعناصر التصميم" 
، وحركرات الجسرد الرمزيرة التري يبتكرهرا تمع ماثقافة مجللغة و  إلى: حركات الجسد التابع

خاصرررة  أبعرررادإلضرررفاء  اومرررا شرررعورية داللرررة علرررى حالرررة لعو العرررروض المسررررحية لصررران
حركة وإيماءة يصدرها الممثل بجسرده  ة، وعليه فىن أيالشخصية المسرحية ودالئلية على

                                                           
)ترجمةعبدالقادر المهيري و حمادي  ، معجم تحليل الخطاب،(2008)دومينيش مانغنوو باتريش ،  ،شرودو (1)

 .276 صمود( تون : المركز الوطني للترجمة، 
 .276المرجع نفسه،   (2)
 .87مرجع سابق،   ، مارتن ،أسلن (3)
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مررن عالمررات العرررض المسرررحي وبشرركل مقصررود هررو عالمررة  ابشرركل متررواطئ مررع ريرهرر
تطررررم مخيلرررة المتلقررري وتلرررح عليررره بالتأويرررل والتفسرررير والداللرررة، لهرررذا فالمرجعيرررة الثقافيرررة 

ويجرررب أن تكرررون العالمرررة للمتلقررري يجرررب أن تتقررراطع فررري مسررراحة مشرررتركة مرررع المرسرررل، 
 ها وتفسيرها.المرسلة متعارف عليها في الذاكرة الجمعية للجمهور حتى يتم فهم

 العالمات الثانوية -

ة تظهررر لصرريقة بالعالمررات األصرريليقصررد بالعالمررات الثانويررة هرري العالمررات الترري       
علرررى خشرربة المسرررح ممررثال يجسرررد دور  شرراهدت، فررىذا مررا لهررراالظاهريررة ، فتررأتي الحقررة 

عالمررات فىنررش حتمررا ستكتشررف تباعررا ، وعرشرره وزيرره الفرراخرصررولجانه  الملررش، بتاجرره و
الكبريرراء، القرروة والرربطل ...إلررى آخررر ذلررش  نويررة تلحررق بهررذه العالمررات مثررل الجبررروت،ثا

، وهري تصرل للمتفررج تباعرا مرع نمرو الشخصرية أمامره فري العررض الركحريمن عالمرات 
 عالمات يلتقطها المتفرج ويفسر بها أبعاد الشخصية التي يشاهدها على المسرح.

 العالمة الطبيعية والعالمة المصطنعة -

قسررم السرريميائيون العالمررة إلررى طبيعيررة ومصررطنعة، وال يتغيررر مفهومهررا كثيرررا فرري       
المسرح فالعالمة الطبيعية هي العالمة التي تنتج عن عالقة سببية برين الردال والمردلول، 
والمصرررطنعة هرررري العالمررررة الترررري تنررررتج عررررن إرادة اإلنسرررران، إال أنهررررا فرررري المسرررررح يكررررون 

الشررأن الكبيررر فرري إحررداا الداللررة، فعنرردما يتحررول الصرروت وهررو عالمررة طبيعيررة لتحولهررا 
إلى صوت مبحوح أو مهرزوز أو متحشررج فىنره يحردا عالمرة ثانويرة ذات داللرة جديردة، 
 ليرررردل علررررى عمررررر اإلنسرررران وحالترررره الشررررعورية ، كررررذلش الحررررال فرررري الضرررروء المصررررحوب

  باألصوات للداللة على الرعد والبرم.

 ت ذات الوظيفة الدالليةثانيا العالما
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دون الرجرروع للمفهرروم الثنررائي  مفهرروم الداللررة فرري السرريمياءال نسررتطيع الحررديل عررن       
روالن "مثررال فالداللررة عنررد سوسررير وتالمذترره مررن أسوسررير)الدال والمرردلول(  دللعالمررة عنرر

خرررالف برررارت قرررد و الررردال بالمررردلول،  عالقرررةن تنرررتج عررر هررري وحررردة ثنائيرررة المبنرررى "برررارت
ووجررد أن علررم اللغررة أشررمل  أسررتاذه فرري فكرررة عموميررة السرريمياء وخصوصررية علررم اللغررة،

النظررام السرريميائي  اللغررة عنررد بررارت العالمررة إال جررزء منرره، وبررذلش تمثررل ومررا علررموأوسررع، 
اللغررة والكرررالم، الررردال  إلرررى ثنائيرررات أربررع هررري: األمثررل، ويقسرررم عناصررر سررريمياء الداللررة 

   ف واالنتقاء، التقرير واإليحاء.والمدلول، التألي

  icon يقسم بورس العالمة حسرب عالقتهرا بالموضروع إلرى ثالثرة أنرواع: األيقونرةو       
ويرررى عررادل فرراخوري أن هررذا التقسرريم يشرربه الرردالالت  indexوالشرراهد  symbolوالرمررز 

 شرريء"جعررل  فالداللررة الوضررعية هرري الررثالا عنررد العرررب: العقليررة والطبيعيررة والوضررعية،
يجرررد " هررري أن والداللرررة العقليرررة ،(1)آخرررر بحيرررل إذا فهرررم األول فهرررم الثررراني" شررريءبرررىزاء 

قل بين الدال والمدلول عالقة ذاتية ينتقل ألجلها منه إليه، والمطلروب بالعالقرة الذاتيرة الع
والداللررة الطبيعيررة عنرردما  (2)اسررتلزام تحقررق الرردال فرري نفرر  االمررر تحقررق المرردلول عليرره"

"يجد العقل بين الدال والمدلول عالقة طبيعية ينتقل ألجلها منه إليه، والمراد مرن العالقرة 
الطبيعيررة إحررداا طبيعررة مررن الطبرراع، سررواء كانررت طبيعررة الالفررا أو طبيعررة المعنررى أو 

أسررماه وهررذا مررا  (3)طبيعررة ريرهررا)...( فالرابطررة بررين الرردال والمرردلول ههنررا هررو الطبررع "
  بورس بالشاهد.

إال انهررا تأخررذ معانيهررا وفرري فررن المسرررح وررررم أن العالمررات فرري جوهرهررا تواصررلية       
لضررمان  ؛لرردى المتلقرري مررن المعجررم الررداللي وريررر الررداللي المشررترت فرري ذاكرررة المتلقررين

حصول داللة العالمة وتواصليتها، ويبقى للمتلقي حرية تفسير العالمة بمحصلة ما لديره 
                                                           

 .15مرجع سابق،  ، علم الداللة عند العرب، عادل، فاخوري  (1)
 .23المرجع نفسه،   (2)
 .24المرجع نفسه،   (3)
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، وقررررد رأينررررا مررررن خررررالل قراءاتنررررا فرررري المسرررررح و ونفسررررية مرجعيررررة ثقافيررررة واجتماعيررررةمررررن 
حضرررورنا للعديرررد مرررن العرررروض المسررررحية ان سررريميولوجيا الداللرررة ال يكرررون لهرررا التحقرررق 

سرررح فعررال الكبيررر فرري المسرررح كمررا هرري فرري الروايررة والشررعر، ولعررل ذلررش عائررد لكررون الم
 كر اهم العالمات المسرحية ذات الوظيفة الدالليرةفيما يأتي نذ، و تواصليا بالدرجة األولى

 والتي سنحصرها في عالمتين دالليتين هما:

   : المسرحية األيقونة -

يعرف بورس األيقونة بأنها " العالمة التري تشرير إلرى الموضروعة التري تعبرر عنهرا       
الطبيعررة الذاتيررة للعالمررة فقررط، وتمتلررش العالمررة هررذه الطبيعررة سررواء وجرردت الموضرروعة ام 

يكررون أيقونررا  الشرريءنوعيررة، أو كائنررا أو عرفررا، فررىن هررذا  الشرريءلررم توجررد... وسررواء كرران 
ولهذا تكون األيقونة عالمة دالة على موضروعها،  (1)له"لشبيهه عندما يستخدم كعالمة 

وررم أنه يلزم إلنتاج األيقونة عالقرة التشرابه برين  وتشاركه خصائصها المتشابهة بينهما،
الرردال ومدلولرره، إال أنرره ال يلررزم أن تكررون األيقونررة ذات وجررود واقعرري فقررد تكررون األيقونررة 

واألفررالم وأرلررب األعمررال الترري تسرربق  تأيضررا واقعرره متخيلررة، كصررورة العنقرراء والمسرررحيا
    (2)فيها النماذج والتصاميم الموضوع المنوي إنجازه

الترري تعتبررر األيقونررات مررن أكثررر العالمررات حضررورا فرري السرريمياء البصرررية، و لهررذا       
هرررري " ضرررررب مررررن العالمررررات الترررري تنفرررررد بخصيصررررة التعليررررل الترررري تسررررتند إلررررى عامررررل 

 مررن خرراللتمثررل موضرروعا فهرري  (3)تقطيررع ريررر المتماثررل"المشررابهة النرراتج عررن نظررام ال

                                                           
 أنظمة كتاب في ،( رزول جبوري  فريال: ترجمة) العالمات، تصنيف(: تاري  دون ) سوندرس تشارلز بيرس، (1)

 .142 العصرية،  الياس دار: القاهرة ،"السيميوطيقا إلى مدخل" والثقافة واألدب اللغة في العالمات
 .57،   1990الطليعة للطباعة والنشر، بيروت: دار عادل فاخوري: تيارات في السيمياء،  (2)
"المنطق السيميائي وجبر العالمات"، المغرب: المركز الثقافي العربي،  أحمد: السيميائيات الواصفة ،يوسف (3)

2005  ،93. 
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كمرا حررددها  األيقونراتأنرواع مرن  ةوهنرات ثالثر، الشربه القرائم برين حامرل العالمرة ومردلولها
  :  بورس

يعتمرد علرى الصرورة المباشررة ، فهرو  االصورة : يكون الشبه بين الدال والمردلول كبيرر  –أ 
قطعرررة  ،بنايرررة مرررامثلمرررا يحررردا عنررردما تكرررون صرررورة منظرررر طبيعررري أو صرررورة للمررردلول 

 ديكورية ضمن العرض، كما يحدا في المسرح الواقعي.

التخطرررريط : وهررررو تصرررروير تخطيطرررري للموضرررروع حيررررل يكررررون الشرررربه بررررين العالمررررة  –ب 
والموضوع ظاهريا وعاما كمثل اسرتخدام جسرد الممثرل لكرسري أو أي قطعرة مرن الرديكور 

  . 

االسررتعارة : وهررو عنرردما يتوجررب أن يكررون الشرربه مفترضررا وريررر ظرراهر ، كمررا هررو  –ج 
متفررج عرن ال عندما يقتب  الممثل دور شخصية معروفة فيصير أيقونة ، يكتشرفهاالحال 

 و الحركات أو الصوت أو الوظيفة.طريق المشابهة في الزي أ

أن ال تكرون المماثلرة متطابقررة ، إال انره يجرب اليقونرة قائمرة علرى مبردأ المماثلررةورررم أن ا
لررن تكرررون  ذات فعررل سررريميائي  سررره، عنرردهابحيررل )س( تكررون أيقونرررة )س( أي الرردال نف

 حقيقي على المسرح.

 العالمات المتحولة

ن شرربكة العالمررات فرري المسرررح وتررداخلها وإرفرراد بعضررها الرربع  بالداللررة، يجعررل إ      
لتحرروالت العالمررة، ، بررل تصرربح خشرربة المسرررح ميرردانا فرري داللترره مررن الرردال ريررر مسررتقر

حسرربما يسررتدعيه السرريام، فمررا يقرروم برره  فالعنصررر الواحررد قررد يحررل محررل مرردلوالت مختلفررة
وما يقدمونه من عالمات ودالالت، سرعان مرا تتحرول إلرى  الممثلون في المشاهد األولى

ملبسهم أو صروتهم عالمات ودالالت أخرى في المشاهد الالحقة بمجرد تغيير شيء في 
   او وظيفتهم، فتتحول أدوارهم إلى أدوار أخرى رير ما كانوا عليه.
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 ثالثا: العالمات ذات الوظيفة الثقافية

مررررن خررررالل البنرررراء الثالثرررري الررررذي انطلررررق منرررره رواد اتجرررراه سرررريمياء الثقافررررة )الرررردال       
والمدلول والمرجع( والذي يتفق إلى حد ما مرع برورس فري المفراهيم الخاصرة ببنراء نمراذج 
تشررركيل العرررالم وفرررق ظرررواهر ثقافيرررة مختلفرررة، و يتفرررق مرررع سوسرررير فررري المفررراهيم الخاصرررة 

، من خالل ذات البناء وبالتحديرد مرن خرالل عنصرر)المرجع( التفرت العرالم إلرى بالتواصل
 ."لوتمان"و "امبرتو إيكو"الواقع الثقافي، فظهرت سيميولوجيا الثقافة وقد تزعمها 

مرن  مررتبط بغيرره ابنيوير اينظر علماء سيميولوجيا الثقافة إلى العالمة كونها عنصر       
ال تعنررررري العالمرررررة شررررريئا إال مرررررن هرررررذا المنظرررررور العالمرررررات ضرررررمن إطرررررار اجتمررررراعي، فررررر

االجتمرررراعي فرررري نظررررام ثقررررافي حيررررل تتكامررررل العالمررررة مررررع األنظمررررة والثقافررررات األخرررررى، 
والمسرح هو الميدان األمثل لظهور تلش العالمات التي تتخذ بعدا عالماتيرا وثقافيرا قائمرا 

والتجرررراور  نفترررراحأساسرررره التفاعررررل واال عررررالموتررررداخل النصررررو  داخررررل  ،علررررى الحواريررررة
 النص الدرامي. عند حديثه عنلوتمان  كما يراها ،والحوار

 وفيما يلي أهم عالمتين ذات داللة ثقافية في المسرح وهما:

 الرمز -

الرمررز " واحررد مررن وسررائط متعررددة أو بنيررات مفهومررة ومنطقيررة يرردرت عبرهررا الواقررع       
فاإلنسان يعيل وسط عالم رمزي يتطلب منره وسراطة بينره وبرين  (1)من طرف اإلنسان"

الواقع المعاش" فبدل أن يدخل اإلنسان في عالقة مباشرة مع األشياء نفسرها رلرف نفسره 
أو  شرريءبرمرروز لسررانية وفنيررة وأسررطورية وريرهررا حتررى صررار متعررذرا عليرره أن يرردري أي 

                                                           
)ترجمة حميد لحميداني وآخرون(، الدار  : االتجاهات السيميولوجية المعاصرة،(1987)مارسيلو ،داسكال (1)

 .61   إفريقيا الشرم. البيضاء: دار
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هرررذه النظررررة للرمرررز وإن ولعرررل  (1)يتعررررف عليررره دون تررردخل هرررذا الوسررريط االصرررطناعي"
كانررت تشرركل مسرراحة مررن عررالم اإلنسرران الررواقعي، إال أنهررا تبرردو جليررة فرري عررالم المسرررح 

 هو شبكة من العالمات الرامزة . يالمتخيل، والذ

وظائفره الثقافيرة أكثرر برروزا وتمرايزا كرون وظرائف تواصرلية إال أن للرمز ررم أن  و      
جرراور أو جررد مشررابهة بررين الرردال والموضرروع أو تي ريررر معلررل، فررال يو الرمررز ذا بعررد عرفرر

"الرمررز" ويميررز بررورس  ، ويسررمى فرري بعرر  األحيرران بالعررادات أو القرروانين،صررلة طبيعيررة
كما ميز األيقونة والشاهد إلى أصلية ومنحردرة، ويعنري برالرمز المنحردر تلرش الكلمرات أو 
االشرررياء التررري تررردل علرررى فررررد مخصرررو ، مثرررل كلمرررة "شرررم " تنحصرررر فررري داللرررة علرررى 

واحررد مررع إمكانيررة وجررود شررموس أخرررى فرري الوقررت ذاترره، والحررال نفسرره مررع كلمررة  شرريء
الناس بخصائص واحدة، وعلى العمروم ال يمكرن أن  "اإلنسانية" والتي تعني مجموعة من

ينفصل الرمز عن ريره من العالمات اإلشارية واأليقونية، فال بد فري النهايرة مرن ارتبراط 
، والعررف هرو مرا يجعرل والعرض المسرحي فري جملتره عرضرا رمزيرا  (2)بعضها ببع 

الرمرز علررى  المتلقرين يقبلرون أو يرفضرون مررا يصرلهم مرن العررض المسرررحي، وقرد يتجسرد
 خشبة المسرح في الزي او قطعة ديكور، أو لغة تعبر عن طبقة اجتماعية ما .

 )التجاورية(الفداء الشخصي - 

علرى أنهرا "نظرام عرفري للمسرافة برين المرسرل في نظرية التواصرل تعرف التجاورية       
تختلرف نظرام رمروز والمستقبل)...( وهي عالمات تدل على وضعنا االجتماعي، وتشكل 

القررب والبعرد  اتصرالوهري كرذلش فري فرن المسررح فهري لغرة ، (3)فات"اقأدواته بحسب الث
 علم البروكسيمياء، والتجاورية ترجمة لمصطلح بين جسد أو أكثر في الفضاء المسرحي

                                                           
 .60،   المرجع السابق نفسهمارسيلو:  ،داسكال (1)
 .60-59    عادل: تيارات في السيمياء، مرجع سابق، ، فاخوري  (2)
 .270نور الدين: مرجع سابق،   ،رايص (3)
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proxemics   وقررد أسسرره إدوارهررال علررى تسرراول: "بأيررة طريقررة يبعررل المكرران الرسررالة؟
 ةلإلجابة على ذلش التسراول، وجراء بتصرنيف المسرافات إلرى أربعروقد عمق أبحاثه  (1)"

أنواع: المسرافة الشخصرية والمسرافة االجتماعيرة والمسرافة الحميميرة والمسرافة الجمهوريرة، 
أبعاد حددها هول، وعلرى المرتكلم مراعراة األعرراف الثقافيرة، ولكل نوع من هذه المسافات 

ي المسررح تتحرول هرذه المسرافات إلرى عالمرات لتأثيرها على الكالم، وتلقي اآلخر له، وف
يتقاسمه مع المتلقي، فالمسافة بين الممثل واآلخر علرى خشربة  ورمزي  ذات مدلول ثقافي

)الحب روابرررررررط عاطفيرررررررة والمسرررررررح بىمكانهرررررررا أن تكررررررون عالمرررررررة دالررررررة علرررررررى عالقررررررات 
 رعيرررة(الاجتماعيرررة )عالقرررة الررررئي  بمروسررريه/ الملرررش بمكانرررة أو  والكره/القبرررول والنفرررور(

تظهررر ، و معرران مررن ريررر أي إشررارة لفظيررة حتررى فالفضرراء الشخصرري عالمررة تشررير إلررى
عررررن طريررررق فعررررل االسررررتبدال  فرررري المسرررررح عالمررررات القرررررب والبعررررد بررررين الممثلررررينأيضررررا 

 شريءشأنه شأن أي فعل سريميولوجي باسرتبدال أحرد األشرياء ب بواسطة الكناية واالستعارة
مجرراور لرره، كاسررتخدام شررجرة ذات بعررد ثقررافي رمررزي ليرردل علررى مكرران مررا، فاسررتخدام هررذا 

يخلررق نوعررا مررن التواصررل وتمثيررل الفضرراء الكبيررر بفضرراء أقررل،  الجررزء للتعبيررر عررن الكررل،
 لمكاني بين جسد الممثلين والمكان.ا

 العالمات ذات الوظيفة الجمالية:رابعا: 

عالمرررة فرررري المسررررح تشررررتغل العالمرررة المسرررررحية فضرررال عررررن الوظرررائف السررررابقة لل       
و"العالمررة الجماليررة هرري  ، وطبيعررة المتلقررين،بوظيفررة جماليررة، تعتمررد علررى الررذوم الفررردي

مرررا ال يأخرررذ صرررفة الواقرررع كعالمرررة إال بوصرررفه جرررزءا مرررن  لشررريءعالمرررة  شررريءقبرررل كرررل 
الررى عالمررات جماليررة مفتوحررة  وبىحالتهررا (2)الداللررة الترري يسررميها مرروري  بالسرريميوزي "

ال تختلررف فرري المسرررح عنهررا فرري الفنررون هرري ، و وسرريرورة دالليررة ممترردتجعلهررا ذات طررابع 

                                                           
 .271المرجع نفسه،  (1)
 .136  المرجع السابق نفسه، (2)
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داللة العالمرة ال يخرص موضروعها فقرط إنمرا فمن حيل انتمائها لمرجعية ذاتية، األخرى 
 شررررريءبرررررذلش تنالمتلقررررري فتسرررررتثير حاسرررررته الجماليرررررة، و تتشررررريأ إلرررررى ماديتهرررررا، وترررررؤثر فررررري 

موضررروعها الجمرررالي عنررردما تتقاسرررم الجماعرررة المتفرجرررة الحررراالت النفسرررية نفسرررها نتيجرررة 
االسرررتثارة فيكرررون قاسرررمهم المشرررترت، و لعرررل أهرررم وظيفرررة للعالمرررة الجماليرررة فررري المسررررح 
تحقيررررق المتعررررة الترررري تبثهررررا األيقونررررات، والمعطيررررات الجماليررررة فرررري طقرررر  يحفررررل بسررررحر 

 ويصرنف، المتفرج إلرى ذروة اللرذة الجماليرةعناصر العرض المسرحي، قاصدا الوصول ب
 اللذة الجمالية في المسرح إلى ثالثة أنماط: ياوسروبارت 

ويبنررري عالمرررا خاصرررا بررره ،  عنررردما يعيرررد المتلقررري صررريارة العمرررل المسررررحي، اإلبثثثداع -
ويؤثثه في مخيلته نتيجة مرا قادتره إليره الترأويالت الالنهائيرة للعالمرات التري اسرتقبلها مرن 

 لمسرحي.العرض ا

عنرردما يرردرت المتلقرري العمررل المسرررحي بحواسرره الخمرر ، ليتواجررد بررين  اإلدراك الحسثثي -
عررالمين ريررر متررداخلين، عررالم داخلرري يجررري أمامرره، ويشررعر باالنتمرراء إليرره، ويتلررذذ فرري 

خررارج مررا يررراه ويعيشرره لحظررة تلقيرره خررارجي عنرره، وهررو الررواقعي العررالم ال، و فيررهاالنرردماج 
 للعرض المسرحي.

وهي أقدم الغايات المسرحية حيل أشرار إليهرا أرسرطو، فللمسررح القردرة علرى  التطهير -
تطهيررررر الررررروح والررررنف ، وتحررهررررا مررررن قيودهررررا، وتغييررررر اتجاهررررات المتفرررررجين، وتبررررديل 
حررراالتهم الشرررعورية والوجدانيرررة وافكرررارهم لحظرررة تلقررريهم للعررررض المسررررحي، وقرررد تسرررتمر 

يحدثرره المسرررح مررن تغييررر لقناعررات المتفرررجين  عمليررة التطهيررر إلررى مررا بعررد العرررض، لمررا
 (1)وأفكارهم.

                                                           
، 2، ط(: أمين الرباط وسامح فكري جمةتر )، اتجاهات جديدة في المسرح، (1995)جوليان :هيلتون  ينظر: (1)

 .85القاهرة: مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون،   
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وتتحقررق العالمررات الجماليرررة المسرررحية ببالرررة االشرررتغال الجسرردي والتقنرري، فنجرررد       
صررناع العررروض الفرجويررة يهتمررون بتجميررل عالمرراتهم، ويتررأنقون فرري اختيارهررا وعرضررها 

الحقيقيرررة للمسررررح ال تتحقرررق إال عرررن إال أن الجماليرررة ، رجينبالطريقرررة التررري تجرررذب المتفررر
ة عبررر مبرردأ الهرردم الوظيفررة التواصررلي طريررق التركيررز علررى مررا هررو فنرري مسرررحي و تجرراوز

و " تقرروي  حالررة الترررابط المنطقرري بررين الرردال والمرردلول وبررين الرمررز  والبنرراء مررن خررالل
 -، فالممثررل هنررا عبررر تعبيرررات الجسررد يقرروم بتحريررح األداء مررن مسررتواه االشرراري الشرريء

تج دواال تثيرررر نحرافهررا وانزياحاتهررا علرررى المسرررح تنررالونتيجرررة  (1)اإليحررائي" -المرجعرري 
  وتجعلهم جزءا من عالم المسرح الجمالي. ،أذهان المتلقين

 :ة وخصوصية الوظيفة الدرامية لعالمة المسرحياخامسا: 

للعالمرررة المسررررحية خصوصرررية تنفررررد بهرررا، الرتباطهرررا بوظرررائف ترفرررع مرررن مسرررتوى       
الداللررة إلررى أقصرراها فرري الررنص المسرررحي )المكترروب والمعررروض(، فهرري فرري قصررديتها 
تخرردم المعنررى وتؤججرره، وقررد تصرردم أفررق تلقرري الجمهررور فتتولررد دالالت ال نهائيررة، ويعررود 

 االمتياز لطبيعة المسرح الدرامية.ذلش 

حررد ذاترره والررذي يتررألف مررن  الجسررم النصرري المتكامررل فرري "يقصررد بالبنرراء الرردرامي       
ج معررين كرري يحرردا تررأثيراو عناصررر بانيررة مرتبررة ترتيبرراو خاصرراو وطبقرراو لقواعررد خاصررة ومررزا

بأنه" الوسائل الواضحة التي يسرتخدمها الردرامي  "داوسن"ويعرفه  (2)الجمهور" معيناو في
لهذا فالنص الردرامي لره نظامره الخرا ، ولره  (3)لربط أجزاء المسرحية ببعضها وبالكل"

علرى  "جوزيرح فريتراج"عناصره البانية له، والمشكلة لجسرده، والتري ثبتهرا الناقرد االلمراني 
 – العررررضمسرررة أجزاء)شررركل هرمررري سرررمي باسرررمه وقسرررم فيررره المسررررحية التقليديرررة إلرررى خ

                                                           
 .109،  1996عواد: شفرات الجسد، عمان: دار أزمنة،  ،علي (1)
 .65،  صر1985دار المعارف، :معجم المصطلحات الدرامية، القاهرة :إبراهيم ،حمادة (2)
، العرام: دار الرشيد للنشر، ( : عبدالواحد لؤلؤةجمةتر ): الدرامة والدرامي، (1977)دبليو. س ،داوسن (3)

 144. 
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و ررررررم تخلرررري التيررررارات المسرررررحية  ،(1)(الحرررردا الحاسررررم-االنقررررالب -الررررذروة -التعقيررررد
الحديثة عن تلش النمطية في بنراء النصرو ، كمسررح العبرل والالمعقرول، إال ان الرنص 
المسرحي بحكم خصوصيته قائم على الدراما، وال يمكن ان ينه  إال بعناصرر أرسرطية 

صررررية والحبكررررة والحرررروار والزمرررران والمكرررران، كمررررا أن معالجررررة المسرررررح مثررررل الفكرررررة والشخ
سررررريميائيا بوصرررررفه نظامرررررا للعالمرررررات ال يصرررررح معاملتررررره كاللغرررررة، فخصوصرررررية العررررررض 
المسرحي باعتباره منتجا لدوال تتغير وتتحول وتزداد كثافرة طروال فتررة العررض، يسرتحيل 

مياء وقد أتاحت لنرا السري ،اتمعها التوصل لوحدة في المعنى مثلما هو الحال ف اللساني
رصررررد العالمررررات الدراميررررة فرررري المسرررررح، وإنتاجهررررا للمعنررررى، بأدواتهررررا ومناهجهررررا النقديررررة 

واكتشاف الوسائل والعالمات التي تهيئ الدراما المسررحية لتشركيل الحكايرة الدراميرة عبرر 
رسررم الشخصرريات وكررل العناصررر المررؤثرة فرري سرريرها عبررر  والررنص والعرررض الفرجرروي، 

 الحكاية الدرامية.

وفيما يلي سنرصرد وظيفرة  العالمرات فري تحقيرق دراميرة المسررح، وحمرل المتفررج لتوليرد  
 المعنى.  

 تحديد الفداء وصياغة المكان في العرض المسرحي -1 

م أخرى تتشكل فري ذهرن عوالير جغرافية فضاء المسرح ورسم للعالمة دور في تغي      
المتلقررري أبعرررد مرررن تلرررش الحررردود المرئيرررة المتمثلرررة فررري خشررربة المسررررح، برررل تقررروم العالمرررة 
بتأثيل هرذا الفضراء لتثيرر أخيلرة المتلقري وتحملره خرارج الحيرز المكراني لمنصرة العررض؛ 
ليرردخل عبررر دالالت العالمررة إلررى روى جديرردة، وقررراءات تأويليررة ال نهائيررة، وهررذه القررراءة 

ديدة تخلق فضاءات أخرى رير الفضاء الواقعي، وال ننسرى دور العالمرة فري اإلشرارة الج
إلررى واقعيررة فضرراء المسرررح كمررا هررو فرري حقيقترره، وإحالتهررا إلررى دالالت الفضرراء المنصرري 

                                                           
(:قاموسالسرديات،)ترجمة:السيدإمام(،القاهرة:ميريتللنشروالتوزيع،2003ينظر:برنس،جيرالد)(1)

.79ص
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المؤثل بعناصر المسرح، وهي عالمات تعين نمط هرذا الفضراء وشركله وحجمره وحردوده 
ات الصررررروتية أو الضررررروئية أو قطرررررع الرررررديكور المتخيلرررررة أو الواقعيرررررة مرررررن خرررررالل العالمررررر

كمررا تثيررر ذهنرره وخياالترره  و واألدوات التكميليررة المختلفررة، كمررا يشرراهدها ويراهررا المتلقرري،
 من خالل الشفرات التي ترسلها عبر هذه العالمات.

إن وظيفرررة العالمرررة فررري توليرررد فضررراءات جديررردة، وروى مكانيرررة متخيلرررة تكمرررن فررري       
سرريرورتها وحركتهررا الرردووب فرري إنترراج الرردالالت، بمررا يتيحرره خصوصررية العرررض الرردرامي 
فرري حيررزه المكرراني، وبمررا يقتضرريه العرررض مررن توليررد تلررش العالمررات، فحاجررة العرررض لمررا 

لحررردا الررردرامي واتسررراعه بمرررا ال يمكررررن يسرررمى برررر )الخشررربة الخياليرررة( هرررو نتيجرررة تمررردد ا
احتررواءه عبررر الفضرراء المكرراني أو الزمرراني، فيلجررأ إلررى خلررق عرروالم متخيلررة كيفمررا توجهرره 
العالمرررات، بحيرررل يغررردو المسرررتحيل ممكنرررا كرررأن يحتررراج العررررض إلرررى مشررراهد دمويرررة أو 

التصررررويرية  "فررررىن تلررررش الخشرررربة الخياليررررة تسررررتعي  بقرررردرتها مررررن البشرررررتجمعررررات كبيرررررة 
ياليررة العالماتيررة علررى إنشرراء خشرربة ثانيررة فرري الررذهن أملتهررا ظررروف يسررتحيل تمركررز الخ

 .(1)الفعل الصوري من المشاهدة اآلنية على الخشبة"

ال يمكرررن إنكرررار أهميرررة المكررران فررري العررررض المسررررحي، وال يمكرررن ألي عررررض أن       
لفيتهررا كررل يقررام إال علررى مرجعيررة مكانيررة، تتوافررق مررع الحرردا الرردرامي، وتتحرررت علررى خ

العناصررر المشرراركة فرري العرررض، فررال يمكررن للشررخو  الحركررة فرري الالمكرران، وال يمكننررا 
 إيصال األفكار بال هوية مكانية، الرتباط المكان في مخيالتنا بوقائع تاريخية وثقافية.

مفررردات تؤثررل فراررره وتجاورهررا عالمررات تصررو  و يتحقررق المكرران المسرررحي عبررر       
ال ترررتبط العالمررات بمفررردات المكرران بررل تتعاضررد مررع مثيالتهررا مررن هيأترره وهويترره، وقررد 

 كالضوء والزي والصوت والماكياج. العالمات المنبعثة من عناصر مسرحية أخرى 

                                                           
 .82 مرجع سابق، سامي: سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي،  ،الحصناوي  (1)
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 رسم معالم الشخصية وتحديد جوانبها االجتماعية والنفسية: -2

كور تعرررين العالمرررة علرررى تحديرررد معرررالم الشخصرررية، انطالقرررا مرررن الرررزي مررررورا بالررردي      
، االجتماعيررة بقتهرراط وانتهرراء بالماكيرراج كلهررا معينررات تبررين للمتلقرري مالمررح الشخصررية، و

ومررا إذا كانررت متعلمررة أم أميررة، سررعيدة أم شررقية، وإلررى أي حقبررة زمنيررة تعررود، فالعالمرررة 
فكرار حرول الشخصرية إلرى دالالت عديردة، وتخترزن معران وأ تفرعالتي ينتجها الزي مثال ت

والتررري قرررد تتحررررت أحيانرررا بصرررمت بينمرررا تنطرررق عنهرررا العالمرررات، إال أن الماثلرررة أمرررامهم، 
التطرررررابق برررررين هرررررذه العالمرررررات قرررررد ال يصرررررلح إال فررررري األنرررررواع الواقعيرررررة مرررررن العرررررروض 
المسرررررحية، حيررررل يجررررب أن يتطررررابق الررررزي والررررديكور مررررع الخلفيررررة االجتماعيررررة والثقافيررررة 

الحداثيررة ريررر مهررم علررى والتاريخيررة للشخصررية، بينمررا صررار هررذا التطررابق فرري العررروض 
اإلطرالم، وصرارت العالمرات توظرف لتكثيررف الطرابع النفسري للشخصرية، والمعانراة الترري 

بعررراد ، أو أتمررر بهرررا "ألنهرررا تتبنرررى األداء الراديكرررالي المتحرررر مرررن العالقرررات السررريكولوجية
، ومرررن المهرررم (1)الشخصرررية الحياتيرررة وتحليلهرررا الرررداخلي والخرررارجي وعالقاتهرررا السرررلوكية"

شرررارة إلرررى أن المتلقررري ال تعنيررره مرررن العالمرررة، أهررري حقيقرررة أم زيرررح، بقررردر مرررا يهمررره اإل
 ابقها التمثيلي مع الحدا الدرامي.الرسالة التي تبثها العالمة نحوه، ودرجة تط

 تفعيل الخيال واالرتجال التلقائي -3

يرل، إن المجال الذي تعمل فيه العالمة هو الخيال، فهي تحفرز ذهرن المتلقري للتخي      
باسرررتثارته المسرررتمرة عبرررر سلسرررلة مرررن العالمرررات، التررري بررردورها تررروقا الصرررور الذكرياتيرررة 
لديرره، وتعمررد إلررى بنرراء عررالم خيررالي خررا  برره إال ان " العبررور مررن التجربررة الواقعيررة إلررى 

 .(2)الماضي لي  خياال في ذاته، بل أن جميع محاوالت إعادة تشكيلها هي الخياالت"

                                                           
 .86المرجع السابق نفسه،  (1)
، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات (: سعيد الغانميرجمةت): السيمياء والتأويل، (1994)روبرت ،شولز (2()2)

 .64والنشر،،  
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لرزمن واسررتدعاء عالمرا خياليرا يجعرل المتلقرري قرادرا علرى التواصررل العبرور عبرر اإن       
مرررع العررررض المسررررحي، كمتلرررق فاعرررل ومسرررتجيب لكرررل المثيررررات البصررررية التررري تحررردا 
أمامررره، فرررالرموز التررري تشرررخص علرررى خشررربة المسررررح تقصرررد طريقهرررا إلرررى ذهرررن المتفررررج، 

، و التري مرن شرأنها أن فتمر بعمليات ال نهائية من التأويل عبر عمليات التفكيرش والبنراء
 تؤجج خياالته وتفتحها على عوالم رير مرئية إال في خياله.

واذا كررران إثرررارة خيرررال المتفررررجين مرررن وظرررائف العالمرررة فررري المسررررح، فرررىن امرررتالت       
الممثل الخيال هو ما يجعله حيويا علرى الخشربة، ويجعلره قرادرا علرى تجسريد دوره بشركله 
األمثررل أثنرراء العرررض، بررل يجعلرره قررادرا علررى تالفرري األخطرراء الترري تحرردا أثنرراء العرررض 

العرررررض مصررررداقيته لرررردى المتفرررررجين، فالخيررررال المسرررررحي والترررري يمكررررن أن يفقررررد بسررررببها 
االرتجرررالي يررردل علرررى حنكرررة الممثرررل وقدرتررره الخياليرررة فررري التعررراطي مرررع الشخصرررية التررري 

أن الصرريارة الدراميررة الترري  "شررولز"يجسرردها، ويرردل علررى مهارترره فرري االرتجررال، ويعتبررر 
، وذلررش يقروم بهررا الممثلرون للمواقررف الخياليرة تقلررل مرن حاجررة الجمهرور للتخيررل القصصري

لتحول العبء التأويلي إلرى المخررج والممثرل، إال أنره يشرير إلرى دور االسرتجابة الجمعيرة 
عنررد التقرراء خيررال الممثررل  و (1)للجمهرور والترري تترريح لكررل مشرراهد التررأثر بتلرش االسررتجابة

وحيويتررره ومصرررداقيته وقدرتررره علرررى تجسررريد الررردور وانغماسررره فررري الشخصرررية التررري يؤديهرررا 
درتررره علرررى التقررراط الرمررروز وااليقونرررات والتفاعرررل معهرررا ، فرررىن سررراعتها بخيرررال المتفررررج، وق

 تتحقق اللذة الجمالية المرجوة من العرض المسرحي، وتتحقق رايته.      

 تفعيل الشفرة داخل العالمة -4

واسرتخال  المعنرى  ،الشرفرات والسرننلفهرم معتمرد علرى فرش يررى السريميائيون أن ا      
نه قروة متسرلطة تعريل فري الجبرال لدينا، فالبرم كان يفهم على أ كيرالذي أفرزه نظام التف

و إن كانرررت  أمرررا اآلن فرررنحن فككنرررا شرررفرته علرررى أنررره ظررراهرة كهربائيرررة. أو فررري السرررماء،
                                                           

 .66،  المرجع السابق نفسهينظر:  (1)
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اللغررات اإلنسررانية أكثرررر الوسررائل المعروفررة تطرررويرا للتشررفير، إال أنرره توجرررد شررفرات تحرررت 
 .(1)بيةلغوية كتعابير الوجه، وفوم لغوية كالتقاليد األد

تعتمررررد علررررى تأويررررل المتلقررررين  قررررائم علررررى شررررفرات تختزنهررررا العالمررررات،المسرررررح إن       
للعالمررررة سررررواء فرررري الررررنص المسرررررحي المكترررروب أو العرررررض المسرررررحي إلبررررراز معانيهررررا، 
ويسرررتدعي تلقيهرررا ألن تمرررر بجملرررة مرررن العمليرررات التفكيكيرررة والتأويليرررة للوصرررول إلرررى مرررا 
تتضمنه من دالالت، لهذا تنبرع قيمرة العالمرة مرن شرفرتها وتحفيزهرا علرى توليرد الردالالت 

لها مررع أذهرران المتلقررين وقرردرتهم علررى فهررم الشررفرة وتفكيكهررا وتأويلهررا، وفرري واقررع وتواصرر
إنترراج الشررفرة فىنهررا تيتضررم ن فرري عمليررة إنترراج العرررض المسرررحي ككررل، بدايررة مررن تشررفير 
الكاتررب المسرررحي الررنص، وصرروال للمخرررج الررذي يقرروم بحررل هررذا التشررفير ووضررع شررفرات 

ع العرررض المسرررحي مررن مصررممي أزيرراء جديرردة مررن واقررع نررص الكاتررب مررع طرراقم صررنا
وديكررررور وسررررينوررافيا ومررررا يتوصررررل إليرررره مررررن وضررررع مخطررررط لحركررررة الممثلررررين، ونهايررررة 

 بالمتفرجين الذين يقومون بحل الشفرات وتحقيق المتعة الجمالية للعرض.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .248،   نفسه سابقالمرجع الينظر  (1)
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 ولاأل الفصل 

  مسرحية )البئر(دراسة سيميائية لنص 

 مسرحية البئرنص  -

 نص "البئر"في  النص الموازي سيمياء  المبحث األول: -

 العنوان ئيةسيميا -1

 اإلرشادات المسرحية ئيةسيميا -2

 في نص "البئر" : سيمياء الشخصيةانيالمبحث الث -

 داللة أسماء الشخصيات  -1
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 مالمح شخصيات "البئر" -2

 النموذج الفاعلي -3

 تصنيف الشخصيات -4

 .مسرحية "البئر"أنماط الشخصية في  -5

 "البئر" نصفي  دراميسيمياء الفداء ال: ثالثالمبحث ال -

 األماكن المفتوحة -1

 األماكن المغلقة -2

 "فضاءات نص "البئر -3

  : مسرحية البئر

فصررل واحررد فرري  ، يتكررون مررن 1997نررص مسرررحية البئررر عررام كتبررت آمنررة الربيررع       
 وهي:عشرة لوحات، 

 البدايات األولى لتفتح األشياء، كان االطفال يغنون اللوحة األول: في 

 اللوحة الثانية: الذين يكبرون ويتزوجون ال ينسون الغناء

 اللوحة الثالثة: الساللم الضيقة والعصفور

 اللوحة الرابعة: األطفال والذئب

 اللوحة الخامسة: صوت رنائي بعيد: يا هييييه يا بوه وإن شاء هللا تجيبوه

 العب ورني وارقص : )إنحج بغني برقص(ةاللوحة السادس
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 اللوحة السابعة: في البئر القديم، سقط النجم، وكانت الحكاية

 اللوحة الثامنة: يا طيرة طيري طيري طيري 

 اللوحة التاسعة: رربة

  : يا أمثولة الراعيةاللوحة العاشر 

 شخصيات المسرحية:

ظفت الكاتبة ست شخصيات لتحريش الحدا وتأزيم الصراع، و صناعة الفعل و 
 المسرحي، وهم:  

 نصيب: الزوج وهو صياد فقير، في الخمسين من العمر

صباح: الزوجة، تساعد زوجها في إعالة األسرة عن طريقة بيع الخبز، في األربعين من 
 العمر.

 تررب بىنجاب طفلزينب: االبنة الكبرى، متزوجة 

 سمير: زوج زينب السلبي

 طارم: االبن الثاني، وهو في الثالثين من العمر، ودائما ما ينعت في النص بالجنون.

 بلقي : االبنة الصغرى، في الرابعة من عمرها.

 مجموعة األطفال: وعددهم ثمانية، يؤدون أراني األطفال الشعبية.

 ( العناصر الدرامية في نص مسرحية "البئر" 1

 ل عناصر البناء الدرامي المسرحي في اآلتي:يمكننا إجما

 :  الحدث الدرامي
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قررائم علررى القصررة أو ، المتلقرريوالررذي يتفاعررل معرره  ،هررو الحركررة الداخليررة لسحررداا      
، وينقسررم درامي فنشررعر برره وندركرره عررن طريقهرراالحكايررة الترري فرري إطارهررا يرردور الحرردا الرر

لحظرة الذي يكون  الحدا المركب : الحدا البسيط و -كما قسمه أرسطو – نوعين إلى
 .االنقالب أو التعرف أو كليهما معا

قصرررته  ئلرررة مكونرررة مرررن سرررت شخصررريات، لكرررل منهررراتبررررز حكايرررة "البئرررر" عبرررر عا     
الحكايررة مررن بيررت "نصرريب" الصررياد الفقيررر المتقاعررد، و زوجترره تبرردأ  ومسرراره الرردرامي، و
سرررتها، بعررد تقرراع  زوجهررا عررن م الترري يقررع علررى عاتقهررا إعالررة أاأل "صررباح" الزوجررة و

القريررة  -سرراكني قريررة الملررح عررادة اإليفرراء باحتياجررات األسرررة الماليررة والعاطفيررة، وعلررى 
بينمرا يعمرل الرجرال فري صريد  الخبرز وبيعره، تعمل النساء فري إعرداد -مون إليها التي ينت

لعواطرف، وتظهرر الكثيرر مررن السرمش، و فري خضرم هررذه المسرؤوليات تضريع الكثيرر مررن ا
دا األرسرررطي، فقرررد المالحرررا فررري األحرررداا أن الكاتبرررة لرررم تلترررزم كثيررررا بالحررر والرربرررات، 

و لوحررات وثنائيررات، فجرراء الررنص استعراضررا لقضررايا الشخصرريات  إلررىمسرررحيتها  قسررمت
دون االهتمررام بحرردا معقررد يمكررن أن يشررعرنا بتأزمرره فرري لحظررة مررن رصررد حالررة إنسررانية 

يمررر عبررر مرررحلتين: مرحلررة الطفولررة الترري  لحظررات الرردراما النصررية، والررنص فرري مجملرره
يعبرررر عنهرررا الكبرررار أنفسرررهم، و مرحلرررة الكبرررار الرررذين ينتهررري بهرررم المطررراف النتظرررار زمرررن 
النهايررات عنررد البئررر القديمررة، وفرري حقيقررة األمررر أحررداا "البئررر" معقرردة مررن ناحيررة القررراءة 

ضرررررايا النصرررررية كونهرررررا تتررررروزع علرررررى مسرررررتويين اثنرررررين: مسرررررتوى خرررررارجي تظهرررررر عبرررررره الق
براء الحيراة، عبسربب أ  ورفضرها لواقعهرا ،الشخصيات االجتماعية و العالقات األسرية بين

مسررتوى داخلرري عميررق ال يمكررن الوصررول إليرره إال عبررر تحليررل البنيررات ورربررات الجسررد، و 
خررررى يسرررتنزف ي اتصرررل برررأرض أالعميقررة، والوصرررول لمكرررامن السرررر فررري بئرررر الررنص الرررذ

فرال يمكننرا تجاهرل البعرد السياسري  الرذي أشرارت إليره الكاتبرة  قضراياها،ماءها، ويعرض 
 .على السطح او إن لم يبدي ظاهر 
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هررو مررا يجعررل البنرراء الرردرامي ذا قيمررة ووجررود، فهررو بمثابررة العمررود  الصررراع إن الصثثراع:
ا سررير األحررداا مج تصررادمهالفقررري لرره، وهررو مناضررلة بررين قرروتين متعارضررتين يكررون نررات

حية الناجحة يسبب كل صراع الصراع الذي يليه، ويكون كل صرراع وفي المسر وتأزمها، "
ممررا يجعررل الشخصررية تتحرررت مدفوعررة  (1)أقرروى وأكثررر كثافررة مررن الصررراع الررذي يسرربقه "

 مام وصوال للهدف.إلى األ

الذكوريرة وفرضرها علرى أفرراد العائلرة، و  صرراع "البئرر" فري السرلطة تلخيصيمكننا       
تأثيرها على األبناء "بلقي " و "طارم"،  وامتداد هذه السلطة عبر نساء "البئر" أنفسرهن، 
عندما يفرضن سيطرتهن علرى "بلقري " ويقرررن تزويجهرا مرن رجرل مترزوج يكبرهرا برأعوام 

 البئر.  ليقرر أخوها "طارم" إنقاذها عبر رميها فيلمجرد أنه رني، كثيرة، 

، وعرن طريقره يتضرح عبرر اللغرة لمتلقرييعتبر الحوار أداة تقديم الحدا الدرامي ل الحوار:
الفررارم األساسري برين األدب القصصرري  أرسرطو الصرراع ويتشركل البنراء الرردرامي، ويعتبرره

والفررن المسرررحي، وللحرروار وظررائف نفعيررة داخررل الررنص وهرري" تطرروير الحبكررة، والكشررف 
، و فرري (2)وعواطفهررا، وطبائعهررا األساسررية، ووصررف المنرراظر"عررن أفكررار الشخصرريات، 

بمنطقهررا و مجسررما ار الشخصرريات، صرروت آمنررة الربيررع عبررر حررو  مسرررحية البئررر يظهررر
، فاللغرررة الحواريرررة لغرررة واحررردة عنرررد جميرررع ع الرررذوات األخررررى أسررلوبها األدبررري والحرررواري مررر

)المثقرررررف/ األم/  ، فظهررررررت شخصررررريةميرررررز شخصرررررية عرررررن أخررررررى و لرررررم تتالشخصررررريات، 
لررررم يتناسررررب مررررع د/ األميررررة/ المجنررررون/ الطفلررررة( جميعهررررا بأسررررلوب حررررواري واحررررد، الصرررريا

وفكرري أكبرر  الوضع االجتماعي و الفكري لها، فقرد بردت شخصريات ذات منطرق فلسرفي
   من مستوياتها الدرامية في النص.

