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ملخص:
إن مسرررحية "البئررر" نمرروذج خصررب للتحليررل السرريميائي ،فررىلى جانررب تقنيررة الكتابررة
الترري وظفررت فيهررا الكاتبررة الرمرروز والرردالالت و انزياحررات اللغررة ،يجررئ العرررض الركحرري
ليبعررل الحيرراة فرري جسررد الررنص معتمرردا علررى خصررائص المسرررح التجريبرري ،فررررم سررير
المخر رررج علر ررى خطر ررى الكاتبر ررة ،والت ازمر رره برواهر ررا اإلخراجير ررة التر رري أوضر ررحتها مر ررن خر ررالل
اإلرشادات المسرحية ،إال أنه استطاع أن يقدم نصا فرجويا حافال بالرموز والدالالت.
و من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تسلط الضوء على الخطاب المسرحي فري
نموذج من المسرح العماني ،من خالل تقديم قراءة سيميائية للرنص والعررض معرا ،حيرل
تفتقر مكتبتنا العربية إلى مثل هرذه الد ارسرات النقديرة التري تعمرق فهمنرا لرسدب المسررحي
من جهة ،و فهمنا ألدوات المنهج السيميائي و كيفيرة تطبيقره فري أدب المسررح مرن جهرة
أخرى.
تناولر ررت الد ارس ر ر ية المسر رررحي مة نصر ررا وعرضر ررا معتمر رردة علر ررى مر ررا يتيحر رره لهر ررا المر ررنهج
الس رريميائي م ررن آلي ررات تحلي ررل ،وقر رراءة تأويلي ررة ،و م ررا يتمت ررع ب رره الم ررنهج م ررن خص ررائص
التحلي ررل البنير رروي و الخطر ررابي المحاي ررل ،لهر ررذا تمكنر ررت مر ررن الغ ررو

فر رري ع ر روالم الر ررنص

والعرض ،واستوفت عناصر النصين معا.
انقسمت الدراسة إلى مدخل نظرري و فصرلين ،تنراول المردخل النظرري نشرأة سريمياء
المس ررح ومفهومهررا و م ارحررل نشرروئها وفررق التحقيررب الررذي وضررعه طرراديوز كرراوزان ،مررع
توض ر رريح لجه ر ررود حلق ر ررة "بر ر ر ار " ،و أزم ر ررة المص ر ررطلح ف ر رري النق ر ررد الس ر رريميائي العرب ر رري ،و
خصوصية العالمة المسرحية من حيل التصنيف و الوظيفة.
و جراء الفصررل األول بعنروان "د ارسررة سريميائية لررنص مسررحية البئررر" و شرمل علررى ثالثررة
مباحل هي:
ز

 سيمياء النص الموازي ،العنوان واإلرشادات المسرحية سيمياء الشخصية من خالل تحليل مالمح الشخصيات ،و داللة أسماء الشخصريات،و النموذج الفاعلي ،و أنماط الشخصية في المسرحية.
 سيمياء الفضاء الدرامي.بينمر ررا اخر ررتص الفصر ررل الثالر ررل بتحلير ررل العر رررض عبر ررر د ارسر ررة سر رريمياء المسر ررموع
والمرئي ،الذي تمثل في سريمياء أداء الممثرل و سريمياء السرينوررافيا بعناصررها االضراءة
و األزير رراء و الموسر رريقى والمر ررؤثرات الصر رروتية ،و سر رريمياء الفضر رراء الركحر رري ،و سر رريمياء
العالم ررة اإلش ررهارية و س رريمياء التلق رري عب ررر مف رراهيم التلق رري و إنت رراج المعن ررى ف رري ع رررض
"البئر" ،واستعراض مجموعة مرن المنجرزات النقديرة للمسررحية ،وختامرا ترم عررض أهرم مرا
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.
ط

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

ي

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 :

ك

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

ل

the

study

aimed

to

مقدمة:
عل ر ر ررى امت ر ر ررداد الفض ر ر رراء الحض ر ر رراري ال ر ر ررذي ش ر ر ررغله المس ر ر رررح ،ب ر ر رردءا م ر ر ررن الكلم ر ر ررة
الملحمير ر رة الت ر رري انطل ر ررق منه ر ررا مص ر ررلحو اإلرري ر ررق ،وانته ر رراء بتي ر ررارات المس ر رررح الحديث ر ررة
التر رري عاصر رررت بس ر رخاء إيقر رراع الحير رراة ،أثبر ررت المسر رررح حضر رروره فر رري الحير رراة اإلبداعير ررة
لإلنس ر رران ،و قدرت ر رره عل ر ررى التعبي ر ررر ع ر ررن احتياجات ر رره النفس ر ررية .إن الملف ر ررت للنظ ر ررر عن ر ررد
د ارسر ررة تر رراري المسر رررح حركتر رران فاعلتر رران فر رري نشر رروئه وارتقائر رره ،فعر ررل التأسر رري
التجدير ررد ،فالتأسر رري

وحتمير ررة

هر ررو زمر ررن الفك ر ررة والروير ررة ،ووضر ررع النظرير ررات ،بينمر ررا التجدير ررد هر ررو

تحقي ررق ررب ررة الحي رراة ف رري االس ررتمرار ،ه ررو وف ررام طبيع رري م ررع األش ررياء حولن ررا ،ب ررل ه ررو
إيقر ر رراع الحير ر رراة رير ر ررر القابر ر ررل للتبر ر رراطؤ والت ارخر ر رري؛ لهر ر ررذا فالتير ر ررارات المسر ر رررحية قائمر ر ررة
علر ررى إرا إنس ر رراني ،إرا متر ر رراكم م ر ررن الخبر رررات واألفك ر ررار و الفلس ر ررفة ،إرا ممت ر ررد من ر ررذ
مر ررا قبر ررل مر رريالد المسر رريح بكثير ررر ،وهر ررذا اإلرا هر ررو مر ررا يجعر ررل المسر رررح فنر ررا وأدبر ررا قر رراد ار
عل ر ررى االنس ر ررجام م ر ررع طبيع ر ررة النم ر ررو والتغيي ر ررر والت ر ررأثير ف ر رري األش ر ررياء ،وبالت ر ررالي ق ر رراد ار
على اإلسهام في الحضارة اإلنسانية والتاري اإلبداعي.
مسر ر ر رررحية "البئر ر ر ررر" للكاتبر ر ر ررة العمانير ر ر ررة آمنر ر ر ررة الربير ر ر ررع ،والتر ر ر رري أخرجهر ر ر ررا المخر ر ر رررج
العم ر رراني محمر ر ررد الهنر ر ررائي ،ترفر ر ررد مر ر ررن ذل ر ررش الر ر رروعي بقابلير ر ررة األشر ر ررياء للتغير ر ررر ،و قر ر رردرة
المسر ر رررح علر ر ررى مجاراته ر ر را ورصر ر ررده لصر ر ررخب الحير ر رراة بر ر ررداخلنا ،لهر ر ررذا جر ر رراءت الد ارسر ر ررة
لتسر ررلط الضر رروء علر ررى طبيعر ررة اإلب ر رداع والتلقر رري عنر ررد اإلنسر رران العمر رراني ،متسر ررائلين إلر ررى
أي مر ر ر رردى يمكر ر ر ررن لهر ر ر ررذا المسر ر ر رررح الفتر ر ر رري ،و الر ر ر ررذي لر ر ر ررم تتجر ر ر رراوز معرفتنر ر ر ررا بر ر ر رره عر ر ر ررام
1980م ،إل ر ررى أي م ر رردى يك ر ررون ق ر رراد ار عل ر ررى حم ر ررل رس ر ررالة المس ر رررح و التعبي ر ررر ع ر ررن
الر ررذات العمانير ررة فر رري كر ررل أحوالهر ررا؟ هر رري الر ررذات نفسر ررها التر رري رأت مر ررن المسر رررح نافر ررذة
للتعبي ر ررر ع ر ررن احتياجاته ر ررا الوجداني ر ررة والفكري ر ررة عل ر ررى السر ر رواء ،وه ر رري تط ر ررل عل ر ررى واق ر ررع
نهضوي في أول معرفة لها بهذه التجربة الجديدة.
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إن واقر ر ررع حداثر ر ررة التجربر ر ررة ،وقلر ر ررة الد ارسر ر ررات المسر ر رررحية التر ر رري تتنر ر رراول المسر ر رررح
العمر ر رراني بالد ارسر ر ررة والتحلير ر ررل ،تجعر ر ررل مر ر ررن هر ر ررذه الد ارسر ر ررة إض ر ر رافة جدير ر رردة فر ر رري مكتبر ر ررة
المسر رررح العمر رراني ،إذ لر ررم نسر ررتطع الوصر ررول إلر ررى د ارسر ررات أكاديمير ررة اختصر ررت بتحلير ررل
ود ارس ررة نم رراذج م ررن المس رررح العم رراني نص ررا وعرض ررا ،كم ررا أن رره ل ررم يس رربق د ارس ررة ن ررص
"البئ ر ررر" إال ف ر رري ح ر رردود مق ر رراالت و د ارس ر ررات تناولت ر رره ض ر ررمن ظر ر رواهر مس ر رررحية بعينه ر ررا،
و فر ر رري هر ر ررذا الجانر ر ررب نر ر ررود أن نلفر ر ررت النظر ر ررر إلر ر ررى مصر ر رردر معرفر ر رري للمسر ر رررح العمر ر رراني
وهر ررو (مهرجر رران المسر رررح العمر رراني) والر ررذي يقر ررام كر ررل سر ررنتين ،حير ررل تقر ررام علر ررى هامشر رره
العديد من الندوات وتعرض العديد من أورام العمل ،وجلسات نقدية للعروض.
إن مسر ر رررحية "البئر ر ررر" قائمر ر ررة علر ر ررى تقنير ر ررة الفك ر ر ررة والصر ر ررورة والحركر ر ررة والغنر ر رراء،
يرف ر ر رردها التي ر ر ررار التجريب ر ر رري بىمكانر ر ر رات ع ر ر ررالم الص ر ر ررورة ،و الفض ر ر رراء االحتف ر ر ررالي ،ممر ر ر ررا
يف ر رررض علين ر ررا ق ر ر رراءة جدي ر رردة ،بر ر رروعي نق ر رردي جدير ر ررد؛ له ر ررذا وجر ر رردنا الم ر ررنهج السر ر رريميائي
األنس ر ررب له ر ررذه الد ارس ر ررة ،لكون ر رره ق ر رراد ار عل ر ررى اإلحاط ر ررة بجوان ر ررب التحلي ر ررل ف ر رري ال ر ررنص
الر ر رردرامي و العر ر رررض معر ر ررا ،ويهر ر ررتم ببنائهمر ر ررا الشر ر رركلي ،و التنظر ر رريم الر ر ررداخلي لسنسر ر ررام
الدال ر ررة الت ر رري يتألف ر رران منه ر ررا ،كم ر ررا يعن ر ررى بس ر رريرورة الدالل ر ررة ،و الكيفي ر ررة الت ر رري ين ر ررتج به ر ررا
صناع الفرجة و الجمهور المعنى.
تمتر ر رد الد ارس ر ررة عب ر ررر م ر رردخل نظ ر ررري وفصر ر رلين ،حي ر ررل تن ر رراول الم ر رردخل النظ ر ررري
نش ر ر ررأة س ر ر رريمياء المس ر ر رررح ،و تص ر ر ررنيف العالم ر ر ررة المس ر ر رررحية و وظائفهر ر ر را وخصائص ر ر ررها،
بينمر ررا أفر رررد الفصر ررل األول و الر ررذي حمر ررل عن ر روان "دراسثثثثثة سثثثثثيميائية لثثثثثنص "البئثثثثثر"
لتحلير ر ررل نر ر ررص الكاتبر ر ررة سر ر رريميائيا ،و ينقسر ر ررم هر ر ررذا الفصر ر ررل إلر ر ررى ثالثر ر ررة مباحر ر ررل علر ر ررى
النحو اآلتي:
المبح ر ر ررل األول( :س ر ر رريمياء ال ر ر ررنص المر ر ر روازي ف ر ر رري مس ر ر رررحية "البئ ر ر ررر") ويض ر ر ررم س ر ر رريمياء
العن ر ر روان والر ر ررذي درسر ر ررنا فير ر رره عن ر ر روان "البئر ر ررر" لغوير ر ررا وعالقتر ر رره بمر ر ررتن الر ر ررنص ،ويضر ر ررم
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أيضر ررا سر رريمياء اإلرشر ررادات المسر رررحية عر ررن طرير ررق رصر رردها إحصر ررائيا وبير رران دالالتهر ررا
داخل النص.
المبح ر ر ررل الث ر ر رراني( :س ر ر رريمياء شخص ر ر رريات "البئ ر ر ررر") عب ر ر ررر المواض ر ر رريع اآلتي ر ر ررة :مالم ر ر ررح
شخص ر ر رريات البئ ر ر ررر ،و دالل ر ر ررة أس ر ر ررماء الشخص ر ر ررية ،و النم ر ر رروذج الف ر ر رراعلي ،و تص ر ر ررنيف
الشخصيات و أنماط الشخصية في مسرحية "البئر".
المبح ر ررل الثال ر ررل( :س ر رريمياء الفضر ر رراء ال ر رردرامي ف ر رري ن ر ررص "البئر ر ررر") و ق ر ررد ت ر ررم د ارسر ر ررته
عبر ر ررر مفهر ر ررومين للفضر ر رراء ،مفهر ر رروم يتعلر ر ررق بالمكر ر رران وقسر ر ررمناه إلر ر ررى أمر ر رراكن مفتوحر ر ررة و
أمر ر رراكن مغلقر ر ررة ،ومفهر ر رروم يتعلر ر ررق بالر ر رردالالت والخطر ر رروط واألحجر ر ررام و الحير ر ررز وقسر ر ررمناه
إلى فضاء السلطة ،وفضاء الغناء.
أم ررا الفص ررل الث رراني :فق ررد ت ررم تخصيصر ره ل ر ر " دراسثثثة سثثثيمياء المسثثثموع والمرئثثثي فثثثي
عرض "البئر" و ينقسم إلى:
أوال :سيمياء أداء الممثل في عرض "البئر" .
ثانير ر ررا :سر ر رريمياء سر ر ررينوررافيا عر ر رررض "البئر ر ررر" عر ر ررن طرير ر ررق تحلير ر ررل سر ر رريميائية كر ر ررل مر ر ررن
الديكور واإلضاءة والزي والمؤثرات الصوتية.
ثالثا :سيمياء الفضاء الركحي في عرض "البئر".
رابعا :العالمة اإلشهارية
خامسا :سيمياء التلقي
وقر ررد حاولنر ررا فر رري هر ررذا الفصر ررل اإللمر ررام بكر ررل جوانر ررب العر رررض ،ومحاولر ررة إب ر رراز اتصر رراله
بالنص ،و اجتهادات صناع الفرجة في قراءتهم إلنتاج نص مرئي و مسموع.
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تكم ر ر ر ررن الص ر ر ر ررعوبة ف ر ر ر رري تن ر ر ر رراول د ارس ر ر ر ررات المس ر ر ر رررح العم ر ر ر رراني بش ر ر ر رركل ع ر ر ر ررام و
مس ر ر رررحية "البئ ر ر ررر" بش ر ر رركل خ ر ر ررا
المخزن ر ر ررة ف ر ر رري الق ر ر ررر

 ،ف ر ر رري الحص ر ر ررول عل ر ر ررى الم ر ر ررادة المرئي ر ر ررة ،فالم ر ر ررادة

الم ر ر رررن رديئ ر ر ررة و ال تعطي ر ر ررش الروي ر ر ررة الواس ر ر ررعة للع ر ر رررض ،وال

التفاصر رريل الدقيقر ررة ،كمر ررا أن أل ر روان اإلضر رراءة ال تكر ررون علر ررى حقيقتهر ررا كمر ررا كانر ررت فر رري
العر ر رررض ،لر ر ررذا لج ر ر ررأت إلر ر ررى التواص ر ر ررل مر ر ررع الق ر ر ررائمين علر ر ررى الع ر ر رررض لتبير ر رران بعر ر ر ر
التفاص ر رريل ،و هن ر ررات ص ر ررعوبات تتعل ر ررق ب ر ررالمنهج الس ر رريميائي نفس ر رره ،و طريق ر ررة تعاطي ر رره
م ر ررع ال ر ررنص المس ر رررحي ،فهن ر ررات تف ر رراوت كبي ر ررر ،واخ ر ررتالف ب ر ررين النظري ر ررة والتطبي ر ررق ،و
اآلراء تختل ر ررف م ر ررن دارس آلخ ر ررر ،ل ر ررذا كر ر رران ل ازم ر ررا عل ر رري أن أتبن ر ررى آ ارئ ر رري الخاصر ر ررة،
وأجد لي طريقة تحليلية منبثقة من جملة تلش اآلراء.
و ختام ر ر ررا فق ر ر ررد ج ر ر رراءت ه ر ر ررذه الد ارس ر ر ررة محاول ر ر ررة نقدي ر ر ررة لد ارس ر ر ررة مس ر ر رررحية م ر ر ررن
المس ر ر رررح العم ر ر رراني نص ر ر ررا وعرض ر ر ررا ،و الوق ر ر رروف عل ر ر ررى تجربته ر ر ررا االبداعي ر ر ررة الحداثير ر ر رة،
والتي قد تعك

بشكل أو بآخر طبيعة اإلبداع عند المبدع المسرحي العماني.
"ومن هللا التوفيق"
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مدخل نظري
سيمياء المسرح

أوال :سيمياء المسرح :النشأة والمفهوم
 جهود مدرسة ب ار أزمة المصطلح في النقد العربيثانيا :العالمة المسرحية :التصنيف و الوظيفة و الخصائص
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أوال :سيمياء المسرح النشأة والمفهوم
لقد تعددت األجناس األدبية ورير األدبية التي تهتم بها السيمياء ،واتسرعت الرقعرة
الجغرافية لمجاالت دراساتها ،ويعد المسرح أحد هذه المجاالت التي أبحرت السيمياء فري
أعماقه لتستخرج خصائصه السيميائية ،و ررم أن المسررح يعرد مرن أقردم الد ارسرات حيرل
يعررود د ارسررته ألرسررطو وبالتحديررد فرري كتابرره (فررن الشررعر) ،إال أنرره ظررل ردحررا مررن الررزمن
مرتبطا بنقد األدب ،فتجمدت دراسته عند هذا المستوى ،ناهيش عن الفصل الترام فري نقرد
النص المسرحي حيل ظل لوقرت طويرل معرزوال عرن العررض ،ويتفرق الدارسرون علرى أن
عررام 1931م عامررا قلررب الم روازين النقديررة ،وحررول الد ارسررات التنظيريررة فرري المسرررح إلررى
وجهررة أخرررى لصررالح المسرررح بررالطبع ،حيررل ظهرررت د ارسررتان هامترران فرري المسرررح وهمررا:
"جماليات المسررح" لصراحبها أوثرار زير ( ،)other zichود ارسرة "محاولرة لتحليرل بنرائي
لظ رراهرة الممث ررل" لص رراحبها ج رران موكاروفس رركي(mokarovsky

 ،)janعل ررى أعق رراب

الدراسات التي أنتجتها مدرسة ب ار والتي سيأتي الحديل عن جهودها الحقا.
يع رررف "ب رراتري

ب ررافي "( )p.pavisس رريمياء المس رررح بأنه ررا "م ررنهج ينص ررب عل ررى

تحليررل ال ررنص ال رردرامي و/أو الع رررض ،ويه ررتم ببنائهمررا الش رركلي ،وك ررذا ب ررالتنظيم ال ررداخلي
لسنسررام الدالررة الترري يتألفرران منهررا ،كمررا يعنررى بديناميررة سرريرورة الداللررة ،وبالكيفيررة الترري
ين ررتج به ررا الممارس ررون والجمه ررور المعن ررى"( ،)1وم ررن خ ررالل تعري ررح ب ررافي

يتض ررح لن ررا

عناصررر الد ارسرة السرريميائية فرري المسرررح وهرري تشررمل كررل العناصررر المسرررحية ،الررنص و
الع رررض ،والجمه ررور المتلق رري ،ب ررل تتعام ررل الس رريمياء م ررع ه ررذه العناص ررر كونه ررا منتج ررة
للمعنى ،باإلضافة إلى البناء الشكلي لكل من النص والعرض.

()1

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

سيميائية" ،مطبعة آنفو،

.74
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و يقودن ررا الح ررديل ع ررن م ارح ررل نش ررأة س رريمياء المس رررح إل ررى التحقي ررب ال ررذي وض ررعه
ط راديوز كرراوزان ( )Tadeusz kowzanفرري مقالترره (سرريميولوجيا المسرررح :ثالثررة
وعشرون قرنا أم اثنتران وعشررون سرنة ،حيرل تتبرع فري مقدمرة مقالتره النشرأة إلرى مرا قبرل
سريمياء المسررح ،و صروال إلرى تأسري

النظريرة السريميائية المسررحية ،معتمردا علرى زمرن

نشوئها بالتوافق مع زمن انفصالها عن السيمياء العامة.
في مرحلة ما قبل سيمياء المسرح اعتمرد تالمرذة الررواد األوائرل :أفالطرون وأرسرطو
والقردي

أورسرطين علرى مالحظرات أسراتذتهم حرول العالمرة اللغويرة ،حيرل شركلت تلرش

المالحظات تقاليدا فكريرة سرار عليهرا العديرد مرن الفالسرفة الرذين جراووا بعردهم ،فالعالمرة
عند أفالطون عالقرة طبيعيرة برين الردال والمردلول أي برين اللفرا والمعنرى ،و" كانرت أقردم
مناقشر ررة لوظيفر ررة العالمر ررة اللغوير ررة ومعناهر ررا هر رري التر رري أوردهر ررا أفالطر ررون فر رري حواريتر رره
(كراتيل رروس) ،حي ررل يب رررز الص ررلة والرابط ررة ب ررين ص رروت اللف ررا ومعن رراه ،باعتب رراره نتيج ررة
عوام ررل الطبيع ررة ف رري مقاب ررل عوام ررل الع رررف"( ،)1بينم ررا كان ررت كتاب ررات أفالط ررون ح ررول
المسرح تدور حول قضية المحاكاة فقط ،وعرالج أرسرطو قضرية التراجيرديا والكوميرديا مرن
زاويررة المحاكرراة نفسررها ،وإن كرران قررد أشررار إلررى مصررطلح عالمررة حيررل اعتبررر العالمررات
وسر رريلة مر ررن وس ر رائل التعر رررف المسر رررحي ،وقسر ررمها إلر ررى أربعر ررة أقسر ررام" التعر رررف بواسر ررطة
العالم ر ر ررات ،والتع ر ر رررف ال ر ر ررذي يألف ر ر رره الش ر ر رراعر ويرتب ر ر رره ،والتع ر ر رررف بال ر ر ررذاكرة ،والتع ر ر رررف
بالقياس"( ،)2واعتبر التعرف بالعالمات هو األكثر شيوعا في االستعمال ،كما ميرز برين
العالم ررات الفطرير ررة والعالمر ررات المكتسر رربة ،و قص ررد بهر ررا اإلشر ررارة أو الحجر ررة أو العالمر ررة
الطبيعي ررة ،إال أن أرسر ررطو ينف رررد فر رري موض رروع العالمر ررة وداللته ررا "ب ر رربط الحال ررة بالقيمر ررة
الداللية المنتجة ،أي وجود فرض الحالة المعنوية فري اللفرا ،ومرن ثرم فري المعنرى العرام،
()1

الحصناوي ،سامي :سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي ،عمان :الرضوان للنشر والتوزيع،

()2

عباس ،احسان :فن الشعر ،بيروت :دار الثقافة ،دون تاري ،

،2014

.48
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أي إحالررة العالمررة إلررى مسررببات تكوينهررا قبررل إحالتهررا إلررى معناهررا الررداللي األخيررر"(،)1
بينما اقترنت العالمة بالموضوع المسررحي مرع القردي

"أورسرطين" والفيلسروف اإلرريقري

"أمونيوس هيرماني".
ظررل الحررديل عررن العالمررة منفصررال عررن المسرررح فت ررة طويلررة مررن الررزمن ،و فرري
القرررن السررابع عشررر ظهررر مفكررر ومنظررر كبيررر للعالمررة اسررمه (فرانسرري

بيكررون) صررنف

في كتابه تصنيفا شامال المعارف اإلنسانية ،وفصرل الحرديل عرن فرن التواصرل والنظريرة
الشاملة للعالمات ،والتي تضرم العالمرات الهيرورليفيرة وااليمراء ،و وسرع "بيكرون" مردلول
العالمة عندما قرال " :فكمرا أننرا نسرتطيع سرش النقرود مرن أي مرادة ريرر الرذهب والفضرة،
فكذلش يمكن أن نصطنع عالمات للداللة على األفكار من أي شيء آخر رير الكلمرات
والحروف"(.)2
ظهرت نظرية العالمة في بداية القرن العشرين على يد عالمين هما "سوسرير"
و "بورس" ،إال أن "سوسير" لم يكن مهتمرا بفرن المسررح ،لرذا لرم تتضرمن نظريتره إحراالت
إلى هذا الفن ،بينما كان "بورس" معجبا بالمسرح ،فقرد نشرر أول مقرال لره فري صرباه عرن
مسرررحية شكسرربير "الشرسررة المدجنررة" ،وكرران مهتمررا بالمسرررح فرري كتاباترره النظريررة مررن
خالل إحاالته على مسرحيات مثل الملش ليرر وتراجر البندقيرة" ،برل إنره كثير ار مرا يسرتعين
بوقائع الفرجة المسرحية لتوضيح فكره السيميائي ،كما حردا فري نرص المعنرى ()1910
الذي يشرح فيه العالقة بين العالمة وموضوعها أو مرجعها"