                                                           
القاهرة: دار رريب للطباعة والنشر  عثمان: عناصر الروية عند المخرج المسرحي، ،عبدالمعطي (1)

 .94،   2010والتوزيع،
 .78،  نفسهمرجع ال (2)
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 :نص "البئر" النص الموازي في ئيةالمبحث االول: سيميا

 العنوان: سيميائية -1

يعتبررر العنرروان فاتحررة أي عمررل أدبرري، وبوابررة عبررور المتلقرري للررنص، وهررو عبررارة        
المعنرررون لررره، قرررد ال ترررأتي صرررريحة  بالشررريءلغويرررة تحمرررل كثافرررة دالليرررة مرتبطرررة ضرررمنا 

بمعناها الواضح، إنما تتضمن المعنى وتشير إليه، ويعرف العنوان في االصطالح علرى 
قوم بوظيفة االحتواء لمدلول النص، كما  يرؤدي  وظيفرة تناصرية أنه "عالمات سيميائية ت

و  ،(1)يرررتالقح شررركال وفكررررا" إذ كررران العنررروان يحيرررل علرررى نرررص خرررارجي يتناسرررل معررره و
التنا  كما تعرفه جوليا كرستيفا هو "التقاطع والتعديل المتبرادل برين وحردات عائردة إلرى 

لهررررذا فررررالعنوان بوصررررفه ظرررراهرة تنررررا  فهررررو نررررص يحيررررل علررررى  ،(2)نصررررو  مختلفررررة"
نصرررو  أخررررى، كمرررا يحيرررل علرررى الالنرررص، ومرررن أنرررواع التنرررا  التررري يؤديهرررا العنررروان: 

التنرررا  الرررداخلي عنررردما  التنرررا  الرررذاتي عنررردما يتنرررا  مرررع عنررراوين أخررررى للكاترررب، و
مررررع التنرررا  الخرررارجي عنررردما يتنرررا   يتنرررا  مرررع عنررراوين الجرررن  األدبررري الواحررررد، و

العنرراوين األدبيررة أو الثقافيررة األخرررى، والعنرروان باعتبرراره الررنص األصررغر فهررو يحيررل علررى 
 .(3)الدوام إلى النص األكبر

وتررأتي الدراسررة السرريميائية لتعتبررر العنرروان هويررة الررنص ومخررزن الرردالالت، ومرجعيترره و  
ل الرذي عناصرر الرنص المروازي التري تسريج الرنص، وكرذا المردخ" أيدلوجيته، فهو من أهم

يلج من خالله القاري إلى حظيرة الرنص، إذ يحترل العنروان الصردارة فري الفضراء النصري 

                                                           
، والنص األدبي لسيمياءلشادية: سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح لعبدهللا العشي ،الملتقى األول  ،شقروش (1)

 .359،  2000، الجزائر: دار الهدى 
 .46،   2014إياد: التنا  األسطوري في المسرح، الرضوان للنشر والتوزيع، ،كاظم (2)
الطيب: قراءة في كتاب"سيمياء العنوان للدكتور بسام قطوس" ، الملتقى الثاني )السيمياء والنص  ،بودرباله (3)

 .30،  مرجع سابقاألدبي(، 
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يحيرررل علرررى وباعتبررراره عالمرررة سررريميائية فهرررو " (1)"مرررل األدبررري فيتمترررع بأولويرررة التلقررريللع
ي تعرين مجموعة من العالمات المشكلة للعالقة كمعنى، تحدد له جملة من الوظرائف التر

و تمنحرررره قيمترررره منجررررزا بررررذلش ثالثررررة وظررررائف: تسررررمياتية، ونه، أالعمررررل األدبرررري أو مضررررم
وقررد احتررل العنرروان مكانررة هامررة فرري الدراسررات النقديررة اللغويررة  .(2)وتعيينيررة، وإشررهارية"

والبنيوية واألسلوبية، بطرح إشكالياته وقضاياه ووظيفته في الرنص األدبري، محاولرة "ربرط 
خررررى، أي الرررربط برررين أنظمرررة رمزيرررة، أبنيرررة العنررروان مرررن جهرررة بأبنيرررة الرررنص مرررن جهرررة أ

 (3)وإشاراتية، وسيميائية، تداولية، تركيبية، داللية مختلفة"

)العنرررروان وسررررميوطيقا االتصررررال األدبرررري( مررررن أهررررم  "محمررررد الجررررزار"ويعتبررررر كترررراب       
، الدراسرررات العربيرررة التررري اهتمرررت بعلرررم العنونرررة، وبيررران أهميتررره و خصائصررره السررريميائية

فررالعنوان عنررد الجررزار أعلررى اقتصرراد لغرروي، والررذي يفرررض بالضرررورة أعلررى فعاليررة تلقرري 
، إليه، "محمولة على أخرى هري العمرلممكنة، وهو مرسلة صادرة من مرسل إلى مرسل 
ن يتكررامالن وهنررا يشررير إلررى نصرري (4)فكررل مررن العنرروان وعملرره مرسررلة مكتملررة ومسررتقلة" 

والرررنص األدبررري، فرررالعنوان عالمرررة كاملرررة يتأولهرررا  نرررص العنررروانليشررركال مسرررار الداللرررة: 
المسررتقبل بخلفيتررره المعرفيرررة والثقافيرررة، والتررري أنشررأها المرسرررل بتأولررره لعملررره األدبررري، فهرررو 

فري حديثره عرن العنروان مرن  "الجرزار"ناتج تفاعل عالماتي بين المرسل والعمرل، وينطلرق 
ة وطها ومالبسراتها المسرتقلمسلمتين هما: أن " كتابرة عنروان عمرل مرا هرو فعاليرة لهرا شرر 

عالمرررات العنررروان لهرررا وضرررعيتها المسرررتقلة والقائمرررة   عرررن كتابرررة العمرررل نفسررره،   كمرررا أن
لهرذا نجرده فري كتابره يسرعى  (5)بذاتها، على الررم من وظيفيتها التي تعالق بينهرا وبينره"

                                                           
أحمد: داللة العنوان في رواية "ذاكرة الجسد " ألحالم مستغانمي، الملتقى الثاني )السيمياء والنص  ،قنشوبه (1)

 .81،   مرجع سابقاألدبي(، 
 .18،   المغرب: منشورات الرابطةعبدالفتاح: عتبات النص" البنية والداللة"،  ،الحجمري  (2)
 .28الطيب، مرجع سابق،   ،بودرباله (3)
 .19،  1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد فكري: العنوان وسيموطيقا االتصال األدبي، ،الجزار (4)
 .19المرجع السابق نفسه،   (5)
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إلثبررات التميررز النصرري للعنرروان مررن جهررة، وموقعرره فرري دائرررة االتصررال النصرري مررن جهررة 
 خرى، وذلش من خالل إثبات شعرية أو ذرائعية العنوان من خالل نماذج تطبيقية.    أ

"وممرررا ال شرررش فيررره أن اختيرررار العنررراوين عمليرررة ال تخلرررو مرررن قصررردية كيفمرررا كررران       
الوضرررع االجناسررري للرررنص، إنهرررا قصررردية تنفررري معيرررار االعتباطيرررة فررري اختيرررار التسرررمية 

والعنروان باعتبراره (1)د ويتنرامى ويعيرد إنتراج نفسره"ليصبح العنوان هو المحور الرذي يتوالر
كشررف أمامررره إال ويرررة تفررتح بوابرررة الررنص، وتأخرررذ بيررد القررراري لتدخلرره عررروالم ال تنرسررالة لغ

ال يمكررن أن يتررأتى لرره المعنررى دون و لحظررات القررراءة العميقررة والسررفر البعيررد فرري الررنص، 
يه ربطه في كل مررة مرع المعنرى العودة المستمرة للمعنى الذي بثه العنوان في ذهنه، وعل

نصرررا آخرررر لررره  مسررررحية "البئرررر" عنرررواننعتبرررر لهرررذا الجديرررد الرررذي اكتشرررفه أثنررراء قراءتررره، 
لرره أواصررر مشررتركة و سرريميائيته الخاصررة، بتركيبترره اللغويررة المقصررودة وداللترره المكثفررة، 

 ، وحتررى نقررف عليهرراهمعانيرره و إشرراراته و عالماتررخررر و عالئررق تتررداخل مررع مررع الررنص اآل
عالقته برالمتن الحكرائي نبين و من ثم  ،سنتتبعه لغويا ونكشف عن خصائصه و وظائفه

 للمسرحية.

 لغة العنوان -1

ررر مسررررحية "البئرررر" عنررروانيرررأتي        ل عنررراوين مسررررحيات آمنرررة الربيرررع: علرررى رررررار جي
يعرررف المعجررم و  ،بررر "ال" التعريررح ألفررا  مفررردة ومعرفررةوهرري  الطعنررة، الحلررم، الجسررر،

، لهرذا نجرد عالقرة  (2)حفررة عميقرة، يسرتخرج منهرا المراء أو الرنفط، مؤنثرة"" بأنهرا "البئر"
شرريانها  ة االتصرال بهرا، هريعميقر شائجية بينها واألرض، فالبئر هي جزء مرن األرضو 

روافرررد الخيرررر والنمررراء، واستبشرررار ه الحيررراة مرررن باطنهرررا السرررحيق، حيرررل تررردفق عبرررر الرررذي ت
 اإلنسان بالخصب والحياة.

                                                           
 .19مرجع سابق،   ، عبدالفتاح ،الحجمري  (1)
والحي،عطيةُمنتِصر،أنيس،إبراهيم،عبدالحليم(2) دار،(2)طالوسيط،أحمد،المعجمهللاخلفمحمدالصَّ

 .56ص،1392العربي،التراثإحياء
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، الترري تحررددها ترررتبط "البئررر" فرري الررذاكرة الشررعبية بالعديررد مررن المفرراهيم والرردالالت      
المرجعيرررة الثقافيرررة للمتلقررري، حيرررل تتصرررل "البئرررر" فررري البيئرررة الزراعيرررة والرعويرررة بمفررراهيم 

، كمرا ان البئرر تضررب جرذورها و عناصرر الطبيعرة باتات والثمار والماشريةالخصوبة والن
حر، و هررري فررري الرررذاكرة الدينيرررة تررررتبط الخرافرررات والطقررروس والسرررفررري عمرررق األسررراطير و 

 -فيمررا بعررد – يلتقطرهفري ريابررة الجرب، ثررم أخوترره  الرذي رمرروهبقصرة سرريدنا يوسرف النبرري 
أكبرررر الممالرررش فررري ذلرررش الوقرررت يتحرررول لررروزير فررري بعررر  السررريارة، و مرررن بيئتررره الرعويرررة 

 الفرعونية.مصر 

 فيكون هو "مسند إليه" و البئر "مسرند"، البئر، ر لمبتدأ محذوف تقديره هذهخبلبئر ا     
الحرررذف فرررىلى جانرررب اإليجررراز، يرررؤدي الحرررذف وظيفرررة  وبهرررذه الصررريارة تتحررردد مقصرررودية

و كلمة "البئر" سمة دالة علرى المسرمى، وال يمكرن فرش شرفرتها إال  تنشيط ذهنية المتلقي،
 به. ابالرجوع للنص، ومعرفة ارتباطه

 العنوان و المتن الحكائي  -2

يحيلنررا العنرروان دائمررا إلررى أول مررا يواجهرره المتلقرري وآخررر مررا يبقررى فرري ذهنرره وهرري       
إلى ما ورد فري الرنص  حكاية المسرحيةحكاية المسرحية، ويقودنا ارتباط العنوان "البئر" ب

الموازي في نص الكاتبة، فقد حددت في إرشاداتها فضراء الرنص، برنص شرعري لمحمرود 
 قصيدة "البئر"درويل من ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا؟ 

 يقول درويل:

 أختار يوما رائما ألمر بالبئر القديمة

 ربما امتست سماء. ربما فاضت عن المعنى و عن

 سأشرب حفنة من مائهاأمثولة الراعي. 
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 وأقول للموتى حواليها: سالما، أيها الباقون 

 حول البئر في ماء الفراشة

نررررص مسرررررحية  سرررريجد أن ارتباطررررا مررررا بينهررررا وبررررين هررررذه األبيررررات إن المتأمررررل فرررري      
وحترررى فقرررد اسرررتلهمت الكاتبرررة روح القصررريدة لتخلرررع عليهرررا قضررريتها االجتماعيرررة، "البئرررر"، 

بينهرا وبرين نرص مسررحية  ينقرارنمالضروء علرى أبيرات درويرل  ذلش فىننا سنسرلط وضحن
 "البئر".

 درويش:  ""بئر

مكانيررررة العالمررررة ال عررررن معنررررىيتسررررع مفهرررروم "البئررررر" فرررري قصرررريدة درويررررل لينررررزاح       
رر ضرريقة،ال هرري أرض و ذ المرراء الجرروفي، إلررى مكرران أكثررر اتسرراعا والترري ترررتبط بمكرران أخ 

تررأتي مررن تمثيلرره لفلسررطين أرضرره المنفرري عنهررا، و الترري ، فالقيمررة المكانيررة للبئررر فلسررطين
يحمرررل همومهرررا فررري قلبررره ويراقبهرررا مرررن بعيرررد، حيرررل المنفرررى والغربرررة، و كمرررا البئرررر ترررروي 

وسرنتوقف فري قصريدة درويرل فري بالنسربة إليره، ي كذلش الظمآن وتعيد الحياة لسرض ه
  :  ن بحكاية المسرحيةمرتبطي موضعين اثنين

(1) 

 "غائما ألمر بالبئر القديمةأختار يوما " -

بالديمومررررة واالسررررتمرار، كمررررا أوحررررى ار " القصرررريدة، فرررأوحى الفعررررل المضررررارع "أختررررافترررتح 
مرران، لحريررة واألفرري مكرران يكسرربه القرروة وا لنسررتنتج أن الشرراعر، "حريررة االختيررار" بالحريررة

" بعردم وربما في ذلش إشارة إلى الحرية المسلوبة فري الروطن، كمرا يروحي لنرا الفعرل " أمرر  
، و لمكران آخرر وإنما عبرور"البئر القديمة"  ، فالمرور ال يفيد الثبات في المكانالستقرارا

، لكنرره لقرراء قرراء بررهالبئررر كمررا قلنررا هرري رمررز ألرض فلسررطين المكرران الررذي يترروم جسررده لل
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قررد ال تمطررر سررماوه "ربمررا امررتست الررذي اخترراره الشرراعر  اليوم الغررائملرري  أكثررر، فررعررابر 
 "ربما فاضت عن المعنى". تسعفه ذكرياته أكثر من كلمات في قصيدةسماء"، ولن 

 (2) 

 "وأقول للموتى حواليها: سالما أيها الباقون/ حول البئر في ماء الفراشة" 

اشرة رمز الخصروبة والنمراء، والفر إن هذه الجملة االستعارية رنية بالداللة، فالماء        
الخلررود والبقررراء، فررراألرض ليسررت مجررررد ترررراب ، وربمرررا يرررةر رمررز الحركرررة و االنطررالم والح

 وال اسرررتقرار لتلرررش وحجرررر إنهرررا هويرررة يحملهرررا درويرررل والفلسرررطينيون معهرررم أينمرررا كرررانوا،
وسراعتها سريكون الجسرد باقيرا لتبقرى،  محهارو أبر مأرضه ون يفتد فهم ،د إال حواليهااجساأل

   ا بأرض الوطن.الخلود، ملتصق يكتسيهعلى مر الزمان، 

 لربيع:آمنة ا "بئر"

وقد أشارت الكاتبة في نصرها  مسرحية "البئر" في هذين الموضعين،تالقت حكاية       
شخصررررية ، عنرررردما عرفررررت إلررررى ذلررررش صررررراحة ف بشخصرررريات الررررنصالمرررروازي وهرررري تعررررر  

   "طارم" بقولها:

 "اختار أن يرحل في يوم رائم" طارم: ابنهما الثاني،  -

   :و عرفت بلقي  بقولها

 " قالت للباقين سالما"بلقي : ابنتهما الصغرى،  -

، فطرارم "اخترار أن يرحرل فري يروم ويقودنا هذان التعريفان إلرى مقابلتهمرا بأبيرات درويرل
ممررا يجعلنرا نعتقررد  "أختثثار يومثا غائمثثا ألمثر بثثالبئر القديمثةيرذكرنا ببيررت درويرل " ررائم"

"، والمتتبررع لقصرريدة درويررل "طررارم  يعررود لررربررأن ضررمير المررتكلم فرري القصرريدة عنررد آمنررة 
سيجد تشابها كبيرا بين القصريدة وبرين مسرار "طرارم" الردرامي داخرل الرنص، بينمرا يمكرن 
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و أقثثول للمثثوتى حواليهثثا: سثثالمال أيهثثا البثثاقون/ حثثول البئثثر فثثي تمثيررل بيررت درويررل "
، فهرري لررر" بلقرري " الترري قالررت سررالما للبرراقين والبقرراء ل داللررة المرروتيررتحو ب مثثاء الفراشثثة"

واحرردة مررن هررؤالء الررذين رحلرروا كالفراشررات الخالرردة الترري ال تمرروت، و الررذين يمرردون الحيرراة 
ة عندما يحافظون على فردانيتهم، عندها تكون البئرر الررحم الرذي يلردهم مرن بجذوة األبدي

 جديد لحياة جديدة.

فقرد وردت فري المسررحية  تتقاطع المسرحية في محطرات كثيررة مرع قصريدة درويرل،     
الليرررل، وكرررذلش كانرررت قصررريدة درويرررل  ظلمرررةلصرررورة القمرررر الرررذي يعلرررو البئرررر فررري  إشرررارة

، (1)"أيها القمر المحلق حول صورته التي لن يلتقي/ أبدا بها"تعطينا الصورة نفسرها، 
و الصوت الذي كان يالحق شخصيات مسرحية "البئر" هو الصوت الرذي ذكرره درويرل 

و قادتنرا السراللم الضريقة ، (2)"المكسثوروالح الصوت/ صوتك صورة حجرية للحاضر "
و أخرذتنا المسررحية فري حكايرة  (3)"وسلمي قرب السماءعند "زينب" إلى سلم درويل " 

وقلثثل للثث:كرال: سثثالما يثثا كثثالم الجثثدة " الجرردة عنرردما سررقط نجررم الحكايررة لكررالم درويررل 
حية وهري ، وصرورة األم فري المسرر (4)"/ يأخ:نا إلى أيامنا البيداء تحل نعاسثناالعفوي 
لباصر" من أجل عرالج ابنهرا "طرارم" يرذكرنا بالصرورة التري ذكرهرا درويرل فري ا تلجأ لر "

، (5)"كثثن حثث:راا هنثثا وضثثعتك أمثثك قثثرب بثثاب البئثثرل وانصثثرفل إلثثى تعويثث:ة" القصرريدة 
وذكرتنا مثلثات "زينب" التي كانت ترسمها علرى جريردة "سرمير" وسرريرها المثلرل الشركل، 

لثثيال فثثي الحكايثثة بثثين أضثثالع /المثلثثث: مصثثر سثثوريا وبابثثلل كبثثرت "بمثلررل درويررل 
ألنثرررى التررري ترفرررد الحيررراة ا/ البئرررركمرررا ان الكاتبرررة فررري نصرررها تشرررير لداللرررة ، و (6)"ههنثثثا

                                                           
.335،ص2009درويش،محمود:األعمالالجديدة،رياضالريسللكتبوالنشر،(1)
336المرجعالسابقنفسه،ص(2)
.المرجعنفسه(3)
.المرجعنفسه(4)
 .337المرجعنفسه،ص(5)
 .المرجعالسابقنفسه(6)
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كثثثن " مرررع المعنرررى الرررذي رآه درويرررل للبئرررر/ األرض/ الررروطن/ فلسرررطين ، متفقرررة بالحيررراة
 .(1)"أنثى بالسماءأخيا واذهب معي لنصيح بالبئر/ القديمة ... ربما امتألت ك

 العنوان الفرعي: -3

فرري الررنص، فاللوحررة  تبوأتررا موضررعا بؤريرراعنرروانين فرررعيين للرروحتين سررنتوقف عنررد       
األولرررى" فررري البررردايات األولرررى لتفرررتح األشرررياء، كررران األطفرررال يغنرررون" هررري فاتحرررة الرررنص 

هررذه اللوحررة يمسررش المتلقرري الخيرروط األولررى لمسررار الشخصرريات فرري  و عبرررالمسرررحي، 
، سررقط الررنجم، وكانررت )هكررذا( فضررائها النصرري، بينمررا اللوحررة السررابعة " فرري البئررر القررديم

، و الحكايررة" عمليررا تعتبررر لحظررة النررزول مررن الهرررم الرردرامي وصرروال إلررى نهايررة األحررداا
برررردآن بشرررربه جملررررة جررررار كالهمررررا يظررررت تشررررابه التركيررررب اللغرررروي للعنرررروانين، فلعلررررش الح

، ثرم )في البردايات/ فري البئرر(نالتري تردل علرى مكرا يرةالظرففي"  ومجرور بحرف الجر "
 .جملة اسمية دخلت عليها كان )كان األطفال/ كانت الحكاية(

إن جملة )في البدايات األولى لتفرتح األشرياء( تروحي بالجمرال و السرعادة والمررح، حيرل  
بدايات العمر الجميل وربيعه األنيق، بكل ما يحمله مرن طاقرات الحرب والغنراء، فري هرذا 
الرزمن تتفررتح األعمرار كبررراعم الزهرر النرردي، و تزهرر الررروح، ويخضرر األمررل، إنهرا الحيرراة 

اخضرررار و يتحررول فرري المقابررل هنررات زمررن يخرررس فيرره الغنرراء، تشررع بريقررا وسررحرا، لكررن 
ة، معطلرة ال العمر إلى يباب، وكرل مرا كران مشررقا والمعرا يهروي كرالنجم داخرل بئرر قديمر

تبدأ ثرثرة الحكايات عن الموت والفناء، ويمكن عرضها علرى المربرع ل ماء فيها وال حياة؛
 السيميائي بالشكل التالي:

 

 

                                                           
338المرجعنفسه،ص(1)
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 البئر القديم    البدايات األولى                                       

  

                           

 تفتح األشياء          ت)لم(    )لم( يسقط النجم                                       

 

 عالقة تضاد: البدايات األولى / البئر القديم

 نعتبره ضد البدايات األولى، لذا اية فالبئر هو نهاية لهذه البد

 لم تفتح األشياء ، البئر القديم/ يسقط النجم  لمتضمن: البدايات األولى/ العالقة 

 لم يسقط النجم/ لم تتفتح األشياءعالقة شبه تضاد: 

 لم يسقط النجم /لم تتفتح األشياء، البئر القديم /عالقة التناق : البدايات األولى

اللررروحتين مرررن خرررالل العالقرررة السررريميائية السرررابقة، عنرررواني و هكرررذا تتأكرررد الضررردية برررين 
فاألطفرررال أزهرررر رنررراوهم فررري اللوحرررة األولرررى، وأنبترررت برررراءتهم دالالت البررردايات وروعتهرررا 

فهرررري تتضررررمن الفنرررراء ن الحيرررراة ال تبقررررى علررررى حررررال، ا، وجمالهررررا، إال أوطهرهررررا وبراءتهرررر
واالزدهرار، وال برد أن  ات للبدايات، و سقوط وذبول للتفرتحوال بد من نهاي)يسقط النجم(، 

   .عبرهماو يمكن تمثيل مستويين تتحرت الشخصيات يتوقف فيه الغناء، يأتي يوم 

تقع الشخصيات في النص برين مسرتويين: مسرتوى الحيراة الصراعد، ومسرتوى الفنراء      
نالحظره فري اللروحتين اللترين  وهرذا مراالهابط، وبينهما تحاول األجسراد أن تجرد خالصرها 

 رربرة( لكرن الرزمن يأخرذ مسراره، و ( و لوحرة ))يرا طيررة طيرري ا بعد اللوحة السابعة تجاء
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إبلررره ومواشررريه مرررن البئرررر القديمرررة، مرررآل كرررل  )أمثولرررة الراعررري( الرررذي يرررورد لنهايررراتيصرررل 
       البدايات.

 :اإلرشادات المسرحية سيميائية -2

: مالحظررررات الكاتررررب، المسرررررحية مصررررطلحات كثيرررررة مثررررلظهرررررت فرررري الدراسررررات       
اإلشارات المسرحية، اإلرشرادات اإلخراجيرة، اإلرشرادات الركحيرة، التوجيهرات المسررحية، 

 ،كلها مسميات  تدل على مفهوم واحردو النص الثانوي، النص الفرعي، النص المرافق، 
ا فيرررره بعرررر  شررررارح ،و هرررو الكررررالم الوصررررفي الررررذي يدونرررره الكاتررررب فرررري نصرررره المسرررررحي

الجزئيرررات المرئيرررة التررري تزيرررل اللرررب  أو تزيرررد المعنرررى توضررريحا، ورررررم أنهرررا تقنيرررة كتابيرررة 
ت فررري منتصرررف عرفرررن حرررديثا، حيرررل تشرررير الدراسرررات أنهرررا و اسرررتعملها الكتررراب المسررررحي

بينما لرم تعرفره النمراذج المسررحية الكتابيرة الكالسريكية، إال انره شراع  ،القرن التاسع عشر
الررنص المسرررحي التقليرردي إلررى أن صررار نصررا مسررتقال  بررديال عررن بعررد، اسررتعماله فيمررا 

   المعروف في بع  التيارات المسرحية الحداثية.

أول من انتبه ألهمية اإلرشرادات وقرام  (R.Ingarden) "نغاردنرومان ا"يعتبر و       
،  فالعمرل األدبري واعتبر اإلرشادات المسرحية نصا فرعيا داخل النص الرئي  بدراستها،

واآلخرر هرو الرنص الفرعري  ،األول هرو الحروار الرئيسرين "يتكرون مرن نصري "جراردن"عند 
معتبرررا أن الحرروار يقرروم بوظيفررة لغويررة، بينمررا اإلرشررادات  ،(1)أو اإلرشررادات المسرررحية"

نتراج العمرل الردرامي، فثمرة فرارم جروهري والذي يصرفه بأنره إعرادة إ تقوم بوظيفة بصرية،
ين "يتمثررل فرري طريقررة التعبيررر الجديرردة الترري يقرروم عليهررا العرررض المسرررحي، إذ بررين النصرر

ممرا جعرل  (2)فيه يتحول الحوار من مجرد كلمات إلى حروار حري خرالل عمليرة التمثيرل"

                                                           
،   2007آليات التلقي في دراما توفيق الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عصام الدين ، ، ابو العال  (1)

  17-18. 
 .18المرجع نفسه،   (2)
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 هميتررره علرررى الحررروار،ويبررررز أ  الرررنص الفرعررري،يعلررري  فررري كتابررره )مجرررال الررردراما( "إيسرررلن"
  (1)معلال ذلش كون المسرح فنا يعرض ويشاهد.

الفضرررراء الرررردرامي فرررري الررررنص، وتؤثثرررره بالزمرررران  شرررريءرشررررادات المسرررررحية تنإن اإل      
والمكان والشخو ، وبكرل مرا مرن شرأنه خلرق صرورة متكاملرة لفضراء األحرداا بعناصرره 

بون فررري ذكرررر الرررديكور الدراميرررة، ويبلرررو الحمررراس عنرررد بعررر  الكتررراب المسررررحيين فيسررره
الشررخو  وتحركرراتهم داخررل الفضرراء النصرري، فعررال الررزي وأ واإلضرراءة واالكسسرروارات و

بالشررركل الرررذي ينرررزعج منررره بعررر  المخررررجين والقرررراء ويجررردون أنهرررا تحرررد مرررن ابرررداعاتهم 
وتؤطرهرا، وتعيرق انسرريابية القرراءة، إال أنهرا تبقررى ريرر ملزمرة لهررم، فهري إن جراز التعبيررر 

ا وكمرا يريرد اقتراحات الكاتب إلخرراج نصره فرجويرا، وتشركيل الصرورة المرئيرة كمرا يتخيلهر
 اآلخرين تخيلها.

وتأتي األهمية السيميائية لإلرشادات باعتبارها نصا فرعيا إلى جانب نرص الحروار       
فرر"الشخصية هري نقطرة الثبرات رتباطه بالشخصية النصرية، المن جهة، ومن جهة أخرى 

 لهررذا فررالنص الفرعرري؛ فرري الررنص أو العرررض (2)الترري تتوحررد عنرردها العالمررات المتفرقررة"
اإلرشررررادات إلررررى رمرررروز وعالمررررات تتحررررول  عنرررردما ئيااكررررنص واصررررف يحمررررل بعرررردا سرررريمي
المعنررى، والترري تتفكررش تحمررل فرري طياتهررا رسررائل مكثفررة وأيقونررات لغويررة أو بصرررية دالررة، 

وتفجيرررر كررروامن المعنرررى فررري عمرررق لغرررة  برررالقراءة والتأويرررل لحظرررة التقررراء المتلقررري برررالنص،
خصرررية وتجسرررريدها فررري المتخيرررل العقلرررري، حررروار الشخصرررية، ممرررا يسرررراعد علرررى فهرررم الش

 الجسمانية والثقافية واالجتماعية.بأبعادها 

 تكرون دقيقرة فري، وقد حرصرت الكاتبرة علرى أن نص "البئر" بالنص الموازي  يحفل      
ل ما من شأنه أن يزيل اللب ، كما أوضرحت ذكر وتحديد حركات الممثلين وأفعالهم، وك

                                                           
 .109،  2004لغة العرض المسرحي، دار المدى للنشر والطباعة والتوزيع،: نديم، ينظر: معال  (1)
 .141المرجع السابق نفسه،    (2)
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الفلكلوريرررة، واأللعررراب الشرررعبية وكيفيرررة لعبهرررا، و اقترحرررت ألررروان الغنررراء الشرررعبي بحركاتررره 
ياء الممثلين والديكور، وحتى نقف على وظيفرة الرنص المروازي فري مسررحية اإلضاءة وأز 

" البئررر" فىننرررا سررنكتفي بتحليرررل اللوحررة األولى)فررري البرردايات األولرررى لتفررتح األشرررياء، كررران 
 ي لن يسعنا اإلحاطة بها جميعها. األطفال يغنون( لكثرة النصو  الموازية والت

 الحوار الصفحة الوظيفة النص الموازي  م
 أرنية 83 حركة يدخل ممثالن... يغنون، يردد 1
كلمات األرنية مفككرة وتترداخل بصرعوبة  2

 بالغة
 وصف

 حوارات 5 84 حركة يقف ... يتابعان المشهد 3
 انفعال بنشوة نتيجة االندماج 4
 الوظيفة النص الموازي  
 انفعال بذات النشوة ينتبه ويقرأ 5
 وصف مستدركا 6
 انفعال مستغربة 7
 85 انفعال بسخرية 8

 
 
 

 حوارا 11
 انفعال بسخرية أكبر 9

 انفعال ساخرة 10
 انفعال ي... متسائال ... يبحل يجاريها في الرأ 11
 انفعال تعجبها الفكرة 12
 انفعال مستمتعا 13
 انفعال يلهو بالالفتة يحاول أن يقرأها  14
 حوارا 14 86 انفعال يغني 15
 انفعال ساخرا 16
 حركة برهة صمت 17
 انفعال يغني 18
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 حوارا 12 87 وصف انفعال في جو األرنية 19
 انفعال/حركة على مض ... برهة صمت 20
 وصف/انفعال يعود لسرنية..يسكت 21
 انفعال بعصبية 22
 حوارات 9 88 انفعال باستغفال 23
 حركة يهم بالخروج 24
 حركة بحيل تبدو في موقع القوة  تناوله نقودا 25
 حركة يقلدها... يضع النقود في جيبه 26
 حركة بتحبب... بقوة... 27
 انفعال يغني...يتوقف 28
 حوارا 11 90 حركة تقترب منه وتصفق 29
 حركة يصفق 30
 حركة يصفقان معا وكأنهما يلعبان 31
 حركة يتوقف عن الحركة 32
 حوارات 7 91 حركة يحاول إرضاءها 33
 حوارات 6 92 انفعال مستنكرا 34
 انفعال تضحش بغرور 35
 انفعال مسرورا...يتوقف 36
 حوارا 11 93 انفعال منتشية 37
 انفعال بندم وحزن  38
 حوارات 7 94 انفعال مستنكرة 39
 انفعال رافضا بقوة 40
 لعبة 95 حركة يقتربان... يتواجهان... يلعبان...   41
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نالحرررا مرررن خرررالل هرررذا الرصرررد أن الرررنص المررروازي جررراء راصررردا حررراالت االنفعرررال       
أكثرررر مرررن حررراالت الفعرررل والحركرررة المسررررحية للممثلرررين، ويعرررود ذلرررش كرررون االنفعرررال هرررو 

للحركررة فرري الررنص، فالغنرراء انفعررال داخلرري يظهررر علررى شرركل حركررة،  األساسرريباعررل ال
عتبرنرررا الصرررمت والسررركوت حركرررة ولررري  نتيجرررة انفعرررال، وقرررد ا  توالتصرررفيق حركرررة جررراء

رررمرررلكونه انفعررراال ال، كمرررا أننرررا نالحرررا أن اإلرشرررادات ك  ا جررراءا بعرررد حركرررة، والنعررردامها تشم
حيررل كانررت بدايررة الحرروارات  84ية مقارنررة بررالحوار كثيرررة نسرربيا، ففرري الصررفحة المسرررح

نجد أن اإلرشادات جراءت متسراوية فري عرددها مرع عردد حروارات الشخصريات، و يتكررر 
عشرر حروارا،  الكاتبة تسع نصو  موازيرة مقابرل أحرد حين ذكرت 85األمر في صفحة 

واألمرر يشريع فري الرنص حيرل ال يوجرد فررم كبيرر برين عردد النصرو  الموازيرة و حروار 
 الشخصيات.

حسررب رويررة الكاتبررة اإلخراجيررة فىننررا نقسررمها  اإلرشررادات المسرررحيةذا مررا رصرردنا وإ      
 على النحو اآلتي:

 متعلقة بالممثلين والشخصيات إرشادات مسرحية -

حيرررل ذكررررت انفعررراالتهم وحركررراتهم وإيمررراءاتهم، ووصرررفت حركرررات األلعررراب و الرقصرررات 
تراثية، تنقسم المجموعرة االولرى " يدخل األطفال و هم يلعبون و ينشدون أرنية  الشعبية،

بمفررده، والقسرم  إلى قسمين: قسم يؤديه الولد الذي يرتردي قنراع الرذئب، ويقرف فري صرف
تراة التري ترتردي قنراع األم، وينضرم إليهرا األطفرال علرى شركل سلسرلة، مرا الثراني تؤديره الف

أن تتكرررررررر كلمررررررات األرنيررررررة فرررررري شررررررطرها األول، إال ويترررررروزع األطفررررررال فرررررري التشرررررركيلة 
كمررا اقترحررت أزيرراءهم " ترردخل صررباح فرري لبرراس عررادي تمامررا، وتضررع فرروم  (1)السررابقة"

                                                           
 .113،ص2015،سوريا:دارالفرقدللطباعةوالنشروالتوزيع،2آمنةالربيع،األعمالالمسرحية،ط(1)
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حاطت الكاتبة بتفاصريل تتعلرق بشخصرياتها وذكرتهرا وقد أ (1)نسبيا" رأسها رطاء طويال
 بشكل دقيق.

  متعلقة بالفداء إرشادات مسرحية -

رأت أنره يسرتحق ي المكان الذي أثثت الكاتبة فضاءها عبر النصو  الموازية للنص، ف
ثيل، بينما عرت أرلبه، فقد اقتصر تأثيثهرا علرى بيرت زينرب و سرمير كمرا فري الرنص التأ

 الموازي التالي: 

" سرررير مثلررل متحرررت، يوضررع عليرره شرشررف و مخرردتان ملونترران، كرسرريان متقررابالن  -
تتوسررطهما طاولررة مثلثررة الحجررم، لوحررة إشررارية مثلثررة مكترروب عليهررا بخررط طفررولي مقررروء: 

 (2)لم الضيقة والعصفور"السال

 و ذكرت بع  األدوات للداللة على البحر أو الساحل 

 (3)" شبات الصيد موزعة بال عناية، مجدافان قديمان " -

فجررردار الخلفيرررة كمرررا اعتنرررت بوصرررف مكررران البئرررر و قرررد رأت أن تؤثثررره بطريقرررة تجريديرررة 
عرن "سرتارة بيضرراء يروزع علرى الخشرربة نموذجرا للبئرر، وشررجرة قديمرة يرنعك  ظلهررا  عبرارة

 (4)على الجدار"

   أما بالنسبة للزمان فقد أشارت إليه برموز مثل الضباب والظالم والقمر.

 ة متعلقة بالسينوغرافياإرشادات مسرحي -

                                                           
 .97المرجعالسابقنفسه،ص(1)
 .103المرجعنفسه،ص(2)
 .115المرجعانفسه،ص(3)
.129المرجعنفسه،ص(4)
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اهتمررررت اعتنررررت الكاتبررررة بىظهررررار تصررررورها إلضرررراءة العرررررض والمررررؤثرات الصرررروتية، وقررررد 
 بىظهار التفاصيل، ويمكننا تلخيصها بالصورة التالية كما في الجدول:

 المؤثرات الصوتية اإلضاءة اللوحة
 أرنية شعبية .االضاءة تميل إلى الظالم بشكل تدريجي 1
 .اإلضاءة عادية - 2

اإلضررررراءة تتالشرررررى تمامرررررا، دخررررران يكثرررررف  -
برررررراللونين الخشرررررربة كليررررررا، اإلضرررررراءة تتررررررداخل 

   .واألصفراألزرم 

نسررررمع صرررروت أيرررراد ترررردم األرض، وتنشررررد 
لنساء والرجال نغمة واحردة حزينرة حناجر ا

 .مؤثرة ثقيلة و و

3  
 
- 

يتصررررررراعد المرررررررؤثر الصررررررروتي الخرررررررا   -
ر بنشرريد رقصررة الرردان المرباطيررة، مررع مررؤث
 .صوتي يوضح صراخ رجل يبكي بوجع

اإلضرررررراءة تختلرررررررف، يتصررررررراعد صررررررروت  -
 .عنهاة بلغطهن وثرثرتهن المجانية نسو 

لمرررررا برررررين اللرررررونين األبررررري   اإلضررررراءة تميرررررل 4
 .واألزرم 

 أرنية شعبية

 " اإلضاءة بحرية" - 5
 "اإلضاءة تدريجيا تزداد زرقتها" -
 "اإلضاءة تصير فوضوية -

" صررروت إيقررراع رقصرررة الررردان يبررردأ فررري  -
 الظهور"

" مررررؤثر صرررروتي ألمطررررار رزيرررررة ورعررررد  -
 وبرم"

اإلضررراءة " ضرررباب فررري عمرررق المنصرررة، تبررردأ  6
 بالظهور لتشف عن عدد من نساء الحارة"

- 

 " إضاءة قمرية" - 7
 "اإلضاءة ضبابية" -
 "يتكاثف الضباب فوم الخشبة" -

" تصررررراعد إيقررررراع طبرررررل خفيرررررف ويتالشرررررى 
 الضوء تدريجيا"

" مرررؤثر صررروتي لخريرررر المررراء، و مرررؤثرات  - 8
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 صوتية متباينة لليل مظلم مخيف"
فرررررري منشررررررور  " تخفرررررت اإلضرررررراءة تررررردريجيا و 9

 ضوئي يدخل طارم"
 أرنية شعبية -
 " مؤثر صوتي حزين لنغمة األسر" -

 " الروية ضبابية ورير واضحة" - 10
"يتكررررررررررراثف الررررررررررردخان وتترررررررررررداخل أضرررررررررررواء  -

 الفواني "
"الحركرررررررررة تتجمررررررررررد، الفررررررررررواني  مضرررررررررراءة،  -

 الضباب يغرم المكان"

ألصرررررروات الحشرررررررات  " مررررررؤثر صرررررروتي -
ويتصررررررراعد اء القطرررررررط، أثنررررررراء الليرررررررل، مرررررررو 

 بترنيمات مختلفة نغمة األسر الحزينة"
" أصرررررررررررررررررروات لهمهمررررررررررررررررررات مختلفررررررررررررررررررة  -

قادمة...صروت برروم وطبرل ثقيررل... مررؤثر 
صررررررررروتي للبررررررررررم والرعرررررررررد، يبررررررررردأ سرررررررررقوط 
المطرررررر... مرررررؤثر صررررروتي لحركرررررة جنررررراح 
الطيرررور يترررداخل مرررع الهمهمرررات و هرررو مرررا 

 زال يزعق"
 

اتبرررة بالسرررينوررافيا، إليمانهرررا مرررن خرررالل هرررذا االسرررتعراض نررررى مقررردار احتفررراء الك      
و كونهررا عالمررات تكثررف الداللررة، وتلررون الررنص باإليحرراء، بأهميتهررا فرري نجرراح العرررض، 

وقد اقترحت أن تكون اإلضاءة المعبررة عرن نصرها متمثلرة فري لرونين: األبري  واألزرم، 
نص احتفالي شركل الغنراء  -يضاكما هو العرض أ –لون: الظالم، كما أن النص لالو ا

والفلكلررور واإليقرراع فضرراء تتحرررت العناصررر الدراميررة والمسرررحية فيرره، مررؤثرة فرري بعضررها 
 البع  من خالله، فالفعل المسرحي قائم على ثيمة الغناء أوال وأخيرا.

 

 

 



61 
 

 :نص "البئر"في  الشخصية ائيةيسيم :المبحث الثاني

و يعنرى عنصررا هامرا مرن عناصرر الرنص المسررحي، الدراميرة (1)تعتبر الشخصية      
حيررل يررؤطر كررل  ،الكاتررب باختيررار شخصررياته الترري يرردور حولهررا الحرردا، ويتفاعررل معهررا

ماتها العامرة وتكوينهرا الجسرمي والنفسري ة في نصه بىطارها الخا  من حيل سشخصي
تررررردفع  ،والثقررررافي، وبعرررردها االجتمرررراعي، فلكررررل شخصرررررية فرررري الررررنص مسررررارها ووظيفتهررررا

 .الحبكة وصوال للنهايةحداا، وتشيع الحركة، وتؤزم األ

 ،لقد تعددت اآلراء في دراسة الشخصية، انطالقا من الفلسرفة التري تناولتهرا كجروهر     
  ت منها بنية لغوية مكتفية بذاتها.وصوال إلى الدراسات البنيوية التي جعل

دة الشخصررررريات الروائيرررررة( أفكررررراره الرائررررر فررررري كتابررررره )سررررريميولوجية "هرررررامون "شررررررح       
نهرررا بنررراء خرررالص مرررن قبرررل القررراري، فهررري ال تنتمررري وتصررروراته حرررول الشخصرررية، مؤكررردا ا

، وال تحيرررل إال ضرررمن نسرررق الرررنص تكتمرررل لحظرررة اكتمالرررهائي، إنمرررا عالمرررة يلنسرررق سررريم
لهررذا فالقرراري يحرردد فعاليتهررا بمررا يملررش مررن مرجعيررات ثقافيررة وفكريررة، والشخصررية لنفسررها، 

و تتخرررذ العديرررد مرررن األسرررماء والصرررفات التررري تحررردد هويتهرررا،  ،يشرررمل السرررمات داللديررره 
 فعرالمرن سرلوت وأو مرا تقروم بره باعتبرار مرا يقولره الرنص عنهرا أ ومدلول يتعلق بالمعنى،

من خالل عالقات التشابه والتقابل والتراترب والتوزيرع التري تربطهرا بالشخصريات األخررى 
فرررري  "هررررامون "واعتمررررد سررررواء مررررن داخررررل الررررنص أم مررررن خارجرررره ، وببقيررررة عناصررررر السرررررد

وهو كرم المعلومرات التري تصرف الشخصرية وتبررز  ،تصنيفه للشخصية على معيار كمي

                                                           
تستعمل لفا )الشخصية( في األدب الروائي، إال أن المصطلح أخذ يختفي ليحل محله مصطلح )فاعل( أو  (1)

  .)الممثل( لدقتهما السيميائية  وهذا ما نلمسه في دراسات آن أوبرسفيلد
 ينظر:  
 .125 مرجع سابق، السعيد ،  ،علوش -
، القاهرة: وزارة الثقافة مهرجان القاهرة 2ط ،)ترجمة: مي التلمساني( ، قراءة المسرح ،(1982)آن ،أوبرسفيلد -

 . 79-67     الدولي للمسرح التجريبي،
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المعلومررررات الترررري تكشررررف الشخصررررية مررررن خررررالل أفعالهررررا  وهرررري هويتهررررا، ومعيررررار كيفرررري
   :نواعثالثة أ هامون  ةلشخصيو وسلوكها، 

  واألسرررررطورية، ، شخصررررريات التاريخيرررررةتمثرررررل الوهررررري التررررري المرجعيرررررة الشخصرررررية
 (1)في المجتمع  ةثابت ، وهي ذات أبعاد ثقافيةوالمجازية واالجتماعية

   أومررن ينرروب عنهمررا  القرراري حضررور المؤلررف أو الترري تشررير لالشخصررية اإلشررارية
 (2)في النص كالر اوي والرسام والفنان ورير ذلش مما يصعب اإلمسات به

  وظيفتهرررررا تنظيميرررررة  فقررررررة، كلمرررررة أو جملرررررة أو قرررررد تكرررررون الشخصرررررية االسرررررتذكاري ة
، مثررررل الحلررررم واالعتررررراف والتمنرررري ي ذاكرررررة القررررار  إلثررررارةعالمررررة ، وهرررري وترابطيررررة

صرور تمثرل شخصرية لهرا ذاكررة و عناصر هي والتكه ن، واالستشهاد باألسالف، 
 .(3)وتأثره لقاري تخيالت امن خالل 

في دراسة الشخصية من أهم النظريرات الحديثرة فري وقتنرا  "هامون "تعتبر نظرية و       
قرد خطرى  "امون هر"يكرون وبهرذا ، جراء بره ، فلم تظهرر نظريرة جديردة تزيرد علرى مرايالحال
 "هرامون "حردد صية، مسرتفيدا مرن منراهج مرن سربقوه، فقرد وات واسعة في دراسة الشخخط

يسرتقل  من دال ومدلولكون مفهوم الشخصية بدقة عندما اعتبر الشخصية دليال لغويا يت
شرأنها شرأن اللغرة، وبرذلش نسرتنتج  الشخصرية ترؤدي وظيفرة إرسراليةكمرا أن  ،عن المرجرع

فالشخصررررية لديرررره لهررررا وظيفررررة نحويررررة مرتبطررررة  ،أن منطلررررق نظريترررره هررررو علررررم اللسررررانيات
ص، ويكرررون قع الثقرررافي والجمررالي الرررذي ينتمررري إليرره الرررناو أدبيرررة الرتباطهررا برررالو  ،بررالنص

 بمثابة إنتاج لها.فعل القراءة 

                                                           
، دار الحوار للتوزيع والنشر، (: سعيد بنكرادجمةتر )، (2013)فيليب، سيميولوجية الشخصيات الروائية ،هامون  (1)

    24-25. 
 .24المرجع السابق نفسه،   (2)
 .25نفسه،  المرجع  (3)
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رشررررادات للشخصررررية عررررن طريررررق اإل عامررررةلسررررمات اليمكررررن للمتلقرررري أن يتوصررررل ل      
بينمررا بعرر  السررمات العميقرررة ال يمكنرره معرفتهررا إال مرررن  ،الترري يضررعها الكاترررب النصررية

لهرا ومسرارها افعأخالل ما تقوم به الشخصية من أفعال داخرل الرنص، ومرن خرالل ردات 
تررتم فرري لحظررة مماثلتهررا لشخصرريات الوظيفررة السررردية للشخصررية الرردرامي، ففرري الحرردا 

المجتمع ولري  أدوراهرا فري الرنص، فيمكننرا التعررف علرى سرمات الشخصريات مرن ناحيرة 
الطيبرررة والشرررر والخبرررل والطمرررع والخرررداع والصررردم والبخرررل والشرررجاعة، لحظرررة مرررا أشرررار 

 تحركها داخل النص بتلش المعاني.