()3

في الثالثينات مرن القررن العشررين ظهررت ركرائز سريمياء المسررح علرى يرد منظرري
األدب واللسررانيين والفالسررفة ورج رال المسرررح المنتمررين لحلقررة "ب ر ار " ،ومررع كث ررة المؤلفررات
()1
()2

الحصناوي ،سامي ،مرجع سابق،

.50

طاطيوز كاوزان( :)2007سيميولوجيا المسرح :ثالثة وعشرون قرنا أم اثنتان وعشرون سنة؟( ،ترجمة :محمد

التهامي العماري) ،ضمن كتاب حقول سيميائية ،مرجع سابق،

()3

المرجع السابق نفسه،

.56
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النظرير ررة فر رري سر رريمياء المسر رررح التبر رراع حلقر ررة ب ر ر ار  ،إال أننر ررا سنشر ررير إلر ررى مفك ر ررين كر رران
لكتاباتهمررا دور كبيررر فرري وضررع أساسرريات سرريمياء المسرررح ،أولهمررا "أوكترراف زي ر " ولرره
كترراب معنررون ب "اسررتيقى الفررن الرردرامي"  ،1933ويخلررص إلررى رأي مفرراده ان التجرراور
ب ر ررين العالم ر ررات البصر ر ررية ،والعالم ر ررات الس ر ررمعية ،ه ر ررو م ر ررا يص ر ررنع خصوص ر ررية العم ر ررل
المس رررحي ،والمفك ررر اآلخ ررر ه ررو "روالن ب ررارت" ،ول رره مقال ررة مهم ررة بعنر روان "مه ررام النقر ررد
البريختي"  ،1956والتي يتحدا فيها عن الدراماتورجيا البريختية.
ويعررود لكرراوزان الفضررل فرري االلتفررات إلررى المسرررح باعتبرراره فنررا ولرره عالماترره ،فقررد
اعتبر كل العناصر في المسرح عالمات ،واعتبر المسرح خزان عالمات ،وقد حردد منهرا
ثالثة عشر نوعا تتكامل معا في العرض المسرحي.
-1جهود مدرسة براغ

()1

:

كان لمدرسة ب ار مرن خرالل مجموعرة الكترب التري قامرت بىصردارها مرا برين عرامي
( ،)1940 - 1930دور في تطوير الدراسات التفكيكية الخاصة بالمسررح ،وترم معاملرة
المسرح كشكل اتصالي ينضوي على العديد من أشكال التعبير ،وفرن لره مي ازتره الخاصرة
عن بقية الفنون ،فهو بنية فنية تخضع لنسق سيميائي ،رير اعتبراطي ،كمرا أن عناصرره
الداخليررة تنتمرري ألنظمررة سرريميائية عديرردة ،وقررد تررأثرت مدرسررة بر ار باأللسررنية البنيويررة فرري
أعمر ررال سوسر ررير ،و تنطلر ررق المدرسر ررة مر ررن تقسر رريم سوسر ررير للغر ررة و الكر ررالم ،كمر ررا ير ررردد
تروبتسرركوي  -المشرررع الحقيقرري ألفكررار مدرسررة ب ر ار  -فكرررمة سوسررير حررول اعتبررار اللغررة
نظاما يوجد في وعي أعضاء الجماعة ،ومن أهم القضايا النقدية العامة التي ناقشتها مرا

يلي :
()1

تأسست حلقة ب ار اللغوية في  6أكتوبر  1926على يد فيليم ماتزويوس مع أربعة من زمالئه (رومان

ياكسبون ،هافرينش ،وترنكا  ،وربيكا) سرعان ما تنامت حتى صارت اتحادا دوليا  ،ينظر :لومبرمير دوليزل :بنيوية
مدرسة ب ار ،

.62
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اللغة :اللغة عند أتباع مدرسرة بر ار نسرق ذو وسرائل تعبيرر رائيرة التوجره ،واعتبرار
اللغررة نظام را وظيفي را ،وقررد ميررز سرريميائيو ب ر ار بررين اللغررة الشررعرية واللغررة العاديررة ،فبينمررا
تك ر ررون اللغ ر ررة العادي ر ررة آلي ر ررة ذات وظيف ر ررة رف ر ررد معلوم ر رراتي ،ف ر ررىن اللغ ر ررة الش ر ررعرية مالك ر ررة
لخصوصرريات تفردهررا ،وتتمثررل فرري خاصررية االنزيرراح و انتهررات المعررايير والقرريم الجماليررة
السائدة والمعروفة ،عن تعمد وقصد ،بغية استفزاز المتلقي وجذبه ،على عردة مسرتويات:
صرروتية وإيقاعيررة وصرررفية وتركيبيررة ودالليررة ،واالنزيرراح بتعبيررر آخررر هررو التغريررب او مررا
يسررمى بالتصرردير الررذي يعنرري "اسررتثمار اللغررة جماليررا إلحررداا مررؤثرات خاصررة تتصرردر
وع رري المتلق رري"( ،)1ق ررائم عل ررى االنحر رراف والتكر ررار؛ إلب ررداع ص ررور مجازي ررة ال يتوقعه ررا
المتلقي ،و ليست اللغة وحدها المعنية بالتصدير إنما ينسحب األمر على جميع الفنون.
كمررا اهررتم سرريميائيو ب ر ار بمفهرروم البنيررة ،والررذي كرران بمثابررة رويررة جديرردة وتحليررل
للظرراهرة اللغويررة والفنيررة ،وأعمررالهم فرري هررذا الشررأن تعررد تطرروي ار لنمرروذج البنيررة الشررعرية،
حيل تغدو "اللغرة بنيرة ذات مسرتويات مختلفرة ومندمجرة لكيانرات صروتية وصررفية وذات
تشكيل صوتي ومعجمية ونحوية وتركيبيرة"( ،)2ويعتبرر ميوكاروفسركي أكثرر النقراد الرذين
اهتم روا بهررذه القضررية ،وتكمررن أهميررة البنيررة للمسرررح فرري أن الفنررون والعلرروم الداخلررة فرري
تشرركيل بنيررة المسرررح ال يمكررن لهررا أن تتمتررع باسررتقالليتها وهويتهررا الذاتيررة ،مررا دام أنهررا
انصهرت في بنية المسرح العامة ،فهي ذات هوية ووظيفة مسرحية.
العالمة الفنية:
درس سيميائيو ب ار العالمة الفنية وعالقتها بالواقع ،واسرتجابة المتلقري لهرا وفهمهرا،
وفي دراسة ميوكاروفسكي ،الموسومة (الفرن كحقيقرة سريميائية) عرام 1934م ،والتري هري
()1

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

منشورات و ازرة الثقافة،1997 ،
()2

.12

لومبرمير دوليزل :بنيوية مدرسة ب ار  ،المجل

األعلى للثقافة،2006 ،
10

.74

مقاربة سيميائية لدراسة الوقائع واألعمال الفنية والجماليرة ،معنيرا بتحليرل الفرن كبنيرة دالرة
و نظام من العالمات السيميائية ،يؤكد "ميوكاروفسكي" أنره مرا دامرت الد ارسرة السريميائية
لررم تأخررذ حقهررا مررن الد ارسررة فرري بنيررة العمررل الفنرري "سرريبقى منظررر الفررن دائمررا ميرراال إلررى
اعتبررار العمررل الفنرري إمررا مجرررد بنيررة شرركلية أو مجرررد انعكرراس مباشررر لحرراالت المؤلررف
النفسررية والفيزيولوجيررة  ،أو انعكرراس مباشررر لواقررع محرردد ،أو انعكرراس لوضررع ايرردلوجي،
اقتص ررادي ،اجتم رراعي أو ثق ررافي لبيئ ررة

()1
،
معين ررة"

فر ريمكن للس رريمياء أن تجم ررع ب ررين بني ررة

األعمررال الفنيررة وترراري الفررن ،لهررذا فالسرريمياء "وحرردها تسررمح للمنظررين أن يرردركوا الوجررود
المستقل والديناميكية الهامة للبنية الفنية ،وأن يفهموا تطور الفرن كعمليرة متأصرلة برذاتها،
ولك ررن عل ررى عالقر ررة ديالكتيكي ررة دائمر ررة م ررع تطر ررور مي ررادين ثقافير ررة أخ رررى"( .)2و خالفر ررا
لسوسررير الررذي يقسررم العالمررة إلررى قسررمين :الرردال والمرردلول ،فررىن "ميوكاروفسرركي" يقسرمها
إلى ثالثة أقسام :الشيء المادي ،والشيء الجمالي ،والسريام الكلري للظرواهر االجتماعيرة
لوسررط معررين (العلررم ،والفلسررفة ،والرردين ،والسياسررة ،واالقتصرراد ،والثقافررة ،إلر )  ،ويالحررا
م رردى التع ررارض الواض ررح ب ررين الوظيف ررة الجمالي ررة والوظيف ررة التواص ررلية ،فبينم ررا الوظيف ررة
التواص ررلية تعن رري تر ررابط ال رردال ب ررالمرجع الموض رروعي ،تر ررتبط الوظيف ررة الفنير رة بمكوناته ررا
الداخليررة ،وتعنرري الوظيفررة الفنيررة تلررش القيمررة المهيمنررة الترري تررتحكم فرري الرسررالة بعينهررا-
حسب رومان جاكبسون -وهي التي تحدد انسجام العمل ،واتساقه بنيويا.
و يعتبررر هررونزل أن " كررل شرريء يشرركل واقعررا علررى خشرربة المسرررح :نررص الكاتررب،
تمثيررل الممثررل واالضرراءة المسرررحية ،كررل هررذه األشررياء وفرري جميررع الحرراالت ترمررز إلررى
أشررياء أخرررى ،بمعنررى آخررر ،أن العرررض المسرررحي هررو مجموعررة إشررارات(عالمات)"(،)3
و هررو بررذلش يؤكررد أن كررل مررا علررى المسرررح هررو ظرراهرة تمثيليررة ،تقرروم بتمثيررل شرريء مررا،
()1

ميوكاروفسكي ،يان وآخرون :مرجع سابق،

()2

المرجع نفسه،

()3

المرجع نفسه،

.39

.38

.97
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فخشبة المسرح بكل ما فيها هي عالمات ،ومن هنا فأهمية الخشربة عنرد هرونزل ال تعرود
لتكوينها المعماري ،إنما في تمثيلها للفضاء الدرامي ،واعتبر أن الممثل لي

ذلش الكرائن

البشررري فحسررب ،بررل كررل شرريء قررادر علررى التمثيررل فرروم خشرربة المسرررح وأمررام الجمهررور
حتررى قطعررة الخشررب ،بررل "إن مجرررد سررماع صرروت مررن جررزء جررانبي مررن المسرررح أو مررن
الراديو ،سيدل بدقة على شخصية درامية ،وعندها فرىن مثرل هرذا الصروت سريكون بمثابرة
الممثل"

()1

ويرررى "بوررراتيرف" أن المسرررح بنيررة سرريميائية تحررول كررل شرريء إلررى عالمررة ،ففرري
بحثه (السيمياء في المسررح الشرعبي) يطررح قضرية تمسررح الواقرع ،فكرل مرا علرى الخشربة
ال يعب ررر ع ررن واقع رره ،ب ررل ه ررو عالم ررة لعالم ررة ،ويع ررد "بور رراتيرف" أول م ررن أش ررار إل ررى
خصوص ر ر ر ر ررية العالم ر ر ر ر ررة المس ر ر ر ر رررحية ،فه ر ر ر ر ررو يج ر ر ر ر ررد أن "األش ر ر ر ر ررياء الت ر ر ر ر رري تلع ر ر ر ر ررب دور
اإلش ررارات(العالمات) المس رررحية عل ررى الخش رربة يمك ررن ف رري س رريام المس رررحية أن تكتس ررب
ميزات ،وخصائص ،وصفات معينة ال تتمتع بهرا فري الحيراة الواقعيرة ،تمامرا مثرل الممثرل
قابلررة للتحررول "( ،)2كمررا يؤكررد علررى أن التعبيررر اللفظرري فرري المسرررح بنيررة عالماتيررة ال
تتررألف مررن العالمررات اللفظيررة فقررط ،بررل مررن مجموعررة مررن العالمررات ،هرري كررل مررا ي ارفررق
الممثررل أثن رراء تأدي ررة ال رردور عل ررى خش رربة المس رررح م ررن ك ررالم وإيم رراءات بالوج رره ،وحرك ررات
جسرردية ،وزي وموسرريقى وريررر ذلررش مررن عناصررر العرررض الفرجرروي ،وال بررد مررن اإلشررارة
إلى أن ظاهرة تحول العالمة التري طرحهرا بورراتيرف ،لقرت مزيردا مرن االهتمرام والد ارسرة
من قبل سيميائيين آخرين أمثال "ميوكاروفسكي" و"فلتروسكي" و"هونزل".
الفعل المسرحي:

()1

المرجع نفسه،

.99

()2

المرجع نفسه،

.64
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يوض ر ررح "فلتروس ر رركي" الفع ر ررل المس ر رررحي س ر رريميائيا ف ر رري بحث ر رره الموس ر رروم (اإلنس ر رران
والموض رروع ف رري المس رررح) ،بع رردما اعتر رراه الغم رروض واإلبه ررام عل ررى ي ررد المنظر ررين للمس رررح
الر ر ر رواقعي ،فالفع ر ر ررل المس ر ر رررحي ه ر ر ررو "راي ر ر ررة بذات ر ر رره وال يتمت ر ر ررع به ر ر رردف خ ر ر ررارجي يق ر ر رررر
خصائص رره"( ،)1مخالف ررا ب ررذلش الفع ررل الر رواقعي أو االجتم رراعي وال ررذي ه ررو العالق ررة ب ررين
الررذات( ،)subjectوالترري هرري القرروة الفاعلررة والفعررل يعكر

رايتهررا ،والموضرروع()object

الذي هو األداة التي تستعملها الرذات لتحقيرق رايتهرا ،وبالترالي فالفعرل االجتمراعي يتميرز
بررأن رايترره عمليررة وخارجيررة ،وهررو علررى العك ر

تمامررا مررن الفعررل المسرررحي الررذي تظهررر

رايته في ذاته ،وهي راية سيميائية وليست عملية.
و يعتر رررض "فلتروسر رركي" علر ررى فك ر ررة أن اإلنسر رران وحر ررده يسر ررتطيع أن يكر ررون ذاتر ررا،
والعناصر األخرى في المسرح تكرون أداة لهرذه الرذات البشررية ،ويررى أنهرا ال تتناسرب إال
م ررع المس رررح الر رواقعي ،بينمر را ك ررل األش ررياء عل ررى المس رررح يمكنه ررا أن تلع ررب دور ال ررذات،
ويشير إلى أن هذا الشيء الذي ال حياة فيره بىمكانره أن يكرون مؤديرا للفعرل ،فري المقابرل
قررد تنعرردم إرادة الكررائن الحرري ،عنرردما ينررزل الفعررل لمنزلررة الصررفر ويصررير عنرردها الممثررل
جزءا من الديكور مثل جنود يحرسون مدخل المنزل ،فرالجنود ريرر فراعلين وإنمرا تقتصرر
أهميتهم بالقدر الذي يشيرون فيه إلى أن هرذا المكران هرو ثكنرة عرن طريرق وقفرة الجنرود،
مر ررتبتهم ،وزيه ررم ،ومكي رراجهم ،ولع رردم ف رراعليتهم عل ررى المس رررح ت رردنى واقعه ررم إل ررى درج ررة
الصفر ،ويرى "فلتروسكي" أنه يمكن ساعتها استبدالهم بتماثيل.
ويشررير "فلتروسرركي" إلررى أهمي ررة اإلكسس روار فرري الفع ررل المسرررحي ،فلررم يع ررد األداة
السررلبية فرري العرررض بررل لرره قرروة تجررذب نحوهررا فعررال مررا" ،وحتررى بررال ترردخل الممثررل ،تبقررى

()1

المرجع نفسه،

.137
13

االكسسروارات قررادرة علررى تكييررف الفعررل ،إنهررا لررم تعررد أدوات الممثررل ،إننررا نرردركها كررذوات
عفوية مساوية لشخص الممثل"(.)1
إن نظريررات سرريميائي ب ر ار فرري المسرررح و القضررايا الترري طرحوهررا مررن مثررل البنيررة
والعالمررة الفنيررة وتصررنيفهم المرواد المسرررحية بصرريا وسررمعيا ،واسررتعمال األلسررنية البنيويررة
لتحدي ررد الوح رردة الس رريميائية وتحدي ررد س ررياقها والنس ررق الخاض ررع له ررا ،س رراهمت ف رري تأسر ري
نظريرة سرريمياء المسررح ،وتسررهيل الطريررق أمرام البرراحثين لتعرراطي النظريرة تحلرريال وتطبيقررا
للنمرراذج المسرررحية ،إال أنهررا تبقررى نظريررة ريررر مكتملررة وبحاجررة لجهررود حثيثررة لالكتمررال
والنضوج.
 -2أزمة المصطلح
إذا ك ر رران مص ر ررطلح الس ر رريمياء عن ر ررد الغ ر رررب يع ر رراني مر ر رن أزم ر ررة انقس ر ررامه الثن ر ررائي
لمصررطلحي (السرريميولوجيا) الفرنسرري و (السرريميوطيقا) األمريكرري ،فررىن الجرردل يتصرراعد
فرري إيجرراد الترجمررة العربيررة للمصررطلح ،فقررد تررم تعريررب المصررطلح عررن التسررمية الفرنسررية
 semiologyإلى سيميولوجيا ،قياسا على أسرماء العلروم مثرل البيولوجيرا والسيسريولوجيا،
وتعريررب المصررطلح االنجليررزي  semioticsعررن طريررق قلررب الترراء طرراء و الك راف قافررا
بحكررم الج روار الصرروتي لتصررير سرريميوطيقا ،كمررا توجرره فريررق مررن البرراحثين العرررب إلررى
البحررل عررن تأصرريل للمصررطلح الغربرري ،فوجرردوا أن المعجررم العربرري يحترروي علررى لفظررة
تتضررمن معنررى اإلشررارة والعالمررة ،بررل تقترررب مررن التركيررب الصرروتي للمصررطلح الغربرري،
فوجدوا ضالتهم في المادة اللغوية ( السين و الواو و المريم) فري تقلباتهرا المختلفرة ،والتري
يمكن أن تتركب من جرذرها كلمرات مرن مثرل :وسرم ومعناهرا "وسرم البعيرر برالكي" ليعررف

()1

 ،المرجع نفسه،

.145
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برره ويتميررز ،ومنهررا "سرروم فرسرره ،أعلمرره بسررومة وهرري العالمررة"

()1

"سرروم فررالن فرسرره" إذا

علررم عليرره لعزي رزة أو بشرريء يعرررف برره ،وقررال األصررمعي" :السرريماء السرريمياء" وروي عررن
الحسررن أنهررا معلمررة ببيرراض وحمررة ،وقررال ريرره مسررومة بعالمررة يعلررم بهررا أنهررا ليسررت مررن
حجارة ،في قوله تعالى" :لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة" وقرال الجروهري :مسرومة
عليهررا أمثررال الخرواتيم"( ،)2وقياسررا علررى صرريو العلرروم فرري العربيررة كالفيزيرراء والكيميرراء تررم
صيارة مصطلح سيمياء ،وفضل بع

الباحثين اسرتخدام مصرطلح (سريميائيات) قياسرا

علررى أسررماء العلرروم :رياضرريات و طبيعيررات ،لتنصرررف الداللررة إلررى العلررم ،وبهررذا فتعريررب
المصررطلح الغربرري ومقابلترره بمصررطلح "سرريمياء /سرريميائيات" ليرردل علررى علررم العالمررات،
يغنرري عررن اللفررا الرردخيل بررل ويتناسررب مررع اللغررة العربيررة واشررتقاقاتها للكلمررة ،ممررا يعطرري
الباحل في هذا العلم حقال واسعا لالشتقام.
وهنات من النقاد العرب من رأى مقابلة مصطلح العالمة فري الد ارسرات السريميائية
بمصطلح الداللة في المؤلفات العربية القديمة ،فالداللة هري العالمرة الناتجرة عرن ارتبراط
الردال بالمردلول ،واللفرا برالمعنى ،و "هرو علرم تفسرير معنرى الردالالت والرمروز واإلشررارات
وريرها كما عند إخوان الصفاء ومتكلمي علوم النجوم والحساب وعلم الكيمياء"( ،)3وقرد
اهرتم الفالسرفة العررب بموضرروع الداللرة لري

كعلرم مسررتقل أو نظريرة متفرردة ،إنمرا كاتجرراه

يوحي بالمعنى.
إن تجربررة تعريررب المصررطلح وترجمترره للعربيررة ،باتررت مربكررة ومحيررة بالقرردر الررذي
يجعل الدارس للسيمياء أمام معمة اصطالحية كبيرة ،مرن شرأنها أن تشرتت جهرد الباحرل
()1

الزمخشري :أساس البالرة ،تحقيق باسل عيون السود ،ج ،1ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،1998 ،

.587
()2
()3

ابن منظور :لسان العرب ،ج ،12بيروت :دار صادر،2004 ،

 312-311مادة (س و م).

بعلي ،حفناوي :التجربة العربية في مجال السيمياء ،الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص األدبي ،الجزائر:

دار الهدى للطباعة والنشر،2002 ،

.159
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فرري تقصرري المررنهج السرريميائي ،فرراالختالف الكبيررر بررين النقرراد فرري االتفررام علررى صرريغة
ثابتة للمصطلح ،يجعل المنهج مشتتا في مسريرته نحرو النضروج ،فتحديرد المصرطلح مهرم
فر رري مرحلر ررة النمر ررو ه ر رذه لتوحير ررد أس ر ر

البنر رراء النظر ررري ،و بمجر رررد تتبر ررع المصر ررطلح فر رري

المؤلفات والمترجمات العربية سيتبين لنا هذا االضطراب والتشتت ،ويكشف أمامنرا كيرف
تعامل النقاد في ترجمة المصطلح أو تعريبه.
من الكتب المترجمة كتاب (علم النص) لجوليا كرسطيفا ،ترجمة فريرد ال ازهري ،فري
تقديمرره للكترراب يرررد مصررطلح السرريمياء :السرريميائية والسرريميائيات ويسررتعمله فريررد ال ازهرري
عنررد حديثرره عررن السرريمياء عامررة ،و نجررده يقرررن السرريميائيات بمصررطلح آخررر هررو التحليررل
الدالئلي ،بينما يخصص لسيمياء سوسير مصطلح سيميولوجيا.

()1

وفرري كترراب مترررجم آخررر رايررة فرري األهميررة؛ إذ يعتبررر الكترراب الررذي انطلررق منرره
المنهج السيميائي ،وهو الكتاب الذي ألفه سوسير ،أو بدقة أكثر محاضراته التي جمعهرا
تلمي ررذاه( ،)2نج ررد المت رررجم يوئي ررل يوس ررف عزي ررز يس ررمه ب ر ر "عل ررم اللغ ررة الع ررام" ،و يع رررب
المص ررطلح  semiologyب ر ر "عل ررم االش ررارات" ويبتع ررد تمام ررا ع ررن مص ررطلح "س رريميولوجيا"
الرذي عرادة مرا ارترربط بمرنهج سوسرير فرري السريمياء ،ولري

هرذا فحسررب برل يتررجم عالمررة

إلررى لفررا "إشررارة" ( ،)3وفرري الحقيقررة سرربقت هررذه الترجمررة ثررالا ترجمررات أخرررى للمؤلررف
نفسه ،ترجمة صالح القرمادي و محمد الشاوش و محمد عجينة من اللغرة الفرنسرية سرنة
 1985بعن روان "دروس فرري األلسررنية العامررة" ،وتمررت ترجمررة المصررطلح بر ر"علم الرردالئل"،
وفرري السررنة نفسررها ظهرررت ترجمررة أحمررد نعرريم الكرررعين نقرال عررن اللغررة االنجليزيررة بعنروان
"فصررول فرري علررم اللغررة العررام" ،وقررد ترررجم المصررطلح إلررى "علررم العالمررات" ،وفرري سررنة
()1

ينظر ،كريسطيفا ،جوليا :علم النص( ،ترجمة :فريد الزاهي) ،المغرب :دار توبقال للنشر،

.19-15

()2

تم إصداره عام  1916أي بعد وفاته بثالا سنوات ،ينظر :عبدهللا إبراهيم وآخرون :معرفة اآلخر "مدخل إلى

()3

ينظر :دي سوسير ،فردينان( :)1985علم اللغة العام( ،ترجمة :يوئيل يوسف عزيز) ،دار آفام عربية.

المناهج النقدية"،

.73
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 1986ظهرت ترجمة يوسف رازي ومجيد النصر عن الفرنسية بعنوان "محاضررات فري
األلسنية العامة " ،وقد ترجم المصطلح بر "األعراضية "(.)1
وم ررن ب ررين النق رراد الع رررب ال ررذين أش رراروا لمص ررطلح الس رريمياء ف رري كتاب رراتهم محم ررد
الناصررر العجيمرري ،ففرري كتابرره (فرري الخطرراب السررردي" نظريررة قريمرراس") يقابررل السرريمياء
بمصطلح علم الداللة والعالمية ،ويذكر أنه ترجمة للمصرطلح الغربري  semiologyو
semioticsو االختالف في المصطلح لرم يكرن فري بدايرة نشرأة العلرم المعنري بريئرا يعرود
إلى أسباب تخص مجال الدراسة الداللية وحدودها.