وقرد حملرت انعكاسا لشخصيات المجتمع العمراني،  ظهرت شخصيات نص "البئر"      
و سرررعيها إليجررراد مكانتهرررا المفقرررودة، الكاتبرررة نسررراء "البئرررر" أعبررراء الحيررراة، و تناقضررراتها، 

و فقرردان و وضررعها فرري المجتمعررات وحقوقهررا المهضررومة برررت قضررية المرررأة اعتي  فلطالمررا
 القضرررررايا اإلنسرررررانيةمرررررن اهرررررم ، مكانتهرررررا فررررري الحررررررات العرررررالمي و دورهرررررا فررررري الحضرررررارة

، وتحررتفا بنمرراذج تمررردت علررى الواقررع و حفرررت الترري ترردين لهررا ذاكرررة الترراري  ،المعاصرررة
    كفاحها في سبيل إثبات وجودها.

 داللة أسماء الشخصيات: 

تعد التسرمية عنصرر سريميائي مررتبط بالشخصرية، يعطيهرا ملمحرا ذاتيرا يتعرالق مرع       
يائي العرررررام للشخصرررررية مرررررن جهرررررة، والعناصرررررر ريرررررره مرررررن العالمرررررات فررررري النسرررررق السررررريم

السرررريميائية األخرررررى فرررري الررررنص أو العرررررض الفرجرررروي مررررن جهررررة أخرررررى، وكمررررا تعلمررررون 
فالتسرررمية  فررري الترررراا العربررري لهرررا دالالت تحررردا عنهرررا قرررديماو الجررراحا فررري أكثرررر مرررن 
موضع، كما أشار "هامون" إلى أسماء الشخصيات واعتبرها دوال تحيرل علرى مردلوالتها، 

لش نجررد االهتمررام بأسررماء الشخصرريات الترري ال شررش أن الكاتبررة اختارتهررا عررن قصررد، ولررذ
لتشرررررير إلرررررى داللرررررة معينرررررة يررررروحي بهرررررا االسرررررم، ويمكننرررررا تتبرررررع معررررراني ودالالت أسرررررماء 

 شخصيات نص "البئر" على النحو اآلتي:
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 ( نصيب: 1

، وقرد ترم اإلشررارة (1)ورد فري المعجرم معنرى كلمررة " النصريب" الحرا مرن كررل شريء      
 للكلمة نفسها داخل النص بالمعنى نفسه 

 " صباح: ولماذا أنت منزعج يا نصيب؟ -

 (2)نصيب )بسخرية أكبر(: نصيبي"

وبالتررالي نسررتنتج أن نصرريبا يمقررت حظرره العرراثر، و يبرردو أنرره ريررر محظررو  فرري حياترره، 
التصردي للمشراكل بسبب فقره وعائلتره التري يتوجرب عليره تروفير المعيشرة المناسربة لهرم، و 

 التي تواجههم.

 ( صباح: 2

الصباح هو أول النهار، وهو الصبح  كما في اآليرة الكريمرة " والصربح إذا ترنف "       
وجميعهررا تعنرري النهررار الررذي يعقررب  (3)و اإلصررباح فرري قولرره تعررالى: " فررالق اإلصررباح"

ه عليهررا، ففيرره الليررل، و بهررذا فداللررة اسررم صررباح يررذكرنا بالعتمررة، و تمرررد الضرروء وسررطوت
اإلشرام والشم  والضياء واألمل والتفاول، والقدرة والقوة والشمول واالنتشار، فر "صباح" 
المتمردة على وضعها، الضرجرة مرن ظلمرة الجسرد وسرطوة الرذكورة، تنفلرق عرن إصرباحها 

 فتود االنعتام، لكنه انعتام ال يأخذها ألبعد من الظلمة التي تحيط بها.

 ( زينب:3

                                                           
 .965المعجمالوسيط،مرجعسابق،صإبراهيموآخرون،أنيس،(1)
 .85الربيع،آمنة:مرجعسابق،ص(2)
.96سورةاألنعام،اآلية(3)
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ورد في المعجم من معاني كلمة "زينرب" شرجر حسرن المنظرر طيرب الرائحرة، وبره        
، و شخصررية " زينررب" فرري الررنص، تتوافررق لحررد بعيررد مررع هررذا المعنررى، (1)سررميت المرررأة 

فالشرررجرة بمطلقهرررا هررري رمرررز األنوثرررة والمررررأة، و يبلرررو تطرررابق الصرررورة إذا كانرررت الشرررجرة 
 ر، كر" زينب" التي لم تنجب.  مثمرة، ويبدو أنها شجرة عطرية ال تثم

 ( بلقيس: 4

يرررتبط اسررم "بلقرري " بمرجعيررة تاريخيررة و دينيررة، حيررل يحررتفا الترراري  فرري ذاكرترره       
باسم أقوى ملكة عربية عرفتهرا األمرم السرابقة، وقرد تضراربت اآلراء حرول عالقتهرا برالنبي 
سرررليمان، لكنهرررا تتفرررق أنهرررا كانرررت امررررأة ذات شخصرررية قويرررة، أثبترررت فردانيتهرررا، و قررردرتها 

تي شهد لها التاري  بأنها كانت فري عهردها مرن أرنرى الممالرش و على إدارة مملكة سبأ ال
أقواها، وهرذا الحضرور التراريخي الالفرت لهرذه المررأة هرو مرا أرادت آمنرة الربيرع أن تخلعره 
علررى شخصررية "بلقرري " ذات األربعررة عشررر عامررا، الشخصررية الترري أرادت لهررا الحريررة و 

لرررت السرررماء، محتفظرررة بكينونتهرررا و االنعترررام، النجمرررة التررري سرررقطت فررري البئرررر، لكنهرررا اعت
 فردانيتها. 

 ( طارق:5

يررأتي معنررى "الطررارم" فرري المعجررم اآلترري لرريال، و "طرررم" الررنجم: طلررع لرريال، وهررو       
، و شخصية "طارم" في النص، قد تررتبط برالنجوم والليرل، فهرو بحالتره (2)النجم الطارم 

اة إال اللعررب والغنرراء والرررقص الوجدانيررة والعقليررة أشرربه بكررائن سررماوي، ال يهمرره مررن الحيرر
مع األطفال ررم أنه في الثالثين من عمره، وقد أراد ألخته ذات األربعرة عشرر ربيعرا أن 
تظل سماوية هي األخرى فأسرقطها فري البئرر ليردلها علرى درب النجروم والقمرر كمرا يقرول 

 في النص.
                                                           

 .427المرجعالسابقنفسه،ص(1)
.582المرجعنفسه،ص(2)
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 مالمح شخصيات "البئر": 

 في النص: عالماتي واضحمالمح والسمات ذات بعد عدد من ال للشخصيات

 :ةمح الجسديالمال

ا طولهررا وعرضرره ، جنسررها لونهرراالصررورة الماديررة الخارجيررة للشخصررية اويقصررد بهرر      
دالالتهررا داخررل الفعررل الرردرامي وكررل مررا يصررور الشخصررية مررن الخررارج، و لهررذه المالمررح 

الداللرة يضع في حسبانه مطابقة أن الكاتب الدرامي و على الذي تنه  به الشخصية، 
الررذي تررنه  برره داخررل الررنص المسرررحي، إال أن  الجسررمانية لكررل شخصررية حسررب الرردور

، أعمارهرررا اكتفرررت برررذكرتهرررتم كثيررررا بالسرررمات الجسررردية لشخصرررياتها، و كاتبرررة "البئرررر" لرررم 
فنصيب في الخمسين، وصرباح فري األربعرين، وزينرب فري الثالثرين، وطرارم فري الثالثرين 

و يعررود اكتفراء الكاتبررة بهرذه المالمررح الجسرردية ربيعرا،  رأيضرا، وبلقرري  ذات األربعرة عشرر
البسرررريطة؛ كررررون إظهررررار مالمحهررررم الجسرررردية لررررن يررررؤثر فرررري طرررررح القضررررية االجتماعيررررة 

 اإلنسانية التي تناولتها في النص.

 :ةمح االجتماعيالمال

إن الملمح االجتماعي مرن حيرل انتمراء الشخصرية لطبقرة اجتماعيرة مرا)فقير/ثري(       
 دفع)عبرررد/أمير أو ملرررش( )متزوج/أعرررزب/ مطلرررق( وريرهرررا مرررن التصرررنيفات االجتماعيرررة تررر

، ممرا ا االجتمراعي الرذي رسرم لهرا الكاتربالشخصيات للحرات داخل النص الدرامي بثقلهر
 يزهراميا خاصا بهرا، ييجعل لكل شخصية من هذه الشخصيات سلوكا ثقافيا ونمطا معيش

؛ ي لغتهرا وبعردها الجسرماني والنفسريثرر فرجتمراعي أنتمائهرا االعمن سواها، وقد يكرون ال
نتبررين مررن  و هررا الرردرامي داخررل الررنص المسرررحي.حرررات مختلررف فرري عالمشخصررية كررل لف

خرالل مالمرح شخصريات "البئرر" مرا يظهرر أطرهرا االجتماعيرة، فالشخصريات تتحررت فرري 
اء النفقرة فضاء أسرة قروية، يمتهن األب مهنة الصيد بعد تقاعده، واألم تتحمرل معره أعبر
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 "زينررب"و علررى األسرررة مررن خررالل بيررع الخبررز الررذي تتشررارت مررع نسرراء القريررة فرري خب ررزه، 
االبنرة  "بلقري "المثقرف، و  "سرمير"الزوجة األمية الشابة التي ضجرت من سرلبية زوجهرا 

االبرن  "طرارم "الصغرى الطفلة الحالمة التي  تلهو وتلعب وال تريد سروى الغنراء للحيراة، و
و  "نصريب"جنرون"، و شخصرية مالثاني للعائلة الرذي يتكررر نعتره داخرل الرنص بصرفة "ال

ة فررررري بعررررردها االجتمررررراعي برررررالفكر العرررررام لقريرررررة الملرررررح التررررري " خاضرررررعزينرررررب"و "صرررررباح"
الفكررررر القررررروي الررررذي يررررؤمن بخرافررررات السررررحر والشررررعوذة و قرررروة يقطنونهررررا، فهررررم يمثلررررون 

م فرررري حررررل مشرررراكلهم، كمررررا أن حيرررراة الفقررررر الترررري "الباصررررر" الترررري بىمكانهررررا أن تسرررراعده
   يعيشونها تجعلهم محملين بأعباء الحياة والعيل.

 :  ةمح النفسيالمال

 (الفرررح ،الحررزن  ،االسرترخاء ،الغضرب الشررديد ،التررأثر ،سررعة البكرراء)يردخل المررزاج       
العامررررل نتيجررررة ، ويررررأتي هررررذا مررررح النفسرررريةمالالررررذي يظهررررر علررررى الشخصرررريات ضررررمن ال
ال يمكننررا منطقيررا فصررل ملمررح مررن المالمررح فرر، الملمحررين السررابقين الجسرردي واالجتمرراعي

 ؛وكل بعرد نفسري لره تعليالتره المختلفرة، بعضها كونها تشكل أبعاد الشخصية الثالثة عن
عطرررراء مبررررررات منطقيررررة لسبعرررراد النفسررررية لكررررل شخصررررية مررررن لهررررذا ال بررررد مررررن الكاتررررب إ 

شخصررررياته، و يبرررردو جليررررا فرررري شخصرررريات "البئررررر" المررررزاج النفسرررري والحرررراالت الشررررعورية 
فالشخصريات وبحكرم عالقاتهرا االجتماعيرة مرع الرذوات األخررى تعريل فري حالرة العميقرة، 

ا وشررديدا مررع نجررده حازمررفررر "نصرريب" األب وهررو يشررعر بسررلطة الررذكورة  ،نفسررية متناقضررة
يرميرره أرضررا ويهرروي عليره يضررربه، تقترررب النسرروة منره يحرراولن إبعرراده بتمتمررات "  "طرارم "

مختلفرة مرن مثرل: اتركره سررتقتله، سريموت برين يرديش سررامحه، لكنره يزعرق ويصررخ فرريهن: 
حيررران يمرررارس وفررري بعررر  األ  (1)"لرررن أتركررره، ترررأدب وأنرررت تكلمنررري، أنرررا أبررروت يرررا تافررره

                                                           
 .120الربيع،آمنة:مرجعسابق،ص(1)
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، بينمرا (1)"اسكتي يرا كلبرة و إال ضرربتشا يصرخ في وجهها "عندم "بلقي " سلطته على
 (2)"لقرد تجرحرت عيروني مرن فررط البكراء" :التري تلتجرئ إليره قائلرة "زينب"كان حنونا مع 

 ، و"نصرريب"(3)"يررا الغاليررة إذا عجررزت خزينررة فسرريكون لنررا شررأن آخرررفيرررد عليهررا بحنرران" 
مؤسسة اجتماعية مقيدة ضرمن سرجل زوج وزوجة يعني "   ا وكبتاالزوج يجد الزواج قيود

زوج و زوجررة يررا هبلررة يعنرري منظومررة كيميائيررة  ،مررن سررجالت الدولررة، وعوضررا عررن ذلررش
وحكرررم سرررلطته الذكوريرررة التررري باترررت تكليفرررا  ،و مرررع وطرررأة مشررراكل العائلرررة ،(4)"حامضرررة

 ،يرررود االنعترررام والتجررررد، وتشررراركه فررري الشرررعور نفسررره زوجتررره "صرررباح" ،وليسرررت امتيرررازا
الزوجة التي افتقدت عاطفة حرب الرزوج، وانشرغلت بمسرؤولية إعالرة األسررة بسربب تراخري 

طفررررل يشررررعرها زوجهررررا فرررري كسررررب المعيشررررة، و "زينررررب" الزوجررررة المحرومررررة مررررن امررررتالت 
و  (5)"أي امررررأة أنرررا؟ ألعرررب مرررع المخررردة بررردال مرررن اللعرررب مرررع طفرررلبأمومتهرررا وكينونتهرررا "

ي يشررعر بخررواء عرراطفي، فهررو ال يشررعر بحررب األزمررة النفسررية مررع "طررارم" الررذتتصرراعد 
ال أحررد يخرراف علرري فرري هررذا البيررت ويحبنرري إال بلقرري ، أنررتم ال تخررافون إال عائلترره لرره "
 .(6)"على أنفسكم

أربعررة متغيرررات رئيسررة يجررب األخررذ بهررا عنررد دراسررة الشخصررية حررددنا  نكررون قرردو هكررذا 
 وهي:

الخارجيرررررة نتيجرررررة الترررررأثر  مظهرررررر الشخصرررررية وتشرررررمل المتغيررررررات الشررررركلية وتعبيراتهرررررا -
 .باألحداا والمواقف الدرامية

                                                           
 .المرجعنفسه(1)
 .121صالمرجعنفسه،(2)
 .122المرجعنفسه،ص(3)
 .94المرجعنفسه،ص(4)
 .106المرجعنفسه،ص(5)
 .119المرجعنفسه،ص(6)
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آراء الشخصية: وهي المتغيرات التي تطرأ علرى مرا تصررح بره الشخصرية عرن نفسرها،  -
أو مررا تصرررح برره الشخصرريات األخرررى عنهررا، ومررا يطرررأ علررى لغررة الشخصررية وصرريارتها 

 لعباراتها ومستوى ذكائها.

ردات أفعالهررا ومبرراتهررا  بفكررر الشخصررية و فكررر الشخصررية: وهرري المتغيرررات المتعلقررة -
 الفكرية أثناء المواقف الدرامية.

فعرررررل الشخصرررررية: وهررررري المتغيررررررات التررررري تحررررردا فررررري السرررررلوت ومواقفهرررررا العاطفيرررررة  -
         (1)والنفسية.

 النموذج الفاعلي

 actantsالنموذج العاملي أو الفاعلي "هو بنية العالقات بين العوامرل )الفراعلين(       
 ، وهو يضم ستة عوامل: 

 الذات التي تقوم بالبحل عن الموضوع .1
 الموضوع الذي تقوم الذات بالبحل عنه .2
 المرسل: يدفع الذات لالتصال بالموضوع. .3
 المرسل إليه: متلقي الموضوع المتحصل عليه بواسطة الذات .4
 (2)المعارض: الذي يحاول عرقلة الذات والحيلولة بينها واالتصال بالموضوع"  .5
 ساعد عك  المعارض فهو المعاون للذات للوصول إلى الموضوعالم .6

 ويمكننا رصد النموذج الفاعلي لشخصيات "البئر" على النحو اآلتي: 

 النموذج الفاعلي لر " نصيب": -1

                                                           
ينظر:الجبوري،مجيدحميد:البنيةالداخليةللمسرحية"دراساتفيالحبكةالمسرحيةعربياوعالميا"،لبنان:(1)

 .104-103،صص2013منشوراتضفاف،
.10جيرالد:مرجعسابق،صينظر:برنس،(2)
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نررراه فرري كثيررر مررن األحيرران يررزيح ، و "نصرريب"د لررر يررحهررو الهرردف الو  إن االنعتررام       
األبويرة السرلطة الرذوات األخررى التري تحرول دون تحقيرق رربتره تلرش، كمرا أن ن طريقره ع

و ولرروج عرروالم ال يشرركل الفقررر  الجسررد،الخررروج مررن الترري يملكهررا تؤهلرره لممارسررة طقرروس 
يشرركل عررامال مضررادا  ،والعائلررة هاجسررا مقيرردا للحريررة، إال أن هنررات أمرررا ال يمكررن إرفالرره

 يتجاوز جسده، إنه الصوت المجهول، الرذي لرم للحيلولة دون رربته، وهو عامل ذاتي ال
 يستطع الفكات منه. 

سررررالح ذو حرررردين علررررى شخصررررية  ة الذكوريررررةالسررررلط فرررري حقيقررررة األمررررر تعتبرررررو       
للوصررول سررالحا مسرراعدا  أكثررر مررن كونرره  بالسررالب عليرره ، فهرري عامررل مررؤثر"نصرريب" 

باإلضررافة إلررى األسرررة والصرروت، فهنررات واقررع  امضرراد عررامال ه هنرراعتبررر إلررى االنعتررام، ون
ليرا مفروضرة عليره، ويبردو سلطوي  يكون "نصيب" قطبه المغلوب، هنات سلطة ذكورية عي

، والرذي يتضرح مرن فري االنعترام المقهرور هجسردل عمرق رربرة جليا فري الرنص، مرن خرال
نفسره عمق الممارسات الطقسية التي كران يمارسرها برالقرب مرن البئرر، لدرجرة أنره يطعرن 

 بالسكين.

 النموذج الفاعلي لث " صباح"

الذات "صباح" هري الحلقرة األولرى فري سلسرلة حلقرات المررأة المغلروب علرى أمرهرا،       
، وهري "بلقري "، هري "زينب"و التي تتبعها في ذلش نساء "البئر" األخريات، وصباح هي 

، هرري جميررع ولعبررة الررذئب واألم كمررا فرري أرنيررة افتتاحيررة الررنص "أم مبررارت"، و"العررروس"
، النسررروة الالتررري ضرررقن ذرعرررا برررواقعهن، و طفقرررن يبحرررثن عرررن سررركينة هرررذا الجسرررد النرررزم 

 ،نسرىالمرأة التي تضحي من أجرل الجميرع ولكنهرا تي  "صباحتمثل "، بالمسؤوليات المحمل
، ال أحرررد يشرررعر بحجرررم ب رررز قررروت عيالهررران عرررن طريرررق الخم ترررؤم  ؛ أمرررام التنرررورلتجرررد نفسرررها 

أناني ال يفكر فري إسرعادها وال يبادلهرا عاطفرة الحرب النفسي الذي تعيشه، فزوجها  القهر
هذا تسرعى ؟" وأبناوها ال يستطيعون تحمل المسؤولية، لمن: متى ونحن لباسانالزوجي " 
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شرركل نفسرره  خيررر، فهررذا األلرري  بتلررش القرروة الترري ظهررر عنررد "نصرريب"لكنرره  ،االنعتررام إلررى
  رتها للتحرر الجسدي.معرقال في مسيعامال مضادا و 

 النموذج الفاعلي لث " زينب"

، امرررأة فقرردت وجودهررا ةمقهررور  مرررأة ا ، نمرروذج"صررباح"الررذات "زينررب" إكمررال لسلسررلة       
لمجرد ارتباطها بميثام الزواج، الذي لرم يهبهرا الشخصرية المجتمعيرة التري تشرعرها بثقلهرا 

آخر ريرره، و  لشيء، فهي ال تسعى جاب الموضوع األوحد لر "زينب"شك ل اإلنفوكيانها، 
تحقرق تلرش الرربرة، كونره ال ينجرب،  دون "سمير" زوجها هو العامل المضاد الرذي يحرول 

حضرران الحررزن والبكائيررة المتواصررلة فرري أ مناخررا مررن "زينبر"وسررلبيته حيررال األمررر يخلررق لرر
والررررديها "صررررباح" و "نصرررريب" اللررررذين يشرررركالن عررررامال مسرررراعدا للوصررررول إلررررى موضرررروع 

 .  "خزينة"بالباصرة  عن طريق االستعانةاإلنجاب، 

 النموذج الفاعلي لث "سمير"

، فررررم مقاسررمته الموضرروع نفسرره ظرراهرة فرري موضرروع اإلنجررابسررمير" " تبرردو سررلبية      
مبرال  ريرر يظهرر ترأثرا كبيررا براألمر، و كرانمع "زينب" التري شركلت عرامال مسراعدا، لرم 

بمطالرررب "زينرررب" وحثهرررا لررره إلجرررراء الفحوصرررات الطبيرررة، فلرررم تظهرررر اتجاهاتررره و ررباتررره 
مر عائرد إلرى المجتمرع العميقة في إنجاب طفل بالقدر الذي كان لدى "زينب"، و لعل األ

    عه. ونظرته للمرأة وتحميلها ذنب عدم اإلنجاب، وتبرئة الرجل مهما كان وض

 النموذج الفاعلي لث " بلقيس":

مخبررروءة، مرررا أقربهرررا لرررزمن  الرررذات "بلقررري " الطفلرررة التررري تفترررق جسررردها عرررن امررررأة       
لررم يكتسررب الجسررد بعررد لغررة األنثررى، و لررم تتلررون فحيررل الغنرراء والمرررح، ، الطفولررة البررري 

، فيقررررون تزويجهررا الرربررات، لكررن المجتمررع والعائلررة يرررون أنهررا نضررجت وحرران قطافهررا
 ،عها "الغنررراء"و ويظهرررر "طرررارم" كعامرررل مسررراعد لرررر "بلقررري " فيسررراعدها لتصرررل إلرررى موضررر
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موضرروعي  عررادلمترره إنمررا مررا يجررئ برره الغنرراء، و هررو والغنرراء لرري  الموضرروع فرري حررد ذا
 كمررا تراهررا فرري عيررون " يرراةحهررذه الررذات أن تعرريل "الترررف  مقابررل لمفهرروم الحيرراة، وفرري ال

 ."سمير"و "زينب"و "نصيب"و "صباح"

طرررارم أخررري دائمرررا يقرررول هكرررذا، ويقرررول لررري أيضرررا، أنرررت يرررا بالبرررل صرررغيرة برررداخل "  -
        (1)األرنية، لكنش كبيرة عندما تسكتين، هل أنا كبيرة يا أمي؟"

 النموذج الفاعلي لث " طارق"

يبحل "طرارم" الرذي يبلرو مرن العمرر الثالثرين عرن موضروع الحرب، و بينمرا يشري  الرزمن 
عينيه، يكبر الغناء واللعب، ويعيل بروح طفرل وجسرد رجرل، مفتقردا حرب عائلتره لره، في 

فقسوة األب والحالة النفسية نتيجة التعنيرف والضررب مرن قبلره جعلرت الوصرول لموضروع 
 الحب رير متحقق.

وختاما نالحا عبر تطبيرق النمروذج الفراعلي لشخصريات نرص "البئرر" أنهرا جراءت       
في ثنائيرات، فشخصرية "نصريب" و "صرباح" لهمرا الموضروع نفسره وهرو االنعترام، وشركل 
كررل منهمررا عررامال مضررادا ل خررر، كمررا أن "زينررب" شرركلت ثنائيررة مررع "سررمير" فهمررا لهمررا 

ال عرامال مضرادا ل خرر، و شركلت "بلقري " و أيضرا شرك الموضوع نفسره وهرو "االنجراب"
ثنائيررة مررع "طررارم" فموضرروع الغنرراء و الحررب موضرروعان معنويرران يؤديرران للهرردف نفسرره 
وهررررو الحيرررراة، وشرررركال معررررا عررررامال مسرررراعدا ل خررررر، بينمررررا األسرررررة هرررري العامررررل المضرررراد 

 لكليهما. 

 تصنيف الشخصيات: -

 في تصنيف الشخصيات معيارين هما: "هامون "يقترح 

                                                           
 .98آمنةالربيع:مرجعسابق،ص(1)
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: حيررل " ينظررر إلررى كميررة المعلومررات المتررواترة المعطرراة صررراحة حررول مقيثثاس الكمثثيال
وفرررري مسرررررحية "البئررررر" ال يظهررررر ذلررررش الترررروافر الكبيررررر فرررري المعلومررررات  (1)الشخصررررية"

والعالمات المتعلقة بشخصية دون ريرها، فقرد اسرتوفت الشخصريات دالالتهرا، وعالقاتهرا 
وفررررة حضررور بعررر  الشخصرريات يجعلهرررا فررري ، إال أن علررى حرررد سررواء بالررذوات األخررررى 

ي، والحرررات الرردرامي مركررز التصرردر، لهررذا سرريكون دورهررا فرري التررأثير فرري الفعررل المسرررح
ر من ريرها، ولتوضيح نسبة حضور الشخصيات و صفاتها في الرنص داخل النص أكب

 رسمنا الجدول التالي:

ا
صيات

الشخ
 

إجمالي  تكرار ظهورها في كل لوحة

التكرارا
 صفاتها ت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

صيب
ن

 

شخصرررررررررررية قويرررررررررررة،  83 0 0 1 0 0 22 0 0 1 59
يمثرررررررررررررررل السرررررررررررررررلطة 

داخرررررررررررررررل  األبويرررررررررررررررة
األسرررررررررررررررة، سررررررررررررررريع 
 الغضب، متسلط.

صباح
 

62 1
2 

مغلرررررررررررررررروب علررررررررررررررررى  95 0 2 0 0 1 18 0 0
أمرها، مناضلة مرن 
أجررررررل ترررررروفير لقمررررررة 
العررررررررريل ألبنائهرررررررررا، 

 مساندة للرجل 

زينب
 

0 1 3
1 

، ة، سرررررررررررراخطةقلقررررررررررر 54 0 1 0 0 10 11 0
تحركهرررررررررررررررا رربرررررررررررررررة 

 األمومة

                                                           
 .43،ص2010بوعزة،محمد:تحليلالنصالسردي)تقنياتومفاهيم(،الدارالعربيةللعلومناشرون،(1)
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سمير
 0 0 3

3 
 سلبي، عقيم 36 0 0 0 0 0 3 0

بلقي 
 

0 1
3 

نزقرررررررررررررررررررة، كثيررررررررررررررررررررة  51 7 2 0 9 6 14 0 0
الحركررررررررررة، مرحررررررررررة، 

 ومنطلقة، و حرة

طارم 
 

ينعررررررررررت بررررررررررالجنون،  65 10 23 0 11 1 20 0 0 0 0
مرح، يهوى اللعرب، 

 يفتقد الحب
 

 نجررردالشخصررريات داخرررل الرررنص،  ظهرررور لتكرررراراتمرررن خرررالل الجررردول اإلحصرررائي       
كمرا  ،وقرد ظهررت فري خمر  لوحراتفري الرنص،  الشخصريات تتصردر "صرباحشخصية "
الرذي ال يوجد تفاوت كبير بينها وبين شخصية "نصيب" في عدد التكررارات، و نالحا أنه 

بلوحررة كاملررة هرري اللوحررة  وانفررردكرران كثيررف الحضررور، لوحررات، إال أنرره  ظهررر فرري أربررع
حررداا ابتررداء مررن اللوحررة السرررابعة تحتررل موقعررا مهمررا فرري الرررنص، كررون األ الترريالثامنررة 

تكررار مرن حيرل احصرائيا و حقيقرة األمرر ال نجرد هنرات تفرردا حدر من هرمها للنهاية، نت
ر قيمرة للشخصرية الرئيسرة أو الظهور في الرنص، وهرذا يقودنرا إلرى أن آمنرة الربيرع لرم تعر

 رئيسة في واقع قضيتها.لكل شخصية من شخصياتها أدوارا ، بل جعلت طلالب

طريقررة بنرراء الشخصررية وتقررديمها فرري الخطرراب السررردي، : ويقصررد برره "المقيثثاس النثثوعي
، و (1)خاصة على مستوى تمظهررات الشخصرية و أشركال ظهورهرا وحضرورها المحكري"

برردا ظرراهرا فرري نمطررين اثنررين أن بنرراء الكاتبررة لشخصررياتها  المالحررا فرري مسرررحية "البئررر"
 :فقط

                                                           
 .43المرجعالسابقنفسه،ص(1)
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نمرررط عبررررت عنررره المررررأة )صرررباح، زينرررب، بلقررري ( وقرررد ظهررررت هرررذه الشخصررريات فررري  -
ا تترروم فرري الهرررم االجتمرراعي األسررري، بينمررا نجرردها ذواترر بسرربب مكانتهررامراكررز الضررعف 
تحقيق وجودها، كمرا نجردها مستسرلمة لسريطرة  عنيمنعها الواقع الذي  للحرية، و ترف 

   الوقت نفسه. الرجل في

آخررر عبررر عنرره الرجررل )نصرريب، سررمير، طررارم(، وهرري ذوات سررلبية مررن حيررل نمررط  -
كررررز القرررروة فرررري الهرررررم الررررذكوري يترررريح لهررررا مر  لمرررررأة، ررررررم أن مكانتهرررراعالقتهررررا برررراآلخر/ ا

 .والسيطرة

عن قضرايا عامرة تخرص المررأة والرجرل علرى اخرتالف و بشكل عام عبرت الشخصيات  
 مسمياتهم وأشكالهم وأوضاعهم االجتماعية. 

 أنماط الشخصية في مسرحية "البئر" : -

األولرررى ثابتررة ال تتغيرررر أثنرراء السررريام  ،يمكررن تمييررز ثالثرررة أنمرراط مرررن الشخصرريات      
كالشخصيات الكالسيكية، والثانية متغيرة بخط متواز مرع تطرور األحرداا "وبالنسربة لهرذا 
النررروع فىنررره إذا حرررذفت أو قطعرررت ثيمرررة مرررا مرررن الشخصرررية أو طمسرررت نتيجرررة الظرررروف 

دي إلرى مرر الرذي يرؤ إلرى تغييرر الوضرعية الدراميرة، األ فرىن ذلرش يرؤدي ؛والوقائع الدراميرة
لررررري  بالضررررررورة أن تكرررررون الشخصررررريات فررررري الفعرررررل  و (1)تغييرررررر فررررري حركرررررة الحبكرررررة"

المسرررحي كائنررات إنسررانية أو بشرررية، فقررد عرفررت النمرراذج المسرررحية القديمررة شخصرريات 
ميتافيزيقيررة، أدت دورهررا فرري النصررو  الدراميررة، وتررأتي أهميتهررا مررن دورهررا الرروظيفي فرري 

 الفعل المسرحي.

 :  يعلى النحو اآلتيف شخصيات "البئر" يمكننا تصنعليه  و

 الشخصية مفردة سيميائية -1
                                                           

 .104المرجعالسابقنفسه،ص(1)
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واضررررررح،  لقرررررد تجلرررررى هررررررذا النررررروع مرررررن الشخصرررررريات فررررري "البئرررررر" بشرررررركل جلررررري و      
النص، رامزة لدالالت عميقرة، ة في فالشخصيات بأبعادها السيميائية شكلت عالمة ظاهر 

للهررررروب مرررن الواقررررع، والسررررلطة، و شخصررررية  فشخصرررية "نصرررريب" هررررو عالمرررة سرررريميائية
"صرررباح" عالمرررة سررريميائية للخضررروع، والتضرررحية، و شخصرررية "زينرررب" عالمرررة للرربرررات 
المكبوترررة، وشخصرررية "سرررمير" عالمرررة السرررلبية والالمبررراالة، و شخصرررية "بلقررري " عالمرررة 

لررف  الواقرع، وتعكر  دالالتهرا  لفردانية، و شخصية "طارم" عالمة سريميائيةسيميائية ل
     ر الدرامي للشخصية، مؤثرة في الصراع والفعل المسرحي.اسمال

: شخصررريات "البئرررر" شخصررريات ناميرررة متغيررررة وريرررر ثابترررة، إال الشخصثثثية الثابتثثثة -2
لوحررة "السرراللم الضرريقة شخصررية "سررمير" فقررد ظهرررت هررذه الشخصررية فرري لوحررة واحرردة، 

نأخرررذها فررري الحسررربان لوحرررة حرررتم علينرررا أن رهرررا فررري هرررذه التكررررارات ظهو  والعصرررفور" و
يكتفرري  مررن خررالل الحرروارمررؤثرة فرري الحرردا المسرررحي العررام، و  ريررر كشخصررية ثابتررة،

     بردوده المنطقية رير مبد أية مشاعر أو تفاعل مع الذات األخرى.

خصية مؤنسرنة، خلعرت الكاتبرة : ظهر "الصوت" في النص كشالشخصية المؤنسنة -3
، برل و يغيرر اتجراه الشخصريات، حردااواأل و جعلته يحرت الصراع ،صفات بشريةعليه 

      خرى في النص.توازي الشخصيات األ لدرجة إحساسنا بأنه شخصية

التررري رسرررمتها الكاتبرررة بلغتهرررا المسررررحية، و خالصرررة القرررول إن شخصررريات "البئرررر"       
اعتمررادا علررى إحاطتهررا بواقعهررا الطقسي/النفسرري مررن جهررة، و عالقتهررا بالررذوات األخرررى 

ن كياناتهررررا ال أرضررررية ثابتررررة لهرررا، فهرررري تنعتررررق عرررر تهرررويم حلررررممرررن جهررررة أخرررررى، نجرررردها 
الطينيررة، و ترررك  خلررف ررباتهرررا، و الطقرروس الفلكلوريررة تشررريع هررذا اإلحسرراس وترررؤجج 
فيهررا تلررش الرربررات، فكررل شخصررية منهررا لهررا هالتهررا الحلميررة الترري تسررعى للوصررول إليهررا، 

إال بمقرردار مررا تمنررع اآلخررر مررن اجتررراح  إنهررا شخصرريات ريررر مررؤثرة فرري الررذات األخرررى 
ررباتهررا الخاصررة، لهررذا نجررد "نصرريب" يغضررب ألتفرره األسررباب ويضرررب ابنرره ألنرره يررذكره 
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بضررعفه و هرمرره، فهررو لررم يعررد يسررتطع الغنرراء مثلرره، و "زينررب" تتعرراون مررع أمهررا لتررزويج 
وهكرررذا  ؟ألنهرررا تزوجرررت و هررري صرررغيرة، فلرررم ال تالقررري "بلقررري " المصرررير نفسررره"بلقررري " 

تمضرري شخصرريات "البئررر" فرري عالقاتهررا ببعضررها الرربع ، حتررى عنرردما أراد "طررارم" أن 
" فقررد اختررار لهررا مصرريرا مأسرراويا، لتنتهرري المسرررحية بصرررخة رفرر  مررن بلقرري يسرراعد "

    "بلقي " التي كانت ضحية مزالق هذه الشخصيات، لتسقط في البئر وتنتهي الحكاية.
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 : في نص "البئر" الفداء الدرامي : سيميائيةالمبحث الثالث

اسررها يتكررون سمجموعرة رمرروز وأعررراف وعلرى أالرنص رسررالة مكتوبرة تتكررون مررن          
والبنررى العالقررات  عبرهررا لتشرركت وليررة الترريالمررادة األ النص هررولهررذا فرر؛ طررار المسرررحياإل

المطبوعرة ال يوجد إال من خالل الكلمرات " لفضاء الدرامياو ، التكوينية للفضاء الدرامي
م نقسروي(1)فكرر الرذي يبدعره المؤلرف الردرامي"في الكررتاب، وهو لذلش يتشك ل كموضرروع لل

إطررار  فضرراء درامرري خررارج و ،دده المؤلررفمباشررر حررر فضرراء درامرري داخلرري إلررى قسررمين:
و ة للعررالم الررواقعي صررور ، فالفضرراء فرري ذهررن المتلقرريمتخيررل ، رية المباشرررةالرويررة البررصررر

 الذهني.محاكاة للمتخيل 

وقبل الحديل عن سيمياء الفضراء وتشركيل العالمرات، علينرا تسرليط الضروء علرى        
التداخل الكبيرر برين مصرطلحي الفضراء و المكران برين قبيلرة مرن المصرطلحات، تنصرهر 
الحدود بينها، وتختلط األرحرام، وتترداخل المفراهيم، فمرنهم "مرن ربطره بالمفراهيم الرياضرية 

مرررن أخررررج مصرررطلح المكررران مرررن ذات المفهررروم العلمررري الموضررروعي والفيزيائيرررة، ومرررنهم 
وقرد  (2)الدقيق إلى آفام التصور والتخيل يخاطرب الوجردان، ويررتبط بالجانرب اإللهرامي"

مة برررر )هندسرررة الفضررراء فررري روايرررة تتبعرررت الباحثرررة  فضررريلة برررولجمر فررري دراسرررتها الموسرررو 
ن بين المصطلحات التي رصردتها وم ،(  هذا التداخل الكبير"واسيني األعرجر "ل "مير"األ

( space.place.location( فري الفرنسرية، )lieu.espaceالمكان والفرا  والموقرع و )
، وتفصررل الحررديل عررن ثالثررة مصررطلحات هرري األكثررر انتشررارا: (3)فرري اللغررة االنجليزيررة

                                                           
 .66،ص1998سيميائية"،سوريا:دارالمشرق،اليوسف،أكرم:الفضاءالمسرحي"دراسة(1)
 .25،   المرجع نفسه (2)
فضيلة: هندسة الفضاء في رواية األمير لواسيني األعرج، دراسة ماجستير رير منشورة،  ،ينظر: بولجمر (3)

 .8جامعة منتوري قسنتينة،  
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المكرران والحيررز والفضرراء، وتصررل لنتيجررة أن مصررطلح الفضرراء أكثررر شررموال واتسرراعا مررن 
  .(1)د حدود وفواصل مهما اتسعت حدودهأما الحيز فيتمظهر من تواج المكان،

مررا زال قائمررا بررين ردهررات الخطرراب إن التررداخل بررين مصررطلحي الفضرراء والمكرران        
فضرررال عرررن الترادفرررات  ،النقرردي، وهرررذا الترررداخل نررراتج عرررن الترجمرررة عرررن اللغرررات األجنبيرررة

عربيرررة، ويبررردو أن المصرررطلح الغربررري لرررم الكثيررررة التررري تقابرررل الكلمرررة الواحررردة فررري اللغرررة ال
يتبلور بعد وهذا سبب آخر يجعل النقاد العرب مختلفين في تحديد مفهومه مرن جهرة، أو 
ريرررر معنيرررين بالفصرررل برررين المصرررطلحين مرررن جهرررة أخررررى، واالجتهرررادات التررري قررردمتها 

هرا الدراسات العربية في مجال تحديد المفهومين فري األدب السرردي، ال يمكرن االعترداد ب
كونها مجرد اجتهرادات فرديرة اختلفرت تصروراتها براختالف آراء أصرحابها الرذين ترجموهرا 
عرررن الغررررب، إال أن هنرررات شررربه اتفرررام حرررول شرررمولية الفضررراء وجزئيرررة المكررران، ويمكننرررا 
التفريرررق بينهمرررا وفرررق خاصررريتين: صرررفة االمترررداد والحررردود حرررين يمثرررل الفضررراء االتسررراع 

يط به، بينما يمثل المكان األقل اتساعا المحراط والمحردد واالمتداد والفرا ، دون حدود تح
 ا من ناحية الماديرة والتجسريد، حيرل، ومن جهة ثانية يمكننا التفريق بينهم(2)بكينونة ما

يكررررون المكرررران الكررررائن المحسرررروس والررررذي يمكررررن إدراكرررره بوسرررراطة الحررررواس أو التصررررور 
الصرفة قرد ال نسرتطيع إسرقاطها الذهني، وهذا يؤيد وجوده واتصافه بالكينونرة، ومثرل هرذه 

على الفضاء، وررم قلة ظهور مصطلح الفضراء فري الدراسرات السرردية العربيرة، إال أننرا 

                                                           
 12.ينظر المرجع نفسه،   (1)
وبذلش يقترب من المعنى اللغوي العربي، ففي لسان العرب يرد معنى المكان بأنه " الموضوع والجمع أماكنة  (2)

وأماكن وهو الفضاء رير الفار  والمحدود" ويعرف الفضاء بأنه " األرض البوار الشاسعة والفار ، أو ما اتسع من 
 األرض" 
 ينظر: 

 414(،   هر-، مادة )ن13ابن منظور: لسان العرب، ج -
 .157ي(،   -، مادة )و15، جالمرجع نفسه -
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نجررده شررائع االسررتعمال فرري الدراسررات المسرررحية، ولعررل ذلررش يعررود لوضرروح الخررط الرردقيق 
 الفاصل بينهما بسبب الحضور المادي للمسرح.

 مفهومين:وفي دراستنا للفضاء الدرامي سنتناوله ب

بهرررا، وهنرررا ينقسرررم المكررران إلرررى: أمكنرررة مفتوحرررة و ضرررمنا ول: األمكنرررة وارتبررراط الزمررران األ
 أمكنة مغلقة.

الثرراني: الرردالالت والصررور واألشرركال والخطرروط واألبعرراد واالمترردادات واألحجررام الحيزيررة، 
        .(1)وهنا ينقسم الفضاء إلى خلفي/ رير مباشر، وأمامي/ مباشر

" يشعر برالتنوع الكبيرر فري الفضراء البئرنص "ل لفضاءات المكانيةالمتأمل في اإن       
سررراد فيررره حيزهرررا الخرررا ، وتبنررري الررردرامي، الرررذي تتفاعرررل معررره الشخصررريات، وتجرررد األج

 هرررا وتهررردمها فررري فرارررره المتخيرررل، برررل وتتررروم إلرررى فضررراءات ترسرررمها فررري المخيلرررةعوالم
حلية، والبئررر والبحرر إلررى البيررت لقريررة السراامتردادا مررن اكأمراكن الخررال  والنعريم المقرريم، 

والعائلررة والررذاكرة، و رسررم معررالم الرروطن الخررا  لتلررش األجسرراد النزقررة لالنعتررام، وعالقررة 
باألوطررران المتشررريئة فررري الجسرررد نفسررره، إن الفضررراء بتفاصررريله المكانيرررة وارتباطررره  الجسرررد

فحسررررب برررل وفرررري حاضرررررا لررري  فرررري العقليرررة المتخيلرررة للمؤلفررررة والمتلقررري  يكرررون برررالزمن، 
استحضرررار تلرررش الشخصررريات لعوالمهرررا المتداعيرررة عبرررر اللغرررة، والحررروار، و التررري تحتررراج 

ج إليهرا، واكتشرراف كنههرا، وأبعادهرا، ومسرراحاتها فري الررنص، و و لتأمرل وقرراءة عميقررة للولر
   مغلقة اكنمفتوحة وأم اكن:  أماكنهنا نميز بين مستويين من األم

 أ( األماكن المفتوحة:

مرراكن العامررة الترري يشررترت فيهررا جميررع البشررر دونمررا سررلطة خاصررة تفرررض األهرري       
نرررص أمررراكن فعرررالهم، و ، وممارسرررة أفكرررارهملتعبيرررر عرررن أحريرررة احيرررل يتمتعرررون بعلررريهم، ب

                                                           
 .92،ص2005ينظر:األحمر،فيصل:السيميائبةالشعرية،جمعيةاإلمتاعوالمؤانسة،(1)
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ة علررى دالالت و انزياحررات مسررتمرة عبررر الررنص، وعبررر الررذوات مفتوحرر ات"البئررر" فضرراء
 احينرا آخرر، أو االنعترام مرن سرلطته احينرا، والسريطرة عليهر اتهاالتي تحراول شرغل مسراح

 ويمكننا رصد بع  النماذج لسماكن المفتوحة الواردة في النص:في أحيان كثيرة، 

 ة الملح()حار ( 1

ة صررريد يعمرررل الرجرررال فيهرررا بمهنرررن قريرررة الملرررح السررراحلية، التررري مررر نمررروذج مصرررغر      
صرريب، وتشرركلت وفرري هررذه القريررة نشررأت عائلررة ن الخبررز،األسررمات، وتعمررل النسرراء ببيررع 

كنمرروذج مصررغر لسرراكني هررذه القريررة، و الترري قررد بعررادهم النفسررية، قرريمهم االجتماعيررة، وأ
تعكرر   وجوديررةيتشررابهون فيهررا مررع أي قريررة فرري أي مكرران كرران، فهرري تعبيررر عررن حالررة 

د الجسراهرذه اأن وسريرها الردرامي  ويبردو مرن حروارات الشخصرياتعالقة الجسرد بمكانره، 
اتهرررا، ويضررريق عليهرررا العررريل ويبعررردها عرررن رفاهيرررة تررررف  المكررران الرررذي يحرررد مرررن إمكان
ز، حيررل يجبررره ب رريرررف  امتهرران زوجترره للخم  "نصيبر"الحيرراة، وعررن السررعادة المنشررودة، فرر

 على تحمل ثرثرة نساء الحارة، وتجمع األطفال والرجال في بيته. ذلش 

هرذا األسربوع، بناترش وحرريم حرارة الملرح  "نصيب: ال أتصور كيف سيكون حال المنزل -
)تردهر( التنرور، وأخررى)تحلج(، وأخرررى تقرص، أخررى تضرع الخبرز فرري ة الثرثرارات، واحرد

صرربحت أتحسرر  مررن الصررينية، أف، أكررره هررذا الضررجيج، وأالتنررور، والثانيررة تصررففه فرري 
 .الخبز الذي بسببه يجتمع أطفال ورجال وحريم الحارة في صحن البيت

ال تريدني أن أخبز، اترت البحر وابحل لش عن عمرل تتحصرل منره راترب  صباح: إذا -
  (1)، يكفيني شغل البيت")هكذا( ثابت ومعقول

 كونهررا مركررز الضررعف والخضرروع ،القريررةرفرر  الشخصرريات للعرريل فرري سرربب ويتضررح 
العاصررمة مركررز القرروة والسررلطة، وهررذه الثنائيررة )القريررة/ العاصررمة( تقودنررا لثنائيررات  مقابررل

                                                           
 .91-90آمنةالربيع:مرجعسابق،صص(1)
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، فقررررد ورد فرررري الررررنص ثنائيررررات متضررررادة )القريررررة، قريبررررة، فقيرررررة، متضررررادة ارتبطررررت بهمررررا
فالقريرة الفقيررة الجنوبيرة سكون، جنوب( يقابلها )العاصمة، بعيدة، رنية، حركة، شرمال(، 

تصرررنع الخبرررز ليأكلررره الشرررمال العاصرررمة الغنيرررة، لهرررذا فهنرررات تنرررافر وتجررراذب برررين هرررذين 
 .المكانفي االنسجام والتوحد برربة األجساد  المكانين، وبالتالي يؤثر على

نفسرية اجتماعيرة تشركل قروة  ، فالقريرةوهنات سبب آخر يجعل الذوات تضج بالمكان     
ضررارطة، بمررا تمثلرره مررن أعررراف اجتماعيررة وعررادات وتقاليررد ال يمكررن الفكررات منهررا، ألنهررا 

رها وأسرررلوب انونيرررة ترررتحكم فررري الرررذوات وتحررردد مسررراتشررركل منظومرررة مجتمعيرررة، وسرررلطة ق
عررذار جرراهزة ومعردة مسرربقا تجعررل مررن تررزويجهم بلقرري  فررالمجتمع يقرردم مبررررات وأ حياتهرا، 

 .و ال حرج فيه ااعتيادي امن رجل يكبرها بأعوام، أمر 

 : قالوا بلقي  بنت صباح ستتزوج1"امرأة  -

 : قالوا من المعلم عمر2إمرأة 

 : من عمر؟3إمرأة 

 وعلى ذمته اثنتان؟!: كيف ستزوجونها من عمر بن عوض 4إمرأة 

 : الشرع حلل أربعة5امرأة 

زينررررب: المعلررررم عمررررر رجررررل مقترررردر، ويسررررتطيع أن ينفررررق علررررى بيتررررين وثالثررررة بيرررروت مررررن 
 طابقين.

 "قدها عذرة ما شاء هللا" : وبلقي  لم تعد صغيرة6امرأة 

 .: ما شاء هللا عليها، إنها في الصف التاسع7امرأة 
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 (1)ونحن صغيرات" زينب: هذه سنة الحياة يا حريم، تزوجنا

   .طفلها عدم إنجابكما يشكل مجتمع القرية ونساء الحارة ضغطا نفسيا على زينب ل

زينررررررب: ...أنررررررت ال تعرررررررف بمرررررراذا أشررررررعر كلمررررررا التقيررررررت بنسرررررراء الحررررررارة، وتررررررتكلم عررررررن "
  (2)"الوقت)بعصبية( لقد مللت، النساء في الحارة لسن مقصرات 

 ( البئر2

 اكونهرل اوترجرع أهميتهر، الرذي يسرتقي منره النراس المراء وفالمكان المعر  البئر هي      
أقاويررل بحكايررات الجرردات و  الررذاكرة الشررعبيةرتبط بصرردر الحيرراة والخصرروبة والنمرراء، و تررم
طقوس فلكلورية رنائيرة مثرل طقر  )المقرود( الرذي ذكرتره و  ساطير شعبية بالغة القدم،وأ

لمرررراء واألرض، ويعرررررف هررررذا الكاتبررررة حيررررل تقررررول " طقرررر  قررررديم يرررررتبط ارتباطررررا وثيقررررا با
الطقررر  كمرررا ترويررره لنرررا جرررداتنا برررالمقود، وهررري األرض التررري كررران يسرررتخرج منهرررا المررراء، 
لترروافر عرردد مررن اآلبررار فيهررا، وكرران الرجررل الررذي يقرروم باسررتخراج المرراء مررن البئررر، يغنرري 

  (3)أرنية تصور العمل الذي يقوم به، لما فيه من التعب واإلرهام واإلنهات"

قيمرة سريميائية ودالليرة، و هرو  اه "البئر" من الرنص يهيرئ لهرتالموقع الذي احتلإن       
لموازنررة عواطررف الشخصرريات وانفعاالتهررا، ولفهررم  ايجبرنررا فرري كررل مرررة علررى الرجرروع إليهرر

بررررثالا شخصرررريات فرررري  -بشرررركل مباشررررر -البئررررر ارتبطررررت  .أفكارهررررا و سرررريرها الرررردرامي
 ت بالشخصررريات األخرررررى مرررا ارتبطررر، بين"بلقررري "و "طرررارم "و "نصررريب"الرررنص، شخصرررية 

توضريح دالالت البئررر بشركل ريررر مباشرر، ويمكننررا  "سررمير"و "زينرب"و "صررباح"شخصرية 
 على النحو التالي: في النص 
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، بسررربب : يتحررررت الصرررراع ويترررأزم فررري أكثرررر مرررن موضرررع فررري الرررنصالبئثثثر/ الصثثثوت -
و هرررررو  شخصرررررية مجهولرررررة كررررران لهرررررا دور كبيرررررر فررررري ترررررأزيم االنفعررررراالت وردات الفعرررررل،

فقرررررد جعلرررررت الكاتبرررررة مرررررن )الصررررروت( تركيبرررررة مؤنسرررررنة، فهرررررو يهررررردد، ويواجررررره  الصررررروت،
 صيات، ويق  مضجعهاالشخ

"نصرريب: نعررم. هررذه المرررة ذهبررت إليرره فرري المرررات السررابقة كرران هررو مررن يجررئ، ركبررت  -
 (1) القارب، ونزلت البحر، وجدفت"

 ويزورها ويناديها

 (2)وزارني"" صباح: لكنه فعلها معي، لقد ناداني  -

 وينام

 (3)" صباح: كان نائما هنا، وأنت هنات فوم رأسه، وزينب تبكي" -

 ، ويهرب منهاويؤن  وحدتها

، صروته الرذي ه أنا وأمي وأبي هرو مرا أبحرل عنرهإن الصوت الذي كنا نبكيزينب: "   -
يهررب منري باسرتمرار بعرد أن  ألنرهأرك  وراءه، هو صوته الرذي كنرت أبكيره، أنرا أبكري 

 "يناديني

 ويغني ويرقص

سمير: إنه ال يهرب مني، أسمعه آخر كل ليل رناوه في أذني يجعلنري أطيرر وأطيرر " -
   .(4)و يرقص و يرقصني "
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 ؟داللة الصوت بما أنه وجه آخر للبئر ما :مما يجعلنا نتساءل

 و عنردهاتأثر بره نتيجرة قروى أخررى، إال بما تلها ال صوت  -بطبيعة الحال -إن البئر  
برردالء المررزارعين، أو صرردى  امنهر البئررر صرروتين: صروت المرراء الررذي يسررتخرجنسرمع مررن 

بطبيعرررة الحرررال تررررتبط البئرررر بالمررراء، و رتبط تررر ولرررى صررروت ذات أخررررى، ففررري الحالرررة األ
عرررض أمامنررا مفرراهيم الخصرروبة والنسررل والتكرراثر والنمرراء والتجرردد، تي عنرردها ، ااألرض بهرر

 وهكرذا سريقودنا لرمزيرةصروت صردى الرذوات؛ يكون صوت البئرر في الحالة الثانية  بينما
نزواتره وشرهواته محكروم بطينيتره بلره السرحيقة، إنره جسرد الرربرات، كينونة الجسرد و مجاه

الصوت الذي تتواجه معه الشخصريات هرو صروت ذواتهرا، فوررائبه األرضية، و بالتالي 
ونزواتهرررا ومخاوفهرررا وأحالمهرررا، صررروت قرررادم مرررن عمقهرررا ليواجههرررا فررري  صررروت جموحهرررا

 الذوات األخرى.       بها اعيها وعالقتمس

: للبئررر دور آخررر فرري الررنص وهررو عمليررة التخلرريص النفسرري، ومرحلررة البئثثر/ المخلثثص -
 بجروار البئررما قبل االنعتام الجسدي، فالممارسات الطقسرية التري كران يؤديهرا "نصريب" 

والرحيررل بعيرردا عنرره لعرروالم  ،جمرروح الرربررة فرري االنعتررام عررن الجسرردعررن  تعبررر ،ةالقديمرر
رمرررز للخرررال  األبررردي عنررردما رمرررى  ، وهررري (1) خالصررره، وسرررعادته، و سررركينة روحررره

 طارم أخته بلقي  محاوال انقاذها من الزواج.

" طارم: سنذهب معا إلرى البئرر، سروف أخبئرش هنرات حترى مطلرع النهرار، وبعرد آذان  -
  (2)سوف أحضر ألطمئن عليش، وأعود بش للمنزل" الفجر

فير، يررا نجرروم، نحررو النجرروم، سررأجعلش تطيرررين كالعصررا" طررارم: سررأدلش علررى المشرري  -
يا قمر، يرا سرماء احرسري أختري بالبرل الصرغيرة، يرا سلسرلة الرذهب، يرا طيرور، يرا حكايرة 

ئرر ومرا يرزال الراعي الحزينة، احمي فراشتش من سكاكينهم )يقترب ويصعد فوم طرف الب
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يحملهرررا( هنرررا يرررا حبيبتررري لرررن يصرررل إليرررش أحرررد)يلقي بهرررا بقررروة فررري داخرررل البئرررر، صررررخة 
 (1)كبيرة("

تري سرقطت سماء أرضرية، درب للنجروم والقمرر، وبلقري  إحردى هرذه النجروم ال فالبئر هي
جسدها الطينري، لغبرار نجمري حرر طليرق، ال تحكمره قيرود المجتمرع وال  في البئر، محررة

 أعرافه.

الدينيرة و الثقافيرة نجرد "البئرر" فري قصرة  : و إذا مرا اسرتندنا إلرى المرجعيرةالبئر/ التحثول
سرريدنا يوسررف عليرره السررالم ترروحي لنررا برردالالت مغررايرة، فررالبئر هرري نقطررة التحررول لحيرراة 

لمصرر، فرىن "بلقري /  أخرى، لوالدة جديدة، فكما تحول يوسف من راعي للغنم إلى وزيرر
يررردة، و مرررن رحرررم البئرررر سرررتولد حقوقهرررا ومكانتهرررا فررري المجتمرررع، حيررراة جد المررررأة" سرررتعيل

         وستتحول من امرأة مهضومة الحقوم، إلى امرأة ذات كيان و مكانة اجتماعية.   

 ( البحر3

لري  لره وجرود مرادي كرالبئر، بحضوره األزرم عابر الذكر في الرنص، البحر ظل       
ررررم أنرره ورد فرري الررنص  ،كعالمررة للفقررر وشرردة الحاجررة والخررذالن ولررم يتكثررف حضرروره إال

ارتررربط بشخصرررية  فقرررط، وقرررد مررررات، إال أن مواضرررع ذكرررره ارتبطرررت بتلرررش المفررراهيم تسرررع
ا لمهنتره، فكرل مرا كران يفعلره السرمر "نصيب" الصياد الذي على ما يبردو لرم يكرن مخلصر

   والحديل حول البحر والغو .

 سنجدها ترد بهذه المعاني: في النص "البحر" ةعند تتبع كلمو 

، يررد البحرر كمفرردة قابلرة ألن يتحرول إليهرا في لعبة تحويل نصيب وصرباح لسشرياء -1
   ورد اسمه في أرنية األطفال  ي)عبدالحكيم( الذ
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" نصرريب: علررى رأيررش، ولكننرري صررراحة لررن أرترراح حتررى أتعرررف علررى عبرردالحكيم هررذا،  -
التحرررول لمررراذا مرررثال ال يتحرررول إلرررى )يبحرررل عرررن  الرررذي تحرررول مرررن أول؛ فبررردال مرررن هرررذا

 (1)المفردة( ...إلى البحر، أو حتى إلى أنثى مثال؟" 

، وهرو مصردر التعرب البحر مصدر رزم شحيح، ال يدر بالخير العمريم علرى العائلرة -2
 والجوع والبرد والفقر

ه "صباح: إذا كنت ال تريدني أن أخبز، اترت البحر وابحل لش عن عمل تتحصل منر -
 (2)على راتب ثابت ومعقول"

"نصررريب: اخررررس أيهرررا األبلررره، إنرررش سررربب تعبررري، لقرررد شررربع البحرررر منررري برررردا وجوعرررا  -
 (3)وفقرا"

 عيلالبحر من أسباب ال -3

 (4)"صباح: ... معاش أبيش التقاعدي ال يقدم وال يؤخر، ولوال البحر لمتنا جوعا" -

 لم يتبق من البحر إال أحاديل سمر -4

! فرررري جلسررررات والرررردت مررررع أصرررردقائه تنظرررررين لكرامتنررررا إن شرررراء هللا "صررررباح: وكيررررف -
 (5)الصيادين فوم الساحل، والكالم المائع عن زمن البحر والغو  والعنبر"

 المواجهة واشتباه الصوت به -5

ابقة كرران هررو مررن يجررئ، ركبررت "نصرريب: نعررم هررذه المرررة ذهبررت إليرره، فرري المرررات السرر -
 نزلت البحر، وجدفترب و االق
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 أكان هو البحر؟ :صباح

 (1)نصيب: ظننت أنه البحر، ولكنه كان شيئا آخر"

 مكان بديل قد يحقق الراحة والهدوء -6

" زينررب: سرررئمت المجمعررات االسرررتهالكية والحررردائق العامررة، أحرررب البحررر فررري المسررراء  -
 (2)وأثناء الليل، لنذهب إليه"

البحرررررر مطويرررررا فررررري سررررريام األحاديرررررل، يكتسرررررب معانيررررره مرررررن رويرررررة ظرررررل وهكرررررذا       
الشخصررريات لررره، و درجرررة ارتباطهرررا بررره، فهررري بطريقرررة مرررا تررررتبط بررره، وتنفصرررل عنررره فررري 

ذب وتنرافر اجرتالوقت نفسه، فالعالقة بين البحر وشخصيات " البئر" عالقة متوترة، برين 
برالجوع والبررد والفقرر، وبينمرا مستمرين، فبينما هو مكان كسب العيل، هو أيضرا المهردد 

الصرروت الررذي  مواجهررة هررو مكرران االسررترخاء واالبتعرراد عررن مشرراكل الحيرراة، يكررون مكرران
 يق  مضجعها ويجعلها في حالة من الخوف والترقب.   

 األماكن المغلقة:ب( 

د للشخصرريات مجررال تحركهررا، وفرري نررص "البئررر" الترري تحرردالصررغرى هرري األمرراكن       
 المغلقرة األمراكننرصرد فري الرنص  مغلقة عرن النفري والعزلرة والكبرت، وعبرت األماكن ال

  التالية:

 ( البيل 1

شرررركل البيررررت المكرررران الرررررئي  الررررذي تصرررراعدت األحررررداا فيرررره، فهررررو ملتقررررى أفررررراد       
ول الرذي المكران األرررم القيمرة المكانيرة للبيرت باعتبراره  و خاضع لسلطة األب، العائلة،

سررتقرار كونرره مصرردر األمرران واالترره المعنويررة الكبيرررة فرري قيمعرفرره اإلنسرران، ناهيررش عررن 
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البئررر" بهررذا التصررور الرروردي، فقررد شرركل تهديرردا والراحررة والمررالذ العرراطفي، لررم يكررن بيررت "
 .من قبضته وسلطته لتخلصمباشرا للشخصيات التي سعت ل

ملكيتره بالرذكورة، فهنرات بيرت  مرتبطرة يت" في النص سبعة عشر مرة،ورد لفا "الب      
 األب، و بيررت الررزوج، و إن تغيررر مفهرروم البيررت فرري حرروار "زينررب وسررمير" ليتسررع لمفهرروم

لعزلررررة/ للسرررراللم الضرررريقة/ ان "البيررررت" ظررررل مرادفررررا "الرررروطن" فرررري حرررردود ررباتهمررررا، إال أ
 .السجن/ السلطة الذكورية

 ( السينما/ الشارع2

سمير" نود اإلشارة إليها كونها أمراكن "و "حوار "زينبخرى في طي وردت أماكن مغلقة أ
، ومررن هررذه وفضرراءات بديلررة للررتخلص مررن وطررأة المكرران "البيررت" الررذي أفقرردهما حريتهمررا

لم تستطع تلرش األمراكن تحقيرق ، المقاهي، المراكز التجارية، و األماكن: السينما، الشارع
 إال وطأة و ضجرا.تزده  فهي لمالراحة النفسية للجسد، 

 فداءات نص "البئر":    -

ة الفضرراء المكرراني لرري  فرري حررد نخلررص لنتيجررة مهمررة مفادهررا أن قيمررممررا سرربق        
إنمررا فرري عالقترره بالشخصرريات الفاعلررة، ومحاولررة السرريطرة علررى الجسررد فرري طقرر  ، ذاترره

االنعترام، وهرذه العالقرة برين الجسرد والمكران تقودنرا لتصرور آخرر للفضراء، تصرور يتيحره 
، وعليررره يمكننرررا تحديرررد نررروعين مرررن الفضررراء الررردرامي، ب الررردرامي فررري الرررنصلنرررا الخطرررا

   .أحداا المسرحية مانسجت الكاتبة عبره

 ( فداء السلطة1

الررررنص محكرررروم بفضرررراء سررررلطوي كبيررررر، فهنررررات فرررري كررررل زاويررررة سررررلطة تمررررد يررررديها       
اجتاحتره رربرة عارمرة لجسرد، الجسرد الرذي ضرام مرن قيروده، و ق الخنام على هذا اوتضي  
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في التحرر، فطفرق يبنري عوالمره الخياليرة باستشرراف عوالمره الداخليرة، كران علرى الجسرد 
حتى ينعتق من أسره أن يبحل عرن صروته، أن ينصرت إليره، أن يتواجره مرع ذاتره، وهري 

ذا مررررا تتبعنررررا سرررركينته، ويبرررردأ برحلررررة االنعتررررام، وإمرحلررررة ال بررررد منهررررا حتررررى ينررررال الجسررررد 
تجتمع مشركلة هرذه تتكون من فضاءات صغيرة،  طة داخل النص سنجدهافضاءات السل

 في عالم الشخصيات. شيءالسلطة التي تتحكم بكل 

العالقرررات برررين صرررارت أبررررز مرررا نلمحررره فررري الرررنص الهرميرررة التررري : سثثثلطة ذكوريثثثة)أ( 
الشخصرريات، وهرري هرميررة تنتمرري لواقعنررا االجتمرراعي، فالسررلطة المطلقررة فرري يررد الررذكر/ 

الررزوج/ االبررن، وهررذا القررانون القرراطع فرري البيررت العربرري ال يمكررن تجرراوزه بحررال مررن األب/ 
األحرروال، ألنرره يعبررر عررن منظومررة اجتماعيررة متوارثررة، والخلررل فيهررا يعنرري إحررداا زعزعررة 

األب صراحب السرلطة المطلقرة في النظام واالستقرار، وهذا ما حردا فري نرص " البئرر" فر
 "سررمير"ترروفير المعيشررة المناسرربة ألفررراد عائلترره، وواجباترره كمررا ينبغرري مررن حيررل  لررم يررؤد

يقررام النظررام الررذكوري الررزوج ريررر قررادر علررى اإلنجرراب الررذي هررو رمررز الررذكورة وبموجبرره 
العقليررة البسرريطة هررو خرررم آخررر فرري هررذا النظررام الررذكوري،  " بقدراتررهطررارم "السررلطوي، و

حكم، إال أن فجميرررررع ذكرررررور "البئرررررر" ريرررررر مرررررؤهلين ألن يكونررررروا فررررري مركرررررز السرررررلطة والرررررت
ترركيبتهم الفسريولوجية تمررنحهم حرق السرلطة بحكررم ذكرورتهم ولري  اسررتحقاقهم، لهرذا ظلررت 

مررن هررذا الجسررد تحرررر نسرراء "البئررر" يعررانين مررن التشررظي والترروتر والحيرررة والرربررة فرري ال
يضررا لرربررات الجسررد، ونتيجررة لسررلطة الررذكر فرري الوقررت الررذي يخضررع أالررذي هررو خاضررع 

بررل فرري التعامررل مررع العررالم خررارج سررلطة الررذكر،  قرردرتهن "البئررر"هررذه السررلطة تفقررد نسرراء 
     .امتدادا لهذه السلطة حيان كثيرة يكن  وفي أ

تفررض شركلت العرادات والتقاليرد سرلطة أخررى  :سلطة اجتماعية)العادات والتقاليثد()ب( 
، عبر الحردا، برل وتغيرر اتجاهرات األحرداا رهاوتوجه مسا سيطرتها على الشخصيات،

تبرردي النسرراء طواعيررة أكثررر وخضرروعا أكبررر ، و سررلطة نافررذة علررى شخصرريات " البئررر"فلهررا 
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التي تقرب  بيرد مرن حديرد علرى كرل  االجتماعي لها، فهن صوت المجتمع، و يد القانون 
وهرري مررا  "بلقرري "تررزويج  عنرردما قررتررا "صررباح"و "زينررب"، كمررا فعلررت مررن يكسررر سررلطتها
أييرررردا مصررررورا اجتماعيررررا مقبرررروال، وت تجرررردا وجررررل يكبرهررررا أعوامررررا كثيرررررة، زالررررت صررررغيرة بر 

 ةمررن قبضررة سررلط "زينرربفرري الوقررت نفسرره ال تفلررت " ، ومجتمعيررا متواطئررا مررع ررباتهمررا
فهرررري ال تملررررش الطفررررل الررررذي يجعلهررررا ذات مكانررررة  ،المجتمررررع والنظرررررة الدونيررررة والتهمرررريل

، اجتماعيرررة مرررع انهرررا ليسرررت السررربب فررري ذلرررش، لكرررن المجتمرررع ال يعتررررف بعجرررز الرررذكور
لعلرره يسررتطيع إرجرراع  الترري تسررتقطع مررن مررا تكسرربه مررن بيررع الخبررز " للباصررر" "باحصرر"و
خزينررة"  لعلهررا تسررتطيع أن تهررب زينررب بسررحرها الطفررل "لباصرررة و  لمررن جنونرره،  "طررارم "

 .المنتظر

العادات تؤثر بشكل كبير على نساء " البئر" ونهاية تلش السلطة واقع لم يتغير، برل زاد  
 والمجنون ظل على جنونه، وبلقي  سقطت في البئر. سوءا، فزينب لم تنجب،

للواقرررررع سرررررلطة ال يمكرررررن تجاهلهرررررا، وال يمكرررررن السررررريطرة عليهرررررا أو  الواقثثثثثع:سثثثثثلطة )ج( 
مقاومتها، إنها سلطة قهرية تجعل الشخصيات في حالة استسالم تام، إنهرا السرلطة التري 

التحليررررق واالبتعرررراد عررررن أرض واقعهررررا، إلررررى فرررري جعلررررت األجسرررراد خررررائرة القرررروى، تررررررب 
إنه واقع ال يمكن الفكات منه إال برالموت و هرذا مرا فضاءات أرحب من السعادة والفرح، 

ويمكننرا التري لرم تسرتطع الخرال  مرن واقعهرا إال بالسرقوط فري البئرر،  "بلقري "حدا مرع 
 رصد واقع الشخصيات في النقاط التالية:

 الفقر وضيق العيش:

... في رأيرش لمراذا أعجرن وأخبرز؟ حبرا فري لهيرب التنرور؟ ال  هللا، إنهرا ظرروف "صباح: 
 (1)المعيشة، وطلبات الباصر"

                                                           
 .100المرجعالسابقنفسه،ص(1)
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"صرررباح: ألنرررش بعيررردة عرررن المسرررؤولية تقرررولين ذلرررش، معررراش أبيرررش التقاعررردي ال يقررردم وال 
 (1)يؤخر"

 فقدان الحب والعاطفة الزوجية

 "صباح: منذ متى ونحن لباسان؟! -

 ديد في اللعبة؟نصيب: تقصدين ال ج

 صباح: )بندم وحزن( لقد أهديتش نفسي منذ قالوا حرمة ورجل، زوج وزوجة.

 نفسه، لقد سلمت لش روحي وجسدي. شيءنصيب: وأنا أيضا فعلت ال

صباح)مسرررتنكرة(: سررررلمت جسرررردت فقررررط، أمررررا روحرررش فمررررا زالررررت تمررررارس طقوسررررها بعيرررردا 
 (2)عني"

 :"زينب" عدم إنجاب

اليوم عصفورا حقيقيا، و برررم ذلرش أدعري أننري سرعيدة، ألري  زينب: نحن ال نملش حتى 
 الطفررل هررو أصررغر و أبسررط وطررن نحبرره ونريررده و لكننررا ال نسررتطيع؟ )تسررخر مررن نفسررها(

مررررأة أنرررا؟ ألعرررب مرررع المخررردة بررردال مرررن اللعرررب مرررع طفرررل، لقرررد مللرررت هرررذه السررراللم أيرررة ا
 (3)الضيقة"

، فيلجرررررآن صررررريب مرررررن آالمهررررراوحررررردها، فوالرررررداها لهمرررررا ن "زينرررررب"ي مسرررررألة ال تخرررررص وهررررر
 لمساعدتها عن طريق "الباصرة"

 " زينب)تقترب من أبيها(: لقد تجرحت عيوني من فرط البكاء

                                                           
 .100المرجعانفسه،ص(1)
 .94-93المرجعنفسه،ص(2)
 .106المرجعنفسه،ص(3)
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 صباح)تحتضنها(: سآخذت ردا عند خزينة الباصرة، يقولون)تفرش( جيدا

 (1)نصيب: ... يا الغالية إذا عجزت خزينة فسيكون لنا شأن آخر"

 الزواج القسري 

 (2)أريد الزواج يا طارم، الموت أهون عندي""بلقي :  هللا ال 

 :األبوي  فقدان الحب

 (3)"طارم: أبي ال يحبني، و أنا أحبه؛ لكنني أررب أن أكون عصفورا يطير"

 (4)"صباح: كان قدرنا أن كنت أنت النقطة السوداء، يا ليتنا ما نمنا ذلش اليوم"

، مقيردواقرع خرانق  لكنرهنفسري، و بين واقرع اجتمراعي اقتصرادي الشخصيات  واقعيتلون  
ين احتياجرررات الجسررررد والواقرررع الررررذي يشرررعرها برررالعجز، وقلررررة الحيلرررة، يشررررعرها برررالتمزم برررر

 عيشه.ت

 ( فداء الغناء2

، فهررو صرروت آخررر للشخصرريات، ول حركررة وفعررل فيررهأمسرركون بالغنرراء منررذ الررنص       
الحاضررررر ي قنرررروات وللمكرررران، وللزمرررران، صرررروت ينسرررراب مررررن ذاكرررررة الترررراري ، ويجررررري فرررر

نه آه أبدية تمتد من لحظة خلقها إلى لحظة سماعنا لهرا، وتسرتمر ، وكأباألحزان مشحون 
، و قررررد اختررررارت الكاتبررررة نغمررررة " السررررني" البعيررررد اآلترررريفررري امترررردادها عبررررر الررررزمن حيررررل 

                                                           
 .122المرجعالسابقنفسه،ص(1)
 .127المرجعنفسه،ص(2)
.136المرجعنفسه،ص(3)
.120المرجعنفسه،ص(4)
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" و هو صوت النغمة التي سرتطغى تتحرت الشخصيات واألحداا على إيقاعه الحزينة، 
 (1)إنها نغمة األسر"على مناخ المسرحية كلها، 

 غناء األطفال:)أ( 

يبررردأ الغنررراء مفككرررا ريرررر منسرررجم المعررراني، و ال يمكرررن فهرررم مغرررزاه أو دالالتررره، ال       
، ، وصروت طفررولي يعررزف أرنياتره األولررى علرى أوتررار الررزمنسرروى البعثررة والتفكيررش شريء

 ولى لتفتح األشياء.حيل البدايات األ

 تحول من أول من أول            ا طيرة طيري طيري رررررري

 قررررررررررررررررررررررررررررررواللبن من الب  روس جابت صبي          ررررالع

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررريبغي المط     مي على سيدي        رررررررررررررسل

 جرررررراب لي ثوب حرير            وعلي يبغي الحرررررررررررررررير

 سيدي سررررررررررررررررافر مكة             والحشيل من الجبرررل

 عدت عليه حمررررررررررررامة             جاب لي ثوب العكة

 جرررررررررررابت صبي صبي             و المفتاح عند النجار

 والمندوس عند العروس           و علي يبغي اللبرررررررررن

 سمررررررررررررررررررراته علي علي           والنجار يبغي الفلوس

 عبدالحكيم تحول تحول          يا طيرة طيري طيري 

                                                           
 .81المرجعنفسه،ص(1)
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مجررررد كلمرررات ريرررر أنهرررا للوهلرررة األولرررى نظرررن أن هرررذه األرنيرررة ال معنرررى لهرررا، و       
ا، تفرات إليهرلاال ن موضرعها فري الرنص يحملنرا علرى، وجمل رير مترابطرة، إال أمنسجمة

 وبنائهرا إن هرذه األرنيرة المفككرة عنرد تجميعهرا. صتشكل فاتحرة الرن ، فهيوفهم دالالتها
حكايرة متكاملرة العناصرر مرن حيرل الشخصريات و الحردا، تشكل ، بصورة أخرى سردية

فهنرررات امررررأة/ العرررروس، وهررري الشخصرررية الرئيسرررة فررري الحكايرررة التررري تتعلرررق بهرررا جميرررع 
نجبرررت طفرررال اسرررمه )علررري(، جميرررع الخطررروط الدراميرررة، فرررالعروس أ األلفرررا  و تعرررود إليهرررا

ررررم بسرراطته هررو صررعب المنررال، فالحليررب ي الحليررب كأبسررط احتياجاترره، لكنرره يررررب فرر
فري الجبرل، ولرن ينمرو إال برالمطر، لنصرل  لبقر، والبقر يحتاج لعشرب والعشربيأتي من ا

فهري ريرر قرادرة  لطفلهرا،لعروس/ األم على الحليرب لنهاية أنه ال يمكن أن تحصل هذه ا
مررن  تحررول" مكررة، لكنرره مسررافر  "عبرردالحكيم"والررده علررى إرضرراعه وترروفير الحليررب لرره، و 

و كمررا تبرردأ األرنيررة لتبقررى هررذه العررروس وحيرردة بررال معرراون لهررا علررى أعبرراء الحيرراة،  أول"
و إعرررررالن حقيقرررررة تحرررررول وتغيرررررر وتبررررردل  ،بتحميرررررل المرررررتكلم الحمامرررررة السرررررالم واالشرررررتيام

وبررين يجعلنررا نررربط بررين األرنيررة مررا ، وهررذا ، فهرري تنتهرري بررنف  مررا ابترردأت برره"عبرردالحكيم"
أة/ صررررباح و زوجهررررا الحاضررررر الغائررررب امررررر حكايررررة الررررنص، فررررالنص قررررائم علررررى حكايررررة 

وال تنجرب المررأة التري تترزوج  "زينرب"ن في الدائرة نفسرها، بنتيها اللتين تسيرااو ، "نصيب"
لتري فري طريقهرا للرزواج مرن رجرل مترزوج يكبرهرا برأعوام؛ ا "بلقري "بسبب عقرم زوجهرا، و 

وكرررأن الرررزواج واإلنجررراب هرررو معرررادل كينونرررة المررررأة فررري  إلكمرررال الررردائرة والمسرررار نفسررره،
حكايرة ريراب تعكر  ال وهرو "عبردالحكيم" كمرا فري األرنيرة. المجتمع، لهرذا فهري "عرروس"

مسرراندة والعررون و إرفادهررا الحمايررة وال مررن حيررلالوظيفررة الحقيقيررة للرجررل فرري حيرراة المرررأة 
 فعل رائب في الحكاية. الحياة السعيدة، و هوبمقومات 

ترره الترري شرركلت ثيمررة حاضرررة فيرره، خرررى فرري الررنص، و بنيررة مررن بنياالغنرراء لغررة أ      
ال يمكرررررن فصرررررله عرررررن نسررررريج الرررررنص، فهرررررو مررررررتبط برررررالمعنى الررررردقيق لحررررروارات بحيرررررل 



96 
 

ويتزوجون ال ينسون الغناء( يعتبرر رنراء الشخصيات، ففي اللوحة الثانية )الذين يكبرون 
 (1)صررباح "العررروس جابررت صرربي، سررماته علرري، وعلرري يبغرري اللرربن، واللرربن مررن البقررر"

ولرررى، والخرررروج مرررن حالرررة الطفولرررة حرررة األبهرررذا الترتيرررب واالنسرررجام بعرررد تفكيكررره فررري اللو 
عنررى الموضررع بالررذات تقودنررا لم فرري هررذاالمزيفرة الترري عاشررتها الشخصرريات، نجررد األرنيررة 

التحول واالنتقال من حالة الطفولة إلى عالم الكبار مع بقاء األسئلة حول مسار األشرياء 
هو مسارها داخل الحياة نفسرها، فاألسرئلة لمراذا الصربي اسرمه علري  ي، الذداخل األرنية
بقايررا أسررئلة تتالعررب بحقيقررة ؟ ولمرراذا الحشرريل مررن الجبررل ولرري  مررن القمررر ؟ولرري  خالررد

أكبررر مررن ذلررش و هرري إبقرراء معبررر عنهررا، بررل يبتعررد الغنرراء بنررا لوظيفررة والغنرراء شررياء، األ
 .وسبب رفضها الزواج "بلقي "بال قيود، وهذا ما نستشفه من كالم  االجسد حر 

" بلقرري : لررن أتررزوج، ألن الررذين ال يكبرررون يغنررون، وأنررا أريررد أن أرنرري ألجررل عيررون  -
 (2)المطر"

رأة نفسررها الترري عروسررا وأنجبررت عليررا، هرري المررو هررذه المرررأة الترري كبرررت وصررارت       
كمررا المرررأة بمطلررق وجودهررا فرري أي مكرران وعالقتهررا بالرجررل، بررل هرري اسررمها "أم مبررارت"، 

 في أرنية األطفال في اللوحة الرابعة )األطفال والذئب( 

 طفال معا: هال بيل هال بيل يا حيا أم مبارتاأل" 

 هال بيل هال بيل يا حيا أم مبارت

 ذئب: أنا الذئب بكلكمالولد ال

 (3)"الفتاة األم: وأنا أمكم بحميكم

                                                           
 .97المرجعالسابقنفسه،ص(1)
 .101المرجعنفسه،ص(2)
 .114المرجعالسابقنفسه،ص.(3)
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الغنررراء برررافتراس الرررذئب أوالد األم لتجرررد نفسرررها وحيررردة، فتصررررخ ينتهررري  وتنتهررري اللعبرررة و
بأطفالهررا وهرري ترررك  خوفررا مررن الررذئب الررذي يريررد افتراسررها هرري األخرررى " إلررى البئررر يررا 

 أوالدي اهربوا إلى البئر"

 غناء الكبار:)ب( 

والمنسراب علررى جنبررات  ،فري اللوحررات األولررىرنرراء األطفرال هررو الطرراري إذا كران       
 يظهرررر الكبرررارالطفرررولي، و  تختفررري كلمرررات الغنررراءة، ففررري اللوحرررات التاليرررة المعنرررى والداللررر

، يغلررررررف يتبرررررردل الغنرررررراء إلررررررى نغرررررم حررررررزين ضرررررربابيبحمرررررولتهم مررررررن الهمرررررروم واألحرررررزان، و 
الغائرب تصردح الحنراجر "يرا هيييره يرا بروه، وإن  ، فعند انتظارالشخصيات و يمس المكان

شاء هللا تجيبوه " وعندما تحزن ويعتصرها األلم تغني بحزن وترقص األجساد على نغمرة 
الحزينرررة تنتشرررر كرررالظالل خلفهرررم تنسرررل مرررن برررين  "الررردان المرباطيرررة، بينمرررا نغمرررة "األسرررر

 فراحها.أبياض ، فتستوطنها وتحتل قي بقتامتها على مالمح األشياءالزوايا و تل

، نسرمع "الزراريرد" ونتروهم الفررح، لكننرا أمرام الغنراء لرن "بلقري "و في رناء عررس        
 للمرأة  نشعر إال بعبء كبير، ونظرة دونية من الذوات األخرى 

 "عروسة عروسة مو دورين؟  

 إبرة دور -

 عروسة عروسة حالمو اإلبرة؟

 حال الخيط -

 عروسة عروسة حالمو الخيط؟ -
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  (1)"حال الكي  -

وتتواصررل األرنيررة فرري ارتباطهررا المنطقرري باألشررياء فرراإلبرة ترررتبط بررالخيط، والخرريط يرررتبط 
، ةالعشررة الجائعربالكي ، والكي  يرتبط بالبي ، والبي  يوصلنا لبطرون أوالد العرروس 

وبهرررررذا ، " حرررروه علرررريل إنترررري وأوالدش" عليهررررا حسرررردا لكثرررررتهم لتنتهرررري األرنيررررة بالرررردعاء
إن هررذه األرنيررة ليسررت أرنيررة  شرررة.المنطقرري بررر "العروسررة" سررينتهي برراألوالد الع فاالرتبرراط

التري كانرت فرري االرنيرة الطفوليررة المفككرة أن مسررؤوليتها  ، إنهرا أرنيررة ترذكر العررروسفررح
، و أنهرا مرا زالرت برال اسرم بأعبراء جديردة في الحياة ستزداد، وأن "عليًّا" سيصرير لره أخروة

كيران و الاالسرم و ، الشخصرية ذات "نصريب""عبردالحكيم" أو فهي مجررد "عروسرة" بينمرا 
وسريمارس  (2)رنية المفككة "يا طيرة طيري طيري طيرري طيرري"الوجود، فهو حمامة األ

حمررد الكبيررر" وهررو طقرر  مرررتبط بالسررحر والشررعوذة، هررو علررى نغمررة "أ االنعتاقيررة طقوسرره
         ت. طق  يحتفل به الجسد ليصل إلى حالة التحرر والتفرد مع الذا

و تخررتم الحكايررة نفسررها كمررا ابترردأت بغنرراء األطفررال ورقصررهم " عبرردالحكيم تحررول، تحررول 
 (3)من أول"

تسركن  ال يتوقرف الغنراء، والالزمران والمكران، فر داللة على ديمومة الحكاية ودورانها عبرر
ما دامت المرأة ظرال للرجرل، ومرا دام الرجرل يتبروأ رأس  شيءحركة األجساد، و ال يتغير 

 الهرم االجتماعي.

 

 

                                                           
.132المرجعنفسه،ص(1)
الكاتبةاللوحةالثامنةبـ)ياطيرةطيريطيريطيريطيري(وهوشطرمناألغنيةالمفككةالتيعنونت(2)

غناهااألطفالفيبدايةالمسرحية.
 .139المرجعالسابقنفسه،ص(3)
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 الفصل الثالث

 سيمياء المسموع والمرئي في عرض مسرحية البئر
 

 جريبيت"البئر" والتيار ال مسرحيةعرض  -

 أداء الممثل ئيةأوال : سيميا

 السينوررافيا ئيةثانيا: سيميا

 اإلضاءة -

 الديكور -

 والمؤثرات الصوتيةالموسيقى  -

 الفضاء المسرحي ئيةثالثا: سيميا

 العالمة اإلشهارية ئيةرابعا: سيميا

 التلقي ئية: سيمياخامسا
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 والتيار التجريبي: عرض مسرحية البئر

ينتمررري عررررض مسرررررحية "البئرررر" للمسرررررح االحتفرررالي التجريبررري، وهررررو تيرررار اجترررراح       
مفاهيم العالم حول األدب والمسرح، مبعثره التمررد علرى القرديم والتجريرب لخلرق حالرة مرن 

التجريرررب فررري معنررراه الحقيقررري هرررو تصرررادم "فررررالغرائبيرررة و الخرررروج عرررن السرررائد المرررألوف، 
ررررررررات والمحظررررورات والمحرمررررات، فرررراألمر يتعلررررق بالئحررررة طويلررررة وعريضررررة مررررن الممنوعررررر

بكتابرة مرا لرم يكترب، وبتقرديم مرا لررم يقردم، والردخول فري الفضراءات الجررررديدة، وهرو ينطلررق 
مررن نزعررة علميررة خالصررة، ال ينطلررق مررن الررذات ولكررن مررن األشررياء، وبرررررررذلش فهررو لرري  

   (1)وانين التي تسكنها".روية وإنما هو فعل الستنطام األشياء، والستخراج القواعد والق

 مفهوم المسرح التجريبي

 في الواقع إنه من الصعوبة بمكان إيجراد تعريرح محردد لمفهروم المسررح التجريبري،      
يعرف معجم المصطلحات الدراميرة  و إال أن الجميع يتفق على انه خروج عن المألوف،

فرري مجررال اإلخررراج أو  المسرررح الررذي يحرراول أن يقرردمالمسرررحية المسرررح التجريبرري بأنرره "و 
النص الدرامي أو اإلضاءة أو الديكور ...إل  أسرلوبا جديردا يتجراوز الشركل التقليردي، ال 
بقصررد تحقيررق نجرراح تجرراري، ولكررن بغيررة الوصررول إلررى الحقيقررة الفنيررة، وعررادة مررا يتحقررق 
هرذا التجرراوز عررن طريررق معارضررة الواقررع والخرروج إلررى منطقررة الخيررال، بررل والمبالغررة فرري 

مسرررح يكرررس نفسرره للبحررل بأنرره "، ويعرفرره بررافي  (2)الخررروج فرري بعرر  األحيرران"ذلررش 
عن صيو جررررررررررديدة للتعبيرر، وعمرل علرى الممثرل، وطررح للتسراوالت حرول مكونرات الفعرل 

و التعريرررح علرررى هرررذا النحرررو يكررراد يرررربط فكررررة المسررررح التجريبررري بطبيعرررة  (3)المسررررحي"
المعامرل ، فالمعمل حيل نختبر كل عناصرر العررض المسررحي بحرررثا عرن تقنيرات جديردة

                                                           
مجلةينظر:برشيد،عبدالكريم:المسرحوالتجريبوالمأثورالشعبي"بينالفنوالصناعةوالعلمواإليدلوجيا"،(1)

.16،ص1995،4فصول،المجلدالثالثعشر،العدد
 .218حمادة،إبراهيم:مرجعسابق،ص(2)
.25،ص4،1995،العدد13حافظ،جالل:مالحظاتعنالتجريبفيالمسرح،مجلةفصول،المجلد(3)



101 
 

المسرررحية هررري أيضررا مسرررارح تجريبيرررة تبحررل فررري مجرررال تقنيررات الممررررررثل واإلخرررراج دون 
تجررررررررررررريبي " اتجاهررررا " فنيررررا هرررردف تجرررراري، ففرررري إطررررار هررررذا المفهرررروم يصرررربح المسرررررح ال

معاصررررا، وهرررو كرررذلش " حركرررة " أو " تيرررارا " يسرررعى إلرررى البحرررل عرررن أسررراليب مسررررحية 
   (1)جديدة للتعبير.

ى الحريررررة وهررررو إن التجريررررب الحررررق هررررو محاولررررة جررررادة للخررررروج مررررن المملوكيررررة إلرررر     
النقرراد وقواعررررردهم  جاذبيررة –ر مررن ) جاذبيررة الشرربات وإرررراءات الجمهررور محرررررررراولة للتحررر 

وجاذبيررة المسرررح  الكامررل وريرهررا ( ، فالتجريررب حررررررية  –جاذبيررة المركزيررة  –المدرسررية  
باألسررراس وهرررذه الحريرررة تقررروم أساسرررا علرررى االختررررام وعلرررى محاولرررة النفررراذ إلرررى الجانرررب 
اآلخررر، و هررو مسرررح آخررر لرره لغررة أخرررى، مسرررح مشرراك  ومشررارب، وشرررط التجريررب 

واتررره أن يكررون مسررررحيا وأن يتررررررررم فعررل التغيررر داخرررل ثوابررت المسرررح وبأد المسررررررررحي هررو
  (2).وفي أدواته الخاصة والخالصة

 خصائص المسرح التجريبي 

جرررراء التيررررار التجريبرررري كنهايررررة تاريخيررررة للبحررررل عررررن الررررذات، ومواجهررررة اإلنسرررران       
علرررررى روح زمرررررات التررررري تحكرررررم الخنرررررام ه، والتعبيرررررر عرررررن هرررررواج  الرررررنف ، واأللقضرررررايا

مخاوف، والسريطرة علرى االستمرار والتجديد، هي الحاجة إلى إيجاد وسيلة للتعبير عن ال
ررم إنسان هذا العصر بعردما مرر بسلسرلة مرن النكبرات التري زعزعرت يقينره القلق الذي أ 

وإيمانررره بالمسرررتقبل، لهرررذا فالمسررررح التجريبررري جررراء ليعبرررر عرررن حالرررة واحررردة تشرررترت فيهرررا 
اء، ممرررا يجعلررره عالميرررا ال يخرررص الرررة اليرررأس والضرررياع واالنكفرررشرررعوب األرض و هررري ح

مرررن الشرررعوب إنمرررا يعكررر  ذات اإلنسررران أينمرررا وجررردت فررري بقررراع األرض، ويمكننرررا  شرررعبا
 تحديد خصائص أخرى للمسرح التجريبي على النحو التالي في النقاط التالية:

                                                           
 .25ينظر:المرجعنفسه،ص(1)
 .21-16ينظر:برشيد،عبدالكريم،مرجعسابق،صص(2)
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 تجاوز المألوف -أ

و  ،ومتروارا ،ومرألوف وسرائد ،معلربيمتاز المسرح التجريبي بتجراوزه لكرل مرا هرو       
يمرات تتمثرل فري تحميرل العمرل التجريبري إمكانيرة واخترام الثوابت عبر ث ،بالجديد اإلتيان

تجررراوز الخطررروط الحمرررراء البنيويرررة والشررركلية مرررن خرررالل ) جسرررد ، فضررراء ، سرررينوررافيا ، 
 أدوات (. 