()2

أمررا عصررام خلررف كامررل فرري كتابره (االتجرراه السرريميولوجي ونقررد الشررعر) فيبرردو مررن
العنوان أنه يتبنى مصطلح "سيميولوجيا" دون التعليل لسبب اختياره هذا المصطلح ،إنمرا
سام فوضى واضرطراب تعريرب المصرطلح عنرد كثيرر مرن النقراد العررب برين سريميولوجيا
وسيميوطيقا و سيمياء و السيميائية ،و علرم الداللرة ،و الدالئليرة ،و علرم العالمرات (،)3
ولعر ررل هر ررذا االضر ررطراب والتنر رروع الكبير ررر فر رري ترجم ر رة المصر ررطلح هر ررو مر ررا حر رردا بالكاتر ررب
الستعمال مصطلح "علم العالمرة" فري سريام حديثره عرن العرالمين سوسرير وبرورس الرذين
يعود الفضل لهما لوجود هذا العلم .

()4

أمررا بالنسرربة للمعرراجم فيكفينررا أن ننظ ررر فرري معجمررين اثنررين لنكتشررف االض ررطراب
الحاصل في تعريب المصطلح ،وإلى أي مدى قد يؤثر في تحديد مفهومره ،ففري قراموس
اللسانيات(عربي فرنسي .فرنسي عربري) لعبدالسرالم المسردي ،ورد لفرا "عالميرة " مقابرل
.161

()1

ينظر :بعلي ،حفناوي :مرجع سابق،

()2

ينظر :العجيمي ،محمد الناصر :في الخطاب السردي "نظرية قريماس" ،الدار العربية للكتاب،2000،

.21
()3

ينظر :كامل ،عصام خلف ،االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر ،دار فرحة للنشر والتوزيع،2003 ،

.22-21
()4

ينظر :المرجع نفسه،

.15
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 semiologieفري قسرميه العربري الفرنسري ،ولفرا سريميائية مقابرل  semiotiqueفري
القسم الفرنسي.

()1

و في معجرم المصرطلحات األدبيرة المعاصررة لسرعيد علروش يقرع المؤلرف فري خلرط
بررين لفررا "السرريميائية" ولفررا "السرريمولوجيا" ،حتررى لرريظن القرراري أنهمررا شرريئان مختلفرران،
فالسيميائية كمرا يعرفهرا هري "إعرادة تقيريم لموضروعها و/أو لنماذجهرا ،ونقرد هرذه النمراذج،
أي العلوم التي يقتب

عنها ،ولنفسها ،كنظام حقائق ،وهي نمط تفكير قادر علرى تعرديل

ذاتره ،دون انتصرابه كنظرام"( ،)2ويضريف فري توضريح معنرى السريميائية أنهرا تخرتص برر"
د ارسر ررة كر ررل مظر رراهر الثقافر ررة كمر ررا لر ررو كانر ررت أنظمر ررة للعالمر ررة"( ،)3ثر ررم يشر رررع بتوضر رريح
مص ر ررطلحات منبثق ر ررة عر ر رن الس ر رريميائية مث ر ررل الم ر ررنهج الس ر رريميائي ،الس ر رريميائية الطبيعي ر ررة،
السيميائية الكبرى ،البيرسريميائية ،التحليرل السريمي ،االثنرو-سريميائية ،السريكو-سريميائية،
الشحنة السيميائية ،المربع السيميائي ،النحو السيميائي ،بينمرا يعررف لفرا "السريميولوجيا"
بأنه ررا" د ارس ررة أنظم ررة التواص ررل المؤسس ررة عل ررى اعتباطي ررة الرم ررز"( ،)4وه رري عن ررد ب ررارت
"تحلي ررل أح ررداا ال رردالالت االجتماعي ررة واأليدلوجي ررة ف رري الميثولوجي ررا ،وه رري ج ررزء يتكف ررل
بالوح رردات الداللي ررة الكب رررى"( ،)5وه رري عن ررد يلمس ررليف "نظ ررام دال ري ررر علم رري"( ،)6ث ررم
يسر رروم اشر ررتقاقات للسر رريميولوجيا وه ر رري مر ررا فر رروم سر رريميولوجيا الت ر رري تقر رروم بوصر ررف ك ر ررل
السيميائيات الممكنة ،مكونة بذلش حلقة اللتقاء العلوم ،والمستوى السيميولوجي.

()1

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

()2

علوش ،سعيد :معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،بيروت :دار الكتاب اللبناني ،دون تاري ،

تاري ،

.140

()3

المصدر نفسه،

()4

المصدر نفسه،

.118
.123

()5

المصدر نفسه،

.123

()6

المصدر نفسه،

.123
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.118

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 تتأس ر

منهررا النظريررة السرريميائية ،وهررذا

من شأنه أن يؤثر على المتلقري العربري عنرد أخرذه بهرذا العلرم ،ولعرل هرذا االضرطراب مرا
يبرررر انص رراف الكثي ررين عررن ميرردان الد ارسررة السرريميائية ،وهررو مررا يبرررر أيضررا كررون هررذا
المنهج لم يلق هوى عند الدارسين العرب ،فالقلة منهم من انبرى للكتابرة فري هرذا المرنهج
النقرردي ،إال أنرره ررررم االخررتالف الحاصررل بررين البرراحثين فرري كررل مررا مررن شررأنه أن يمررت
ص ررلة بالس رريميائيات ،نج رردهم يتفق ررون عل ررى أن العالم ررات موض رروع الس رريمياء وأنه ررا نس ررق
شكلي.
ثانيا :العالمة المسرحية :التصنيف و الوظيفة
ق ررد ال يك ررون مفاجئر را عن ررد د ارس ررة العالم ررات ذل ررش االخ ررتالف الكبي ررر ف رري تص ررنيف
العالمر ررة؛ الخر ررتالف الزواير ررا التر رري ينظر ررر مر ررن خاللهر ررا دارسر رروها ،فر رراللغويون واللسر ررانيون
ينظ رررون للعالمر ررة م ررن حير ررل طبيعر ررة ال رردال ،فيقسر ررمونها إلر ررى لفظي ررة ورير ررر لفظير ررة(،)1
ويصررنفها "جاكبسررون" مررن زاويررة لسررانية أيضررا إلررى سررت وظررائف لغويررة :وظيفررة مرجعي رة
وانفعالية ولغويرة وأمريرة وميتالغويرة والوظيفرة الشرعرية

()2

ويصرنفها آخررون إلرى وضرعية

واصررطالحية لتتفرررع إلررى ثالثررة وجرروه :المطابقررة والتضررمين وااللترزام ،بينمررا ينظررر آخرررون
للعالمررة مررن خررالل عالقررة الرردال بالمرردلول لتصررنف إلررى ثالثررة وجرروه :وضررعية وطبيعيررة
وعقليررة ،بينمررا يقسررم بررورس العالمررة إلررى تسررع فئررات هرري نتيجررة التوزيررع الثالثرري الررذي
ينطلر ررق مر ررن زواير ررا ثالثر ررة هر رري عالقر ررة العالمر ررة بر ررذاتها وعالقتهر ررا بموضر رروعها وعالقتهر ررا
()1

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

الطليعة،1994،
()2

.17

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

الثقافي العربي،

.107
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بالمؤول( ،)1ولعل من أبررز التقسريمات التري أشراد بهرا السريميائيون هرو تقسريمه للعالمرة
حس ررب موضر رروعها إل ررى عالمر ررة األيقر ررون والرم ررز والمؤشر ررر ،ويس رروم "جر رروزف كر ررورتي "
تص ررنيفات ع رردة للعالم ررة منه ررا عل ررى أس رراس الحواس(س ررمعية ،بصر ررية ،ش ررمية ،لمس ررية،
ذوقيررة) وعلررى أسرراس الررزمن والفضرراء ،وعلررى أسرراس كونهررا بسرريطة أو مركبررة  ،وطبيعيررة
أو اصطناعية.

()2

وهكذا تم تداول العالمة بين دارسي اللغة ودارسي المنطرق ،وكرل مرنهم نظرر إليهرا
مررن منطلررق رويترره وتوجهاترره الفكريررة الترري ينظررر بهررا للكررون والعلررم والحيرراة ،والمالح را
لتقسرريم "امبرت ررو إيكررو" للعالم ررة بمص ررادرها التسررعة ،يج ررده أكث ررر شررموال واتس رراعا إللمام رره
بجوانب مختلفة من االتجاهرات والعلروم ،كنشرأة اللغرة وعالقرة الردال بالمردلول ،والردالالت
التواصر ررلية ،والثقافير ررة للعالمر ررة ،ونشر ررأة العالمر ررة فر رري وسر ررطها االجتمر رراعي وخصائصر ررها
السيسر رريولوجية ،واعتبر ررارات السر ررلوت اإلنسر رراني المنر ررتج للعالمر ررة ،وخصوصر ررية االتصر ررال
اللغوي ورير اللغوي واختالفره مرن نراطق إلرى آخرر ،وقرد سرعى ايكرو الرذي جعرل المسررح
محررور اهتمررام الد ارسررات السرريميائية إلررى التركيررز علررى فعررل التلقرري والمشرراهدة المسرررحية،
وقررد أدت د ارسرراته فيمررا بعررد إلررى ظهررور د ارسررات تعنررى بررالجمهور كطرررف مررن أط رراف
العملية االبداعية وتحسين التلقي ونجاح التواصلية المسرحية.
وكما هرو الحرال فري أهميرة العالمرة فري فنرون األدب المختلفرة ،فرىن للعالمرة أهميرة
كبيرة في المسرح أيضا ،فالمسرح شبكة من العالمات المتداخلة والمعقدة  ،فكل ما علرى
المسرررح هررو عالمررة يكثفهررا العرررض قابلررة للتأويررل ،بمررا لهررا مررن قرردرة علررى اسررتثارة ذهررن
المتلقي ،وما لها من حضور طرا فري كرل مفرردات وعناصرر العررض المسررحي ،ابترداء
مررن الممثررل ومررا يختزنرره مررن حضررور عالمرراتي فرري كررل حركررة يقرروم بهررا ومررا يرافقرره مررن
()1
()2

ينظر :تشاندلر ،دانيال( :)2008أس

سيميائية( ،ترجمة طالل وهبة) ،المنظمة العربية للترجمة،،

.69

ينظر :كورتي  ،جوزف( :)2010سيميائية اللغة( ،ترجمة :جمال حضري) ،المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر

والتوزيع،

.28-25
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مفررردات مسرررحية كررالزي وحركررة الجسررد والحروار المسرررحي الملفررو  ،ونهايررة بكررل مررا مررن
شأنه أن يمس ف ار الخشبة من إضاءة وديكور أي السيموررافيا بشكل عام.
يمكر ررن تصر ررنيف العالمر ررات المسر رررحية وفر ررق وظائفهر ررا الكبرى(التواصر ررلية والداللير ررة
والثقافي ررة) باإلض ررافة إل ررى الوظيف ررة الجمالي ررة ل ررسدب كم ررا بينه ررا جاكبس ررون ف رري النظري ررة
الشعرية ،والتي هي الكشف عن القوانين الجماليرة داخرل الرنص اإلبرداعي وإيجراد القواسرم
المش ررتركة بينه ررا ،ووف ررق وظيفته ررا الدرامي ررة ،وسر ريأتي تص ررنيف العالم ررة المس رررحية عل ررى
الشكل اآلتي:
أوال :العالمات ذات الوظيفة التواصلية
إن المسرح فن قائم على التواصل ،وال يمكن أن يؤدي رايته دون أن يكرون هنرات
عالم ررات تواص ررلية ،تج ررذب المتلق رري ،وتط رررم نواف ررذ فكر رره ،وتل ررج أبر رواب روح رره ،فيتح ررول
لمبرردع ومنررتج لسلسررة مررن التررأويالت ،ومررا علررى سرريمياء التواصررل إال أن" تبحررل فرري آليررة
تشرركيل روامررز الرسررالة مررن قبررل الفريررق المنررتج للعمررل المسرررحي ،وفررش الروامررز مررن قبررل
المتلق رري ،أي آلي ررة تب ررادل العالم ررات"

()1

ويمكنن ررا تص ررنيف تل ررش العالم ررات عل ررى النح ررو

التالي:
أ) العالمات التواصلية الكالمية
 اللغة:اعتبرر اللسررانيون اللغررة المظهرر االسررتعمالي األساسرري للتواصرل ،بمررا يقتضرريه مررن
نقررل الرردالالت والمعرراني بواسررطة االشررارات الصرروتية ،وهرري كمررا يعرفهررا سوسررير" نترراج
اجتمرراعي لملكررة اللسرران ومجموعررة التقاليررد الضرررورية الترري يتبناهررا مجتمررع مررا ليسرراعد

()1

بنكراد ،سعيد :السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ،ط ،3دار الحوار للنشر والتوزيع،
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.18