 الدور الريادي للمخرج -أ

عشررر، ظهررر  واخررر القرررن التاسررعوالتهمرريل، وفرري أن طويررل مررن الغيرراب بعررد زمرر       
منظومة العمل المسرحي، المكانة التري طالمرا انفررد بهرا كتراب  المخرج ليحتل مكانته في

المسررررح عنررردما كرررانوا يخرجرررون مرررا يكتبرررون، ولهرررذا فرررالمخرج مرررن الكيانرررات الجديررردة التررري 
لعمليرة المسررحية ظهرت بوالدة المسرح الحديل، وسررعان مرا اتخرذ دور المسريطر علرى ا

برمتهرررا لررري  علرررى الكاترررب فقرررط برررل علرررى بقيرررة الفنرررون التررري تشررركل باجتماعهرررا العررررض 
المسرررحي،" فررالمخرج لررم يخضررع لقانونرره الفنررانين اآلخرررين فرري المسرررح، بررل عررزلهم، وفرري 

وكرررران هررررذا التحررررول الجررررذري مرررردعاة ألن يفسررررح  (1)بعرررر  األحيرررران حررررولهم إلررررى عبيررررد"
ذوره فررري تربرررة المسررررح، وبلرررو ذروتررره فررري تيرررار المسررررح المجرررال للمخررررج حترررى يثبرررت جررر

 التجريبي، استكماال لسلسلة التمرد على العرض المسرحي.

 عالمية المسرح التجريبي -ب

من الالفرت للنظرر فري تيرار المسررح التجريبري اننرا ال نجرد أعالمرا تنسرب أسرماءهم       
لعروض مميزة لمسرحيات تجريبية، مهما كانرت مسرتوياتها الرفيعرة مرن الجمرال واإلبرداع، 
خالفررا لمررا يحرردا مررن نسرربة أعررالم مجررددين ألعمررالهم الترري أبرردعوها وجررددوا فيهررا، ويعررود 

لمسررررح التجريبررري "يقررروم علرررى اسرررتكمال الكمرررال فررري اسرررتخدام السررربب لكرررون اإلبرررداع فررري ا

                                                           
 .16،ص2003بلبل،فرحان:المسرحالتجريبيالحديثعالمياوعربيا،دارحورانللطباعةوالنشر،(1)
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الموروثرررات التجريبيرررة ولررري  ابتكارهرررا، وبرررذلش صرررار اسرررم المسررررح التجريبررري هرررو العلرررم 
ن صرارت عرروض المسررح ومن نتائج ذلش أ (1)المعروف ولي  المبدعون هم األعالم"

تري تتميرز بهرا دولرة التجريبي متشابهة في كرل مسرارح العرالم، رررم الخصرائص الثقافيرة ال
وروبرررري أو يمكنرررره حضررررور مسرررررح تجريبرررري انجليررررزي أو أعررررن أخرررررى، فررررالمتفرج العربرررري 

صرررريني دون أن يشررررعر بفررررارم كبيررررر بررررين تلررررش العررررروض، وممررررا يؤكررررد عالميررررة التيررررار 
التجريبي جمع العروض التجريبية على اختالف منابتها الثقافية في مهرجران يحمرل اسرم 

مرا هرو سرائد فري مهرجانرات المسررح األخررى والتري تطلرق  المسرح التجريبي على خرالف
تزامنررت والدترره فرري العررالم كلرره دفعررة واحرردة عليهررا أسررماء المرردن الترري تنتمرري إليهررا، فقررد 

 لعشرررين ، لررم يحمررل شرررف والدترره اسررم محررددلقرررن اتقريبررا خررالل العقرردين األخيرررين مررن ا
أرابرال، فهرو مسررح  وفرنانردو ين يونسكو وصرموئيل بيكرتكمسرح الالمعقول على يد يوج

أمريكرررري.. الكررررل سرررراهم ويسرررراهم فرررري تطررررويره ووضررررع  –عربرررري  –الكررررل بامتيرررراز أوربرررري 
       ه.خصائص

 تدمير عناصر العرض -ج

فررري مسررريرة التطرررور التررري مرررر بهرررا المسررررح نجرررد ستانسالفسررركي والرررذي يعرررد أعظرررم       
زن لفرن المسررح، يحردد المخرجين وأستاذهم والذي يعرود لره الفضرل فري وضرع مرنهج متروا

المسرح في أربعة عناصرر: الكاترب والممثرل والمخررج والجمهرور، و ظلرت العناصرر تلرش 
ي سربغه ستانسالفسركي تراح الطرابع العلمري الرذتراتبيتها الهرمية داخرل العررض، وأقائمة ب

شررغال إلررى أقسررام علميررة اختصاصررية، انفرررد علررى المسرررح وأشررغاله، ألن تتحررول تلررش األ
ها كفرررن وسرررمة إلبرررداعهم، و مرررع التقررردم العلمررري فررري القررررن العشررررين تقررردمت بهرررا مبررردعو 

االختصاصات المسرحية وتمايزت عن بعضها الربع ، بتزايرد التجرارب المسررحية، إلرى 
أن بلغت ذروتها في المسرح التجريبري؛ لينعطرف هرذا األخيرر انعطافرا حاسرما يظهرر فري 

                                                           
 .22المرجعنفسه،ص(1)
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ل جديرد بمحتروى وعناصرر جديردة تدمير عناصر العرض المسرحي، متحوال المسرح لشرك
مغايرة لما كان سائدا قبله، و كان نتاج تدمير عناصر المسررح سريطرة المخررج واحتكراره 
وظرررائف العمرررل المسررررحي مررردمرا عناصرررر المسررررح األخررررى الكاترررب والممثرررل والجمهرررور، 

 جاعال منها مجرد عناصر ثانوية. 

 ويمكننا تلخيص هذه الخاصية في النقاط اآلتية:

لتجريرررب، والرررتخلص مرررن الفكررررة ، و تقرررديم إخضررراعه لغرراء سرررلطة الرررنص وتفكيكررره و إل -
 .عد لغة العرض بأكملهاح المجال لسداء الحركي الذي يفسحالة إنسانية عامة، إل

 المخرج هو المتسيد األوحد على العرض التجريبي. -

الحرروار السررردي  الممثررل مجرررد أداة للتشرركيل الحركرري علررى الخشرربة، وفررق مررا يقتضرريه -
 المركب.

السرررينوررافيا هررري بطلرررة العررررض التجريبررري وهررري صررراحبة اللغرررة المبهررررة علرررى خشررربة  -
 المسرح إلى جانب الممثل ولغته الملفوظة.

المسرررح التجريبرري أهمررل الجمهررور فهررو لرري  معنيررا بجررذبهم بالقرردر الررذي يسررعى فيهررا  -
     .  لعرض حالته اإلنسانية بما يتاح له من أدوات تجريبية

 مسرح الحالة -د

هررررم خصررررائص المسرررررح التجريبرررري رفضرررره لسفكررررار الجرررراهزة، فواقررررع مررررا لعررررل مررررن أ       
يعرضررره علرررى خشررربة المسررررح هررري حررراالت إنسرررانية وحقرررائق حياتررره التررري ترررؤطره بحالرررة 
شعورية معينة، ولهرذا فالشخصرية تخررج مرن خصوصريتها الذاتيرة إلرى عموميرة اإلنسران، 

العرررض المسرررحي كالفضرراء والررديكور وحركررة الممثررل ولرري   والترري تعبررر عنهررا مفررردات
، ولهرذا الحوار الملفرو  إال مرا اعتمرد علرى نصرو  قويرة قديمرة وهري علرى نطرام ضريق
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فعالرره و يقومررون بررىبراز السررلوت اإلنسرراني وألممثلررين محترررفين فالمسرررح التجريبرري بحاجررة 
العتمرررراد علررررى أفكررررار انفعاالترررره، معتمرررردين علررررى جهررررودهم ومهرررراراتهم المسرررررحية  دون ا

 الكاتب.      

محمرررد الهنرررائي، حررراول أن يقررردم لمخررررج مسررررحية "البئرررر" محاولرررة تجريبيرررة ل جررراءت      
جديرردة لررنص الكاتبررة آمنررة الربيررع، مسررتفيدا مررن المرروروا الثقررافي  سررمعية قررراءة بصرررية

وعمران  الرذي تنتمري إليره الكاتبرة، والفلكلوري لبيئتين عمرانيتين مختلفترين: عمران الجنروب
قرد ، بكرل مرا فيهمرا مرن مخرزون تراثري وبيئري وثقرافي، و الذي ينتمي إليه المخررج الداخل

سرار الهنرائي فرري عرضره علرى خطررى نرص الكاتبررة، مرع تصررفه برربع  الغنراء الشررعبي، 
 كما انه تخلى عن اللوحة السادسة واللوحة الثامنة فري الرنص، وعمرد إلرى إيجراد نروع مرن
االتصال في البنية العامة للعررض علرى خرالف التقطيرع الرذي نجرده فري الرنص المترداده 

حتررررى نفهررررم العرررررض وأبعرررراده السرررريميائية سررررنتتبع عالماترررره عبررررر أداء عبررررر لوحررررات، و 
مرررن ثرررم سررريمياء  العالمرررة اإلشرررهارية و و ،الفضررراء المسررررحيالسرررينوررافيا و  الممثلرررين و

 تلقي.    ال
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 في عرض "البئر" أداء الممثل ئيةسيمياأوال: 

وقردرة إن المسرح فعرل تواصرلي يقروم علرى العالقرة المباشررة برين الممثرل والمتلقري،       
قناع برسالته أو بالروية العامة للعرض الفرجروي، وذلرش بتوظيفره لطاقاتره اإلعلى  الممثل

تجسررريده لعواطرررف األدائيرررة والتررري يعتمرررد فيهرررا علرررى قدراتررره الجسررردية والصررروتية ومقررردار 
كمرا  (1)الشخصية التي يؤديها على المسرح، فر " المسررح عمليرة خلرق يقروم بهرا الممثرل"

انديللو الكاتب المسررحي اإليطرالي المعرروف، ومرع عردم تأييردنا الترام  "لويجي بيير"يقول 
المسرح صناعة تتكامل بتعاون كل أطراف صناع الفرجة، مرع إليماننا بأن  لمقولته تلش؛

أهمية كل عنصر على حدة حسب اتجاهات المسرح ورويرة المخررج العامرة، لكرن  تفاوت
ذلرررش ال ينفررري كرررون الممثرررل هرررو العنصرررر األساسررري الرررذي ال يقررروم عررررض مسررررحي إال 
بوجرررروده، بررررل إن أسررررماء ممثلررررين معينررررين يجعررررل الجمهررررور متحمسررررا لمشرررراهدة مسرررررحية 

الممثرررل والتعررروي  عنررره انبررررت بعررر  األقرررالم مقللرررة مرررن شرررأن  و مرررع ذلرررش فقررردبعينهرررا، 
الذي يرى أن "الممثل نفسره  "فسكيو يان موكار "في المسرح، من أمثال ببع  العالمات 

الرذي هررو أداة الفعرل الرردرامي قرد يختفرري آنيررا مرن المسرررح، و قرد يقرروم بردوره عنصررر آخررر 
و "أدولررف آبيررا الررذي دعررا إلررى زيررادة العالمررات المسرررحية وعناصرررها  (2)كالضرروء مررثال"

بينمررررررررا نجررررررررد المخرررررررررج  (3)التشرررررررركيلية علررررررررى حسرررررررراب دور الممثررررررررل وفعلرررررررره المسرررررررررحي"
رح األخررررى داعمرررة للممثرررل يهرررتم بالصرررورة الفنيرررة ويعتبرررر عناصرررر المسررر "ستانسالفسررركي"

سررراعيا لخلرررق فرررن مسررررحي جديرررد يقررروم علرررى صررردم  ؛سررراس الفعرررل المسررررحيالرررذي هرررو أ
"التررأثير علررى المتفرررجين باإلحسرراس المعانرراة والطبيعررة اإلنسررانية الالمحرردودة للفنرران بغيررة 

                                                           
 .59،  2011وزارة التربية والتعليم: صالح ، مفاهيم أساسية في المسرح والدراما، عمان ،الفهدي (1)
  .41، مرجع سابق،  وآخرون  يان ميو كاروفسكي (2)
 .129سامي: سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي، مرجع سابق،   ،الحصناوي  (3)



107 
 

، لهررذا ال يمكننررا النظررر للفعررل المسرررحي (1)الررداخلي الررذي يعتمررل داخررل الفنرران المبرردع"
بنظرة أحادية فنعلي شأن عنصر على آخر، فالهدف الرذي يسرعى إليره العمرل برمتره هرو 

وينتمررري لمتخيرررل الرررذي يشررراهده، التواصرررل مرررع المتلقررري، والترررأثير عليررره، وإقناعررره بالعرررالم ا
ال بتكامليرة العناصرر فري وحردة وعنصر مهم فيره، وال يترأتى ذلرش إ ء، باعتبار أنه جز إليه

 واحدة. 

عمليرررة توظيرررف كرررل أجهرررزة الجسرررد التررري تجسرررد " يعررررف األداء التمثيلررري علرررى أنررره      
العواطرررررف واالنفعررررراالت لكررررري تظهرررررر مرررررن خرررررالل صررررروته وحركتررررره وإيماءاتررررره وانفعاالتررررره 

يتحقرررق مرررن جهرررة الجمهرررور ال الممثرررل أن مفهررروم األداء ويررررى آخررررون ، (2)الشخصرررية"
يررررى أن األداء هرررو "وعررري الرررذي  "ريتشرررارد لومررران"نفسررره، وهرررذا مرررا نفهمررره مرررن تعريرررح 

، ومن خالل هذه الثنائية يرتم تنفيرذ فعرل مرا بعرد وضرعه فري صرورة ذهنيرة مقارنرة بالثنائية
ويؤكرد أن هرذا الفعرل  ،(3)الرذاكرة "بنموذج آخر مثالي له، أو نموذج أصلي موجرود فري 

، واألداء التمثيلرري قررائم علررى إتقرران لغررة الجسررد، هررو مررا يقرروم برره جمهررور المسرررح تحديرردا
ب وفنرون األداء قائمرة علرى "اللعر وفهم إشراراته، وتوظيفهرا سريميائيا علرى خشربة المسررح،

س، لررره يررردر   الهرررذا صرررار فرررن التمثيرررل علمررر و، (4)داء"الهرررادف، والتررردريب، وممارسرررة األ
وتجردر اإلشرارة أن حركرة الشخصرية فري المسررحية  ،براحثوه ه ورو ومنظ ر أصوله وقواعده،

ففي مسررح العبرل و الالمعقرول لتيار المسرحي الذي تنتمي إليه، يجب أن تخضع لنوع ا
تررأتي حركررة الشخصرررية "خليطررا متنرررافرا مررن مسرررتويات ريررر منتظمرررة، ال يحكمهررا منطرررق 

                                                           
الهيئة المصرية العامة القاهرة: ، (: شريح شاكررجمةت)ستانسالفسكي: إعداد الممثل في المعاناة اإلبداعية،  (1)

 13.،   1997للكتاب،
 .23سابق ،  ال مرجعالسامي ،  ،الحصناوي  (2)
 .13  نفسه،مرجع ال (3)
 .73،  مرجع سابقجوليان:  ،هلتون  (4)
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وتتميرررررز بحركاتهرررررا السرررررريعة، ونقالتهرررررا المفاجئرررررة، وتبرررررادل ، (1)معرررررين أو مبررررررر محررررردد"
 الصفات بين الشخصيات، ليعك  التقلبات وتبادل األدوار في الحياة.

بسرتة ممثلرين قرام العررض  "البئرر"اكتفى المخرج محمد الهنائي في عررض مسررحية      
استعاض بهرم  رأس ماله في العرض من أوله إلى آخره، وقد وابأكمله على أكتافهم، فكان

مشررراهدتنا مرررن خرررالل و ، الكبيرررر عرررن الكترررل الديكوريرررة لررريمس بهرررم فررررا  الفضررراء المسررررحي
األدائيررة الترري قررام  بهررا الممثلررون، والترري شرركلت  هررم األسرراليبأل مكننررا التوصررلللعرررض ي

 : في النقاط التالية ونلخصها ،للمسرحيةي العام السيميائبعدا عالماتيا في النسق 

o ع الجسداوضأ 

 صنفت األوضاع الجسمية إلى أربعة أقطاب ثنائية متقابلة:      

نسرحاب وهرو اال "االقتراب أو اإلقبال حيل يتسم هرذا الوضرع باالنتبراه والميرل بالجسرم، و
عكرررر  االقتررررراب ويشررررتمل توجهررررات حركيررررة سررررلبية كاالرتررررداد للخلررررف أو التحرررررت بعيرررردا، 

مل هرذا الوضرع علرى انتصراب الررأس واالمتداد كما فري حراالت التفراخر أو الغررور ويشرت
والصررررردر وانفتررررراح األطرررررراف ، والرررررتقلص أو االنكمررررراش ويشرررررتمل علرررررى خفررررر  النشررررراط 

الحركرررة المسررررحية  "جوليررران هلترررون "وقرررد قسرررم  ،(2)والشرررعور برررالوهن والتهالرررش والتراخررري"
كونهرا مؤشررا علرى الشخصرية المرؤداة مرن قبرل الممثرل، وداال علرى حركتهرا النفسرية، إلرى 

أنررواع: " حركررة تعبيريررة بمالمررح الوجرره، حركررة إيمائيررة إشررارية باسررتخدام الرررأس أو  ثالثررة
  (3)اليدين أو الجرزء األعلرى مرن الجسرد، وحركرة انتقاليرة فري المكران مرن خرالل السراقين"

ومن هنا فلكل وضعية على المسرح داللة على المشاعر والميول واالتجاهرات، والغريرب 
ورد أالجسررد ررررم اخررتالف الثقافررات، وقررد شرربه كلرري علررى دالالت حركررة  اأن هنررات اتفاقرر

                                                           
 .108المرجعنفسه،ص(1)
)ترجمة: شاكر عبدالحميد(، الكويت: المجل  الوطني للثقافة  ،(2010)جيلين، سيكلوجية فنون األداء ،ويلسون  (2)

 .207  والعلوم واآلداب،
.176هلتون،جوليان،مرجعسابق،ص(3)
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رسررما خطيررا لمختلررف الوضررعيات الجسرردية والترري حرردد معانيهررا أفررراد  20نحررو  "ويلسررون "
قرراءة  فريالنظريرات التحليليرة النفسرية  سراهمتو  ،(1)، كما يقولينتمون لثقافات مختلفة

تفسرير والحراالت المزاجيرة واالنفعاليرة و تلش األوضاع من حيرل الصرراع الرداخلي النفسري 
  الداخلي.لكبت الحرمان وا

 بشريءالنزقة على خشربة المسررح، تحريط المشراهد  "البئر"مسرحية  إن حركة ممثلي     
من الغموض في تفسير حركاتهم ولغة أجسادهم، بحيل ال يمكرن للمشراهد التركيرز علرى 
حركة الزمة لكل شخصية علرى حردة، فرالجميع يتحركرون بطفولرة وشرقاوة وحركرات مبرالو 
فيهررا مررن التمرررد والغضررب الطفررولي، والجميررع يقبلررون وينسررحبون، وينكمشررون ويتمررددون، 

مفرراهيم لغررة الجسررد وانفعاالترره، إحاطررة المخرررج بولعرل ذلررش يعررود لضررعف اإلعررداد، وعرردم 
ولكرررون الممثلرررين هرررواة ال يملكرررون أداوت التمثيرررل االحترافررري القرررائم علرررى عبقريرررة الجسرررد 

دراسررة االنفعراالت الترري يبررديها عنرد و والرتحكم فرري لغتره الخاصررة وتوظيفهرا علررى المسرررح، 
 "جلررين ويلسررون "مررن خررالل سررت أنمرراط أساسررية كمررا حررددها  ون فرري مسرررحية البئرررالممثلرر

وهرري: السرررعادة، الحرررزن، الخررروف، الغضرررب، اإلثررارة الجنسرررية ورقرررة المشررراعر مرررن خرررالل 
، فىننرا نصرل إلرى (AV( واالبتعراد)AP( ، واالقتراب)R( و االسترخاء)Tمحددات التوتر)
 :الجدولكما هو موضح في النتيجة التالية 

االنفعال  الممثل
 سديالج

 الوصف

 متدادالا نصيب
 االقتراب

ه للخلررف وصرردره لسمررام جسررمه ممتررد، رأسرره مرفرروع، يرردا 
 .أرلب الوقت

 متدادالا صباح
 قترابالا

حيرران، تقترررب مررن الشخصرريات جسررمها ممتررد أرلررب األ
 األخرى: نصيب/ صباح/ زينب/ بلقي / طارم 

جسرررررمها ممترررررد أرلرررررب األحيررررران، دائمرررررة االقترررررراب مرررررن  متدادالا زينب
                                                           

 .209ينظر المرجع نفسه،   (1)
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 الشخصيات األخرى: نصيب/صباح/سمير قترابالا
التقلص  طارم 

 واالنكماش
 واالنسحاب
 التوتر

حركترره متشررنجة، يميررل بجسررمه أثنرراء مشرريه، يهررز رأسرره 
أثنرراء الحررديل، و ظهررره مررنحن، و دائررم االنسررحاب عررن 

 .الشخصيات األخرى: نصيب/صباح/زينب

 بتعادالا بلقي 
 االسترخاء

وكلمرررررا  أقررررررب لطيرررررران فراشرررررة ترفررررررف بشرررررقاوة، أداوهرررررا
حتررررررى ال يصرررررريبها اللهررررررب،  تبتعررررررداقتربررررررت مررررررن النررررررار 

نصيب/صرررررباح/ فبلقررررري  كلمرررررا اقتربرررررت مرررررن اآلخررررررين 
 .ابتعدت أكثرزينب 

يميرل ن، ورأسره جسمه مفرود، يداه فري الغالرب مسردولتا متدادالا سمير
أكثرر ألحد الجانبين بسرلبية ريرر مبرد أيرة انفعراالت فري 

 حيان. من األ
  

تررري فصرررلناها فررري الجررردول، ال تتضرررح بمفهومهرررا الررردقيق فررري ال االنفعاليرررة وهرررذه الحركرررات
رلررب، فجرراء رصرردها بهررذا ن، وال تررأتي نقيررة كمررا أراد لهررا المخرررج علررى األحركررة الممثلرري

مشتتات هذه االنفعراالت التري تصردر مرن ممثلرين هرواة، وكمرا  الشكل عن طريق استبعاد
رأينا فاالنفعال الغالب الذي أبداه الممثلرون هرو االمترداد أمرا االقترراب فيكرون مثرارا بسربب 

مثلهرا كرل ، و رقة المشاعر والتري ت"نصيب"ثلها عاطفتين: عاطفة الغضب والتي كان يم
وترروتره وابتعرراده فكرران بفعررل الخرروف والحررزن  "طررارم "، أمررا انكمرراش "زينررب"و "صررباح"مررن 
" بفعررل عاطفررة الحررزن، بينمررا عبرررت بلقرري "شخصررية أمررا انفعررال االسررترخاء ارترربط ب معررا،

 عن الخوف.حركة االبتعاد 

 :وهي فارقة في العرض أخرى شكلت عالمات سيميائية جسديةهنات حركات  و
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وهرري  ،ة بررالرجلين والقرردمينوالحركررات العبثيرر الحركررات الطفوليررة مثررل القفررز والرردوران -1
بمشرراكل الحيرراة  المتقررد"طفولررة الكبررار" الترري تحررتقن بررداخلها كررل الترروتر  رامررزة لرررعالمررات 

وهمررا يرتررديان هيررأة طفلررين كبيرررين  "نصرريب"والررزوج  "صررباح"والمعيشررة، فظهررور الزوجررة 
لهمررررا بشرررركل طفررررولي رجمررررا وتمايلهمررررا، وحركررررات أياديهمررررا وأبحركاتهمررررا الشررررقية، ودورانه

ر كبيررين مثقلرين بهمروم الحيراة، فرعابل، يجعالنا نبحل عن الطفل بداخلهما فرال نجرد إال 
صررياد جافرراه البحررر ولررم يعررد يمررده  "نصرريب"تخبررز مررن أجررل أن تعيررل أسرررتها، و "صررباح"

 رادافولررة، وإن أيمتلكرران منطررق الطإعالررة هررذه األسرررة، فهمررا ال  بررهبررالرزم الررذي يسررتطيع 
    ومراورتنا بهذه الفكرة، ألنه رداء سيخلع بمواجهة واقع الحياة.خداعنا 

عالمات أيقونيرة ناتجرة عرن حركرة األجسراد فري تأديتهرا للفنرون واأللعراب الشرعبية،    -2
خشرربة المسرررح بأقرردامهم ويتمايررل  ضررربون ففرري فررن    "الرردان المرباطيررة" نجررد الممثلررين ي

وهمرا يردوران "نصريب" و "صرباحالممرثالن "يتراقص " جسدهم لسمام، وفي "رقصة الربوبة
عبرة الررذئب واألم حيررل يرؤدي الررزوج "نصرريب" دور حرول بعضررهما بىيقراع الرقصررة، وفرري ل

وبقيرررة الممثلرررين دور األبنررراء بىيقررراع اللعبرررة الشرررعبية  ،دور األم الرررذئب، والزوجرررة "صرررباح"
  المعروفة. 

عالمررة  وهررذه الحركررة "طرارم "و "ي بلقرر"، و"سررمير"و "زينررب"الرفرفرة باليرردين مررن قبرل  -3
 واالنعتام.لحرية رامزة ل

شرارية تشرير إلرى الحالرة الخاصرة لهرذه الشخصرية، وهي عالمرات إ حركات المجنون  -4
سرتمر بجسرده مرع يديره فحركة يديه ورجليه المتشنجتين، وعردم انسريابية حديثره، وميلره الم

يررررره المقوسرررررتين والرررررذي يكررررراد يسرررررير بهمرررررا بشررررركل ورجل، مشررررردودةصرررررابعه الالمفتررررروحتين وأ
 تشير بشكل مباشر لحالة الجنون التي يتقمصها الممثل.صحيح، عالمات 

o الحيز الشخصي:   
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تنظريم من خرالل  وهي المسافة التي تفصل بين ممثل وآخر في العرض المسرحي      
ودالالت مرتبطرة هرذه المسرافة معران ول ،دالرة لخلق عالمات وشفرات ؛الفرا  المحيط بهم

المسافة التي تفصرل النراس عرن بعضرهم الربع   نجد أن الثقافة المجتمعية، ففي الحياةب
، بينمرا فتتقلص المسافة بين األصدقاء والمحبين تتناسب مع عالقتهم بهؤالء األشخا ،
 أن الحيررز الشخصرري يوضررحكمررا  الغربرراء،بررين  يحررافظون علررى مسررافة مناسرربة بيررنهم و

جتماعيرررة إذا كررران ملكرررا أو رئيسرررا أو سررريدا أو قائررردا عسررركريا، ولهرررذا مكانرررة الشرررخص اال
فالتعردي علرى هرذا الحيرز علرى خشربة المسرررح يصرير لره داللرة علرى التمررد أو الشررجاعة 

 أو الجرأة أو قلة الذوم حسب اإلطار العام للعالمات في العرض الفرجوي.

لعالقررات العاطفيررة بررين ل ارامررز  "البئررر"الحيررز الشخصرري فرري عرررض مسرررحية  جرراء      
الثنائيررات المتضررادة  ينويشرركل البعررد أو القرررب الجسرردي بررين أجسرراد الممثلرر ،الشخصرريات

 التالية:

يتحرررراوران  عنرررردما كرررران "نصرررريب" و "صررررباح" المشررررهد األول: ففرررري الخصثثثثامالوفاق/ - 
و تزداد اتساعا عنردما ، فة تتقلص عندما يتفقان في الحديلكانت المسابشقاوة الطفولة، 

المسرافة بينهمرا ا لتحديرد محركرا رئيسراالتفام  يختلفان، وفي مشهد "زينب" و "سمير" كان
 والعك  صحيح، بدافع المشاركة الوجدانية.قليلة أو منعدمة، أكانت 

وهمررا يتحرراوران عررن رربتهمررا  كمررا فرري المسررافة بررين "زينررب" و "سررمير" الرغبثثة/الكبل: - 
 في االنجاب والعجز عن تحقيق هذه الرربة. 

حيل العالقة متروترة يشروبها الكرره  : تتسع المسافة بين "طارم" و "نصيب"لكرهاالحب/ -
ضرريق تتسررع وت لحررب مررن قبررل االبررن، والمسررافة بررين "بلقرري " و "صررباح"مررن قبررل األب وا

دائمررررا ضرررريقة لقربهمررررا  لقرررري " و "طررررارم"حسررررب حالررررة الحررررب والكررررره، و المسررررافة بررررين "ب
 . " هي األحب إلى قلب "طارم"بلقي "العاطفي ولكون 
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يمكرررن أن نعبرررر عرررن رمزيرررة هررراتين الثنرررائيتين فررري كونهمرررا النتيجرررة أو : القوة/الخثثثوف -
" علررى هيئررة مررن صررباحر "وهررو يظهررر لرر الوضررع النفسرري المتذبررذب لررر "نصرريب"السرربب، ف

أنرره قررد تواجرره مررع الصرروت الررذي يقرر   "صررباح"ما تعلررم رهررام، وبعرردالشرررود والتعررب واإل
، وهمررا يخبئانرره عررن الجميررع، تررتقلص سرررارهما المجهولررةيشرركل أحررد أمضررجعهما والررذي 

هما الحاجررة لالقتررراب والررتالحم لمواجهررة هررذا المجهررول يد، فررالخوف ولررد لررالمسررافة بينهمررا
هررا لالقتررراب، أمررا فرري كونالمخيررف، بينمررا فرري حالررة القرروة نجررد المسررافة تتسررع فررال حاجررة 

 ب "نصيب" باالبن "طارم" وفيما بعد سنجده عنرد "بلقري "سببا فهي تتمثل في عالقة األ
وهرري عالقررة مبنيررة علررى الخرروف مررن السررلطة األبويررة المطلقررة النافررذة فرري حكمهررا أيضررا 

  على جميع أفراد األسرة.   

o :اإلحاالت المكانية   

وعالقررررة الممثلررررين بالمكرررران، يحقررررق للمكرررران أقصررررى هندسررررة المكرررران المسرررررحي إن       
تمامررا  افارررر "البئررر"فرري مسرررحية المكرران وإن برردا التشررفير العالمرراتي،  و درجررات اإلحالررة
ال أننررا نرردرت عبررر مشرراهد المسرررحية األمرراكن الترري ينتمرري إليهررا الممثلررون وريررر محرردد إ
كران الرذي يحتلره علرى ونحن هنا بصدد الحرديل عرن إحالرة الممثرل والم ،بأدائهم الحركي
لعالمررات ومعرران تنررداح كحلقررات المرراء علررى سررطح البحيرررة ومررا كرران لنررا خشرربة المسرررح 

 ودالالت  فرررالحيز الرررذي يقرررف عليررره الممثرررل لرررهإدراكهرررا لررروال الحجرررر الرررذي حررررت المررراء، 
ويمكرن أن  معان أراد المخرج إيصالها بىكساب العالمة المكانية القروة، بىبرازهرا وتكثيفهرا،

 حسررب الداللررة الترري أحالررت إليهررا أمكنررة الممثلررين علررى الخشرربة المكانيررةالعالمررات نحرردد 
 في النقاط التالية:

   :الساللم الديقة - السجن الحدور/ عالمة
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موقعررره المكررراني فررري  مرررن الجمهرررور، و قربرررهخرررالل مرررن  يكتسرررب المكررران الحضرررور      
الجهات األربعة، فالممثل الذي يقف برالقرب مرن الجمهرور علرى ناصرية المسررح، وتكرون 

يكتسررب المكرران أهميررة ف حضرروره عبررر المكرران،يثيررر دالالت واضررحة و دقيقررة، مالمحرره 
الجانرب األيمرن في الجانرب األيسرر يختلرف عرن وقوفره فري كما أن وقوف الممثل و  وقوة،

يرررتبط الرردخول والخررروج مررن مثلمررا "كررز القرروة، ليسرررى فرري المسرررح تشرركل مر كررون الجهررة ا
ا مرررا تكررون دينيرررة بة المسرررح عرررادة برردالالت خاصرررة رالبررعلررى فرري البعرررد العمررودي لخشرررأ 

 ، الخلرررف واألمررراميكرررون األمرررر نفسررره بخصوصرررية المكررران األيمرررن واأليسرررر (1)وأخالقيررة"
أنره يناسرب الحالرة التري يرؤدي فيهرا الممثرل  "البئرر" مخرجالتي يشغلها الممثل والتي وجد 

يعتمد على حضرور الجسرد/الممثل،  "البئر"حضور المكان في مسرحية التمثيلية، فمادته 
الفرا  ، فررإال أن هررذا الجسررد يررود االنعتررام والغيرراب، يررود التحرررر مررن قيررود المكرران وأسررره

واء ويررود البحررل فيررئن الجسررد مررن هررذا الخرر ،الررذي يحرريط برره مررن الخررارج، يتسرررب للررداخل
وأنره برات  برر "سراللم ضريقة" تشرعر برأن بيتهرا سرجن "زينبر"عن مكان ممترلء بحضروره، فر

هررر  هررو اآلخررر الخررواء والحضررور المزيررح  "سررمير"بفراررره المعنرروي تخنقهررا جدرانرره، و ييظ 
للمكرران الررذي ينتميرران إليرره، فيررودان الخررروج والتحليررق عاليررا إليجرراد أمكنررة أخرررى، تحقررق 

نران فهمرا وط ،عورهما بفرارهمرا المكرانير والوجرود واالنتمراء، وذلرش يعرود لشرلهما الحضو 
االنتمرراء جزهمررا عررن إنجرراب طفررل يشررعرهما بلع ذلررش الشررعور يعررودو ال ينتمرري إليرره أحررد، 

 االجتماعي.   وجودوال

 البحر - الفراغ عالمة الغياب/ 

إن الخطرررة الهندسرررية المدروسرررة التررري وضرررعها المخررررج لحركرررة الممثلرررين وعالقرررتهم       
بالمكرران و توظيفرره سرريميائيا، مبنرري علررى هندسررة الفرررا  الررذي مسترره الكتررل البشرررية عبررر 
أجسرراد الممثلررين السررتة، وهررذا مررن شررأنه أن يحقررق راياترره ورواه، ومررن شررأنه إثررارة الحرر  

                                                           
 .88،   نفسه سابقالمرجع ال (1)
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ت المكانيررة، فوجررود الممثررل والتزامرره بمكرران مررا علررى التحليلرري عنررد المتلقرري وفهررم اإلحرراال
خشررربة المسررررح وتكررررار وقوفررره عليررره طيلرررة العررررض، يجعرررل الجمهرررور يخلرررق رابطرررا برررين 

مررن مقتنيررات ذلررش الممثررل، لهررذا فالمكرران  ائيالمكرران والممثررل، خاصررة إذا مررا وجررد فيرره شرر
المات في العررض، سيكون شفرة وعالمة تثير ذهن المتلقي، وتشغله لربطها مع بقية الع

 طوال العررض المسررحي المسرح في الجهة البعيدة عن الجمهور يةخلففىشغال الممثلين 
عالمررة تتعررالق مررع النسررق العالمرراتي للعرررض، فبينمررا  بحيررل ال يرررى مررنهم إال ظهررورهم،

يتحقق معنى الحضور عبر إشغال الممثرل المكران الواضرح للجمهرور، يكرون الغيراب هرو 
ء، متشرررشررريءخرررر، فهرررو ريررراب ممترررد مجهرررول، فرررار  ال يحرررده طررررف الثنائيرررة اآل فررري  ي 

األمكنرة البعيردة التري تتروم أجسراد المسررحية الرحيرل إليهرا، رربرة فري الخرال ، والبحررل 
تظررل فرري سرررعي  ،فأجسررادهم الهائمررة فرري فررررا  المكرران ينتمررون إليهرررا، حقيقيررةعررن عرروالم 

مكران الغيراب هرو مكران الصروت  لإليجاد أمكنتهرا المتسراوقة مرع فيزيائيتهرا الطينيرة، فلعر
، حناجر فرن الردان المرباطيرة، صروت المروت القرادم مرن عمرق الغيرابالذي ينساب عبر 

مكران الغيراب هرو البحرر الرذي مرا عراد يجرود برالخير والررزم والسرمش، إنره مكران أو لعل 
، والموت الذي يتربص به في كل مررة يسرمع فيهرا "نصيب"كما يجده  بردالجوع والفقر وال

       الصوت قادما عبر موجاته.

وهنرررات إحررراالت مكانيرررة ريرررر مرئيرررة وإنمرررا العررررف والتقاليرررد المسررررحية، والترسررربات      
الفكرية الثقافية، وأحيانا الدواعي النفسية هي التي تخلقها، وتحدد مكانهرا، فراألكثر أهميرة 

جهررة اليمنررى بالنسرربة للشخصررية سرريكون فرري األمررام، وتترروزع درجررة ارتباطرره عبررر شررغلها ال
أو اليسرى، ومكان المردد اإللهري واألمرل سريكون فروم الررأس، والشريطان والعردو وكرل مرا 
يسبب له المخاوف والشررور فري الخلرف، وهرذه األمراكن وهميرة ال مكران جغرافري حقيقري 

، إنمررررا تظررررل عالمررررات رائبررررة تتمتررررع بحضررررور الداللررررة والمعنررررى الرتباطهررررا بالنسررررق لهررررا
   العالماتي للعرض.
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 ة البئرعالم

وهرري  "سررمير"، "زينررب"، "صررباح"، "نصرريبتهديرردا للكبررار "الصرروت المجهررول  شرركل      
رربتهررا الجسرردية، أجسرراد علقررت فرري مكرران ال يمكررن الفكررات منرره،  عررنأجسرراد لررم تنعتررق 

ألمراكن حررة، ال تحردها  ها،سرن" لصرغر بلقي "بحكم جنونه، و "طارم جسدا " بينما ينتمي
حدود الجسرد المنكفرئ علرى نفسره، المسريج بسرياج الرربرات والحاجرات الجسردية، وعنردما 

 هرريو  ،"البئررر"فررىن الخررال  يكررون  ثررل الكبررار؛كررون م" علررى أن يبلقرري "يجبررر الجسررد/
ة التري سرقطت ، مكران النجمروالحيراة الخالردة الجديردة الموت المحتومبدية: مكان رامز لس

 .حكاية الجدة في بئر

  

o ولغة الصمل: ةااليماء 

لعرض المسرحي، فهي عالمة يقصرد بهرا اإليماءة زخرفة فنية في ا بال شش ليست      
لهررذا  الترري تتوقررف فيهررا اللغررة الملفوظررة، يتحرررت الجسررد؛الممثررل داللررة مررا، ففرري اللحظررة 

حركاتررره، وسررركناته، المرررادة األساسرررية فررري التمثيرررل االيمرررائي" فالجسرررد البشرررري فررري عتبرررر ت
، فالجسرد هررو واسرتقامته، وانحناءاتره، يمكرن أن يصربح لغرة صررامتة فري التمثيرل الصرامت

وإذا ، (1)"وسيطه األوحرد فري إيصرال موضروعته التمثيليرة للجمهرور برال اسرتخدام الحروار
كانررت اإليمرراءة هرري ريرراب الكررالم، فررىن بعرر  المواقررف المسرررحية تسررتمد قوتهررا مررن قرروة 

، فغياب الحركرة والكرالم معرا فري لحظرة مرا مرن لحظرات القروة الصمت المؤقتو التوقف 
فررري العررررض، يجعرررل الجمهرررور مثرررارا ومتحفرررزا السرررتقبال العالمرررات السررريميائية، واإلثرررارة 

ا بعدها في الموقف المسرحي نفسه، و" ينقسم الصمت فري وتفنيدها وربطها بما قبلها وم

                                                           
 .19،  2013سمير: جماليات السينوررافيا في العرض المسرحي اإليمائي دار الصادم الثقافية، ،عبدالمنعم (1)
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والمقصررررود  (1)د، والصررررمت المعبررررر"العرررررض المسرررررحي إلررررى نرررروعين: الصررررمت المحايرررر
بالصمت المحايد هو صمت الجمهرور عنرد بدايرة العررض، فهرو ال يحمرل داللرة خاصرة، 

، ويرررررى بينمررررا صررررمت الممثلررررين علررررى خشرررربة المسرررررح يكررررون معبرررررا ومشررررحونا بالرررردالالت
ي الموسريقى بروعي مردروس أن قوة الصرمت فري أروع صرورها تتجلرى فر "جوليان هيلتون "

فتوقررف اللغررة الملفوظررة يفررتح المسرراحة  "البئررر"ا مررا تحقررق فرري مسرررحية ومخطررط لرره، وهررذ
خاليرة لرشراقة اللحرن الشرعبي والرذي يصرراحبه أحيانرا الحركرة اإليمائيرة وفري أحيران أخرررى 

  يظل اللحن مالئا بلغته صمت الحركة والصوت معا. 

o :الجنسانية 

وإن كررررران ظهرررررروره إن مفهررررروم الجنسرررررانية متجرررررذر فررررري عمرررررق التررررراري  اإلنسررررراني،       
يررة، مقابررل نسرربيا، ولكنرره كمفهرروم ال يمكررن تجاهلرره حيررل السررطوة الذكور  اكمصررطلح حررديث

مجموعررة مررن الترتيبررات تشرركل "والمقصررود مررن الجنسررانية هرري  ،اسررتكانة وخضرروع المرررأة 
بموجبهررررررا المررررررواد الخررررررام البيولوجيررررررة للجررررررن  والتناسررررررل البشررررررري عررررررن طريررررررق الترررررردخل 

أنهرررا اجتماعيرررة أكثرررر منهرررا بيولوجيرررة، فهررري تررردرس العالقرررة  إال، (2)"البشرررري/االجتماعي
، مبنيررة بررين الرجررل والمرررأة وفررق منظومررات اجتماعيررة واقتصررادية وثقافيررة ودينيررة وسياسررية

د الرذات، والفرروم الجسردية وترأثير تحردد أبعرا(3)جنوسية جنسية و على خطابات متعددة
مجتمررع الررذكوري فرري الرروطن لوفرري ظررل ا، ش علررى أنظمررة التفكيررر والشررعور واالختيررارذلرر

نظمتررره المتسرررلطة، ورلررروه فررري تصرررنيف أفرررراد األسررررة الواحررردة وأفرررراد المجتمرررع العربررري بأ
                                                           

 .183جوليان، مرجع سابق،    ،هيلتون  (1)
 .26،  2014في النص المسرحي، عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع، زيد: الجنسانية وتمثالتها ،ثامر (2)
: تركيبة اجتماعية ثقافية ال عالقة لها بالتكوين الجنسي البشري، ولهذا فهو مصطلح   Genderالجنوسة (3)

يستجوب البنى االجتماعية والثقافية والنفسية المفروضة على الفارم الجنسي "البيولوجي" ، ظهر كدعوة تحررية 
 مسبقة في فكر الثقافة"تبنتها الحركات النسائية في تركيزها على الجنوسة كعامل تحليلي يكشف الفرضيات ال

،   2002، المغرب: المركز الثقافي العربي، 3ميجان ، سعد اليازعي: دليل الناقد األدبي، ط ،ينظر: الرويلي 
  149-154. 
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الواحررد، نجررد المرررأة بحكررم جنسررها والررذي يرررزح بثقررل ثقررافي مررن الدونيررة واالحتقررار، كونهررا 
مرردى رمررزا للغوايررة والخطيئررة والعررار، فالمكانررة الترري احتلتهررا فرري الترراري  اإلنسرراني علررى 

العصرررور والحضرررارات يجعرررل منهرررا أيقونرررة للشرررر، والجنسرررانية ال تبحرررل فررري الجرررن  مرررن 
خرررالل تحديرررد هويرررة الرررذكورة واألنوثرررة فقرررط إنمرررا تمترررد لدراسرررة ترررأثير التيرررارات الفكريرررة فررري 
تحديررررد العالقررررات الجنسررررية واألخررررالم المتعلقررررة بتنظرررريم الجررررن ، فهرررري ترررردرس التحرررروالت 

 ين الررذكورة واألنوثررة، فترردرس أزيرراءترررام الهويررة الفاصررلة بررالمجتمعيرة فرري إبررراز الجسررد واح
الرجال والنساء، والمثلية الجنسية، والغوايرة الجسردية واسرتغالل الجرن  األنثروي مرن أجرل 

وكررل مررا يتعلررق بجسررد الرجررل والمرررأة والطبررائع الفسرريولوجية الترري تررتحكم  الثررراء والشررهرة،
 فيهما.

العالقرررات  ، والتررري تبررررز"البئرررر"مسررررحية إن قراءتنرررا لمفررراهيم األنوثرررة والرررذكورة فررري       
فها الجنسررانية بكررل عناصرررها، بمررا فيرره جسررد المرررأة، ونظرررة المجتمررع لرره، والترري قررد يصرر

تمثيرررل المحاكررراة، محاكررراة الواقرررع و  نظريرررة فهرررم مرررن منطلرررق نهرررا أعمرررال جريئرررة،الررربع  بأ
إال أن المسرررح يترريح لنررا مجرراال أوسررع للقررراءة  ي معررين،قولبتهررا فرري حيررز أخالقرر و األدوار

ألنه شبكة من العالمات التي تتآزر فيما بينها لتنسج المعنى، وتوضرح الصرورة الحقيقيرة 
للفكرررة، فمررن ناحيررة أخرررى لرري  كررل مررا هررو علررى المسرررح محاكرراة للواقررع فهنررات ثيمررات 

حقررائق جديرردة منسررية، وقررراءة الرمزيررة لتشررير إلررى  تجعلنررا نسررتدعي العالمررات األيقونيررة و
بكيانره الطينري  علرى المسررحهنرا  الجسرد و ،خطابات سرية مكبوتة تقريم حروارا مرع الرذات

، عررن الكبررت والمعانرراة والحرمرران، عررن صررورة الررذات المتوجعررة، إنسرران الرربررةيعبررر عررن 
 اعترافرررات الجسرررد و عرررن قيرررود الجسرررد التررري يرررود االنعترررام مرررن أسررررها للحريرررة، كنررروع مرررن

قصراء الرذات ، لقرد بردت نسراء "البئرر" رارقرات فري الرربرة إلالفرويديةالتسامي  و التعالي
، ألنهرررن متخمرررات بررراألحزان وبالحرمررران قاصررررات عرررن أفرررانين الغوايرررة بعيررردا عرررن الرجرررل،

ويبقررررى الرجررررل حرررردود فهمهررررن  عررررن تحقيررررق رربرررراتهن، ةالعرررراطفي، فغوايررررة الجسررررد قاصررررر 
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ن تحقيقره، وعالقرة الرجرل برالمرأة فري العررض انبنرت لذواتهن، وحدود الممكن الذي يمكرنه
على ثالا تقابالت، ررم تشرابه الوظيفرة إال أن ميرزان الرذكورة يجعرل الرويرة تختلرف مرن 

  .جانب المرأة 

 )مقابل( نصيب الرجل/ الزوج/ األبصباح المرأة/ الزوجة/ األم  -

فمرا عرادت ترذكر إال العجرن للعاطفة الزوجية التي فقدتها منذ زمرن،  "صباح"تتوم       
والخبررز لنسرراء الحررارة، فمسررؤولية إعالررة أسرررة بأكملهررا فرري ظررل فقررر الررزوج يجعلهررا تنسررى 
أنوثتها التي ما عادت السالح الذي بىمكانه إقنراع زوجهرا بمجررد شرراء احتياجرات الخبرز 

طرارم المجنرون، بينمرا مرن إنجراب  نساء الحارة، وهري أم تشرعر برالخزي  ألم النهل إحدى
إنجابررره  سررروى  شررريءزوج وأب ال يشررروب ذكورتررره السرررلطة الذكوريرررة فهرررو " نصررريبيمثرررل "

اإلهانرررة  "طرررارم" الرررذي يررررى فيررره خيباتررره، ويمرررارس عليررره سرررلطته األبويرررة، والتررري تتجررراوز
عجررز األم عررن الرردفاع عررن ابنهررا وتخليصرره و فرري المقابررل توالسررب إلررى الضرررب المبرررح، 

    من ضرب أبيه له.

 )مقابل( سمير الرجل/ الزوج/ رغبة األبوة الزوجة/ رغبة األمومةزينب المرأة/  -

"، و إذا مررررا نصرررريب"و "صررررباح"هرررري األقرررررب إلررررى ثنائيررررة  "سررررمير"و "زينررررب"ثنائيررررة       
اعتبرنررا هررذه الثنائيررات هرري منظومررة العالقررات االجتماعيررة، فىننررا نعتبررر ثنائيررة "زينررب" و 

ال تشررعر بأنوثتهررا مررن ريررر  "زينبر"فرر ريررر مكتملررة بسرربب عرردم إنجررابهم للطفررل، "سررمير"
، وكالهمررا ضررحية هررذه الرربررة أيضررا ال يشررعر بذكورترره مررن ريررر طفررل "سررمير"طفررل، و

تتعررررض لضرررغط مضررراعف،  ا"زينبررر"، إال ان  العارمرررة والتررري تشرررعرهما باليرررأس واإلحبررراط
وقسررروة السرررؤال عرررن الطفرررل الرررذي ترررأخر  فعامرررل نظررررة المجتمرررع للزوجرررة التررري لرررم تنجرررب

وصوله، تجعل المرأة في المجتمع العربي تحرت وطرأة مشراعر الرنقص والحرمران والرذنب 
  بشكل أكبر من الرجل.  
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    طفلة )مقابل( طارق/ الرجل/ المجنون ال بلقيس المرأة/ -

براءة الجسد، الجسرد الرذي لرم يكبرت بعرد، ولرم يقيرد بقيروده  "طارم "و "بلقي تشكل "      
األرضرررية، جسرررد حرررر، نررراب  بالحيررراة وشرررقاوة الطفولرررة واللعرررب والغنررراء والقفرررز والجرررري، 
جسررد يسرركن حكايررة الجرردة، والررذي تمتررد إليرره األيررادي لسرررقة تلررش البررراءة منرره، فررالمجنون 

ت الجسد، وال يسرمعان الصروت الرذي والطفلة ال تقيدهما مشاكل الواقع، وال يفكران برربا
الكون عرن طهرر الحيراة، إال أن  يغنيان لبدايات تفتح األشياء، وتفتق اسمعه الكبار، فهم

الذئب/األب الذي استطاع افتراسهما في اللعبة الشعبية)الذئب واألم( تمكن منهما ألنهمرا 
مجنررون يختررار الرضرران وبريئرران، ولررم تسررتطع األم حمايتهمررا مررن مخالبرره وأنيابرره، لهررذا 

، حترررى تبقرررى حررررة بريئرررة ال تشررربه اآلخررررين، وال تلقرررى المصرررير البئرررر لتبتلرررع الطفلرررة لسبرررد
أو أنانيررة الرجرررل هرري مرررا تجعلرره يرتضررري  نفسرره الررذي آلرررت إليرره أجسرررادهم، وربمررا جنررروني 

مررن يطعمرره ويلعررب معرره إذا مررا  يجرردأال تتخلررى عنرره، فررر "طررارم" لررن المرروت للمرررأة مقابررل 
وهري رربرة صرارخة فري  -فري المسررحيةكمرا يشرير إلرى ذلرش  -رجرل آخرر" بلقي امتلش "

          حب التملش. 

وخالصة الكالم ال يمكننا أن نتجاهل الحمل الكبير الذي يقع على عراتق الممثرل،       
هو الموعز الوحيرد لكرل العالمرات رح، و فهو مصدر أساسي للعالمات على خشبة المس

، بىقامررة عالقررات حركيررة مررع األشررياء لتنشررأ منهررا عالمررات جديرردة، والممثررل فرري العرررض
إلشرارة مجموعة من اإلشارات التري يشرير بهرا للشخصرية التري يجسردها، لهرذا فهرو إشرارة 

 تصويرها.  ترمز للشخصية التي يريد
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  عرض "البئر" سينوغرافياسيمياء ثانيا: 

مصررررطلح السررررينوررافيا  نشررررأته، ورررررم أن ارتبطرررت السررررينوررافيا بفرررن المسرررررح منرررذ      
كعلرم وفررن مسررتقل مررن خررالل  لخمسرينات مررن القرررن الماضرريظهررر فرري ا مصرطلح حررديل

إال أن هرذا ال يعنري أنره ريرر موجرود فري النمراذج المسررحية القديمرة،  المسرح األوروبري،
إال بينمررا لررم يعرررف الخطرراب المسرررحي العربرري السررينوررافيا  ،تتغيررر مسررمياتهكانررت وإنمررا 

والسرينوررافيا هري فرن تأثيرل الفضراء المسررحي  في العشررين عامرا مرن القررن العشررين. 
وفري يردها فهي تشمل الديكور واإلضاءة واألصوات بما فيها الموسيقى،  بصريا وسمعيا،

وهرررذا مرررا نسرررتنتجه مررن تعريرررح السرررينوررافيا فررري تمسررش زمرررام نجررراح العررررض المسرررحي، 
 .كثير من الدراسات المسرحية

بمعنرررى  scene"تتكررون السررينوررافيا مررن كلمتررين مرررركبتين أساسرريتين همررا: السررينو      
وانطالقررا مرررن أصرررلها  (1)"تعنرري التصررروير Graphieالصررورة المشرررهدية، وكلمررة ررافيرررا 

أن السررررينوررافيا هرررري علررررم وفررررن تخررررتص بتأثيررررل خشرررربة  "جميررررل حمررررداوي "اللغرررروي يرررررى 
ويرررى أنهررا  ا هررو سررمعي وبصررري وحركرري،المسرررح وهندسررة فضررائها، عبررر التررآلف بررين مرر

اكيرراج كسسرروارات ومجسررد وديكررور و اميائية كررل مررا هررو بصررري ومشررهدي مررن تشررمل سرري
ولهررررذا فهرررري تعتمررررد علررررى كثيررررر مررررن العلرررروم والفنررررون  وأزيرررراء وتشرررركيل وصرررروت وإضرررراءة؛

" فرن متكامرل فرري عناصرره، يقروم علرى نقررل المجررد، وتحويلره عرن طريررق فهريالمتداخلرة، 
مررررع تعريررررح  "حمررررداوي" فرررري تعريفرررره للسررررينوررافيا يتفررررقو  .(2)وإعررررادة الخلررررق"التجسرررريد 

أنها " فن تنسيق الفضراء، والرتحكم فري شركله بغررض تحقيرق الذي عرفها ب "فاضل خليل"
كرل عناصرر ف (3)أهداف العرض المسرحي الذي يشكل إطاره الذي تجري فيه األحداا"

                                                           
 .26،   2010الرباط: مكتبة المعارف،جميل ، مدخل الى السينوررافيا المسرحية،  ،حمداوي  (1)
 .26المرجع نفسه،   (2)
 ،4،2004العدد االلكترونية، المتمدن الحوار مجلة والمعنى، التعريح وإشكاليات السينوررافيا: خليل، فاضل (3)
 .http://www.ahewar.org/debat/nr.asp ،( م8/5/2016: الموقع دخول تاري )
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" أن إعررداد فاضررل"الداللررة، ويرررى  المسرررح تتضررافر لتشرركيل الصررورة المسرررحية وإيصررال
و عليررره أن ينفررررد بهرررا؛ حترررى ال ، وررافيا هررري المهمرررة األساسرررية للمخررررج المسررررحيالسرررين

يضريق آخررون مرن اتسراع بينمرا  ي.المسررحتتداخل مهامه بمهام السينوررافي في العمرل 
وتنفيرذه " تصميم مكان العرض المسرحي وصيارته الفضاء الذي كانت تشمله لتكتفي بر 

 (1)شركال واألحجرام والمرواد واأللروان والضروء"التعامل علرى اسرتثمار الصرورة واأل ويعتمد
داللرة منسرجمة مرع الداللرة  شرئين نه أن يمس فرا  المسرح، ومن شأوكل عنصر جمالي 

باعتبرار أن ، ويرجرع آخررون السرينوررافيا إلرى الفنرون التشركيلية العامة للعرض المسررحي
، دخلرت المسررح مكونرة ولون وكتلة وفضاءالعناصر المكونة للفنون التشكيلية من ضوء 

ولهررذا يكررون للمسرررح الفضررل فرري تمهيررد ر العرررض المسرررحي فنررا قائمررا بذاترره، مررع عناصرر
ظهرررور فرررن جديرررد وعلرررم قرررائم بذاتررره، يتمحرررور فررري المسررررح ويزدهرررر فيررره فضرررال عرررن بقيرررة 

 ختالف الوظيفة والتقنية.   الفنون األخرى كالسينما والعمارة مع ا

الترري تعنرري  و  Skenegrapheinإن اشرتقام السررينوررافيا مررن " الكلمرة اليونانيررة       
جعلهررررا ترررررتبط عنررررد الكثيررررر مررررن  (2)بررررألواح مرسررررومة" Skeinتجميررررل واجهررررة المسرررررح 

ارتباطهررا بفرن الرديكور، ررررم أن بعر  البرراحثين  " وبالترالي فررن الزخرفرة البراحثين بمعنرى"
فرري اإلضرراءة دون الررديكور، إال أن  السررينوررافيا يحصرررون و  ،يرررون أنهمررا فنررين مختلفررين

فنرا علمرا و "تكررة، جعرل مرن السرينوررافيا بالتطور الحاصل في فن المسرح، والعرروض الم
مرارة، وهري علرم ألنهرا معقدين، فهي فن ألنها تعتمد على التصوير والنحت والزخرفرة والع

لوجيا والصوتيات والمرئيات في إحداا األثر الفني المطلوب، فهري تجمرع و تستخدم التكن

                                                           
 .84سمير، مرجع سابق،  ، عبدالمنعم  (1)
 .2فاضل، مرجع سابق،  ، خليل (2)
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ليسررت مررن برراب الترررف إنمررا تسرراعد علررى تجسرريد  السررينوررافيا و (1)بررين الفررن والتقنيررة"
 الشخصيات ألدوارها على خشبة المسرح، واندماجها مع عناصر العرض األخرى.

تررنه  السررينوررافيا بوظيفتهررا كعالمررة مسرررحية مررن خررالل انسررجامها مررع العرررض       
نجاحهررررا بقرررردرتها علررررى إحررررداا ويقرررراس الفرجرررروي بشرررركل عررررام، والممثررررل بشرررركل خررررا ، 

وهنررا يبرررز دور المخرررج الررذي يقرروم  التواصررل بينهررا وبررين المتلقرري وإيصررال رسررالتها إليرره،
فنرري علررى خشرربة المسرررح، شرربيهة تمامررا وفررق رويترره اإلخراجيررة بخلررق حالررة مررن الترروازن ال

بالتوازن الذي يعمد إليه الفنان التشكيلي وهو يوزع عناصره الشركلية واللونيرة علرى سرطح 
العالمررات والرردالالت، فررالمخرج مررن خررالل بلوحترره، ليجعررل منهررا فضرراء مفعمررا بالحيرراة، و 

المسررحية خلق نوع من األطر أو البرواز المسرحي وتوزيع الشخصريات وبقيرة العناصرر 
 تلرح علرى المتلقريصرورة حيرة يقردم التي تؤدي إلى تكامل الصرورة المرئيرة أمرام المتفررج، 

و وهر ةالجمالير نوع مرن اللرذةبفش رموزها، والبحل عن المعاني خلف عناصرها، وإحداا 
   يتأمل تلش اللوحة المسرحية.

 :في عرض مسرحية البئر عناصر السينوغرافيا

 الديكور 

أهرم المكونرات التقنيرة التري تجعرل  مرن السرينوررافيا، وهرو مرن" االديكور جرزءيعتبر       
" اإلطرررار التشررركيلي الرررذي يعررريل فيررره وهرررو (2)العررررض الررردرامي رنيرررا بالفرجرررة الجماليرررة"

و للررررديكور دور فرررري تحديررررد مكرررران وزمرررران األحررررداا والمسررررتويات  (3)الررررنص الرررردرامي" 
إلرررى الترررأثير فررري اللغرررة المسررررحية  تلرررش اإلشرررارةاالجتماعيرررة إال أن داللتررره تتجررراوز مجررررد 

ككرررل" فالبيئرررة التررري تعكسرررها نوعيرررة الرررديكور يكرررون لهرررا أثرهرررا فررري سررريام الحررروار واللغرررة 
                                                           

 .82سابق،  المرجع السمير،  ،عبدالمنعم (1)
 .17جميل: مدخل الى السينوررافيا المسرحية، مرجع سابق،   ،حمداوي  (2)
 .179مرجع سابق،  ، عثمان ،عبدالمعطي (3)
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مرن روافرد  امتى ما كان الديكور وظيفيا يتفاعل معه الممثلون باعتبراره رافرد (1)والتفكير"
مررا هررو إال الدالليررة  فررائ  عررن حاجررة العرررضالديكور الررالداللررة علررى خشرربة المسرررح، و 

 زخرفة جمالية لملء فرارات المكان.

فهررو  ،نفسرري علررى الممثررلالتررأثير فرري الوهنررات مررن يررذهب إلررى أن أهميررة الررديكور       
مناسربا لسحررداا،  يجعلره يركرز فرري تجسريده للشخصرية المسرررحية، ويهيرئ لره جرروا مزاجيرا

على الرديكور المجررد الرذي ال يكرون إال فري  بل يفضل هؤالء مادية الديكور ومحسوسيته
خيررال الممثرررل، وهررذا مرررن شررأنه أن يجعرررل الممثررل متكلفرررا ومبالغررا فررري أدائرره علرررى خشررربة 

  المسرح.

ن يكونرروا علررى درايررة بررالطرز المعماريررة لكررل عصررر جررب علررى صررناع الفرجررة أي       
 ،ج الرررنصمرررن العصرررور، كمرررا يتوجرررب أن تتوافرررق المنررراظر المسررررحية مرررع أسرررلوب إخررررا

وهرررذا مرررا  ،(2)ويشرررترط أال يتعرررارض المرررذهب التشررركيلي مرررع مرررذهب الرررنص المسررررحي""
الكالسرريكي،  ، فهنررات الررديكوريجعررل الررديكور يتنرروع بتنرروع نرروع المسرررح ونرروع السررينوررافيا

 والرمزي، والسوريالي، والتجريدي.

بالصرورة واحتفائهرا وواقع األمر باترت العرروض المسررحية اآلن ومرع تزايرد اهتمامهرا      
تميرررل للتخفيرررف مرررن زخرررم الرررديكور، فاختفرررت القطرررع الديكوريرررة التررري كانرررت تمرررس  ،برررالروى 

مرررلء ديكوريررة بسررريطة، و  المخرجرررون يميلررون إلرررى اسررتخدام قطرررعمكرران العررررض، وصررار 
املرة بعناصررها لخلرق لوحرة بصررية متك ؛فرارات المكان بالضوء واللون وأجساد الممثلين

تمامرا إال  المختلفة، وهذا ما فعله مخرج "البئر" حيرل فرر  المكران مرن الرديكورالمسرحية 
وقطعرررة قمررراش صرررغيرة فررري  ،اش، قطعرررة قمررراش كبيررررة مربعرررة الشررركلقمررر ثرررالا قطرررع مرررن

تجرراوزا سررنطلق علررى  وقطعررة قمرراش صررغيرة جرردا، أمتررار وعرررض المتررر تقريبررا، 3طررول 
                                                           

 .78صالح، مرجع سابق،   ،الفهدي (1)
 .179سابق،  المرجع العبدالمعطي عثمان،  (2)
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وتعتبرررر وضرررا عرررن الرررديكور، ألن المخررررج اسرررتعاض بهمرررا عقطرررع القمررراش هرررذه ديكرررورا؛ 
للعالمررات داخررل العرررض،  بعررد داللرري متعررالق مررع السرريام العررام عالمررات سرريميائية لهررا

 .ا كونهما عالمات متحولةوسنتناوله

 عالمة متحولة قطعة القماش الكبيرة -1

ليتسرنى للمخررج تلوينهرا  ؛بيضراء اللرون  سطت خشربة المسررح قطعرة قمراش كبيررةتو       
عالمرات خمر  إلرى  قطعة القماش هرذه السينوررافية للعرض، وقد تحولتحسب الخطة 
 ، وهي:بدالالت مختلفة

 : مسرح صغير على أرضية المسرح الكبيراالولى المتحولة ةالعالم

فقد بدت القطعة المربعة الشكل وكأنها خشربة مسررح آخرر، يرؤدي عليره الممثلرون        
مواجهة للجمهور أكثر الخطوط قردرة علرى  أدوارهم األكثر حساسية، وأضحت أضالعه ال

إثررارة العالمررات والتسرراوالت والتررأويالت، فبينمررا الضررلع البعيررد عررن الجمهررور يبرردو جامرردا 
كمرا امرتس  كأكثر األمراكن صرخبا وحيراة، يظهر الضلع المواجه لهمورارقا في الصمت، 

الواقررررع  ، إنرررره تعبيررررر آخررررر عررررن حكايررررةأيضررررا بحركررررة الممثلررررين المسررررتمرةعمررررق المربررررع 
ج ، وكررل منرررا يأخرررذ دوره وال يخرررر يررراة مسررررح صررغير، وكلنرررا ممثلرررون فيرررهاالجتمرراعي، فالح

 كما رسمها المؤلف والمخرج. الشخصيات التي تؤدي أدوارها ذهعنه، تماما كه

   : جدارية هرميةالثانية المتحولة ةالعالم

ي المكرران، جرردار أوحررد فرر، "سررمير"و "زينررب"ظهررر القمرراش المربررع كجرردار فرري بيررت       
وهررو بررثالا ارتفاعررات، ارتفرراعين منخفضررين علررى الجررانبين، وارتفرراع أعلررى مسررتوى فرري 
الوسررررط، ليظهررررر علررررى شرررركل هرمرررري، حيررررل يمسررررش بطرفيرررره ممررررثالن جامرررردا الحركررررة و 

الوسرطى منره يقرف ممثرل آخرر ال  ظهرهما للجمهور، وداخل القماش المربرع فري المنطقرة
منررره إال تعرجرررات جسرررده مرررن خلرررف القمررراش، وهرررذا الشررركل يررروحي بررردالالت كثيررررة  يظهرررر
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توحي هيئة الرجل داخل القماش بهيئرة منها: الكبت واالختنام، واألسر والسجن، كما قد 
     الجنين في أحشاء أمه، وهذه الدالالت تتساير مع نسق العالمات األخرى.

 موج البحرالثالثة: المتحولة العالمة 

الرررذي يحكررري  "نصررريب"حرررول القمررراش إلرررى مررروج بحرررر عرررات برررين تموجاتررره يتمايرررل ت      
الغيرراب، وهررو رجررل البحررر الررذي مررارس فيرره قصررته مررع الصرروت، الصرروت الررذي أسررماه 

عالمررة دالررة طيلررة عمررره، ال سرربيل آخررر إال إليرره، فررالبحر هنررا وهررو يهرردر بموجرره  الصرريد
غبثل فيثهل وعنثه لغيثابل حثين نظثرت لالخوف مرن المجهرول و الضرياع والغيراب " على

 البحر بينما يتقاذفه الموج.  "نصيب"" هكذا واجه غبلل أحلم بلقائه لكنه ال يأتي

 تالل بشرية: الرابعةالمتحولة العالمة 

ت فرري وجرره تكومررت قطعررة القمرراش إلررى أربعررة تررالل صررغيرة متجرراورة، وكأنهررا نترروءا      
همررا للفرررا  خلفهمررا ولهررذه األكرروام يبمفردهمررا يعطيرران ظهر  "طررارم "و "بلقرري "بينمررا الفرررا ، 

األربعررة، ممررا يرروحي بأنهررا ليسررت نترروءات تشرركيلية لمررلء فرررا  المكرران فحسررب، بررل هرري 
حكرم  "طارم ر"نتوءات في روحيهما، الجراح التي لم تنردمل بسربب معاملرة أبويهمرا لهمرا، فر

ن نسرلم بهرذا التفسرير ألن هرذه ، ونحرالزواج مكرهرةحكم عليها بر "بلقي "عليه بالجنون، و
 عالقته بالبئر وبوالده. وهو يحكي "طارم "االكوام ستتحرت في لحظة تصاعد آالم 

 البئرالخامسة: المتحولة العالمة 

فتتكروم بلقرري   "،بلقري "لشركل البئرر الرذي ابتلرع تحرول القمراش المربرع فري خترام العررض 
   وتنغلق زوايا وأطراف المربع، وتكون نهاية العرض. بداخله

ت مختلفرة ويمكننا تمثيل تحول العالمة )القماش المربع الشكل( إلى عدة عالمات بردالال
 بالشكل التالي:
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 والصغيرة جدا عالمتان متحولتان ثانويتان  قطعة القماش الصغيرة -2

التراتبيرررة ت حسرررب تحررروالمرررن السلسرررلة ل الصرررغيرة والصرررغيرة جرررداتتحرررول قطعترررا القمررراش 
 :في العرض التالية

 ب وصباحأوال: بين نصي

 رمز لتبادل الحوار وتجاذب أطراف الحديل(بين طرفين)وإرخاء جذب حبل  -

 )أيقونة(عجينة  -

  )أيقونة(وشاح  -

 )رمز للقيد( بالقماش( ا"نصيب"تلف  "صباح"لفافة ) -

مسرح

 الحكاية

جدارية تالل

 هرمية

 البئر البحر

المشاركة

الوجدانية

الحياةمسرح

كبير

 

الغموض

المجهول

الفراغ

 

الحدود

الرغبة

 الجنين

نتوءات

الروح

والجراح

 النفسية

الخالص

الفناء

 الموت

 القماش المربع الشكل)عالمة متحولة (
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 ا نصيب، يا قرة عيني يا نصيب... "يا نصيب، يا حبيبي ي

 )رمز للحياة الزوجية(لحاف يلفان بعضهما به -

  ."نصيب: سوف نتبادل االدوار، أنا أهديش نفسي، وأنت تهديني نفسش

 صباح: منذ متى ونحن لباسان؟" 

 ثانيا: بين بلقيس وصباح

 أرجوحة )أيقونة( -

 حبل رسيل )أيقونة( -

 )أيقونة( حبل قفز -

 (رمزتجاذب وإرخاء بين طرفين )حبل  -

 " صباح: رياب أبيش عن البيت ال يسبب قلقا كبيرا، المهم هو طارم أخوت

 بلقي : ما دمت قلقة عليه، فلماذا ال نرسل في طلب سمير؟"

 ثالثا: بين زينب وسمير

 .تميل برأسها المغطى وهي تضرب فخذها بيدها ألما أو رضبا( "زينب"رطاء رأس )

 .أنت ، هيا نخرج لقد مللت من هذا المكان"سمير: هيه 

 .(الممزوج بالغضب)رمز الحزن  "زينب: دعش مني حتى ال أرضب

 .تغطي رأسها بالقماش وتظهر وجهها( "زينب"رطاء الرأس ) -

 .)رمز المكاشفة والمصارحة( " زينب: أنا حتى اآلن ال أمتلش عصفورا حقيقيا"
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 .طفل رضيع )أيقونة( -

 وطارق  رابعا: بين بلقيس

 )أيقونة(بساط جلوس  -

 رطاء العروس )أيقونة( -

 حبل اتصال بين طرفين )رمز للتواصل العاطفي( -

 "طارم: سأقول له إنش ال ترربين في هذا الزوج، وأن الموت أهون عندت" 

القمرراش عالمررات متحولررة فجرررت العديررد مررن الرردالالت، وأبرررزت  شرركلت قطررع لقررد       
طبيعررررة العالقررررات بررررين الشخصرررريات، و أكرررردت علررررى العالقررررات الثنائيررررة المتقابلررررة الترررري 
ذكرناهررا سررابقا عنررد حررديثنا عررن العالمررة المكانيررة واإلحالررة المكانيررة، فالثنائيررات المتقابلررة 

 القماش. تواصل ما عبر قطعا خصيات هي الثنائيات التي صار بينهبين الش

 ضاءةاال 

فرررري بعررررل الداللررررة، وإيصررررال  تلعررررب اإلضرررراءة فرررري العرررررض المسرررررحي دورا مهمررررا      
المعنى، فر " هي لغرة معبررة، وخطراب بصرري يتروازى مرع الخطابرات السريميائية الفرجويرة 
ا األخرى، والتي تساهم كلها في خلق فرجرة دراميرة ركحيرة منسرجمة هرمونيرا ودالليرا وفنير

مرن خرالل عالقتره الالمتناهيرة بالعناصرر تشكل الضوء كعالمة ضروئية ي، و (1)وجماليا"
األخرى للعرض المسرحي، فباإلضافة إلى دور الضوء في تحديد مكران الحردا، وقدرتره 
علررى عررزل األشررياء، وفصررل األحررداا، وإبررراز الحرراالت الشررعورية والمزاجيررة، فهررو يقرروم 

خشربة بدور سيميائي كبير من حيل إبرراز قيمرة الحركرة والتعبيرر عرن لغرة األشرياء علرى 
المسرح، فبىمكان الضوء اختزال الزمن وتحوالته، وتجسيم المكان واألحرداا والكترل التري 

                                                           
 .13جميل: مدخل إلى السينوررافيا المسرحية، مرجع سابق،   ،حمداوي  (1)
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تتحرت فوقه، وبىمكانه إبراز عواطرف الممثرل وإظهرار أهميرة العناصرر مرن خرالل تكثيرف 
وللضرروء دور كبيررر فرري  مررن خررالل معرراني الحضررور والغيرراب، مالهررا،الضرروء عليهررا أو إه

فرري العرررض المسرررحي، واختررزال العالمررات  القطررع ات وياحررواالنز  الكبيرررة التحرروالتإبررراز 
تجعلررره لضررروء وهرررذه السرررطوة المركزيرررة لالمتكرررررة أو المتشرررابهة والمتقاربرررة علرررى المسررررح، 

التري تصريب بعر  العرروض نتيجرة الرزخم الكبيرر فري  ،معالجرة حالرة التشرتت قادرا على
لهررذا فالعالمررة الضرروئية تعتبررر "واحرردة  العالمررات، وبالتررالي تشررتت المتفرررج عنررد تلقيهررا، و

مرررررن أهرررررم األنسرررررام التررررري تشررررركل الفضررررراء المسررررررحي، ألنهرررررا تررررررتبط بالمسرررررافة والمررررردى 
والالمحدوديررة وبررالعمق وحرررارة األشررياء... نتيجررة الترررابط الكبيررر مررا بررين الفكررر المؤسرر  

  والضررروء لررري، (1)عليررره الفضررراء، ومفهررروم اللرررون فررري الجرررو والررردالالت التررري تنرررتج منررره"
لررة المسرررحية إال مترررى تكاملررت عناصررره مرررن لررون وتشررربع بىمكانرره وحيرردا أن يحررردا الدال

 .وسطوع وكثافة

رخرذ بتأألاضررورة ؤيرد الكثيرر مرن البرراحثين ي       ل األلرروان فري ثقافرات الشرعوب عنررد ص 
واللرررون كالهمرررا لهمرررا السرررطوة نفسرررها فررري عرررزل كرررل مرررا هرررو الضررروء فاختيرررار اإلضررراءة، 

فكررل شررعب  ،يإدرات ثقررافنسرراني لسشررياء، إال أنرره ارتباطهمررا برراإلدرات اإلخارجهمررا، ررررم 
وقرررد حررردد علمررراء الرررنف  وعلمررراء الطاقرررة معررراني مرررن الشرررعوب لهرررا مررردلوالتها الخاصرررة ، 

لإلنسران، وفري المسررح معران ودالالت األلوان من منطلق تأثيرها على الجهراز العصربي 
 "كانديسركي"محاولة كرل مرن  "سعيد بنكراد" ويذكر، (2)تكاد تكون ثابتة لإلضاءة الملونة

" فالردائرة هري  ،إقامرة نروع مرن المطابقرة برين بعر  األلروان وبعر  األشركالفري  "إيتن"و
الروحرري للمشرراعر والنفحررة المتموجررة، لررذلش فهرري تتطررابق مررع اللررون األزرم، أمررا  لعررالما

 اللررون األحمررر، أمررافهررو يتطررابق مررع المربررع فهررو العررالم المررادي للجاذبيررة الكونيررة، لررذلش 
                                                           

، 2002جالل جميل: مفهوم الضوء والظالم في العرض المسرحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،محمد (1)
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المثلل فهو العالم المنطقي والفكري، عالم التركيز والضوء، لذلش فهو يتطرابق مرع اللرون 
، كمرا ان التقابرل برين ألشركال يجعلنرا أمرام دالالت جديردة، وتمازج األلوان با(1)األصفر"

مررن  ن لسررينوررافية أبعادهررا الدالليررة، وأيضررا قررد يرررتبط " لررو األلرروان هررو مررا يمررنح الصررورة ا
األلرروان ... بأشررياء معينررة ويتكرررر فرري اسررتعماله وتداولرره حتررى يغرردو مالزمررا مررن حيرررل 

يختررررم  -حسرررب اصرررطالحات برررورس-، ولكرررن اللرررون بوصرررفه ممرررثالشررريءالداللرررة لهرررذا ال
الموضررررروعات، ويلتصرررررق بهرررررا حترررررى تعررررررف الداللرررررة بهرررررذا االختررررررام وااللتصرررررام وحترررررى 

 .(2)االختالف"

: الضررررروء األزرم أضررررواء بأربعرررررة "البئررررر" عررررررضتلونررررت الصررررورة البصررررررية فرررري        
فقررردان  مسرررتثنين الظلمرررة ألنهرررا والضررروء األصرررفر و الضررروء البنفسرررجي والضررروء األحمرررر،

وسرروف نفصررل الحررديل نهررا عامررل مررؤثر علررى بقيررة األضررواء، لكالضرروء وليسررت ضرروءا، 
الية فري محورهرا التركيبري عن األضواء في المسرحية عن طريق كشف العالقات االستبد

المحرررررور التركيبررررري  "جاكبسررررون "مررررن خرررررالل المحررررور العمرررررودي واألفقررررري أو كمررررا يسرررررميه 
والمحرررور االسرررتبدالي، اعتمرررادا علرررى التحديرررد النظرررري الرررذي وضرررعته السررريميائية، والتررري 

ي منطروم توجرد فري ر إلى أن العالمة قبل ظهورهرا فري أعندما أشا "سوسير"أخذت من 
"مرررن نظرررام مرررن العالقرررات التررري تربطهرررا أي  ،مرررن قائمرررة ملفوظرررات تبادليرررةشرررفرتها كجرررزء 

بىشارات)عالمات( أخرى من خرالل التشرابه واالخرتالف، ففري اللغرة تررتبط الكلمرة تبادليرا 
خررى مرن الجرذر نفسره، والكلمرات التري تشربهها ت والمتضرادات والكلمرات األمع المترادفرا

السريمياء الرذي يهرتم بقروانين القرول والتأويرل، " الجزء مرن يعد التركيب بينما  ،(3)صوتيا"
، (4)ويشرير إلرى عالقرة الكلمرات بعضرها بربع  فري داخرل فعرل كالمري أو قرول معررين" 

" ويتناول المحوران العالمة باعتبارها جزءا من منظومة، يدرسان وظائفهرا فري شرفرات، و
                                                           

 .149مرجع سابق،  ، سعيد ،بنكراد (1)
 .15مرجع سابق،  ، أحمد ،يوسف (2)
 .127،ص2002فضل،صالح:مناهجالنقدالمعاصرومصطلحاته،ميريتللنشروالمعلومات،(3)
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 " ذلرش بقولرهارتروالن بر"يؤكرد  ، و(1)علرى جميرع منظومرات اإلشرارات"تطبيقهما "يمكن 
أن "جزءا من البحل السيميائي ما هو إال تقسيم النصرو  إلرى وحردات دالليرة صرغرى، 
ثم جمع الوحدات فري أصرناف اسرتبدالية، وأخيررا تصرنيف العالمرات التركيبيرة التري ترربط 

 .(2)بين هذه الوحدات"

 األزرق:  دوءعالمة الأوال: 

 )الغرررامق والفررراتح( لوحرررات العررررض بأكملررره،صررراحبت اإلضررراءة الزرقررراء بتررردرجاتها       
 وقد ظهر بعدة أنماط وهي:، لوحات العرضلوحة من منه فقلما خلت 

خرط عمرودي أزرم جرانبي جهرة ضوء أزرم رامق بخط أفقي، وسط ظالم دام ، و  -1
 ظهر بهذا الشكل في افتتاح العرض، وعند االنتقال من لوحة إلى أخرى. اليمين، 

يلررون قطعررة القمرراش الكبيرررة علرى أرضررية المسرررح فرري داللترره علررى ضروء أزرم فرراتح  -2
 .امتزاج الفرح بالحزن ( -أرض البئر -اللعبة الشعبية -)البحر

تررداخل الضررروء األزرم الفررراتح مررع اللرررون البنفسرررجي واألبرري  فررري حرررالتين )الحرررديل  -3
   .عن رربة اإلنجاب، و زفة بلقي (

زوال عرررن اللرررون األسرررود الطررراري علرررى خشررربة ال يمكننرررا قرررراءة الضررروء األزرم معررر      
المسرح، فهو اللرون الرذي تطفرو فوقره بقيرة األضرواء فري العررض، ولهرذا فالضروء األزرم 
سرريفقد معنرراه المتررداول كونرره لررون الصررفاء والنقرراء واالسررترخاء ليتحررول إلررى دالالت أخرررى 

دالالت أوحرررى بررر "البئرررر" عررررضتنسرررجم مرررع داللرررة العررررض العامرررة، فالضررروء األزرم فررري 
، والقمرر الليرل، والمجهرول، والغمروض، والغيراب والبحرر سركون  الحزن العميق والبرودة و

اني والرررردالالت نفسررررها، فررررالخط وعليرررره فالضرررروء األزرم يتشررررارت مررررع اللررررون األسررررود المعرررر
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زرم الغرررامق األفقررري هرررو األفرررق الفاصرررل برررين السرررماء واألرض، أو لعلررره خرررط البحرررر األ
طيع قهررر تسررأو ضرروء القمررر الشررحيح الررذي ال ي م والغيرراب،الغررام  الررذي ابتلعرره الظررال

علررى طرررف ثرروب الظررالم مطرررز لهررذا فالضرروء األزرم  هررذا الظررالم السررابح فرري فضرراءه؛
مظلمرة،  بداخلها، رياهب سحيقة، وقطع ليرلالذي ترتديه أجساد البئر، التي تحفر بئرها 

تتواجرره فيرره و مصررائرها،  بررهلرويررا إال بالقرردر الررذي تكتشررف ال يترريح لهررا ا األزرم  والقمررر
 ق البئرررر، والرررذي لرررن يكرررون إال صررروتهاالصررروت القرررادم مرررن عمررر ،مرررع الصررروت برررداخلها

 المذعور من حقيقة الجسد، حقيقة الفناء. 

  عالمة الدوء األصفرثانيا: 

لفضراء علرى النقري  مرن ا، وهو وء األصفر بالشم  والضياء والتفاولالضيرتبط       
وقررد جرراء فرري العرررض داال علررى الوضرروح والمصررارحة والحرردود ، المظلررم الررذي يحرريط برره

 .والعزلة

 بشكلين:  الضوء األصفراستعمل 

و تصرررردر  ،العاديررررة إضرررراءة الممثلررررين فرررري لحظررررة المكاشررررفة والمصررررارحة واألحاديررررل -
 اءاإلضررراءة الصرررفر  ، وتكشرررفاألمررراميين اإلضررراءة مرررن جرررانبي المسررررح األيسرررر واأليمرررن

 .مساحة كبيرة نسبيا من المسرح

ف الضررروء فررري مسررراحة صرررغيرة مرررن الخشررربة، تكثيرررعرررن طريرررق  اءبقرررع ضررروئية صرررفر  -
إال أن  عليهرا،يريرد المخررج أن يركرز المتلقري  إلظهار تركيز المعنى وكثافرة الداللرة التري

أراد توظيفهرا  "الهنرائي"والمخررج  ،ذهبت ألبعد مرن ذلرش "البئرعرض " البقع الضوئية في
د مررن وظيفررة عررزل الضرروء عالمررة تكثررف المعرراني النفسررية لرردى الشخصرريات، لقررد اسررتفاك

، إمرا إحساسرا المحريط ضعها في مواجهة مع ذاتها بمعزل عرن السريام وللشخصية، و و 
 بالنفي أو بالتمرد أو الخضوع، وسنذكر منها ثالثة حاالت وهي:
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  فررري دائررررة ضررروئية مغلقرررة، وهرررو فررري أعنرررف  ا"سرررمير " غررررم اللرررون األصرررفرعنررردما يي
علررى  العرراجز والبررائ  لعرردم قدرترره حررول وضررعهما "زينررب"مواجهررة ومكاشررفة مررع 

اإلنجاب، وهرذا يجعلره فري شرعور مرن العزلرة والنفري عرن المجتمرع الرذكوري الرذي 
 يعتد كثيرا بالقدرة اإلنجابية.

 حيرل  راثي الحزين،أنغام اللحن الت بمرافقةعلى المسرح " طارم ر"كان أول ظهور ل
يتقرررراطع مررررع المربررررع القماشرررري األزرم بمواجهررررة ظهررررر مررررؤطرا بمسررررتطيل ضرررروئي 

ليسررتوعبه المسررتطيل  ؛الجمهررور، فجسررده المتشررنج والررذي كرران متقرفصررا نوعررا مررا
 ،برردا لنررا متمررردا علررى أضررالع المسررتطيل بالحركررات الترري كرران يؤديهرراالضرروئي، 

 قدرترره علررى كسررر قيررود جسررده و "طررارم "فبررين العجررز والرربررة فرري التحرررر، يثبررت 
واقعرره االجتمرراعي، والصررفة اللصرريقة برره وهرري الجنررون، والتحرررر مررن القيررود تلررش 
تدخله اللعبة التري وضرعها والديره وفرضرتها الحيراة، عنردما يتحررر مرن المسرتطيل 

عالمرة  –فيمرا سربق  –الضوئي ليلقي جسده في المربرع القماشري والرذي اعتبرنراه 
 ، ويكمل الحكاية.يصير أحد ممثليهسمسرح الحياة الذي 

  طرررارم "، وقرررد دفعهرررا "بلقررري "العررررض عنررردما يبتلرررع البئرررر مرررن فررري آخرررر مشرررهد" 
ة فرري عزلررة تامررر "طرررارم" لتسررقط فرري البئررر رربرررة فرري إنقاذهررا مرررن الررزواج، يظهررر

محاطررررا بظلمررررة شررررديدة، فيتضررررح التبرررراين بررررين  وسررررط بقعررررة دائريررررة مررررن الضرررروء،
البئرر بىضراءة حمرراء شرحيحة، ممرا يروحي بمعنرى  وخلرف "طرارم" يظهرر اللونين،

 العزلة والفرام والوحدة.

 عالمة الدوء البنفسجيثالثا: 

األزرم واألحمررر،  يننراتج عرن مرزج اللرونرمرز الحرزن والعواطرف، اللرون البنفسرجي       
وبالتررالي فداللترره تتعمررق نحررو اليررأس، وقررد  ا،سرراخن الونرر وميلرره للررون األحمررر يجعررل منرره

 اللون األزرم في موقفين مسرحيين:مع  عرضظهر في ال
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   :الموقف األول

العميقة في امرتالت طفرل، وشرعورها  تهاحول ررب زوجها "زينب"ي لحظة مكاشفة ف      
ت زوجة لم تنجب رررم السرنوابالحرمان والدونية، وانزعاجها من نظرة المجتمع لها كونها 

تحرت وطرأة حرمانهرا وررباتهرا المقهرورة تخضرع  "زينبر"فرالست التي مررت علرى زواجهرا، 
اللرون البنفسرجي فري الجانرب كثرف المخررج بشكل قسري لنظرة ظالمة من المجتمع، لهذا 

، "سرمير"زرم فري الجانرب الرذي يقرف فيره " بينمرا يتردرج الضروء األبلقري "الذي تقف فيه 
  .  " والبرود والالمباالة جهة "سمير"زينب"لتكثيف داللة الحزن واليأس والرربة جهة 

   :الموقف الثاني

لمصريرها، وتنسرام  "بلقري "لم فيهرا سر، وهي اللحظة التري تست"بلقي "لحظة زفاف       
تبدو كثافة اللون البنفسرجي قليلرة جردا علرى  ات أهلها، ررم رفضها لهذا الزواج.وراء ررب

 شكل خط بنفسجي يخترم مربعا من الضوء األزرم الفاتح.

  عالمة الدوء األحمررابعا: 

ثررارة والثررأر والرردم فهررو مرررتبط بررالعنف واالسررتفزاز واإليرردل الضرروء األحمررر علررى العدوانيررة 
 والحقد واأللم 

   وقد ظهر في موقفين مسرحيين:

 .بسبب ضرب والده له "طارم "لحظة سقوط  -

 .البئرداخل  "بلقي "لحظة سقوط  -

 األزياء 
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بالملحمرة الدراميرة المسررحية أول ملحمرة فري تراري  العرالم القرديم )جلجرامل(  بداية      
وصروال إلرى العرروض المسررحية و  ،االرريقي والروماني وعصر النهضةبالمسرح مرورا 

علرى -محمرال ، وكران عنصرا أساسيا فري العرروض المسررحية الزي   لم ، شك  اليوم الحداثية
"ال  ":روالن برررارت"، وهرررو كمرررا يقرررول بالعالمرررات والمضرررامين والررردالالت -مرررر العصرررور 

فررري العتمررراد المسررررح عليررره ؛ (1)"يعررررض علينرررا لنشررراهده فقرررط، برررل يعررررض علينرررا لنقررررأه 
والمعرررارف، والرررزي وتحميلررره األفكرررار والمشررراعر إيصرررال الررردالالت الكبررررى فررري العررررض، 

ينتجهرررا العررررض الفرجررروي متسررراوم مرررع الررردالالت العامرررة  عالمررراتالمسررررحي نظرررام مرررن ال
للعررض، فررالزي عالمرة لمرحلررة تاريخيرة، وعالمررة لطبقرة اجتماعيررة، وعالمرة لفئررة ثقافيررة، 

والزمران وعالمة للمستويات الفكرية والمعرفية، برل يمكرن عرن طريرق الرزي تحديرد المكران 
وعرررن طريرررق لونهرررا وشررركلها  ،قمشرررة المسرررتخدمة فررري الرررزي طريرررق نررروع األوالجرررن ، فعرررن 

 وحجمها تتحقق الكثير من الدالالت واإلشارات.

نه" داللة ملبسرية قابلرة للتأويرل، يحملهرا الممثرل فري يعرف الزي المسرحي على أو       
ء "بارت" فري األزيراو بينما يشترط (2)أثناء تجسيده لشخصية معينة على فضاء المسرح"

ن تبررررز جمرررال قامتررره وجسرررده، نررررى أن المغررراالة فررري إبرررراز أال تمرررتهن جسرررد اإلنسررران، وأ
الزي، والعنايرة بره لدرجرة أن يصررف أنظرار الجمهرور إليره، دون ريرره مرن العناصرر مرن 

شررررارات الررررزي الحقيقيررررة واندماجرررره وتفاعلرررره مررررع برررراقي دا خلررررال فرررري تلقرررري إشررررأنه أن يحرررر
 العالمات في المسرح.

فرررري تشرررركله المتعرررردد الرررردالالت يبرررردأ  سرررريميائيالنسررررق ذلررررش الإن الررررزي المسرررررحي       
علرى يرد مصرمم األزيراء المسررحية، الرذي يعرد هرو  ولىمنذ مراحل تصميمه األالعالماتي 

ير التفسرو  التأويلالتفكيش و بسلسلة من  ، الذي يقوماآلخر متلق للنص المسرحي المكتوب
                                                           

حيدر: االزياء المسرحية " المضمون والداللة في العرض المسرحي التاريخي"، دار الصادم الثقافية،  ،جواد (1)
2014  ،80. 

 .23،  2013حيدر: تأويل الزي في العرض المسرحي، دار الرضوان للنشر والتوزيع،  ،جواد (2)
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للعرررض  العررامة تنسررجم مررع النسررق العالمرراتي لرويرر وتتبررع العالمررة داخررل الررنص؛ ليصررل
، وهررذه المسرررحي الفرجرروي، فالمصررمم هررو مبرردع آخررر فرري العرررض الفرجرروي رسررالته الررزي 

الرسالة البصررية هري أول مرا يتلقراه المتفررج عنرد دخرول أول ممثرل علرى خشربة المسررح، 
قيمررة  نبحررل عررن الكيفيررة الترري يتحررول فيهررا الررزي مررن كونرره قطعررة قمرراش بررال نرراممررا يجعل

لتي تستثير ذهن المتفررج عالماتية تذكر إلى قطعة مثقلة بالعالمات ومرصعة بالرموز وا
مرررراتي العرررررام فررررري العررررررض ، وتجعلررررره يتنقررررل بينهرررررا وبرررررين النسرررررق العالبتعبيرهررررا البصرررررري 

؛ ليتمكن من إيجاد تفسير للعالمة وفق مرجعيته، لهذا فال يمكرن للرزي أن المسرحي ككل
يعررض للمتلقري  فبينمرا ؛ ات سريميائيةإمكانر يتمتع به منلما وذلش يفضي لمدلول وحيد، 
، وينشرغل المتلقري فري فضراء الترأويالت باختيرار يتسع خطراب الرزي  كأيقونة معنى واحد،

 والتأويالت الالنهائية.فتتسع الداللة الرموز، 

، ي إن الوظيفة الرمزيرة والتعبيريرة التري يرنه  بهرا الرزي فري نسريج العررض الفرجرو       
يمكررن يجررب أال تنفصررل أيضررا عررن نسرريج الثقافررة والمعطيررات االجتماعيررة للمجتمررع، فررال 

أو أن  ،المتفرررج ال يجررد تفسرريرا لهررا حسررب مرجعيترره للعالمررة أن تتحقررق مرردلوالتها مررا دام
رح والرذي قرد يردل مدلوالتها تختلف في هذا المجتمرع عرن ذات، فراللون األصرفر فري المسر

بنرررات  يررردل علرررىكررران فررري مسررررح العصرررور الوسرررطى  معلرررى الشرررم  والضررروء واإلشررررا
يردل  مرا، اللون األبي  والذي يدل على الصفاء والوداعرة والسرالم فري مجتمرع الهوى، و

مجتمعررات أخرررى كررالمجتمع الهنرردي حيررل ترترردي النسرراء اللررون  فرريعلررى الحررزن والفقررد 
واللون األحمر وإن عبر عن الحب واإلثرارة والشرباب فري عررض  األبي  عندما يترملن،

مسرررحي قررد يعبررر عررن الحرررب والرردماء فرري عرررض مسرررحي آخررر، لهررذا ال يمكررن فصررل 
وفرري  عالمررة الررزي بعيرردا عررن الشرربكة العالماتيررة الكليررة الترري يتكررون منهررا الررنص الفرجرروي 

يتخلرى عرن  "البئرر"مخررج  إال أن مع ثقافرة الجمهرور المترابع للفرجرة.الوقت نفسه تتعالق 
صرررية، وأي مرررن أي خصو هرررا يعريشخصرررياته مرررن الهويرررة الملبسرررية، و كرررل ذلرررش، ويجررررد 
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بمرا تتيحره  تفاصريل البسريطة جردا،فظهرت جميعها تتشابه إال من بعر  النتماء ثقافي، ا
: أحرردهما فنرري تقنرري واآلخررر داللرري، فقررد الخصوصررية الجنسررية فقررط، ويعررود ذلررش لسررببين

ونا موحدا لسزياء جميعها، وهو األزرم الفاتح القريب من الرمادي، وهو اختار المخرج ل
اإلضراءة دة إعمار ىعاالذي بناه بتناسب مع فرا  الفضاء المسرحي، جاء ليلون حيادي، 

الرذي  ضوء، فاللون الحيادي قابل ألن يتلون مع الو كتل الممثلين الموزعة على الفضاء
 يختاره السينوررافي.