افراده على ممارسة هذه الملكة"( ،)1وفي الفعل المسررحي ال يمكرن أن يرتم التواصرل إال
بممارسررة اللغررة علررى خشرربة المسرررح شررفهيا أو حركيررا عبررر األيقونررة السررمعية والبص ررية،
لتمررر بعمليررات التأويررل مررن قبررل المتلقرري ،فاللغررة عالمررة حاضررة فرري العرررض المسرررحي،
تنتظررر متلقيهررا لتفسرريرها حسررب مرررجعيتهم الفكريررة والثقافيررة واالجتماعيررة ،ويعرردد معجررم
المصطلحات األدبية المعاصرة أنواع اللغرات فهنرات :لغرة الحركرة وهري لغرة موروثرة عنرد
اإلنسرران وهرري نظررام عالمررة تمثررل السررلوت ،واللغررة الداخليررة وتتحرردد كررالكالم الظرراهر إذ
تقرردم فرري شرركل خطرراب مباشررر ،واللغررة الملحقررة وتمثلهررا بع ر

أنظمررة التواصررل كررالميم

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

ومرا

()2

إن جرروهر التواصررل فرري المسرررح هررو لغررة الحركررة ،فررال يمكررن أن يكررون هنررات فعررل
مسرحي على الخشبة إال بتحرت الممثل في حيزه المكراني ،وعبرر فضراء المسررح ال ازخرر
بالعالمررات ،وحت ررى الكررالم الملف ررو هررو حرك ررة القررول ،وعلير ره فباللغررة المس رررحية يتح رررت
السكون ،وتدب الحياة الصراخبة بطبقرة كثيفرة مرن الردالالت والعالمرات والرمروز ،تتسررب
إل ررى المتلق رري عب ررر أيقون ررة س ررمعية بصر ررية ،إن اللغ ررة الت رري ت ررنف ف رري رح ررم المس رررح روح
المعنررى ،هرري نفسررها اللغررة الترري تنررتج الخطرراب بررين األنررا واآلخررر ،هرري اللغررة نفسررها الترري
تحكمهررا قواع ررد وق روانين الك ررالم فرري لغ ررة تعارفررت عليه ررا األع رراف المجتمعي ررة والخلفي ررات
الثقافيررة ،ومررا المسرررح إال قطعررة مصررغرة لررذلش المجتمررع ،و إذا كرران مررن الواجررب تواطررؤ
المعنرى فري اللغررة المتداولرة بررين النراس ،واخترزال الترأويالت فيهررا كمرا أشررار لرذلش بررورس،
إال أن تضرراعف التأويررل ،وكثافررة التفكيررش ،وإنترراج التفسررير و التحليررل للفعررل المسرررحي،
هو ما يميز اللغة المسرحية بشكل خا

()1
()2

دي سوسير ،فرديناند ،مرجع سابق،
علوش ،سعيد ،مرجع سابق،

.

.27

.163
22

 التطريزظهررر مصررطلح التطريررز بمفهومرره البسريط ليعنرري التنغرريم ،وررررم أنرره لررم يلررق عنايررة
واهتمامررا كبير ار مررن علمرراء اللسررانيات؛ العتبرراره مررن الظرواهر الهامشررية ألنرره ريررر خاضررع
للتقطيع الثنائي ،إال أنه في مجال المسررح لره أهميرة كبيررة ،علرى الرررم مرن أنهرا وحردات
وظيفي ررة ال وج ررود ذات رري له ررا إال مت ررى اتح رردت م ررع ريره ررا م ررن األصر روات والتراكي ررب ،و"
التنغيم مسألة تخص الشعور والتفاهم واالقتناع "(.)1
يعتم ررد الممث ررل عل ررى ه ررذه الخاص ررية لك رري يوص ررل معن ررى ال رردور ال ررذي يق رروم ب رره،
ويفصرح عررن األلرم أو المرررض أو البرؤس أو الغضررب أو الفاجعرة وريرهررا مرن األحاسرري
التي قد يعبر عنهرا تلروين الصروت أو مرده أو ثقلره أو سررعته ،أو صرعوده وانحرداره التري
يشير إليها اللسانيون باألسرهم الصراعدة والمنحردرة ،ومرن الصرفات التطريزيرة الفاعلرة فري
المس رررح مع رردل النط ررق والوق ررف فهم ررا يحققر ران الش ررحنة التأثيري ررة لك ررالم المس رررحي عل ررى
الخشبة.
ب) العالمات التواصلية غير الكالمية
 الحركات الجسدية وااليمائية:إن لغ ررة الجس ررد كثيف ررة الحض ررور ف رري الفع ررل المس رررحي ،ب ررل ق ررد تن رروب ف رري بعر ر
الع رروض المس رررحية ع ررن الكررالم المنط رروم ،وتش رركل " بع ررد الكلمررة الوس رريلة األكث ررر ثر رراء
واألكثررر ليونررة للتعبيررر عررن األفكررار ،بمعنررى نظررام العالمررات األكثررر تطررورا"

()2

ويمكنررش

تخيررل عرضررا مسرررحيا ممترردا إلررى دقائقرره األخيررة دون نطررق كلمررة واحرردة كمررا فرري بع ر

()1

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

()2

.86

.256

أسلن ،مارتن :مجال الدراما(( ،)1991ترجمة :سباعي السيد)  ،القاهرة :و ازرة الثقافة المصرية،
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عررروض المسرررح التجريبرري ،وفرري عررروض المسرررح ال رراقص ،و المسرررح االيمررائي الررذي
تنوب فيه حركة الجسد عن الحوار اللفظي.
إن الحركاتية أو الكينيزياء  kinesicsأو علرم لغرة الجسرد أو االيمائيرة التواصرلية
جميعها مصطلحات للتواصل رير الكالمي ،تدرس كل الحركرات وااليمراءات المسرتعملة
كعالمر ررات للتواصر ررل ،مس ر رتقلة أو مركبر ررة مر ررع الكر ررالم المنطر رروم ،ويعر رررف معجر ررم تحلير ررل
الخط رراب لباترير ررش شر ررارودو و دومينير ررش منغنر ررو االيمائي ررة التواصر ررلية بأنهر ررا " كر ررل حركر ررة
جسمية تحدا أثناء تفاعرل"

()1

وقرد تكرون بشركل مقصرود وقرد ترأتي عفرو الخراطر ،وهري

تواصل رير قولي يعتمد على إيماءات الوجه وحركة اليرد أو العرين ،وكرل إيمراءة صرادرة
عررن عض ررو م ررن أعض رراء الجس ررم ،وااليم رراءات له ررا خص ررائص س رريميائية تتمي ررز به ررا ع ررن
العالمررات اللسررانية ف رر" لهررا طبيعررة إجماليررة تأليفيررة  ...وال تخضررع ألي نحررو  ...وهرري
شديدة االشرترات المعنروي واالرتهران بالمقرام ،وتتسرم اتسراما شرديدا بخصوصرية ذاتيرة"
 ،وتعد اإليماءات وإيماءة الوجره بشركل خرا

( )2

مرن نظرم العالمرات الحركيرة األكثرر شربها

إلى تعبير الكلمة ،ويمكنها أن تكون عالمة طبيعية أو اصطناعية في سرياقها العالمراتي
فرري العرررض ف ر "حررل شررفرة تعبيررر الوجرره واإليمرراءة وتفسرريرهما مررن جانررب الجمهررور ،طبقررا
لطبيعررة نظررم العالم ررات هررذه هررو فع ررل رريررزي أكب ررر بكثيررر حتررى م ررن تفسررير العناص ررر
اللفظية وعناصر التصميم" ( .)3ويمكننرا تقسريم حركرة الجسرد فري المسررح بشركل خرا
إلى :حركات الجسد التابع للغة وثقافة مجتمع ما ،وحركرات الجسرد الرمزيرة التري يبتكرهرا
صررانعو العررروض المس رررحية للداللررة علررى حال ررة شررعورية مررا او إلض ررفاء أبعرراد خاص ررة
ودالئلية على الشخصية المسرحية ،وعليه فىن أية حركة وإيماءة يصدرها الممثل بجسرده
()1

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

صمود) تون  :المركز الوطني للترجمة،
.276

()2

المرجع نفسه،

()3

أسلن ،مارتن ،مرجع سابق،

.276

.87
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بشرركل مت رواطئ مررع ريره را مررن عالمررات العرررض المسرررحي وبشرركل مقصررود هررو عالمررة
تطرررم مخيلررة المتلق رري وتلررح علي رره بالتأويررل والتفس ررير والداللررة ،له ررذا فالمرجعيررة الثقافي ررة
للمتلقرري يجررب أن تتقرراطع فرري مسرراحة مشررتركة مررع المرسررل ،ويجررب أن تكررون العالمررة
المرسلة متعارف عليها في الذاكرة الجمعية للجمهور حتى يتم فهمها وتفسيرها.
 العالمات الثانويةيقصررد بالعالمررات الثانويررة هرري العالمررات الترري تظهررر لصرريقة بالعالمررات األصرريلة
الظاهريررة  ،فتررأتي الحقررة لهررا ،فررىذا مررا شرراهدت علررى خشرربة المسرررح ممررثال يجسررد دور
الملررش ،بتاجرره و صررولجانه وعرشرره وزيرره الفرراخر ،فىنررش حتمررا ستكتشررف تباعررا عالمررات
ثانويررة تلحررق بهررذه العالمررات مثررل الجبررروت ،الكبريرراء ،القرروة والرربطل ...إلررى آخررر ذلررش
من عالمرات تصرل للمتفررج تباعرا مرع نمرو الشخصرية أمامره فري العررض الركحري ،وهري
عالمات يلتقطها المتفرج ويفسر بها أبعاد الشخصية التي يشاهدها على المسرح.
 العالمة الطبيعية والعالمة المصطنعةقسررم السرريميائيون العالمررة إلررى طبيعيررة ومصررطنعة ،وال يتغيررر مفهومهررا كثي ر ار فرري
المسرح فالعالمة الطبيعية هي العالمة التي تنتج عن عالقة سببية برين الردال والمردلول،
والمص ررطنعة ه رري العالم ررة الت رري تن ررتج ع ررن إرادة اإلنس رران ،إال أنه ررا ف رري المس رررح يك ررون
لتحولهررا الشررأن الكبيررر فرري إحررداا الداللررة ،فعنرردما يتحررول الصرروت وهررو عالمررة طبيعيررة
إلى صوت مبحوح أو مهرزوز أو متحشررج فىنره يحردا عالمرة ثانويرة ذات داللرة جديردة،
لير رردل علر ررى عمر ررر اإلنسر رران وحالتر رره الشر ررعورية  ،كر ررذلش الحر ررال فر رري الضر رروء المصر ررحوب
باألصوات للداللة على الرعد والبرم.
ثانيا العالمات ذات الوظيفة الداللية

25

ال نسررتطيع الحررديل عررن مفهرروم الداللررة فرري السرريمياء دون الرجرروع للمفهرروم الثنررائي
للعالمررة عن رد سوسررير(الدال والمرردلول) فالداللررة عنررد سوسررير وتالمذترره مررن أمثررال "روالن
بررارت" هرري وح رردة ثنائيررة المبنررى تن ررتج ع رن عالق ررة الرردال بالمرردلول ،و ق ررد خررالف ب ررارت
أسررتاذه فرري فك ررة عموميررة السرريمياء وخصوصررية علررم اللغررة ،ووجررد أن علررم اللغررة أشررمل
وأوسررع ،ومررا علررم العالمررة إال جررزء منرره ،وبررذلش تمثررل اللغررة عنررد بررارت النظررام السرريميائي
األمثررل ،ويقسررم عناصررر سرريمياء الداللررة إلررى ثنائيررات أربررع هرري :اللغررة والكررالم ،الرردال
والمدلول ،التأليف واالنتقاء ،التقرير واإليحاء.
و يقسم بورس العالمة حسرب عالقتهرا بالموضروع إلرى ثالثرة أنرواع :األيقونرة icon
والرمررز  symbolوالشرراهد  indexويرررى عررادل فرراخوري أن هررذا التقسرريم يشرربه الرردالالت
الررثالا عنررد العرررب :العقليررة والطبيعيررة والوضررعية ،فالداللررة الوضررعية هرري "جعررل شرريء
بررىزاء شرريء آخررر بحيررل إذا فهررم األول فهررم الثرراني"( ،)1والداللررة العقليررة هرري أن "يجررد
العقل بين الدال والمدلول عالقة ذاتية ينتقل ألجلها منه إليه ،والمطلروب بالعالقرة الذاتيرة
اسررتلزام تحقررق الرردال فرري نف ر

االمررر تحقررق المرردلول عليرره"

()2

والداللررة الطبيعيررة عنرردما

"يجد العقل بين الدال والمدلول عالقة طبيعية ينتقل ألجلها منه إليه ،والمراد مرن العالقرة
الطبيعيررة إحررداا طبيعررة مررن الطبرراع ،س رواء كانررت طبيعررة الالفررا أو طبيعررة المعنررى أو
طبيعررة ريرهررا( )...فالرابطررة بررين الرردال والمرردلول ههنررا هررو الطبررع "

()3

وهررذا مررا أسررماه

بورس بالشاهد.
وفرري فررن المسرررح وررررم أن العالمررات فرري جوهرهررا تواصررلية إال انهررا تأخررذ معانيهررا
لرردى المتلقرري مررن المعجررم الررداللي وريررر الررداللي المشررترت فرري ذاك ررة المتلقررين؛ لضررمان
حصول داللة العالمة وتواصليتها ،ويبقى للمتلقي حرية تفسير العالمة بمحصلة ما لديره
()1

فاخوري ،عادل ،علم الداللة عند العرب ،مرجع سابق،

()2

المرجع نفسه،

.23

()3

المرجع نفسه،

.24
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.15

م ررن مرجعي ررة ثقافي ررة واجتماعي ررة ونفس ررية ،وق ررد رأين ررا م ررن خ ررالل قراءاتن ررا ف رري المس رررح و
حضررورنا للعدي ررد م ررن الع ررروض المس رررحية ان س رريميولوجيا الدالل ررة ال يك ررون له ررا التحق ررق
الكبيررر فرري المسرررح كمررا هرري فرري الروايررة والشررعر ،ولعررل ذلررش عائررد لكررون المسرررح فعررال
تواصليا بالدرجة األولى ،وفيما يأتي نذكر اهم العالمات المسرحية ذات الوظيفة الدالليرة
والتي سنحصرها في عالمتين دالليتين هما:
 األيقونة المسرحية :يعرف بورس األيقونة بأنها " العالمة التري تشرير إلرى الموضروعة التري تعبرر عنهرا
الطبيعررة الذاتيررة للعالمررة فقررط ،وتمتلررش العالمررة هررذه الطبيعررة سرواء وجرردت الموضرروعة ام
لررم توجررد ...وسرواء كرران الشرريء نوعيررة ،أو كائنررا أو عرفررا ،فررىن هررذا الشرريء يكررون أيقونررا
لشبيهه عندما يستخدم كعالمة له"

()1

ولهذا تكون األيقونة عالمة دالة على موضروعها،

وتشاركه خصائصها المتشابهة بينهما ،وررم أنه يلزم إلنتاج األيقونة عالقرة التشرابه برين
الرردال ومدلولرره ،إال أنرره ال يلررزم أن تكررون األيقونررة ذات وجررود واقعرري فقررد تكررون األيقونررة
أيضررا واقعرره متخيلررة ،كصررورة العنقرراء والمسرررحيات واألفررالم وأرلررب األعمررال الترري تسرربق
فيها النماذج والتصاميم الموضوع المنوي إنجازه

()2

لهررذا تعتبررر األيقونررات مررن أكثررر العالمررات حضررو ار فرري السرريمياء البص ررية ،والترري
ه رري " ض رررب م ررن العالم ررات الت رري تنف رررد بخصيص ررة التعلي ررل الت رري تس ررتند إل ررى عام ررل
المشررابهة النرراتج عررن نظررام التقطيررع ريررر المتماثررل"

()1

()3

فهرري تمثررل موضرروعا مررن خررالل

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

العالمات في اللغة واألدب والثقافة "مدخل إلى السيميوطيقا" ،القاهرة :دار الياس العصرية،
()2
()3

عادل فاخوري :تيارات في السيمياء ،بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر،1990 ،

.142
.57

يوسف ،أحمد :السيميائيات الواصفة "المنطق السيميائي وجبر العالمات" ،المغرب :المركز الثقافي العربي،

،2005
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الشربه القرائم برين حامرل العالمرة ومردلولها ،وهنرات ثالثرة أنرواع مرن األيقونرات كمرا حررددها
بورس:
رر  ،فهرو يعتمرد علرى الصرورة المباشررة
أ – الصورة  :يكون الشبه بين الدال والمردلول كبي ا
للم رردلول مثلم ررا يح رردا عن رردما تك ررون ص ررورة منظ ررر طبيع رري أو ص ررورة بناي ررة م ررا ،قطع ررة
ديكورية ضمن العرض ،كما يحدا في المسرح الواقعي.
ب – التخط رريط  :وه ررو تص رروير تخطيط رري للموض رروع حي ررل يك ررون الش رربه ب ررين العالم ررة
والموضوع ظاهريا وعاما كمثل اسرتخدام جسرد الممثرل لكرسري أو أي قطعرة مرن الرديكور
.
ج – االسررتعارة  :وهررو عنرردما يتوجررب أن يكررون الشرربه مفترضررا وريررر ظرراهر  ،كمررا هررو
الحال عندما يقتب

الممثل دور شخصية معروفة فيصير أيقونة  ،يكتشرفها المتفررج عرن

طريق المشابهة في الزي أو الحركات أو الصوت أو الوظيفة.
ورررم أن االيقونرة قائمرة علرى مبردأ المماثلررة ،إال انره يجرب أن ال تكرون المماثلرة متطابقررة
بحيررل (س) تكررون أيقونررة (س) أي الرردال نفسرره ،عنرردها لررن تكررون ذات فعررل سرريميائي
حقيقي على المسرح.
العالمات المتحولة
إن شرربكة العالمررات فرري المسرررح وتررداخلها وإرفرراد بعضررها الرربع

بالداللررة ،يجعررل

مررن الرردال ريررر مسررتقر فرري داللترره ،بررل تصرربح خشرربة المسرررح ميرردانا لتح روالت العالمررة،
فالعنصررر الواحررد قررد يحررل محررل مرردلوالت مختلفررة حسرربما يسررتدعيه السرريام ،فمررا يقرروم برره
الممثلون في المشاهد األولى وما يقدمونه من عالمات ودالالت ،سرعان مرا تتحرول إلرى
عالمات ودالالت أخرى في المشاهد الالحقة بمجرد تغيير شيء في ملبسهم أو صروتهم
او وظيفتهم ،فتتحول أدوارهم إلى أدوار أخرى رير ما كانوا عليه.
28

ثالثا :العالمات ذات الوظيفة الثقافية
م ررن خ ررالل البن رراء الثالث رري ال ررذي انطل ررق من رره رواد اتج رراه س رريمياء الثقاف ررة (ال رردال
والمدلول والمرجع) والذي يتفق إلى حد ما مرع برورس فري المفراهيم الخاصرة ببنراء نمراذج
تشرركيل العررالم وفررق ظ رواهر ثقافيررة مختلفررة ،و يتفررق مررع سوسررير فرري المفرراهيم الخاصررة
بالتواصل ،من خالل ذات البناء وبالتحديرد مرن خرالل عنصرر(المرجع) التفرت العرالم إلرى
الواقع الثقافي ،فظهرت سيميولوجيا الثقافة وقد تزعمها "امبرتو إيكو" و"لوتمان".
عنصر بنيويرا مررتبط بغيرره مرن
ا
ينظر علماء سيميولوجيا الثقافة إلى العالمة كونها
العالمر ررات ضر ررمن إطر ررار اجتمر رراعي ،ف ر رال تعنر رري العالمر ررة شر رريئا إال مر ررن هر ررذا المنظر ررور
االجتم رراعي ف رري نظ ررام ثق ررافي حي ررل تتكام ررل العالم ررة م ررع األنظم ررة والثقاف ررات األخ رررى،
والمسرح هو الميدان األمثل لظهور تلش العالمات التي تتخذ بعدا عالماتيرا وثقافيرا قائمرا
علر ررى الحوارير ررة ،وتر ررداخل النصر ررو

داخر ررل عر ررالم أساسر رره التفاعر ررل واالنفتر رراح والتجر رراور

والحوار ،كما يراها لوتمان عند حديثه عن النص الدرامي.
وفيما يلي أهم عالمتين ذات داللة ثقافية في المسرح وهما:
 الرمزالرمررز " واحررد مررن وسررائط متعررددة أو بنيررات مفهومررة ومنطقيررة يرردرت عبرهررا الواقررع
من طرف اإلنسان"

()1

فاإلنسان يعيل وسط عالم رمزي يتطلب منره وسراطة بينره وبرين

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

()1

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

البيضاء :دار إفريقيا الشرم.
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يتعرررف علي رره دون ت رردخل هررذا الوس رريط االص ررطناعي"

()1

ولعررل ه ررذه النظر ررة للرم ررز وإن

كانررت تشرركل مسرراحة مررن عررالم اإلنسرران ال رواقعي ،إال أنهررا تبرردو جليررة فرري عررالم المسرررح
المتخيل ،والذي هو شبكة من العالمات الرامزة .
و ررم أن للرمز وظرائف تواصرلية إال أن وظائفره الثقافيرة أكثرر بررو از وتمراي از كرون
الرمررز ذا بعررد عرفري ريررر معلررل ،فررال يوجررد مشررابهة بررين الرردال والموضرروع أو تجرراور أو
األحيرران بالعررادات أو القروانين ،ويميررز بررورس "الرمررز"

صررلة طبيعيررة ،ويسررمى فرري بع ر

كما ميز األيقونة والشاهد إلى أصلية ومنحردرة ،ويعنري برالرمز المنحردر تلرش الكلمرات أو
االشررياء الترري ترردل علررى فرررد مخصررو

 ،مثررل كلمررة "شررم " تنحصررر فرري داللررة علررى

شرريء واحررد مررع إمكانيررة وجررود شررموس أخرررى فرري الوقررت ذاترره ،والحررال نفسرره مررع كلمررة
"اإلنسانية" والتي تعني مجموعة من الناس بخصائص واحدة ،وعلى العمروم ال يمكرن أن
ينفصل الرمز عن ريره من العالمات اإلشارية واأليقونية ،فال بد فري النهايرة مرن ارتبراط
بعضها ببع

()2

والعرض المسرحي فري جملتره عرضرا رمزيرا ،والعررف هرو مرا يجعرل

المتلقرين يقبلرون أو يرفضرون مررا يصرلهم مرن العررض المسرررحي ،وقرد يتجسرد الرمرز علررى
خشبة المسرح في الزي او قطعة ديكور ،أو لغة تعبر عن طبقة اجتماعية ما .
 الفداء الشخصي(التجاورية)تعرف التجاورية في نظرية التواصرل علرى أنهرا "نظرام عرفري للمسرافة برين المرسرل
والمستقبل( )...وهي عالمات تدل على وضعنا االجتماعي ،وتشكل نظرام رمروز تختلرف
أدواته بحسب الثقافات"( ،)3وهري كرذلش فري فرن المسررح فهري لغرة اتصرال القررب والبعرد
بين جسد أو أكثر في الفضاء المسرحي ،والتجاورية ترجمة لمصطلح علم البروكسيمياء
()1
()2
()3

داسكال ،مارسيلو :المرجع السابق نفسه،

.60

فاخوري ،عادل :تيارات في السيمياء ،مرجع سابق،
رايص ،نور الدين :مرجع سابق،

.60-59
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 proxemicsوقررد أسسرره إدوارهررال علررى تسرراول" :بأيررة طريقررة يبعررل المكرران الرسررالة؟
"

()1

وقد عمق أبحاثه لإلجابة على ذلش التسراول ،وجراء بتصرنيف المسرافات إلرى أربعرة

أنواع :المسرافة الشخصرية والمسرافة االجتماعيرة والمسرافة الحميميرة والمسرافة الجمهوريرة،
ولكل نوع من هذه المسافات أبعاد حددها هول ،وعلرى المرتكلم م ارعراة األعرراف الثقافيرة،
لتأثيرها على الكالم ،وتلقي اآلخر له ،وفي المسررح تتحرول هرذه المسرافات إلرى عالمرات
ذات مدلول ثقافي ورمزي يتقاسمه مع المتلقي ،فالمسافة بين الممثل واآلخر علرى خشربة
المسر ر رررح بىمكانهر ر ررا أن تكر ر ررون عالمر ر ررة دالر ر ررة علر ر ررى عالقر ر ررات و روابر ر ررط عاطفير ر ررة(الحب
والكره/القب ررول والنف ررور) أو مكان ررة اجتماعي ررة (عالق ررة الر ررئي

بمروس رريه /المل ررش بالرعي ررة)

فالفضرراء الشخصرري عالمررة تشررير إلررى معرران مررن ريررر أي إشررارة لفظيررة حتررى ،وتظهررر
أيض ررا عالم ررات الق رررب والبع ررد ب ررين الممثل ررين ف رري المس رررح ع ررن طري ررق فع ررل االس ررتبدال
بواسطة الكناية واالستعارة شأنه شأن أي فعل سريميولوجي باسرتبدال أحرد األشرياء بشريء
مجرراور لرره ،كاسررتخدام شررجرة ذات بعررد ثقررافي رمررزي ليرردل علررى مكرران مررا ،فاسررتخدام هررذا
الجررزء للتعبيررر عررن الكررل ،وتمثيررل الفضرراء الكبيررر بفضرراء أقررل ،يخلررق نوعررا مررن التواصررل
المكاني بين جسد الممثلين والمكان.
رابعا :العالمات ذات الوظيفة الجمالية:
فض ررال ع ررن الوظ ررائف الس ررابقة للعالم ررة ف رري المس رررح تش ررتغل العالم ررة المس رررحية
بوظيفررة جماليررة ،تعتمررد علررى الررذوم الفررردي ،وطبيعررة المتلقررين ،و"العالمررة الجماليررة هرري
قبررل كررل ش رريء عالمررة لش رريء مررا ال يأخ ررذ صررفة الواق ررع كعالمررة إال بوص ررفه جررزءا م ررن
الداللررة الترري يسررميها مرروري