ال يعبر عن مسرتوى معيشري وال حالرة  ،ظهر الزي في راية البساطة والحياديةلقد       
، فررالزي علررى المسررتوى التعليمرري ال و ،وال يرردل علررى وظيفررة معينررة اجتماعيررة أو ثقافيررة،

مرن خصوصرية  الصرياد ا"نصريبخصوصية تذكر، مثلما جررد "يجرد الشخصيات من أي 
جررد  صريادا يرتردي مالبر  صريادين، وتبة الذي تخيلناه ونحن نقرأ إرشادات الكامهنته، 

مررأة عمانيرة من وضعها االجتماعي، والتي هي نموذج ا الزوجة واألم األربعينية "صباح"
الهويرررة  ي" واآلخررررون مضررريعبلقررري "و "زينرررببررردت " تقترررات علرررى أبنائهرررا ببيرررع الخبرررز، و

القضرررية مرررن  "محمرررد الهنرررائي"فقرررد حرررول  واالنتمررراءات، ليعبرررروا عرررن الجسرررد أينمرررا كررران،
إقليميتهرررا الضررريقة لتعبرررر عرررن حررراالت إنسرررانية يمرررر بهرررا الجسرررد علرررى اخرررتالف جغرافيرررة 

 إنتماءاته.

لعديد مرن الردالالت إنتاجها ا وعالمة الزي بين اللون و مزدوجة ويمكننا تمثيل العالقة ال
 ي:ى النحو اآلتالتي أكدها النسق العالماتي العام في العرض عل
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 "البئر"ازدواجية عالمة الزي مع عالمة اللون في عرض 

 دمرجأتاحت حيادية لون األزياء التري اختارهرا المخررج  السابق في الشكلواضح هو كما 
داللرررة اللرررون و إسرررقاط الرررزي والممثلرررين ضرررمن السررريام الكلررري المنرررتج للداللرررة مرررن جهرررة، 

 .  خرى وتأثيره على الحاالت النفسية الداخلية للشخصيات من جهة أ

  يةالصوتالموسيقى والمؤثرات 

ترافررق الموسرريقى العناصررر المكونررة للعرررض المسرررحي وتنسررجم مررع ايقاعهررا العررام،       
تعمرررل علرررى إيصرررال  ت النفسرررية والشرررعورية للشخصررريات، ول الحرررااليتشررركتسررراعد فررري و 

، والترررأثير علرررى المتلقررري، ونقصرررد ديإلرررى جانرررب اللغرررة التعبيريرررة والفعرررل الجسررراألفكرررار 
تعزيررز الجررو بالموسرريقى هرري تلررش المقطوعررات الموسرريقية الترري يختارهررا المخرررج مررن أجررل 

قررد ترردل علررى زمرران الحرردا باختيررار مقطوعررات موسرريقية تنتمرري النفسرري فرري العرررض، و 

اللون

 األزرق

اللون

 األبيض
اللون

 البنفسجي

 

 اللوناألحمر



 زدواجية عالمة الزي مع عالمة اللون )الضوء(دالالت ا

 الرغبة
 األلم

 الحزنالعميق
 الحيادية

 الموت الحرمان الهدوء العزلة

 الغدر

 العجز
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و ترردل علررى الحررروب، ألررزمن بعينرره، كالمقطوعررات الكالسرريكية، أو مقطوعررات عسرركرية 
فررن فلكلرروري مررا، أو مقطوعررة مرتبطررة مررع الجمهررور بحرردا مررا، سرراعتها تكررون ترردل علررى 

الموسررريقى باإلضرررافة إلرررى وظيفتهرررا كخلفيرررة صررروتية لسحرررداا ترررنه  بوظيفتهرررا كعالمرررة 
ما داخل سيام العالمرات المسررحية، ولري  هرذا فحسرب برل اختيرار اآللرة  تستدعي داللة

يام العرررض المسرررحي، فصرروت الترري تصرردر منهررا الموسرريقى يعتبررر عالمررة دالررة فرري سرر
الناي الحزين والذي يشريع الحرزن والشرجن بصروته، وصروت القيثرارة الناعمرة وهري تبعثرر 
األحرررالم واألمنيرررات الحالمرررة، وصررروت الطبرررل المنررردفع الصررراخب برررالفرح واالبتهررراج كلهرررا 

تبقررى يررات المتلقرري أو ال، تعبررر عررن الحرراالت المزاجيررة سررواء تقاطعررت مررع ذكر عالمررات 
 بدالالتها الرمزية داخل العرض الفرجوي.محتفظة 

المررررؤثرات الصرررروتية األخرررررى ريررررر الموسرررريقى كصرررروت الرعررررد أو أزيررررز برررراب  اأمرررر      
 إلررى آخررره مررن األصرروات، ،خشرربي، أو هرردير البحررر، أو صرروت حمامررة تهرردل مررن بعيررد
 ..." التحديررد األيقرروني  مررن تسررهم بقرردر كبيررر فرري إيصررال الداللررة للمتلقرري وتررأتي أهميتهررا

كررردقات السررراعة لتحررردد التوقيترررات علرررى مررردار اليررروم مرررثال، واإلشررراري فررري صرررياح الرررديش 
وتغريد الطيور لتحديد الوقت في الصباح، وقد تشرير هرذه المرؤثرات إلرى المنراخ والموسرم 

 .(1)"باإلضافة إلى تحديد بيئة الفعل بسقوط األمطار والرعد والبرم 

ائي لهررذه المررؤثرات الصرروتية، فهرري إلررى جانررب وال يمكننررا االسررتهانة بالرردور السرريمي      
فالعاصرفة ذات السرمة  كونها عالمة تتساوم مع كلية العرض، تستدعي عالمات أخرى،

وف والررذعر والهيرراج، دون أن يكررون هنررات توظررف فرري المسرررح لترردل علررى الخرر الطبيعيررة،
حتررررى يحرررردا التررررأثير عنررررد المتلقرررري يكررررون  وفعررررل يرررردل علررررى العاصررررفة الطبيعيررررة،  أي
    لتحريش مزاجه واستثارته لتلقي العالمات وتفسيرها. العتماد على الذاكرة الصوتيةا

                                                           
 .87مرجع سابق،   ، صالح ،الفهدي (1)
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فهرررو  طقرر  احتفررالي، يغمررره الرررنغم التراثرري مررن بدايترره إلررى نهايترره، "البئرررعرررض "      
لررون الخلفيررة بنغمرره الحررزين، ويتبختررر برشرراقته ، وهررو يالخترراميعلررن بدايررة العرررض ويعلررن 
وعبرررر شرررقاوة الطفولرررة و  الحضرررور وعبرررر تنهررردات الممثلرررين،برررين جنبرررات المسررررح وبرررين 

لعبهم المررح، تلرون العررض بلوحرات شرعبية أكسربت العررض داللرة عميقرة فكانرت عالمرة 
 سيميائية تحفز المتلقي لتفكيكها وتأويلها.

اإليقاع النغمي الذي رسمته الكاتبة، لكنره بررع  هندسة عنكثيرا  "الهنائي"لم يخرج       
والررررذي تمثررررل فرررري األررررراني الشررررعبية واأللعرررراب  الملفوظررررات برررراللحن التراثرررري،فرررري تطعرررريم 

الشررررعبية المغنرررراة، كمررررا أضرررراف بعرررر  األررررراني الترررري سرررراهمت فرررري تعزيررررز خصررررائص 
وظفهرررررا بطريقرررررة تررررروحي باالنسرررررجام مرررررع السررررريام العرررررام و  الشخصرررررية وإبرررررراز مالمحهرررررا،

كالمية جعرل العررض المسرحية الللمسرحية، فالتكامل بين الحركة واللحن الشعبي واللغة 
والجدول التالي يبين الفنرون الشرعبية الموظفرة فري العررض مام المتلقي.  نصا يقرأ نفسه أ

 و معانيها العامة خارج العرض:

 المعنى التكرار الوصف الفن الشعبي
رقصة ترتبط بالموت يضرب الرجال  الدان المرباطية

 أرجلهم باألرض
 موتالحزن وال 5

بين إمرأة ورجل،  رقصة شعبية الربوبة
بحيل يلتفان حول بعضهما بحركات 

 ايقاعية.

 الحب 1

يه يابوه يا ييياه
 قريب الفرج

أراني الصيادين عندما يطول سفرهم 
 بالبحر من أجل طلب الرزم 

 تفاول واالنتظارال 3

 الفرح 1 زفة العروس عروسة دخلي
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شرجرة قمررة " :مثرلأراني األطفال واأللعاب الشعبية كما شاعت في المسرحية العديد من 
   ."العروس جابت صبي" أرنية و، "الذئب واألمو لعبة "، "شم  نجوم

شركلت أرران شرعبية ولعبرة شرعبية واحردة نررى أنهرا  ثالثرةفي تحليلنرا علرى ننا سنركز إال أ
رحية، وسنصررررفها كمررررا ظهرررررت فرررري العرررررض، موضررررحين معانيهررررا فرررري المسرررر بررررؤرة دالليررررة
 ودالالتها: 

 فن الدان المرباطية: -1

فن ارتبط بالموت، نغمره ثقيرل وحرزين، أداه الممثلرون بضررب  الدان المرباطية هو       
الخشربة بأقرردامهم مصرردرين إيقاعررا نغميرا، وصرروتا حزينررا يسررري مرع الظلمررة الترري اتشررحت 

ذلرش  أول مرا  األفرق الرذي بردى متقطعرا مرن تحرت أقردامهم، فقرد كرانبها الصالة، وزرقرة 
وهرررذا االسرررتهالل هيرررأهم السرررتقبال شرررحنات مرررن الحرررزن ه، عأول مرررا سرررم والجمهرررور  رآه 

، وضررررب األقررردام علرررى األرض الخلفيرررة هررردوء الظلمرررة وازرقرررامعمقررره العميرررق الهرررادي، 
لسريميائي لفرن الردان تتمثرل فري فالبنيرة الدالليرة للمربرع ا ابتصراعدية حزينرة، ولهرذ هر و وظه

و حتى نتوصل للنسق العالئقي في عمق هذا الفرن وتوظيفره التقابل بين الموت والحياة، 
مربرررررع لمرررروت ونقابلررررره بثنائيترررره فرررري الا فرررري اسررررتهالل المسرررررحية، دعونرررررا نعرررررض محررررور

 :السيميائي على النحو اآلتي

 الموت                               الحياة                  

 

 ال موت ال حياة                                              

 "البئر" المربع السيميائي لفن الدان المرباطية في عرض
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 ويمكن توضيح العالقات المنطقية لهذا المربع السيميائي بالعالقات التالية:       

 عالقة التضاد: الموت و الحياة

 عالقة التناق : الموت/ ال موت ، الحياة/ ال حياة

 حياة، الحياة/ ال موت عالقة التضمن: الموت/ ال

 عالقة شبه التضاد: ال موت، ال حياة

تسريران علرى محرش الترربص والترقرب، ثنائية الموت والحياة في الردان المرباطيرة  إن     
الررررررنغم الحررررررزين الررررررذي ارترررررربط ، و كىحاطررررررة الوجررررررود بالعرررررردمفالحيرررررراة محاطررررررة بررررررالموت، 

العررض مرن نهايتره ال بردأ فبالموت/الفقد أنبأنا من خالل سيام العرض انه نهاية لبداية، 
الهنائي أن البردايات هرمرت وشراخت ه الكاتبة "بداية تفتح األشياء"، فقد رأى كما أرادت ل

دايات الطفوليرة هري مجررد زيرح البر قبل تفتحها، وأن الحزن فرض نفسه على الفرح، وأن
الغنرراء  لررن يتوقفرروا عررنووهررم، سرررعان مررا يكتشررف الكبررار تلررش الحقيقررة بمجرررد أن يكبررروا، 

 ، ورناءهم رناء الوجع. هو رقص الحزن رقص الكبار  سيواصلون الرقص، لكنو 

اة التري تعيشرها الشخصريات سريان هرذا الرنغم عبرر لوحرات العررض، عبرر الحير إن      
م، وال لحيرراة، فررال بريررق للفرررح فرري عررين األحيرراة مسررلوبة اهرري دوارهررا الممثلررون، بأويقرروم 

، والرجررررال "بلقرررري "، وال طفولررررة رضررررة فرررري عمررررر "زينررررب"عصررررفورا سررررعيدا فرررري حضررررن 
الررزوج  "سررمير"عائلترره، و إعالررة ن مسررؤوليةالصررياد الفقيررر المتهرررب مرر "نصرريبون "السررلبي

حيرراة الترري تجعررل الرردماء يتمتعررون بشررحنة ال كلهررم ال " المجنررون،طررارم "السررلبي العقرريم، و
 وصال الفرح.تتدفق في أ

 فن الربوبة -2
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يلتفرران حرررول بعضررهما بحركرررات " صررباح"و  "نصررريب" وامرررأة برررين رجررل  رقررص هررو      
يلتررف  وبرشرراقة إيقاعيررة، و بينمررا يصررفق الرجررل ترفررع المرررأة كفهررا اليمنررى بجانررب رأسررها 

 .  بخفة حولهاالرجل 

و  "نصرريب"إن الهيئررة األدائيررة لهررذا الفررن أوحررت للمخرررج توظيفهررا فرري أثنرراء حرروار       
العبررل بمفاهيمهررا  وهمررا يعلنرران بدايررة لعبررة الحيرراة، الترري حرراوال تفكيررش بررداياتها و "صررباح"

ر عرن رضرب بل تنفج ولحظات تطغى عليها لغة الخصام، قرب، بين لحظات وكلماتها
اآلخرر، لهرذا ينويران تبرادل األدوار لالنعترام حريرة  محتقن، وحزن مبعثه الجسد الذي قيرد

جسرررردها،  وتختررررار لررررر"نصيب"، جسررررد رجررررل "صررررباح"فتختررررار مررررن أسررررر الجسررررد الحررررالي، 
مرررررأة فرررري جسررررد آخررررر ريررررر أن يكررررون ا فهررررو يرضررررى ،"صررررباح"جسررررد  "نصرررريب"يرررررف  ف
ألنهرررررا " منظومرررررة كيميائيرررررة ويررررررف  تبرررررادل األدوار فررررري المؤسسرررررة الزوجيرررررة  ،"صرررررباح"

الطررررفين إال أنهرررا حميميرررة  ورررررم حميميرررة الرقصرررة التررري تظهرررر الوفرررام برررين حامضرررة"،
المربرررع  لثنائيرررة )الرررزواج واالنفصرررال( عبررررمكرررن توضررريح العالقرررات المنطقيرررة لوي، خادعرررة

 السيميائي بالعالقات التالية: 

 نفصالواال زواجعالقة التضاد: ال

   انفصال/ ال ، االنفصالزواجال الزواج/ عالقة التناق : 

 زواج/ ال نفصال، االانفصال/ ال : الزواجعالقة التضمن

 انفصالال زواج،  عالقة شبه التضاد: ال

فضاء متوتر بين حاالت الكرره وحراالت بين طرفي رقصة الربوبة  زواجإن فضاء ال     
جسرراد وسررلطتها، فضرراء قلررق مررن الررزمن االنفصررال واالبتعرراد عررن سرريطرة األ الرربررة فرري

زواج التري تفررض عليهمرا أن يكونرا كجسردين يشريخان معرا، بسرلطة الرالذي يمضي بهمرا 
     عالقة مسختهما لكيانات رير ما يريدان.سيرين لأ
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 ياهيييه يا بوه يا قريب الفرج -3

رررررم أنررره يررروحي برررالفرح حيرررل أن النررراس و  هرررذا الرررنغم برتابرررة حرررزن دفرررين، اطرررأيتب      
يترقبرررون عرررودة الصررريادين بعرررد ريررراب طويرررل، فيترقبرررون عرررودتهم كلمرررا سرررمعوا عرررن قررردوم 

النوارس تحلرق بكثافرة طمعرا فري سرمش الصريادين الرذي جلبروه معهرم  شاهدواسفينة ما أو 
الفرررح، فيلهجررون  يترقبررون أبسررط األشررياء الترري تبعررل فرري قلرروبهم فهررممررن رحلررة الصرريد، 
أزمة الواقع الذي هم فيره،  بانفراجإال أن الغناء في المسرحية هو دعاء بالنشيد والدعاء، 

تطررم برابهم، رربراتهم المكبوترة أعمارهم، انتظار السعادة التي لرم الحزن الذي بات يأكل 
الترررري ظلررررت سررررجينة األجسرررراد، الطفولررررة المسررررروقة، العمررررر الررررذي نهبرررره الشررررقاء والتعررررب 

ررررررم كررررل االبتهرررراالت وكررررل  مجنررررون القرررردر الررررذي أعطرررراهم الولررررد الومسررررؤوليات العائلررررة، 
ل بالسررمش والخيررر، والسررنوات األدعيررة مررن أجررل أوالد سررليمين معررافين، البحررر الررذي بخرر

 ردقت عليهم بالفقر والحرمان.التي أ 

الثنائيرررات المتضرررادة التررري شررركلت البنيرررة  أن نتتبرررع ويمكننرررا مرررن خرررالل المربرررع السررريميائي
 :يقاع النغميهذا االلالعميقة 

 عالقة التضاد: الضيق و الفرج

 الضيق/ ال ضيق، الفرج/ ال فرجعالقة التناق : 

 عالقة التضمن: الضيق/ ال فرج، الفرج/ ال ضيق

 ال ضيق/ ال فرج  عالقة شبه التضاد: 

فضرررراء الضرررريق يقررررود لفضرررراء واسررررع ورحررررب هررررو فضرررراء الفرررررج، الفرررررج الررررذي ترررردس إن 
الشخصيات األمنيات فيه، وتنتظر قدومه لالنعترام والتجررد مرن حراالت الضريق/ الشردة/ 
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، وهررري / العالقرررة الزوجيرررة الفررراترة/ الرررزواج القسرررري قسررروة األبالحرررزن/ الحرمررران/ الفقرررر/ 
                        عرض.داخل ال ااألوضاع التي تم تأدية اللحن فيه

 اللعبة الشعبية )ال:ئب واألم( -4

ر شخصررية الررذئب المرراكر متربصررا تظهررالمعروفررة حيررل اللعبررة الشررعبية وظررف "الهنررائي" 
 ةيرراحممررن المفترررض باألطفررال، يريررد الفتررش بهررم والتهررامهم، فيحتمررون برراألم المنقررذة الترري 

 وظفها لخدمة سيام العرض و الداللة العامة للحكايرة، ،من هذا الخطر المحدم أطفالها
خلرع علرى األب ن الحكاية ويستبقها قبرل أوانهرا فشيئا م أن يسرب للمتفرج "الهنائي"وأراد 
الدالليرة لهرذه اللعبرة  بنيرةالويمكننرا تتبرع الذئب، بينما تحمري األم "صرباح" صرغارها،  دور

العالقررررات ة عبررررر قررررات الدالليررررة العميقررررالعإلررررى ال لوصررررولالمربررررع السرررريميائي لباسررررتخدام 
 التالية: 

 المساعدةو  خطرعالقة التضاد: ال

 الخطر/ ال خطر، المساعدة/ ال مساعدةعالقة التناق : 

 خطر/ ال مساعدة، المساعدة/ ال خطرعالقة التضمن: ال

 ال خطر/ ال مساعدة  عالقة شبه التضاد: 

الخطرر يقودنرا لنتيجرة أن األب هرو  إن األب الذي يمثل دور الذئب والذي يكرون مصردر
قلروب لة، و هو مصردر الخروف الرذي يتسررب إلرى مصدر الشرور التي تنهال على العائ

أسررته برذلش  ، فهرو ال يتحمرل مسرؤوليةته ريرر المتزنرةلشخصريذلرش يعرود  وأفراد أسرته، 
ه زوجتررره، و هرررو ال يجتهرررد فررري عملررره وال يجيرررد سررروى السرررمر مرررع القررردر الرررذي تتفرررانى بررر

فضراء الخطرر و يقودنرا ويضررب ولرده ألتفره األسرباب، للمنرزل،  أصدقائه والعرودة مترأخرا
ومصررردر  ،هرررذا لمحرررور المسررراعدة )األم( التررري هررري مصررردر الرعايرررة واالهتمرررام بأوالدهرررا
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برررل ومصررردر إعرررالتهم ماديرررا عرررن طريرررق المسررراعدة التررري تصرررد بهرررا خطرررر الرررذئب/ األب، 
نجرد أنهرا لرم الشرعبية واللعبرة المسررحية  ر اللعبرةوفي الحقيقة ومع سريالخبز الذي تبيعه، 

فرررري  ، فيررررتمكن األبتكررررن مصرررردر المسرررراعدة ولررررم تسررررتطع حمايررررة أوالدهررررا وال مسرررراعدتهم
الترري ماتررت فرري البئررر حتررى ال ) "بلقي ر"مررن اإلمسررات برر كمررا فرري اللعبررة الشررعبية عرررضال

 .(في البئر "بلقي "الذي ألقى )، والمجنون ( تتزوج

 -المررؤثرات الصرروتية األخرررى فقررد وظررف الهنررائي أصرروات الممثلررين فرري الخلفيررةأمررا      
صرروات متداخلررة، باسررتطالة ومررد معررين، أو لخلررق أ -الررذين ال يكونرروا ظرراهرين للجمهررور

الضرررررررحش المترررررررداخل، أو قرررررررراءة بترررررررداخل الكلمرررررررات ريرررررررر المفهومرررررررة، أو التأوهرررررررات، أو 
لطفرولي رح االفرثيرات مختلفرة: قرت ترأء وريرهرا مرن األصروات التري خلالمعوذات، او البكا

، وقررد تررم توظيفهررا "طررارم "أو الحررزن أو البكائيررة أو أصرروات الجنررون الترري تطررن فرري رأس 
 سيام العرض.  منسجم معبشكل جميل 
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 :لعرض "البئر" ركحيسيمياء الفداء ال ثالثا:

الرررذي يلتقررري  ،فررري كونررره العنصرررر األول الركحررري تكمرررن أهميرررة الفضررراء المسررررحي      
بررالمتفرج فرري أي عمررل مسرررحي، وهررو الفضرراء الشررامل لكررل عناصررر العرررض الفرجرروي، 
فهو " كل ما يؤطر الخشبة المسررحية مرن سرينوررافيا وجرداريات وديكرور وأجرواء وظرالل 

وتعرفره  ،(1)فنية وعالمات سيميائية وإشارات بصرية ولغوية يتذيل بها العرض الردرامي"
مرا  شريءبأنه "موقع التمثيل أو مكان االحتفال ذلش المكان الرذي يرتم فيره  "سفيلدبر أو آن "

مشيرة بذلش لخاصية المحاكاة، حيرل أن الفضراء المسررحي مرا  (2)ال يحتاج إلى مرجع"
يعررررف معجرررم و الواقعيرررة، و هرررو إال محاكررراة لواقرررع مرررادي، عرررن طريرررق الرمرررز أو النقرررل أ

رررررأنه" الميررردان الرررذي تجرررري فيررره أحرررداا أعرررالم ومصرررطلحات المسررررح األوروبررري المكررران ب
أنره المكران الرذي  "باتري  برافي "ويعرفه  (3)مشهد من المشاهد أو درامة من الدرامات"

فيررره العررررض، سرررواء كررران ذلرررش فررري مسررررح مكشررروف برررالهواء الطلرررق، أو فررري مدرسرررة، أو 
 "هررال إدوارد"مكرران خررال، ويعررد أنضررج التعريفررات مررا قدمرره عررالم االنثربولوجيررا األمريكرري 

 الرررذي اسرررتغنى فيررره عرررن مفهررروم المكررران المسررررحي مسرررتبدال بررره )الفضررراء المسررررحي( 
Theatrical spaces  جرررراعال مررررن  )المكرررران المسرررررحي( علمررررا خاصررررا بررررالروامز

 . (4)الفضائية

ومررن هنررا فررىن مفهرروم المكرران يقتصررر علررى الحيررز المكرراني الررذي يشررغله العرررض       
، وهو المكان المسطح الفار  الذي ستشغله عناصر الفرجة، لهذا فهو يعد جزءا الفرجوي 

مررن الفضرراء المسرررحي، فهررو "الحيررز المسرررحي الررذي يحرروي كررل التكوينررات واإلنشرراءات 

                                                           
 .9،  مرجع سابق جميل: ،حمداوي  (1)
 .180آن، مرجع سابق،  د، أوبرسفيل (2)
كمال الدين ، معجم أعالم ومصطلحات المسرح األوروربي "قاموس منهجي لدارسي الفنون في الوطن  ،عيد (3)

 .680،  2006العربي" االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
 .27 -26،     مرجع سابق أكرم: ،اليوسف (4)
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والتشركيالت ويتضرمن مجمرل العالقرات المكانيرة والزمانيرة والبصررية التري تشرمل الفضراء 
يررررة جدليررررة فنيررررة تصررررهر جميررررع عناصررررر النصرررري واللعبرررري وفضرررراء العرررررض بوحرررردة جمال

  .(1)العرض المسرحي في بوتقة واحدة"

عملية التحول األولى للعالمرات، إذ تخررج مرن شركلها اللغروي  الركحي يعد الفضاء      
والسررردي إلررى شرركل آخررر سررمعي بصررري حركرري، فالصررورة المكانيررة الترري يتخيلهررا القرراري 

التخييل، وتصرل للقراري عبرر اإلرشرادات للنص المسرحي، هي صورة تخلقها اللغة بفعل 
المسررررحية التررري يضرررعها المؤلرررف فررري نصررره، لهرررذا فسرررلطة اللغرررة هررري النافرررذة فررري عمليرررة 
القررررراءة، فيتشرررركل الفضرررراء الكلرررري مؤثثررررا بخيررررال القرررراري، بكررررل حمولترررره الثقافيررررة والنفسررررية 

ا لمسرررح كمررتنررتظم فيرره كررل عناصررر ا ، بينمررا يقرردم العرررض الفرجرروي فضرراءواالجتماعيررة
كمررا تصررفه  رض، أومجمرروع روى واجتهررادات مررن قبررل صررناع العرريراهررا المخرررج، يكررون 

"انقررالب رريررب فرري ترراري  العالمررة، كمررا لررو كرران المرجررع المررزدوج يحيررل إلررى  "أوبرسررفيلد"
فتصرير كرل البنيرات فري الفضراء  ،(2)"هو نسق خشربة المسررح ويحمرل مدلولرهنسق دال 

ومرن هنرا فمهمرة الباحررل  ،(3)ات معنرى مفهروم"دالرة "عرالم مكراني تصربح فيره الصرردفة ذ
السرريميائي أن يجررد تلررش العناصررر المكانيررة داخررل الررنص والترري يمكنهررا ان تكررون وسرريطة 

 بين النص والعرض.

 :في مسرحية البئرالفداء  نوع      

تتنرروع الفضرراءات المسرررحية بتنرروع االتجاهررات والتيررارات الترري ينتمرري إليهررا العرررض       
ويمكننررا القررول حسررب مررا جرراء فرري العرررض الفرجرروي، أن عرررض البئررر ينتمرري الفرجرروي، 
وهرو فضراء مفرر  مرن الكترل التري نجردها تشرغل مكران المسررح عرادة، فرال ، الفررا لفضاء 

                                                           
 الشخصي االلكتروني الموقع ،(أنموذجا الصورة مسرح) المسرحي الفضاء لغة فرضيات: عبود عبدالكريم عودة، (1)

 . http://kenanaonline.com للكاتب،
 .187آن، مرجع سابق،   ،أوبرسفيلد (2)
 .187المرجع نفسه،    (3)
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إال الفرررا  المؤثررل بررروى اإلخررراج  شرريءقطررع ديكوريررة وال إكسسرروارات وال سررينوررافيا، ال 
حيرررراة، مررررن خررررالل التركيررررز علررررى "العبررررل وفلسررررفة الررررنص، والنظرررررة الوجوديررررة للكررررون وال

فيصربح الفررا  فري عرالم الصرمت هرذا والتجريرد  (1)السديمي واالرتراب الرذاتي والمكراني"
عالمررة دالررة علررى تشررظي الكررالم، وقيمررة الصررمت، والخررواء الروحرري والجسرردي فرري عررالم 

الفاررررة( هررم مررن تحرردا عررن الفرررا  فرري كتابرره )المسرراحة " مررن أ بيتررر بررروت"المررادة، ويعررد 
يررة مسرراحة فاررررة إلررى خشرربة مسرررح عاريررة، فيكفرري أن : " أسررتطيع أن أحررول أوهررو يقررول

 .(2)يعبر رجل هذه المساحة الفاررة بينما يشاهده آخر حتى يتولد لدينا فعل مسرحي"

على مبدأ المحاكاة واأليقونية، فكل ما هرو  الفضاء المسرحي بكل عناصرهينه        
مبرردأ مطابقررة الفضرراء بالعررالم المتخيررل ال بالعررالم الحقيقرري، وفرري علررى المسرررح قررائم علررى 

صربح واقعرا نشرطا ممتردا علرى يتسع الفضاء وي "البئر"العروض الحداثية كما هو عرض 
علررى صررناع الفرجررة التررأني فرري المتقرردة للمخرررج، وتحررتم الصررورة البصرررية  الررروى مرمررى 

فاصرريلها، بالقرردر الررذي تأسررر برره اختيررار العناصررر المكونررة للصررورة، والتررأنق فرري إبررراز ت
المتفرج، وتخلق رابرط التواصرل بينهمرا، لهرذا باترت السرينوررافيا أداة رابحرة لكسرب الرهران 

 مع الجمهور. 

 الصورة المسرحية في فداء عرض "البئر" -1

بمفررردات الصررورة  مررن القطررع الديكوريررة الملرريء  ر االفضرراء االحتفررالي الفرريشرركل         
وهرري ، لغررة بصررريةذات بنيررات كبرررى تتررألف مررن عالمررات  ،"البئررر" فرري عرررضالمسررحية 

نترراج تركيررب يجمررع بررين مررا ينتمرري الليررة للصررورة المضررامين الدف" بالغررة التركيررب والتنرروع،
بتمثيلررره البصرررري مرررن خرررالل المحاكررراة الخاصرررة بكائنرررات أو أشرررياء،  إلرررى البعرررد األيقررروني

                                                           
 .10جميل حمداوي، مدخل إلى السينوررافيا المسرحية، مرجع سابق،   (1)
، 61واثيونجو : لعبة السلطة سياسة الفضاء المسرحي، ت: محمد السعيد القن، مجلة فصول ، العدد نجوجي  (2)
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أشرركال مررن صررنع اإلنسرران وتصرررفه فرري وبررين مررا ينتمرري إلررى البعررد التشرركيلي مجسرردا فرري 
ية في مقتنياتره وثيابره وألوانره لديه من تجارب تبدو جل ما، وما تراكم فيالعناصر الطبيعية

مشرررراهدة مرئيررررة  ةهرررري صررررور والترررري الصررررورة المسرررررحية ، إال أن (1)"شرررركاله وخطوطررررهوأ
مرن الصرور المرتبطرة  تكون إال مجتمعرة مرع ريرهراال  وحركة امتخيلة ذهنا وحسا وشعور 

 علررى "البئررر"الصررور الترري شرراعت فرري فضرراء عرررض يمكننررا إجمررال بعناصررر العرررض، و 
 النحو التالي: 

 الصورة اللغوية -

لرم يتصررف كثيررا فري  "الهنائير"أخذت اللغة الملفوظة نصيب األسد في العرض، ف      
العميقة المتجلية في لغرة الشخصريات،  المنطقية دبيةوارات الكاتبة، واحتفا بالصفة األح

مررع اللحررن الشررعبي الررذي وظفرره كىيقرراع عررام  ةنسررابالمررررم الغنررى فرري المفررردات الشررعبية 
أدبيررة اللغررة ورناهررا بررالمفردات الغارقررة فرري إال أن  وكلغررة ثانيررة لرره، يسررير عليرره العرررض،

عائقرا فري تردفق ذلرش السرير، وانسريابية العررض،  -نوعرا مرا – الفصراحة والمنطرق شركلت
 حرررروارللغررررة بألفررررا  شررررعبية دسررررها ضررررمن م ايطعررررأنرررره ال بررررد مررررن ت "الهنررررائي"جررررد و لهررررذا 

الشخصرريات، للررتخلص مررن ثقررل إيقرراع اللغررة وإكسررابها رشرراقة أدائيررة تتناسررب مررع رشرراقة 
حرروارات حركررة الممثلررين وأدائهررم، كمررا أن تنويعررات الصرروت واألداء والصررمت وتشررطير ال

بمررا يتخللهررا مررن إيمرراءات فرري بعرر  األحيرران خلررق انسررجاما وانسرريابية ورشرراقة فرري اللغررة 
    المنطوقة.  

 صورة الممثل - 

تمدد ممثلو البئر عبر مسام العرض، وتدفقوا في شرايين الفرجرة البصررية، وتلونروا       
، و تحركرت أجسرادهم كرتال ديكوريرة نصرةبتلون الفضراء حرولهم، وتكومروا علرى سرطح الم

                                                           
 .133مرجع سابق،    ينظر، سعيد بنكراد: (1)



152 
 

عبرر الممثرل فري الفضراء ، ويمكننا تلخريص صرورة مصدرة ألحانا إيقاعية وحركية برشاقة
     وظيفتين:

 ةديكوري ةأ( الممثل كتل

أن لغة الجسرد وإيماءاتره  :أفضى حديثنا السابق عن الجسد ولغته إلى تأكيد حقيقة      
مررن كماليررات العرررض بررل عالمررات مهمررة تغنرري الداللررة، وترروحي بمعرران وتررأويالت  ليسررت

بشركل عديدة، وتسررب اللغرة عبرر مسرارب الجسرد، هرذا الرذي يشرغل حيرز الفررا  ويتمراس 
تقنيرررة حركرررة التمررردد و االنكمررراش تلخرررص عالقرررة الجسرررد مباشرررر مرررع الجمهرررور، كمرررا أن 

أو مكانة الجسرد وكتلتره مقابرل حيرز  بالفضاء المسرحي من حيل السيطرة عليه وامتالكه
 .وإقليمية الفضاء

واحررتالل كتلتره مكانررا وحيررزا متحركرة، ديكررور للممثرل كقطعررة  إن الحضرور المررادي       
ونجرد من الفرا ، يجعل إرساليته مباشرة ومؤثرة في المتلقي، وتحردد داللتره علرى المكران، 

كتلررررة الممثررررل مررررن حيررررل التنظرررريم قررررد أخررررذ باعتبررررارات وظيفيررررة وفنيررررة ل "الهنررررائي"هنررررا ان 
لتهيئررة حيررز الحركررة المناسررب البشرررية تنظرريم المسررافات بررين قطررع الررديكور  والمسرراحي 

سرهم فري صريارة ن تلرش المسرافات ت، كما أالفكري و  النفسيو  الجمالي البعد وإلضفاءلها، 
 النسق العام للمكان.

 اآلتي: لتنظيم الفضاء "الهنائي"ليها تمد ععا ومن االعتبارات الفنية والوظيفية التي  

o  التوازن  : 

شرط فري اإلنشراء المكراني المسررحي، و هرو اإلحسراس المتولرد مرن  إن التوازن       
تكرون لربع  مفرردات المكران طاقررة  عناصرر البنراء وعالقاتهرا فري النسرق العرام " فقرد

وبهررذا  (1)دائيررة تمنحهررا سررمة القرروة أكثررر ممررا يمررنح التمركررز بررؤرة المكرران مررن طاقررة"أ
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المعنررررى يخرررررج الترررروازن مررررن كونرررره يعنرررري التماثررررل والتنرررراظر إلررررى معنررررى آخررررر يرررروحي 
اإلحساس بالصراع بين قوى الثقل وقوى الصالبة في وحدات المكران، وبهرذا فالترأثير 

ال يكتسرررررب مرررررن انتسرررررابه لخررررروا  الرررررنمط  فررررري "البئرررررر" الجمرررررالي للمكررررران المسررررررحي
مررن خررالل تموضررع كتررل الممثررل  عررل الرردراميالمعمرراري وإنمررا بمقرردار تررأثره وتررأثيره بالف

 .في أكثر األمكنة حساسية بالنسبة للممثل المؤدي دور الشخصية 

o الحركة والتكوين:   
علررررى تحريررررر  "البئرررررعرررررض "فرررري  الممثلررررين ككتررررل ديكوريررررة حركررررةتعمررررل       

التكوين الديكوري من الثبات والسكون مضفية عليه البعد الرابع )الرزمن( ويصربح 
البصررررري فرررري المسرررررح تكوينررررا )زمكانيررررا( بحيررررل يجسررررد عنصررررر المكرررران  التكرررروين

ة فعررل الررزمن المسرررحي، والحركررة كررالوحرردات الديكوريررة البنائيررة بينمررا تجسررد الحر 
 نوعان: 

الحركررة الداخليررة وهرري "ناتجررة عررن العالقررات الحسررية ألجررزاء المكرران أو مررا يحققرره  -
  (1)أو انتشارها في الحيز العام"تجاور مفرداته التكوينية األولية بعضها مع بع  

الحركرررررة الظاهريرررررة و هررررري االنتقرررررال الفعلررررري والظررررراهري للكترررررل التكوينيرررررة للمكررررران  -
أو ممرررثال أو  )قطعرررة القمررراش(المسررررحي مرررن حرررين آلخرررر، سرررواء كانرررت الكتلرررة ديكورا

، وهذه الحركة تعمل علرى تغييرر التكروين والصرورة المكانيرة األصرلية وتحويلهرا ضوءا
لشكل تكويني آخر، وهذا من شأنه إحداا دالالت وقريم فنيرة وعالمرات بصررية ذات 

 داللة.   

o :االيقاع   
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هررررررو اإليحرررررراء بالحركررررررة مررررررن خررررررالل تكرررررررار أو تتررررررابع الوحرررررردات )الكتررررررل(       
قررررراع المكررررراني علرررررى خشررررربة العنصرررررران اإلي والفترات)المسرررررافات(، ويشررررركل هرررررذان

ألكثرر مرن إيقراع تبعرا العرض  يقاعتغير إ "البئر" عرضالمسرح، و كما رأينا في 
لتغيررررات التكررروين العرررام، وينسرررحب اإليقررراع علرررى عناصرررر التكررروين البصرررري مرررن 

 ألوان ومساحات وخطوط وأشكال وكتل.  
o الشكل والوظيفة  : 

اج الداللرررررة والمعطيرررررات فررررري إنتررررر تسرررررهميريرررررة أوظيفرررررة تعبن أدى الممثلرررررو       
 صلة بين اإلنشاء المكاني والمتفرج.ال تدعمالجمالية و 

 : و أداء حركيب( الممثل إيقاع صوتي 

المخررررررج ممثليررررره كقطرررررع ديكوريرررررة فحسرررررب برررررل وكمصررررردر للموسررررريقى لرررررم يوظرررررف       
حنررراجر فمعظرررم المرررؤثرات الصررروتية قادمرررة مرررن والخلفيرررات الصررروتية فررري العررررض كلررره، 

حركة واألداء المنسجم مع تلوينات النغم الشرعبي، الرذي رأينرا موافقتره الممثلين، متلونة بال
 لسيام الداللة في النسق العام للعالمات.

 دوئية الصورة ال -

شرركلت الصرررورة الضررروئية مسررراحة كبيررررة قياسرررا بالصرررور األخررررى التررري تكرررون منهرررا       
دورا كبيررررا ورئيسرررا فررري إثرررارة التخيرررل وبنررراء عرررالم فضررراء العررررض، وقرررد لعبرررت عالماتهرررا 

الفضرررراء  جرررردار هرررري صررررور تؤطرهررررا السررررينوررافيا متشرررركلة علررررىو الحكايررررة المتصررررور، 
 المسرحي.

 ، والعررررضأنسرررام اللغويرررة برررين هررري العالقرررات البصررررية و  الصررورة المسررررحيةإن       
تعمررل فرري العرررض  ثالثررة عشررر أنررواع مررن األنسررام فرري "يوز كرراوزان"ترراطالترري حصرررها 

 -تسررررريحة شررررعر -ماكيرررراج -حركررررة -إيمرررراءة -وجرررره -تعبيررررر -نغررررم -المسرررررحي: كررررالم
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فكمرا هررو مالحرا تشرركل مرؤثرات صرروتية،  -موسرريقى -إضراءة -ديكررور -مالبر  -لروازم
العالمرررات البصررررية النسررربة الكبيررررة مرررن أنسرررام العررررض بينمرررا تحترررل العالمرررات السرررمعية 

 م الذي يحتل واحد من أصل ثالثة عشر نسقا.الكال ، فيما عداثالثة أنسام فقط

 فداءات عرض "البئر" -2

 عررضمن خالل استقراء وتحليل البنيات التي يتكرون منهرا الفضراء المسررحي فري       
شررركلت منررراطق جرررذب  ثرررالا فضررراءات تررروزع عبرررريمكننرررا القرررول أنررره  ،"البئرررر"مسررررحية 

 البئر.فضاء الطفولة وفضاء البحر، وفضاء عالماتي وداللي: 

 :طفولةفداء ال

شكل فضاء الطفولة حيزا كبيرا من العرض، إال أن مفاهيمنا للطفولة سوف تتغيرر       
لمجررررد المشررراهدة، والررردخول فررري أجرررواء الحكايرررة، التررري وإن اسرررتهلت برررالحزن القرررادم مرررن 
الرردان المرباطيررة، إال ان هنررات تمررردا سررريعا لواقررع الحررزن هررذا، أشرراعته ضررحكات شررقية 

مثلرررين وحركرررات حطمرررت وقرررار الجسرررد المتشرررح بسررركون الحرررزن، ليتمايرررل ويتكسرررر مرررن الم
علررررى أحررررالم الطفولررررة، وشررررقاوتها، وبراءتهررررا، ونررررزم الحركررررة واللعررررب والضررررحش المشرررراع 

والعالمات األيقونيرة التري دلرت علرى أدوات األلعراب حولها، ناهيش عن األلعاب الشعبية 
 .الطفولية )األرجوحة، حبل القفز(

)الطفولة والكبار( عالقة تضاد ، بينما )الطفولرة، ال طفولرة( و )الكبرار، ال  ثنائيةت شكل
عالقررررة  (ال طفولررررة ،الكبررررار)و  (ال كبررررار ،الطفولررررة) ، وثنائيررررةعالقررررة التنرررراق  كبررررار( 

 تلررششركلت وقرد ، )ال كبررار، ال طفولرة( الثنائيرةعالقررة شربه تضراد تضرمين، بينمرا شركلت 
الررذي الطفولررة، وتمررردا علررى قرريم الررزمن، ومعركررة مررع العمررر  مفرراهيم الثنائيررات تغريبررا فرري

 "طفولررة الكبررار"والكبررار مفهرروم جديررد  ثنائيررة الطفولررةعبررر ليتكررون لرردينا ، يمضرري لنهايترره
عمر يمضررررري لمجررررررد ، فررررراليحمرررررل دالالت االضرررررطراب والتررررروتر والقلرررررق وهرررررذا المفهررررروم 
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نصرل إلررى بطفرولتهم المزيفررة، ليحتررالون عليهرا  ويخافهررا األطفرال الكبرار المضري، لنهايرة 
قنراع الطفولرة وتظهرر الوجروه الحقيقيرة، وجروه شراخت علرى عتبرات الهرم فيها يسقط نهاية 

الهرمررة علررى واقعهررا وخلعررت جلرردها لترترردي جلررد  همأجسرراد، فقررد تمررردت والحررزن والفاقررة
 ولة لعلها تشعر باألمان والسكينة.الطف

لمبرررالو فيهرررا واألضرررواء الزرقررراء المحاطرررة قرررد عكسرررت حركرررة الممثلرررين الطفوليرررة ال       
بالظلمة واأللعاب الطفولية وأراني األطفرال الشرعبية ذلرش الفضراء المشرحون بالتناقضرات 

      بين عالم األطفال وعالم الكبار في كيان واحد هم الكبار أنفسهم.   

 :فداء البحر

وجررررودي برررررشخصية زيررررة فرررري العرررررض، ويرررررتبط بشرررركل أيقونيررررة ورم البحررررر عالمررررة      
"نصررريب" فهرررو صرررياد ال يعررررف مجررراال آخرررر يكسرررب عرررن طريقررره الررررزم إال البحرررر، وقرررد 

بررالبحر وهرري عالقررة مترروترة بررين الغضررب  "نصرريب"أوحررت حرروارات الشخصرريات بعالقررة 
ولررم يعرررد يهبرره السرررمش، وهرررذه ، فقرررد ررردر بررره البحررر وخذلررره حسرراس بالغررردر والخررذالنواإل

 تجسدتا بالمعاني نفسها: لتين دراميتينالمشاعر رأيناها في العرض في حا

" يظهررر البحررر فرري ءه بالصرروت المجهررول وأسررماه "الطيررفعنرردما يحكرري "نصرريب" لقررا -
 ويهوي عليه بسكينه. هوسط "نصيب"منتصف المسرح بأمواجه المتحركة ويتحرت 

، فريظن ؟ويسرأله: لمراذا ال تحبنري يرا أبري عندما يتواجه "طارم" المجنون مرع "نصريب" -
الصررروت نفسرره الرررذي يشررركل " أن المتحررردا هررو الصررروت الررذي برررداخل "طررارم"، نصرريب"

 مصدر خوفه والذي كاد أن يراه في البحر.

و مرن خرالل هرذين المروقفين الردراميين يمكننرا تحديرد عالقرة كرل مرن "نصريب" و "طرارم" 
عالقررررة "، و نصرررريب"، والبحررررر سرررريقابله "طررررارم "فالصرررروت يقابلرررره و الصرررروت و البحررررر، 

بالصرروت شرركلت  "طررارم "، مثلمررا عالقررة "نصيبر"البحر تشرركل مصرردر خرروف لررالصرروت برر
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فهري مبنيرة  عالقة تفتقد الحرب "نصيب"و "طارم "مصدر خوف أيضا، بينما العالقة بين 
 على عواطف الخوف أيضا.

المجهررول، وترقررب الخيانررة و لهررذا فصررورة البحررر هرري مبعررل عرردم األمرران، والخرروف مررن 
 "نصيب" بر"طارم"، عالقة يشوبها الخوف والتوتر.، تماما كعالقة والغدر

إن عالقة التضراد التري تشركلت عبرر عالقرة شخصرية "نصريب" برالبحر هري ثنائيرة       
عنررد "نصرريب" ولررد تتالخرروف واألمرران، فبينمررا يشرركل البحررر مصرردر خرروف وقلررق وترروتر، 

 ام الغرو ،يرالتسرامر مرع أصرحابه حرول البحرر وأبلهرب منه واالبتعاد عنره، الرربة في ا
ويفررر  فيررره جررام رضررربه ضرررربا  ا"طارقررر"وبرردل مواجهرررة البحررر والصررروت المجهررول يواجررره 

وظلمررا وإهانررة، لهررذا ولررد فضرراء الخرروف لرردى شخصررية "نصرريب" نزوعررا للغضررب والرربررة 
إن فضاء األمان الرذي  الذي يجبره على التعامل معه.في الهرب من البحر ومن الجسد 

تفتقررررده شخصررررية "نصرررريب" تجعلرررره فضرررراء محفررررزا النعتررررام الجسررررد لرررري  عنررررد "نصرررريب" 
    فحسب، بل عند جميع الشخصيات، فهو عالم تنشده األجساد لتجد السكينة واألمان. 

 :فداء البئر

فرري اللحظررة الترري هربررت علررى عالقررة الشخصرريات بررالبئر  "الهنررائي"ركررز المخرررج       
ت البئرررر" وإن كانررر بعرررد قررررار تزويجهرررا، ومرررن خرررالل الحررروارات يتبرررين أن " "لقررري ب"فيهرررا 

عالم رمزي منفتح على عروالم الجسرد، وعلرى فررا  الرروح و امتالئهرا  عالمة أيقونية، فهي
ل فضرراء عميررق يسررتدير فيرره الوجررود الجسرردي، وتحفررر الشخصرريات داخرر ابالرربررات، إنهرر

تلرش األحرالم المؤجلرة، واألحرزان المتقردة، و أوهرام عماقهرا ذاتها، وتلقي دالئها لتنزح مرن أ 
 حسرب،لي  في نظر المجنرون ف رمز الخال  لمجهول الذي يتربص بها، والبئرالعدو ا

د عائلتره، فمرن خرالل ي يمرارس سرلطته علرى أفررابالسرلطة والرذ المثقرل "صريبن"بل حترى 
" وطرأة الحيراة، مكان الخال  الجسدي مرن  مجنون يتبين لنا أن مكان البئر هوحوار ال
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 يرررأتي إلرررى هرررذا المكررران ممارسرررا طقررروس الخرررال  بحركرررات ورقصرررات ورنررراء"  فنصررريب
وهرذا المشرهد  هو طق  يحتفل به الجسد لالنعتام والتحرر،و ، تمتزج بأصوات الحيوانات

 ضه بينما هو موجود في نص الكاتبة.في عر  "الهنائي"تخلى عنه 

شخصريات البئرر هرو خرال  مزيرح، د إن فضاء الخرال  الرذي تتروم إليره أجسرا      
ال خال  لسجسراد سروى المروت/ الهرالت، وهرذه الثنائيرة المتضرادة)الخال ، الهرالت( ف

يررران واحرررد، فكلمرررة الخرررال / االنقررراذ/ الفررروز/ النجررراة، تختلرررف ن فررري كتررران متماهيتررراثنائي
مفاهيمهررا وطرقهررا برراختالف مسرربباتها ومرردركات مررن يقبررل عليهررا، فررالهالت الررذي ينتظررره 

البئرر  تكانرللخال ، كما وضعته الكاتبة وكما أيده المخرج، لهذا الجسد هنا هو عبوره 
 رربات.ن خال  الجسد من عبودية ال، تعبير ع"بلقي "نهاية 

نطالقررررا مررررن ة، اجسررررد المخرررررج فضرررراء البئررررر بعواطررررف مشررررحونة، وحركررررات مترررروتر       
رياترره مررع والررده، وتقمصرره دور والررده وهررو يقسررو عليرره بشرركل مررؤثر اسررترجاع المجنررون ذك
فرري  الفرررح بررالحزن، ومررن ثررم نهايررة "بلقرري "الترري امتررزج فيهررا  "بلقرري "ومررتقن، مرررورا بزفررة 

ويرررردا رويرررردا إلررررى أن تكرررروم عليهررررا القمرررراش الكبيررررر وانغلقررررت قعررررر البئررررر، الررررذي ابتلعهررررا ر 
أضالعه وابتلعها معلنا ختام المسرحية بأضواء حمراء محاطة بعتمرة ودخران أزرم ينرزل 

 من األعلى.

نسرررقا  رهباعتبررا إمكانيرررة دراسررة الفضرراء المسررررحيتاحرررت لنررا السرريمياء ألقررد وختامررا       
كنسررق  الررتحكم فرري معالجررة صرروره فباإلمكررانالتواصررل فرري آن معررا، لهررذا يحمررل الداللررة و 

ممرا يحرتم ، واعتبرار الصرورة أداة وظيفتهرا نقرل الرسرائل، اقوانين اشرتغالهمن خالل ضبط 
كتفررري بررراإلدرات القرررراءة امرررتالت سرررنن لفرررش رموزهرررا، و الفضررراء المسررررحي ال ي علينرررا عنرررد

كلها أن تتخيرررل صرررورة ضرررخمة تشررر حيرررل يمكنرررشفررري رايرررة التعقيرررد  ه، فهررروالبصرررري وحرررد
السررررمعي ف بمررررا تحملرررره مررررن رمرررروز وشررررفرات،مجموعررررة مررررن الصررررور الجزئيررررة الصررررغيرة، 

م للمتفررج كنسريج، يسرتقبل منره في الفضاء البصري  ثرم ، فري البدايرة المردرت البصرري يقرد 
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وصرررروال بصرررررية السررررمعية المترررردرج للعالمررررات ال هكتشررررافعررررن طريررررق ا ص الرررردالالتيشررررخ
 لمعنى الرسالة العام.

 

 العالمة اإلشهارية: رابعا: 

ن الصررورة المسرررحية ال يكررون مبعثهررا خشرربة المسرررح فقررط، وإنمررا مررن المسررلم برره إ      
هنررات قنرراة أخرررى ترفررد المتلقرري بالعالمررات، وتدخلرره إلررى أجررواء العرررض وهرري مررا تعررارف 
علررى تسررميتها عتبررات الررنص، فبينمررا العنرروان هررو عتبررة الررنص المكترروب، يأخررذ الملصررق 

 اإلعالني دور عتبة النص الفرجوي.

يطأهرررا نظرررر المتلقي/المتفررررج هررري الملصرررق اإلعالنررري الرررذي يحرررر  إن أول عتبرررة     
بررا مررا يكررون فرري صررناع الفرجررة علررى وضررعه فرري مكرران يكررون متماسررا مررع المتلقرري، ورال

، أو مطبوعرا يروزع علررى الحضرور داخلهرا، وقررد بردأت العررروض مرداخل صراالت العرررض
العرررض المسرررحي  المسرررحية تهررتم بجماليررات الملصررق اإلعالنرري ال لكونرره تعريفررا بعنرروان

وكاتبرره ومخرجرره وأسررماء الممثلررين فحسررب، بررل باعتبرراره جررزءا مررن فكرررة العرررض وعالمررة 
أهميتره بالنسربة للرنص المكتروب، ه المتصلة به، شأنه شأن العنروان مرن حيرل من عالمات

فنجرررد صرررناع العررررض الفرجررروي يحرصرررون علرررى إخرررراج الملصرررق اإلعالنررري إخراجرررا فنيرررا 
علررى فكرررة العرررض، وبهررذا يكررون المصررمم الجرافيكرري أحررد ال ام رمررز أو أكثررر دباسررتخد

المتلقين للنص والذي يقوم بدوره بتفكيرش الرنص وتفسريره وتأويلره وتتبرع عالماتره ثرم إنتراج 
بمررا أو مررا اصرطلح علررى تسررميته بالعالمررة اإلشررهارية نرص جديررد هررو الملصررق اإلعالنرري 

 يحويه من رموز وعالمات.

جعرررررررررل المتلقي/المتفررررررررررج ،  بالعالمرررررررررة اإلشرررررررررهاريةم إن هرررررررررذا الحرررررررررر  واالهتمرررررررررا      
والمتلقي/الناقد يهتم بقراءة الملصق بوصفه فاتحة للعرض وعتبرة أولرى تدخلره إلرى عروالم 
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نفسره برين نصرين: و يجد المتلقري النص الفرجوي، فينبري قراءة وتأمالو ومقارنة وتحليالو، 
وبالترالي مرة إشرهارية، وهرو عالونرص الملصرق اإلعالنري  وهرو نرص مرواز، نص العنوان

اطهمرا برالنص الفرجروي ينصرف فكرره للمقارنرة بينهمرا، وإيجراد الرروابط المشرتركة، ثرم ارتب
 بشكله العام.

عبررارة عررن سررواد يطفررو فوقرره  "البئررر"مررة اإلشررهارية لعرررض مسرررحية العالجرراءت        
هذه الصورة سيتوارد لذهنره الليرل وقمرره  ، والمشاهد أليقونيةقمر كبير الحجم جهة اليمين
سرتغير النظررة التري كتبرت براللون األبري  أسرفل صرورة القمرر المنير، إال ان كلمرة البئرر 

تلش، وستزيح المعانى السابقة لمعان أخرى، وسريجد المشراهد نفسره يعيرد التفكيرر والتأمرل 
مرر، البئرر( علرى المحرور في العالقة بين القمر والبئر، ويمكننا اسرتعراض العالمترين )الق

 .اإلمكانات االستبدالية للكلمتينالتركيبي واالستبدالي لمعرفة 

( أوضرررحت أننرررا أمرررام أيقرررونتين سرررتبدالية للعالمترررين )القمرررر، البئررررإن العالقرررات اال      
ضررح/ مصرردر الضرروء/ يقابلرره فررالقمر الررذي فرري السررماء/ المسررتدير/ الوا متضررادةبرردالالت 
الظلمررة، وبالتررالي فررىن فرري علويررة  ة/ الشررديدة/ الغامضررةاألرض/ المسررتدير ي فرري البئرر الترر

مررا ولعررل سررؤالنا: ، ةالمظلمرر ةالغامضرر ةالقمررر ووضرروحه وضرروئه تفرروم علررى البئررر السررفلي
معرران  يصررفنا إلرى التفكيرر فريهرل يمكرن أن يكرون البئررر قمررا؟  عالقرة القمرر برالبئر؟ و 

 أخرى تقرب إلينا الصورتين.

" و هرو طرارم "تبع لهذه العالمة داخل النص والعررض سريتوقف عنرد حرديل إن المت     
آخر مرة ذهبل للبئثرل رأيثل ، " "انظري للقمرل يشبه البئر في اكتمالهلقمر" يشير إلى ا

 ،"رأيثل نجثم الحكايثة"، "رأيثل نجمثا يسثق "، "شيئا يتحرك ويرقصل انظري للقمثر ثانيثة
و األرض برين السرماء التري لفظرت نجمرا نالرش اتحراد مرا برين القمرر والبئرر، إذن حصل ه
وهرررو يمرررر علرررى  "درويرررل"لعلهرررا صرررورة قمرررر  فررري قعرررر البئرررر القديمرررة، أو التررري اسرررتقبلته

أيهثثثا القمثثثر البئرررر، ويررررى صرررورته وال يصرررل إليهرررا، تناصرررا مرررع بيرررت قصررريدة درويرررل " 
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لقرت حتفهرا علهرا بلقري  الفتراة التري لأو  "المحلق حول صورته التثي لثن يلتقثي أبثدا بهثا
 للموت والخال ." البئر" "، وترمزبلقي ر"لو عندها يرمز القمر في البئر، 

دالليررة أيقونيتهررا، ولكونهررا بنيررة  رمزيتهررا وإن أهميررة العالمررة اإلشررهارية تكمررن فرري       
وحرردات تركيبيررة  مررن ذوات و، لمررا تتصررل برره هررذه العالمررة للتحليررل والقررراءة النقديرررة قابلررة

تحيل لدالالت ومعان تتبعثر داخل فضاء الرنص المكتروب، ممرا يجعرل تماثلهرا وتشراكلها 
مع الداللة المتكونة لدى متلقيها ناتج عرن وجرود نموذجهرا الثقرافي المرئري فري ظرل رربرة 

ات التررري يقررروم بهرررا المتلقررري لتمثيلهرررا وإنتررراج دالالتهرررا، ومرررا هررري فررري الحقيقرررة إال ياحررراالنز 
 العالم المرجعي واللغة البصرية .بين  نموذجا

 سيمياء التلقي : خامسا

سررعت الدراسررات النقديررة لدراسررة جماليررات تلقرري المسرررح  ،فرري ضرروء نظريررة التلقرري      
مررن خررالل فكررررتين أساسرريتين وهمررا: اإلبرررداع الرردرامي لحظررة الكتابرررة، وخصوصررية شررركل 

فرري كشررفه عررن آليررات التلقرري النصررية فرري  "رومرران إنجرراردن"يبرررز ، و (1)الررنص الرردرامي
داخرررل الرررنص نررروعين للرررنص ، وقرررد ميرررز الموسررروم برررر ) النقرررد األدبررري( الررردراما فررري كتابررره

وهرررو اإلرشرررادات المسررررحية،  : الرررنص الرئيسررري وهرررو الحررروار، والرررنص الفرعررريالمسررررحي
"الكاتررررب يكتررررب مررررن خررررالل إرشرررراداته فررررر  العرررررض المسرررررحي بمثابررررة تجسرررريد لرررره، يكررررون و 

هنرررا )إعرررادة إنتررراج  "إنجررراردن"ية تصررروره للعررررض المسررررحي، والرررذي يطلرررق عليررره المسررررح
هررررو )إنترررراج للمتصررررور( أو الررررذي العمررررل الرررردرامي( وذلررررش اعتمررررادا علررررى الررررنص الرررردرامي 

 (2)سرحي فهو )إعادة إنتاج("أما العرض الم )االنتاج األصلي(

 لإلرشررررادات المسرررررحيةهررررو إعررررادة إنترررراج  "جرررراردن"عنررررد إذن فررررالعرض المسرررررحي       
الوصرفية، هرو فعررل تجسريد للعالمررة الفنيرة داخررل الرنص والترري تتشركل فرري العرالم الخيررالي 

                                                           
 .27مرجع سابق،  ، عصام الدين، أبو العال  (1)
 .18 المرجع السابق نفسه،  (2)
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فالقررراري يتحصرررل علررررى األدوات التررري تسررراعده لعمرررارة عرررالم الررررنص عبرررر فعرررل القرررراءة، 
الخيررالي وفررق آليررات الكتابررة الترري يعمررد إليهررا الكاتررب مررن أجررل هررذا البنرراء الخيررالي، عبررر 

، وعلينرا أن نؤكرد أن العررض الفرجروي لري  نقرال حرفيرا لية واشتقاقات سريميائيةآليات دال
 للنص المكتوب، ولي  توضيحا له، بل هو صيارة مرئية للمتخيل.

، الرمرروزتأويررل شررفرة العالمررات، و  إن عمليررة التلقرري فرري مجملهررا هرري عمليررة فررش      
الترري تتكشررف للمتلقرري أثنرراء القررراءة أو الفرجررة، وهرري عمليررة تواصررلية أيضررا بررين المتلقرري 
ز اإلبداعي، يتم عن طريقها تأويل االنثياالت الفكريرة والمعرفيرة والجماليرة،  ومرسل المنجم

روء إال بمرررا وتلقرري الرررنص المسرررحي ال يختلرررف عررن تلقررري أي نرروع آخرررر مررن األدب المقررر
ات للتأويررل، و بمررا يتميررز برره مررن خصررائص أدبيررة تجعررل قارئرره يتيحرره الررنص مررن إمكانرر

 .النص بما فيه من فجوات أو فراراتمتصال به لقيمته الذاتية الكامنة فيه، ف

 :"البئر" التلقي وإنتاج المعنى في عرض

 المخرج: -1

، وإخراجرره "البئررر" سرررحيالمفرري العرررض التلقرري فرري دائرررة إنترراج المعنررى عمليررة  إن     
الررذي يتلقررى الررنص المسرررحي وهررو المخرررج، ول للررنص لمتلقرري األليقودنررا فرجويررة بصررورة 

ررر فراراتررره، وتتبرررع عالماتررره، وتأويلهرررا، والرررذي يقررروم بعمليرررة إنتررراج جديررردة عرررن طريرررق  ء  ل  بمم
تحويرررل الررردوال الكامنرررة فررري الرررنص إلرررى عالمرررات حركيرررة وإيمائيرررة، ويجرررب أال نغفرررل أن 

ومطابقتهررررا بواقعهررررا إنترررراج العالمررررة داخررررل الررررنص، القررررراءة السرررريميائية مررررا هرررري إال تتبررررع 
   تخضع لمرجعيات المتلقي.الثقافي، فهي 

ا وأطروحتهرر روى الكاتبررة يتجرراوز فيرره لررمنررتج نصررا جديرردا أ "محمررد الهنررائي"مخرررج البئررر 
و  ،الرنص السراكن المختبرئ خلرف كلماتره نفر  الرروح فري هرذا الفكرية و اقتصرر دوره فري

ررم مرجعية النص الثقافية )المنطقة الجنوبية من عمان( نجد فري نرص العررض خروجرا 
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ررراني الشررعبية وبعرر  المفررردات مررن خررالل بعرر  األ -نوعررا مررا -عررن هررذه المرجعيررة 
   باللهجة العامية التي تنتمي بمرجعيتها لعمان الداخل.

 الممثل: -2

، ةها المؤلفرتشخصريات الرنص كمرا رسرموإن كران مجسردا لردور ثراني المتلقري الهو       
ي/الجمهررور، وكمررا رآهررا المخرررج إال أنرره يحمررل العرربء األكبررر فرري إيصررال الرسررالة للمتلق

ن يقرروم إال بممثررل يضررفي علرررى الشخصررية المرسررومة أبعرررادا فررال يمكررن لعمررل مسررررحي أ
حقيقية، وقدرة الممثل تأتي من قدرته على تجسيد شخصيات تختلرف عرن شخصريته وقرد 

ذا التجسريد وتوضريح رض مع أفكاره وقناعاته، إال أنه يحمل المتفرج على تصديق هرتتعا
المتلقرري تفسرريرها  لهررذا فالممثررل وقتهررا يكررون هررو اآلخررر عالمررة علررى، و أبعرراد الشخصررية
 ،بجرررروار برررراقي العالمررررات الترررري أنتجتهررررا السررررينوررافيا والررررديكور واألزيرررراءوالتفاعررررل معهررررا 

و ما قاموا بتفسريره مرن عالمرات داخرل الرنص األصرلي باعتبار ما أنتجوه من عالمات ه
والتأويرررل، ورررررم ضرررعف إعرررداد الممثلرررين، وعررردم ظهرررور  سررريربعرررد عمليرررات القرررراءة و التف

الصراع الداخلي للشخصية بشكل جلي؛ نظررا النهمراكهم فري أداء الحركرة التعبيريرة أكثرر 
اسرررررتطاعوا إعطررررراء بنيرررررة  مرررررن العنايرررررة برررررىبراز المالمرررررح الداخليرررررة للشخصررررريات، إال أنهرررررم

 متماسكة وصراع درامي من خالل األراني الشعبية وما رافقتها من حركات تعبيرية.

 الجمهور المتفرج -3 

يررأتي المتفرررج كمتلررق ثالررل فرري عمليررة تلقرري العالمررات إال أنرره المتلقرري البعيررد عررن      
 افلتررة رواهر هرو بعرد ةفكرار الكاتبرمن العرض المسررحي، فمرا يصرله مرن أ القريب ،النص

وباعتبرررار عالمرررة تفاعرررل الجمهرررور مرررع ، عرررن طريرررق صرررناع العررررض الفرجررروي  اوافكارهررر
التصررفيق والتصررفير أو  الحمرراس والتررأثر عررن طريررقالعرررض هررو جملررة مررا يظهرونرره مررن 

 :  في الجوانب التالية "البئر"حصر تفاعل جمهور  يمكننا فىنه ،الضحش
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ن بررين الحررين واآلخررر، والترري تشرركل مفاجررأة رشررقها الممثلررو الملفوظررات العاميررة الترري ي -
وسط فصاحة اللغة و منطقيتها، فهذه الملفوظات تكسرر حراجز تروقعهم، وتعيرق انسريابية 

 اللغة، ولكنها سرعان ما تجري وفق سياقها العام.

المواقررف الدراميررة الحزينررة والترري ينفعررل فيهررا الممثلررون محرراولين توظيررف مررا لررديهم مررن  -
والترري عررادة مررا تنتهرري بصررمت فرري والتررأثير فيرره،  طف الجمهررور،مهررارات فرري جررذب تعررا

 "نصريب"انتظار سماع تصفيق الجمهور، وعلى سبيل التمثيل ال الحصر: مشرهد صرراع 
بعرررد سرررقوطه نتيجرررة ضررررب والرررده لررره، ومشرررهد ترررذمر  "طرررارم "مرررع البحرررر، و مشرررهد قيرررام 

 ي العرض.وبل شكواها هلل، ناهيش عن التصفيق عقب نهاية كل لوحة ف  "صباح"

مررررن  "نصرررريب"مقلررردا مشررررية المرررررأة، اقتررررراب  "نصرررريب"اإلشرررارات الجنسررررية مثررررل حركررررة  -
   .  "زينب"عجزه أمام رربة  "سميرو إظهار " تحت رطاء واحد،  "صباح"

االخررتالف بررين المتلقرري القرراري والمتلقرري المتفرررج يكمررن فرري آليررة التلقرري ذاتهررا، إن       
تتروفر لره خصوصرية  يكون تلقيه فرديا وشخصيا بحيرلفالمتلقي القاري للنص المسرحي 

تجعل عملية القراءة وتتبرع إنتراج العالمرات ريرر  التلقي المباشرالزمان والمكان، كما أن 
ويكررون خيالررره منطلقررا آلفرررام واسررعة، وال نجررد هرررذا األمررر عنرررد المتلقرري المتفررررج ، محرردود

ركيررة مجسرردة عبررر وسرريط حيررل تتحررول اللغررة الوصررفية الترري قرأهررا فرري الررنص إلررى لغررة ح
هررو الممثررل، الررذي يجسررد هررو اآلخررر روى المخرررج الررذي ينقررل برردوره روى المؤلررف، لهررذا 

وعامرل تشرويل فالمتلقي المتفرج يتأثر بكل ذلش مضافا إلرى الظرروف المكانيرة والزمانيرة 
فري عمليرة ال يمكننا اعتباره عيبرا  وجهة نظرناومن  وسط جموع المتفرجين، الرسالة تلقي
انب تأويليرة مقصرودة عمرا هرو ، بل خصوصية قد توجه عملية التلقي لجو الفرجوي  التلقي

لنص، خاصة إذا مرا الترزم المتلقري المتفررج بآليرات حاصل في التلقي المفتوح عند قاري ا
بينرره يحررافا علرى المسرافة النفسرية طالمرا أنره ف، المترع الجماليرة أثنرراء التلقريتجعلره يحقرق 
بمزيد وعي منره باالنفعراالت الشرعورية للشخصرية المجسردة أمامره الفرجوي وبين العرض 
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كمتلرررق، و فهمررره السررريام العالمررراتي وأزمنرررة إنتاجهرررا داخرررل هرررو وبرررين شرررعوره وانفعاالتررره 
العرررض الفرجرروي، ذلررش مررن شررأنه أن يخلررق تواصررال فرجويررا مبنيررا علررى التفاعررل والبنرراء 

 اإليجابي في سبيل إنتاجية نص التلقي.

 ي لمسرحية البئر: المنجز النقد

أنرره نترراج ثالثررة نصررو  تتعررالق فيمررا بينهررا، لررثالا مررن خصوصررية المسرررح  تررأتي      
 .أنه يتعين وصفه كمنت ج لنص جديدمنتجين ررم تأثرهم بروى اآلخر إال 

األول وهرررو الرررنص  امنجزهررر تي أبررردعة الترررن الرروالدة األولرررى للفكررررة مبعثهرررا المؤلفرررإ      
ا المسرحي، وال يمكننا إرفال األبعاد الثقافية واالجتماعية والفكريرة التري اعتملرت فري ذاتهر

كعرررض فرجرروي مبرردئي  اصررفها لنصررهتالترري  اوتخيالتهرر ا، مشررفوعا برواهررانررتج لنررا نصررهلت
على الورم، عمارته الكلمات والعناصر التري تشركل فري العررف األدبري النمروذج المثرالي 

ويبنررري  ةلرررنص مسررررحي، ليتلقررراه فيمرررا بعرررد المخررررج والرررذي ينطلرررق بررررواه مرررن نرررص المؤلفررر
تصوراته مترأثرا بحمولتره المجتمعيرة الفكريرة والثقافيرة، لينتهري نرص العررض عنرد المتلقري 

نرررص المخررررج مترررأثرا هرررو اآلخرررر الناقرررد والرررذي يفسرررر ويحلرررل ويرررؤول مرررا رآه فررري الجمهور/
لقرراري ة ولوالررذي سيصررل للمؤلفرر ،ترره الثقافيررة والفكريررة لينررتج نصرره النقرردي فيمررا بعرردبتركيب

 و هنرا نتوقرف عنرد حقيقرة، تلرق لرهلسدوار بين إنتاج للرنص و بالضرورة في عملية تبادل 
واإلنتاجيررة لهررذا المنجررز ة بتعقررد الخصررائص األدبيررة عمليررة تلقرري المسرررح عمليررة معقرردأن 

 اإلبداعي.

رافقررررت مسررررحية البئررررر نصررررا وفررري هررررذا المجرررال سررررنذكر بعررر  المنجررررزات النقديررررة التررري 
 .وعرضا
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خطثثاب المثثرأة فثثي الثثنص الثثدرامي" نمثثوذج نصثثو  مثثن "األعمثثال بعنرروان " دراسررة -1
فرري مجلررة عررالم الفكررر  هت، كتبترره: وطفرراء حمررادي هاشررم، ونشررر المسثثرحية" آلمنثثة الربيثثع

 .2005، 2، العدد 34المجلد 

فررري مقالتهرررا بعرررد الفرشرررة النظريرررة حرررول  "وطفررراء حمرررادي"الررردكتورة  ذكررررت الكاتبرررة      
عمرررال المسررررحية أهرررم األلترررأليف الررردرامي النسرررائي، الررردراما والخطررراب الررردرامي وسررريرورة ا

ى الحررب منتهررى القسرروة، الجسررر، ومسرررحية منتهررمسرررحية الترري كتبتهررا آمنررة الربيررع وهرري 
بأنره يفري  "بالمعراني المغرقرة  النص األخيرواصفة  -موضوع دراستنا -البئر ومسرحية

بالفلسفة، ويستلهم التراا واألراني التراثية، وهو ينطلرق مرن الواقرع الرذي يصرور ضرجيج 
ووصفت أسلوب آمنرة الربيرع فري هرذا الرنص بأنره  (1)اجتماع النساء حول التنور للخبز"

رير مباشرر " وتعتمرد علرى التلمريح مرن خرالل المشرهدية/ البصررية التري ودعتهرا المؤلفرة 
وهرري ترررى أن اعتمرراد آمنررة الربيررع علررى الحرروار المنحرراز  (2)فرري اإلرشررادات المسرررحية"

الرنص، فرالحوارات  للواقعية حينا وللرمزية المنطقية حينا آخر يجعل بعضها مقحما داخل
ال تناسرررب واقرررع الشخصررريات "ممرررا يشررري برررأن المؤلفرررة تحمرررل شخصرررياتها مرررا ال يحتملررره 

 .(3)واقعها، وتسلش بها سلوكا مغايرا ومناقضا للواقع، وال ينتمي إلى الحلم أو الخيال"

األكثر ارتباطا بالواقع  ... بئر آمنة الربيع"مقال منشور في مجلة نزوى بعنوان  -2
  "العماني

   زيد  يأشرف أبو الكتبه:  -  2009يونيو  28العدد السابع عشر،  -مجلة نزوى 

يعتبرررر الكاترررب نرررص مسررررحية " البئرررر " أنضرررج التجرررارب المسررررحية آلمنرررة الربيرررع       
وأكثرهررا ارتباطررا بررالواقع العمرراني، مقارنررا بررين هررذا الررنص ونصررو  أخرررى للكاتبررة مثررل 

                                                           
،34،2005،المجلد2هاشم،وطفاءحمادي:خطابالمرأةفيالنصالدرامي،مجلةعالمالفكر،العدد(1)

 .154ص
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 المشررهد العربرري الكبيررر) ليكررون( أرضررية النصررين والطعنررة والجسررر الترري "ألررح )فيهمررا( 
فرري فري نررص الطعنررة نصرا ألمررل دنقرل)ال تصررالح( ، و المؤلفررة اسرتلهمت فقررد مرجعيتهمرا" 

وبعرد االسرتطراد فري  الجسر استلهمت أحد موضوعات عبردالرحمن منيرف،مسرحية نص 
ربيرع فرري أنهررا إلرى تفنيررد حجررة النقراد علررى آمنررة ال "أبررو اليزيررد"يصرل  "البئررر"تحليلره لررنص 

ن "صرروتها هررو األكثررر صرردى شخوصررها برردرجات متفاوتررة، فهرو يرررى أتروزع آراءهررا علررى 
      دوار" ها، حتى وهي تتقمص عبرهم كافة األمن صوت أبطال

، مجلرررة نرررزوى ينررراير 12قرررراءة تحليليرررة لعرررروض مهرجررران المسررررح الخليجررري الررردورة  -3
2013 

نصررررا وعرضررررا إلررررى تأكيررررد أن "هنررررات  "البئررررر"فضررررت القررررراءة التحليليررررة لمسرررررحية أ      
تجاذب ذهني بين النص علرى الرورم، وبرين قطعرة القمراش التري جعلهرا)المخرج( تتوسرط 
أبطالررره علرررى خشررربة المسررررح، وترررتالحم مرررع خيرررالهم الجرررامح فررري االنتقرررال الحررردثي الرررذي 

، وهرررذا يفضررري إلرررى حقيقرررة أن المخررررج لرررم يخررررج كثيررررا عرررن حرفيرررة (1)رسرررمته المؤلفرررة "
ناء التصرف في بع  الغناء الشعبي، وقد تنبه لتمرد الشخصريات فجعلهرا لنص، باستثا

حرة طليقة في فضاء مسرحي فار  مرن الرديكور لتعبرر عرن ذاتهرا بفررح أو حرزن أو حرب 
والررذي وقعررت عليرره مسررؤولية  (2)أو كررره، ممررا "جعررل الممثررل هررو البطررل األول للعرررض"

ود ممثلرين محتررفين، ولكرن واقرع الحرال يقرول تحريش األحداا والصراع "وهرذا يتطلرب وجر
مسرتوى كمرا تشرير القرراءة إلرى مسرألة  (3)رير ذلش ألن العرض قائم علرى ممثلرين هرواة"

، فررالمالحا أنره إذا وجررد الررنص ضرراع اإلخررراج، وإذا األداء التمثيلري لرردى الفنرران العمرراني
قرائم علرى الحركرة واالسرتعراض كران  "البئر"وجد اإلخراج ضاع النص، فنص مثل نص 

يتحررررتم علررررى المخرررررج ترررردريب الممثلررررين علررررى االسررررتعراض الحركرررري "وأن يقرررررأ كثيرررررا فرررري 
                                                           

:الموقعدخولتاريخ)نزوى،مجلة،(12الدورة)الخليجيالمسرحمهرجانلعروضتحليليةقراءة(1)
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تعراض مثلرررين فررري االسرررفمرررع اجتهررراد الم (1)فسررريولوجيا جسرررد الممثرررل والتعبيرررر الحركررري"
"الرررررذي كررررران يمكرررررن أن يقرررررودهم إلرررررى صررررردم التعبيرررررر  اب التعبيرررررر الرررررداخليحركرررررة رررررروال

 (2)اإلنسانية التي كان من المخرج التركيز عليها قليال"واللحظات 

 "البئرر"وبشكل عام جل القراءات التحليلية واآلراء النقدية التي قيلت حول مسرحية       
تؤكررررد تفرررروم الررررنص علررررى العرررررض، وعرررردم اسررررتيعاب العرررررض والرويررررة اإلخراجيررررة وأداء 

ة و الشرراعرية الترري تميررز بهررا الممثلررين مكررامن الررنص، و عمررق الرويررة الفلسررفية و الرمزيرر
نصرررا وافتقررردناه فررري العررررض، وتبقرررى مغرررامرة مرررن هرررذا النررروع تكسرررب المررررء شررررف  "البئرررر"

 التجربة وشرف المغامرة.

ظلت العالقرة برين الرنص والعررض عالقرة ريرر محرددة مرن قبرل السريميائيين، فقرد سرارت 
 :في اتجاهين متوازيين عند دراسة سيمياء المسرح الدراسات السيميائية

دراسة النص المسرحي بمعزل عن العرض، دون األخرذ باالعتبرار أهميرة العررض فري  -
يررى  و، وبالترالي سرهولة تحليرل عالماتره، مركزيتره و تشكيل المعنى، وذلش لثبات الرنص

لمؤلررف، بعرر  السرريميائيين أن إخررراج نررص مررن النصررو  مررا هررو إال نقررل لسررنن نررص ا
 والنص مدلول ثابت يتوجب التعبير عنه بأمانة من خالل دوال اإلخراج.

واتجراه تطررف فرري إقصراء الررنص وأعلرن موتره مقارنررة برىعالء شررأن اإلخرراج ، فررالنص  -
المسرررحي مررا هررو إال أحررد اللغررات الترري يتشرركل منهررا العرررض، ومررا يصررلنا منرره بصررورته 

ي أخررذ الررنص المخرررج، وللمخرررج الحريررة فرر المرئيررة والمسررموعة هررو رسررالة جديرردة منتجهررا
 فكاره فقط.المسرحي برمته أو جزء منه، أو استلهام فكرة من أ

ونحررن نرررى أن الدراسررة السرريميائية للمسرررح ال يمكنهررا أن تقرروم إال بدراسررة النصررين       
معا، نص المؤلف ونص العرض الفرجوي، فال يمكن تجاهل العالقرة برين النصرين، كمرا 
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تقلررص الررنص إلررى مجرررد ال يمكررن تخيررل عرررض يقرروم بررال نررص ينتمرري إليرره، حتررى وإن 
م إعرررالن مررروت الرررنص واالسرررتغناء ، كمرررا فررري العرررروض المسررررحية الحداثيرررة حيرررل ترررفكررررة
، قرائم علرى احتررام عناصرر أيضرا ، فرالفكرة وقتهرا هري نرص، وخطاطرة المخررج نرصعنه

مرررتبط وهررو عرررض إال ور لهررذا ال يمكننررا تصررالمسرررحية مررن شررخو  وفضرراء وحرردا، 
ليعررررض علرررى برررنص مرررا، وفررري الجانرررب اآلخرررر ال يوجرررد نرررص مسررررحي إال وكتبررره مؤلفررره 

خشررربة المسررررح، كتبررره ليكرررون عرضرررا فرجويرررا فررري األصرررل، ومرررن هنرررا أخرررذ خصوصررريته 
 وبنيررة القنرروات الدراميررة للررنص،تتبررع الدراميررة، لهررذا فسرريمياء المسرررح تأخررذ علررى عاتقهررا 

ا بآليررات العرررض المسرررحي عناصررره بالرررة الحرروار، وربطهررالحرردا ووظررائف الخطرراب و 
بعاد تمركز العالمات من أيقونات وشفرات ورموز، وإال فىن شعرية الرنص الردرامي لرن وأ

نهج يقرررروم علررررى تحليررررل الررررنص و مررر، فسرررريمياء المسرررررح يكرررون إال ملحقررررا بسرررريمياء األدب
الررررة، لسنسرررام الدلي ، ويهرررتم بررررالتنظيم الشررركلي للررررنص والفرجرررة، والتنظررريم الررررداخالعررررض

 نتاج المعنى.ودينامية سيرورة الداللة، وإ
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 خاتمة:

ضررراهي لرررذة انكشررراف ي إن التطهيرررر الروحررري الرررذي يحدثررره المسررررح فررري الجمهرررور،      
، وتجليرره بكررل قيمرره الجماليررة، فمتعررة تررذوم النصررو  األدبيررة حجررب الررنص أمررام الناقررد

اره، الررنص، وسرربر أرررو  أدواترره النقديررة وامتطرراء أسرروارلشررحذ والفنيررة ترردفع المتلقرري/ الناقررد 
 ولوج عوالمه السرية.وكبح جماحه، ل

لقرررد بررردا لنرررا نرررص مسررررحية "البئرررر" ألول وهلرررة نصرررا يسرررتحيل اقتحرررام عوالمررره المدججرررة  
بالرموز والدالالت الغامضة، التي لم تنكشف أمامنا إال بقراءات تأويلية متكررة وعميقرة، 

الشرررركل العررررام للررررنص و الررررذي جرررراء علررررى شرررركل لوحررررات، برررردت  بنيررررةباإلضررررافة إلررررى أن 
ات التأويرررل لمرررنهج السررريميائي أتاحرررت لنرررا إمكانرررمنفصرررلة وريرررر متصرررلة، إال أن أدوات ا

 والوصول إلى مضمون النص، و فهم خطابه العام.

األخرررذ بأساسررريات المرررنهج رحية "البئرررر" نصرررا وعرضرررا لقرررد عمررردنا فررري تحليرررل مسررر      
كمرا حرصرنا فري  مدين على التحليل المحايرل والبنيروي وتحليرل الخطراب،السيميائي، معت

تحليل عرض "البئر" على المقارنرة بينره والتيرار الرذي انتهجره المخررج فري تنفيرذ عرضره، 
قررد حركررة أداء الممثلررين وإيمرراءاتهم، فوهررو التيررار التجريبرري، الررذي يحتفرري بالسررينوررافيا وب

و اكتفرررى بقطعرررة قمررراش شررركلت عالمرررة متحولرررة، لجرررأ المخررررج لتفريرررو الفضررراء الركحررري، 
إال أن المخرررج لررم يسررتطع الخررروج مررن سررطوة الررنص، و قررد  منتجررا بهررا دالالت متعررددة،

      .سيطرة اللغة النصية على العرض بدت واضحة

مسرحية "البئر" تجعلنرا أمرام اسرتنتاجات عديردة، قرد تتولرد منهرا محراور دراستنا لإن       
و قررد و حررول النصررو  المسرررحية  حررول المررنهج السرريميائي المسرررحي، لدراسررات قادمررة،

وطريقرة تعراطيهم  كتابرة وإخراجرا، انيلمسررح العمرتلفت األنظار إلرى الرروى الجديردة فري ا
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و قرد تضرع حلروال لمزالرق  واتصرالهم بالرذات األخررى ومقردار ترأثرهم بهرا، مفهوم الحداثة،ل
 في اآلتي:المسرح العماني ومآخذه، ويمكننا إجمالها 

يحترررراج لتطرررروير أدواترررره المنهجيررررة؛ ليررررتمكن مررررن المررررنهج السرررريميائي بأدواترررره الحاليررررة  -1
، نقسرم عبرر نصرينية التري تالمسررحالعالمرات لخصوصرية اإللمرام بكرل جوانرب المسررح، 

ن فالسرريمياء لررم تسررتطع أبيئررة وثقافررة،  ون ن مختلفررو لكررل منهمررا عالمررات ينتجهررا مبرردعو 
لحظرررة انتقالهررا مرررن الررنص للعررررض، ولررم تسرررتطع اسررتيعاب المجرررال تفسررر لنرررا العالمررات 
   .المنتج لها في النصين

اعتمرررردت الكاتبررررة آمنررررة الربيررررع علررررى خاصررررية "التنررررا " مررررع نررررص قصرررريدة محمررررود  -2
درويررررل "البئررررر" مررررن ديوانرررره لمرررراذا تركررررت الحصرررران وحيرررردا؟ حيررررل تناصررررت مررررع عنرررروان 

ع و لخلق حالة مرن الشراعرية خلعتهرا القصيدة و متنها الحكائي، و ذلش لتعميق الموضو 
علرررى شخصرررياتها و فضررراءاتها النصرررية، لتقتررررب مرررن مفهررروم "ميتامسررررح" مسرررتفيدة منررره 
لتعميررررق رويتهررررا و إظهررررار شخصرررريتها الكتابيررررة، فالكاتبررررة اعتمرررردت علررررى هررررذا األسررررلوب 

"ال تصررالح" و  تناصرا مرع نرص أمرل دنقرل "الطعنرة"تين همرا يتين أخرر الكترابي فري مسررحي
    في مسرحية "الجسر" تناصت مع أحد موضوعات عبدالرحمن منيف.

، إال أن هنرات روى جدليرة نص "البئر" في موضوعه إلى الواقعية االجتماعيةينتمي  -3
برين الشرركل و المضررمون، فبينمرا يظهررر السررطح البعررد االجتمراعي نرررى أن الررنص يتعمررق 

 مود درويل.في بعد سياسي، يعود لتناصه مع نص مح

تشرررررابهت فضررررراءات الرررررنص والعررررررض، واتسرررررمت بامترررررداد الفررررررا  عبرهمرررررا، فالكاتبرررررة  -4
اسرتغنت عرن زخرم الرديكور و جردتره، وكرذلش فعرل المخررج الرذي جعرل ممثليره مرع قطعررة 

 قماش يملؤون الفرا  ويؤججون الدالالت واإليحاءات.  
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ررل  -5  جتمررراعي و الرررواقعي،فرروم مسرررتواها اال حواريرررة نرررص "البئرررر" الشخصرريات لغرررةحم 
م عنرردما نقررل قعهررا، و هررذا مررا أوقررع المخرررج فرري مررأز فبرردت الشخصرريات منفصررلة عررن وا

اللغررة بكثافتهررا وحمولتهررا المنطقيررة علررى الررركح، ممررا تعررارض مررع فرررا  المكرران، و زاحررم 
 .واالنسيابية الفضاء الذي كان يجب أن ييمس بالحركة، فلم يعط الممثلين التوازن 

سرررررحية فيرررره بشرررركل "البئررررر" بررررالنص المرررروازي، وشرررراعت اإلرشررررادات الماعتنررررى نررررص  -6
محمرد "، فلرم يرتمكن المخررج ملحو ، مما أعطرى الرنص سرطوة علرى صرناع فرجرة "البئرر"

مررررن الفكرررات مررررن سرررطوته تلررررش، و هرررو صرررراحب التجربرررة األولررررى فررري اإلخررررراج  "الهنرررائي
مراوررررة  "هنرررائيال"، فلرررم يسررتطع ن المسررررحالمسرررحي علرررى مسررتوى المشررراركة فررري مهرجررا

، كمرا ولهرا ثقلهرا فري عرالم الكتابرة المسررحية كآمنرة الربيرع ةنص يحمل اسم كاتبرة معروفر
النص يتجاوز كالسيكية الدراما، ويتمرد على تقاليد أرسرطو المسررحية، فمرا كران منره أن 

نسرخة بصرررية  اإلرشرادات المسررحية، وتحرول العررض إلرى إال االذعران لكرل مرا جراء فري
يطة جررردا التررري اجتهرررد فيهرررا سرررن المكتررروب، إال فررري بعررر  الجوانرررب البطبرررق األصرررل عررر

 ليبرز شخصيته اإلخراجية. "الهنائي"

حاجررررة الممثلررررين لإلعررررداد تتعلررررق ب فرررري مزالررررق وإشرررركاليات العرررررض المسرررررحي وقررررع -7
وتنظريم  ، وإتقران اإليمراءات و لحظرات الصرمت،والتدريب على الحركة و توظيف الجسد

لمجرررراالت الحركررررة  رويررررة المخرررررج واسررررتيعابه ررررررم وضرررروح الحركررررة مررررع الجمررررل اللفظيررررة.
  والحيز الشخصي للممثلين وتوظيفها على الركح.

ظرل فارررا لرم تمرسه أجسراد الممثلرين،  الفرا  الركحي الذي عمد إلى تجسيده المخررج -8
البصرررية بشرركل كبيررر، فجرراءت الصررورة البصرررية ريررر مررؤطرة، لهررذا لررم تتحقررق الجماليررة 

 ررررم جماليررة الصررورة نفسررها بعيرردا عررن مسرراحة الررركح، ويعررود ذلررش التسرراع الفضرراء وقلررة
 ن في حيز صغير من المسرح الواسع.عدد الممثلين، حيل يتكتل الممثلو 
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فضررراء طقسررري احتفرررالي فلكلررروري، مرررن خرررالل األرررراني بنيرررت مسررررحية "البئرررر" علرررى  -9
للنظررر طريقررة توظيفهررا داخررل الررنص، فهرري ال تنفصررل عررن واأللعرراب الشررعبية، و الالفررت 

ى، بررل هرري النسرريج العررام للررنص، إنهررا قطعررة حواريررة إلررى جانررب الجمررل الحواريررة األخررر 
 ل النص إذا ما اتم استبعادها.جملة مؤسسة للمعنى، يخت

إن حداثة العهرد بالمسررح التجريبري تجعرل العرروض المقدمرة تتشرابه إلرى حرد كبيرر  -10
من العروض التجريبية التي قدمت فري الروطن العربري، فقرد درج كثيررا تفضرية  مع الكثير

الررركح و شررغله بقطعررة قمرراش تتحررول لرردالالت متنوعررة، علررى سرربيل المثررال ال الحصررر: 
" مرررن المسرررررح "مرررريم و تعرررود الحكايرررة مرررن العررررام، و مسررررحية القصررربمسررررح صرررالح 

علينا التنويع في التجرارب، وإيجراد  ، و عليه فىن األخذ بالمنهج التجريبي يتحتمالسعودي
الشخصرررية  و بمرررا أنعالمرررات جديررردة و مبتكررررة و توظيفهرررا فررري دالالت الرررنص والفكررررة، 

، لررررذا فالتأسرررري  يتحررررتم علينررررا تحمررررل مآخررررذ البرررردايات تتشرررركل بعررررد التجريبيررررة العربيررررة لررررم
   وتطويرها وإيجاد أدوات تعبر عن هويتنا.

"البئررر" وتحليلهررا وفررق المررنهج لوقرروف علررى مسرررحية لقررد حاولنررا فرري هررذه الدراسررة ا      
السيميائي، مزكين مثرل هرذه المحراوالت فري دراسرة إنتراج المبردعين المسررحيين، ألنره لرن 
يرترررق الفرررن المسررررحي فررري عمررران، إال بىحرررداا حررررات نقررردي يسررراير الحركرررة المسررررحية، 

 فلطالما كان النقد دافعا لتطوير األدب على مر العصور.

 هللا التوفيق""و نسأل 
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