بالسرريميوزي "

()2

وبىحالتهررا الررى عالمررات جماليررة مفتوحررة

تجعلهررا ذات طررابع ممتررد وسرريرورة دالليررة ،وهرري ال تختلررف فرري المسرررح عنهررا فرري الفنررون
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()1

المرجع نفسه،

()2

المرجع السابق نفسه،

.136
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األخرى من حيل انتمائها لمرجعية ذاتية ،فداللة العالمرة ال يخرص موضروعها فقرط إنمرا
تتشر رريأ إلر ررى ماديتهر ررا ،وتر ررؤثر فر رري المتلقر رري فتسر ررتثير حاسر ررته الجمالير ررة ،وبر ررذلش تنشر رريء
موض رروعها الجم ررالي عن رردما تتقاس ررم الجماع ررة المتفرج ررة الح رراالت النفس ررية نفس ررها نتيج ررة
االس ررتثارة فيك ررون قاس ررمهم المش ررترت ،و لع ررل أه ررم وظيف ررة للعالم ررة الجمالي ررة ف رري المس رررح
تحقي ررق المتع ررة التر رري تبثه ررا األيقونر ررات ،والمعطي ررات الجمالير ررة ف رري طق ر ر

يحف ررل بسر ررحر

عناصر العرض المسرحي ،قاصدا الوصول بالمتفرج إلرى ذروة اللرذة الجماليرة ،ويصرنف
روبارت ياوس اللذة الجمالية في المسرح إلى ثالثة أنماط:
 اإلبثثثداع عن رردما يعي ررد المتلق رري ص رريارة العم ررل المس رررحي ،ويبن رري عالم ررا خاص ررا ب رره ،ويؤثثه في مخيلته نتيجة مرا قادتره إليره الترأويالت الالنهائيرة للعالمرات التري اسرتقبلها مرن
العرض المسرحي.
 اإلدراك الحسثثي عنرردما يرردرت المتلقرري العمررل المسرررحي بحواسرره الخمر  ،ليتواجررد بررينعررالمين ريررر متررداخلين ،عررالم داخلرري يجررري أمامرره ،ويشررعر باالنتمرراء إليرره ،ويتلررذذ فرري
االنرردماج فيرره ،والعررالم ال رواقعي الخررارجي عنرره ،وهررو خررارج مررا ي رراه ويعيشرره لحظررة تلقيرره
للعرض المسرحي.
 التطهير وهي أقدم الغايات المسرحية حيل أشرار إليهرا أرسرطو ،فللمسررح القردرة علرىتطهير ررر الر ررروح والر ررنف  ،وتحررهر ررا مر ررن قيودهر ررا ،وتغيير ررر اتجاهر ررات المتفر رررجين ،وتبر ررديل
ح رراالتهم الش ررعورية والوجداني ررة وافك ررارهم لحظ ررة تلق رريهم للع رررض المس رررحي ،وق ررد تس ررتمر
عمليررة التطهيررر إلررى مررا بعررد العرررض ،لمررا يحدثرره المسرررح مررن تغييررر لقناعررات المتفرررجين
وأفكارهم.

()1

()1

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

القاهرة :مركز اللغات والترجمة ،أكاديمية الفنون،
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وتتحقررق العالمررات الجماليررة المسرررحية ببالرررة االشررتغال الجسرردي والتقنرري ،فنجررد
صررناع العررروض الفرجويررة يهتمررون بتجميررل عالمرراتهم ،ويتررأنقون فرري اختيارهررا وعرضررها
بالطريقررة الت رري تج ررذب المتفر ررجين ،إال أن الجماليررة الحقيقي ررة للمس رررح ال تتحق ررق إال ع ررن
طريررق التركيررز علررى مررا هررو فنرري مسرررحي و تجرراوز الوظيفررة التواصررلية عبررر مبرردأ الهرردم
والبنرراء مررن خررالل " تقرروي

حالررة الت ررابط المنطقرري بررين الرردال والمرردلول وبررين الرمررز و

الشرريء ،فالممثررل هنررا عبررر تعبي ررات الجسررد يقرروم بتحريررح األداء مررن مسررتواه االشرراري-
المرجعرري  -اإليحررائي"

()1

ونتيجررة النحرافهررا وانزياحاتهررا علررى المسرررح تن رتج دواال تثيررر

أذهان المتلقين ،وتجعلهم جزءا من عالم المسرح الجمالي.
خامسا :العالمة المسرحية وخصوصية الوظيفة الدرامية :
للعالمررة المسرررحية خصوصررية تنفرررد به ررا ،الرتباطهررا بوظررائف ترفررع مررن مس ررتوى
الداللررة إلررى أقصرراها فرري الررنص المسرررحي (المكترروب والمعررروض) ،فهرري فرري قصررديتها
تخرردم المعنررى وتؤججرره ،وقررد تصرردم أفررق تلقرري الجمهررور فتتولررد دالالت ال نهائيررة ،ويعررود
ذلش االمتياز لطبيعة المسرح الدرامية.
يقصررد بالبنرراء الرردرامي " الجسررم النصرري المتكامررل فرري حررد ذاترره والررذي يتررألف مررن
عناصررر بانيررة مرتبررة ترتيب راو خاصراو وطبقراو لقواعررد خاصررة ومر ازج معررين كرري يحرردا تررأثي اور
معيناو في الجمهور"

()2

ويعرفه "داوسن" بأنه" الوسائل الواضحة التي يسرتخدمها الردرامي

لربط أجزاء المسرحية ببعضها وبالكل"

()3

لهذا فالنص الردرامي لره نظامره الخرا

 ،ولره

عناصره البانية له ،والمشكلة لجسرده ،والتري ثبتهرا الناقرد االلمراني "جوزيرح فريتراج" علرى
شرركل هرمرري سررمي باسررمه وقسررم فيرره المسرررحية التقليديررة إلررى خمسررة أجزاء(العرررض –
()1

علي ،عواد :شفرات الجسد ،عمان :دار أزمنة،1996 ،

()2

حمادة ،إبراهيم :معجم المصطلحات الدرامية ،القاهرة :دار المعارف ،1985،صر.65

()3
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التعقير ررد -الر ررذروة -االنقر ررالب-الحر رردا الحاسر ررم)( ،)1و ررر ررم تخلر رري التير ررارات المسر رررحية
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

مث ررل الفكر ررة والشخص ررية والحبك ررة والحر روار والزم رران والمك رران ،كم ررا أن معالج ررة المس رررح
سر رريميائيا بوصر ررفه نظامر ررا للعالمر ررات ال يصر ررح معاملتر رره كاللغر ررة ،فخصوصر ررية العر رررض
المسرحي باعتباره منتجا لدوال تتغير وتتحول وتزداد كثافرة طروال فتررة العررض ،يسرتحيل
معها التوصل لوحدة في المعنى مثلما هو الحال ف اللسانيات ،وقد أتاحت لنرا السريمياء
بأدواتهر ررا ومناهجهر ررا النقدير ررة رصر ررد العالمر ررات الدرامير ررة فر رري المسر رررح ،وإنتاجهر ررا للمعنر ررى،
واكتشاف الوسائل والعالمات التي تهيئ الدراما المسررحية لتشركيل الحكايرة الدراميرة عبرر
الررنص والعرررض الفرجرروي ،و رسررم الشخصرريات وكررل العناصررر المررؤثرة فرري سرريرها عبررر
الحكاية الدرامية.
وفيما يلي سنرصرد وظيفرة العالمرات فري تحقيرق دراميرة المسررح ،وحمرل المتفررج لتوليرد
المعنى.
 -1تحديد الفداء وصياغة المكان في العرض المسرحي
للعالمة دور في تغيير جغرافية فضاء المسرح ورسم عوالم أخرى تتشكل فري ذهرن
المتلقرري أبع ررد م ررن تلررش الح رردود المرئي ررة المتمثلررة ف رري خش رربة المسرررح ،ب ررل تق رروم العالم ررة
بتأثيل هرذا الفضراء لتثيرر أخيلرة المتلقري وتحملره خرارج الحيرز المكراني لمنصرة العررض؛
ليرردخل عبررر دالالت العالمررة إلررى روى جديرردة ،وقرراءات تأويليررة ال نهائيررة ،وهررذه الق رراءة
الجديدة تخلق فضاءات أخرى رير الفضاء الواقعي ،وال ننسرى دور العالمرة فري اإلشرارة
إلررى واقعيررة فضرراء المسرررح كمررا هررو فرري حقيقترره ،وإحالتهررا إلررى دالالت الفضرراء المنصرري
()1ينظر:برنس،جيرالد(:)2003قاموسالسرديات(،ترجمة:السيدإمام)،القاهرة:ميريتللنشروالتوزيع،
ص .79
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المؤثل بعناصر المسرح ،وهي عالمات تعين نمط هرذا الفضراء وشركله وحجمره وحردوده
المتخيل ر ررة أو الواقعي ر ررة م ر ررن خ ر ررالل العالمر ر رات الص ر رروتية أو الض ر رروئية أو قط ر ررع ال ر ررديكور
واألدوات التكميليررة المختلفررة ،كمررا يشرراهدها وي ارهررا المتلقرري ،و كمررا تثيررر ذهنرره وخياالترره
من خالل الشفرات التي ترسلها عبر هذه العالمات.
إن وظيفررة العالمررة فرري توليررد فضرراءات جديرردة ،وروى مكانيررة متخيلررة تكمررن ف رري
سرريرورتها وحركتهررا الرردووب فرري إنترراج الرردالالت ،بمررا يتيحرره خصوصررية العرررض الرردرامي
فرري حيرزه المكرراني ،وبمررا يقتضرريه العرررض مررن توليررد تلررش العالمررات ،فحاجررة العرررض لمررا
يس ررمى ب ر ر (الخش رربة الخيالي ررة) ه ررو نتيج ررة تم رردد الح رردا ال رردرامي واتس رراعه بم ررا ال يمك ررن
احترواءه عبررر الفضرراء المكرراني أو الزمرراني ،فيلجررأ إلررى خلررق عروالم متخيلررة كيفمررا توجهرره
العالم ررات ،بحي ررل يغ رردو المس ررتحيل ممكن ررا ك ررأن يحت رراج الع رررض إل ررى مش رراهد دموي ررة أو
تجمع ررات كبير ررة م ررن البش ررر "ف ررىن تل ررش الخش رربة الخيالي ررة تس ررتعي

بق رردرتها التص ررويرية

الخياليررة العالماتيررة علررى إنشرراء خشرربة ثانيررة فرري الررذهن أملتهررا ظررروف يسررتحيل تمركررز
الفعل الصوري من المشاهدة اآلنية على الخشبة"(.)1
ال يمكررن إنكررار أهميررة المكرران فرري العرررض المسرررحي ،وال يمكررن ألي عرررض أن
يقررام إال علررى مرجعيررة مكانيررة ،تتوافررق مررع الحرردا الرردرامي ،وتتحرررت علررى خلفيتهررا كررل
العناصررر المشرراركة فرري العرررض ،فررال يمكررن للشررخو

الحركررة فرري الالمكرران ،وال يمكننررا

إيصال األفكار بال هوية مكانية ،الرتباط المكان في مخيالتنا بوقائع تاريخية وثقافية.
و يتحقررق المكرران المسرررحي عبررر مفررردات تؤثررل ف ارررره وتجاورهررا عالمررات تصررو
هيأترره وهويترره ،وقررد ال ت ررتبط العالمررات بمفررردات المكرران بررل تتعاضررد مررع مثيالتهررا مررن
العالمات المنبعثة من عناصر مسرحية أخرى كالضوء والزي والصوت والماكياج.

()1

الحصناوي ،سامي :سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي ،مرجع سابق،
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 -2رسم معالم الشخصية وتحديد جوانبها االجتماعية والنفسية:
تعررين العالمررة علررى تحديررد معررالم الشخصررية ،انطالقررا مررن الررزي مرررو ار بالررديكور
وانتهرراء بالماكيرراج كلهررا معينررات تبررين للمتلقرري مالمررح الشخصررية ،و طبقتهررا االجتماعيررة،
ومررا إذا كانررت متعلمررة أم أميررة ،سررعيدة أم شررقية ،وإلررى أي حقبررة زمنيررة تعررود ،فالعالمررة
التي ينتجها الزي مثال تتفرع إلرى دالالت عديردة ،وتخترزن معران وأفكرار حرول الشخصرية
الماثلررة أمررامهم ،والترري قررد تتحرررت أحيانررا بصررمت بينمررا تنطررق عنهررا العالمررات ،إال أن
التط ر ررابق ب ر ررين ه ر ررذه العالم ر ررات ق ر ررد ال يص ر ررلح إال ف ر رري األنر ر رواع الواقعي ر ررة م ر ررن الع ر ررروض
المس رررحية ،حي ررل يج ررب أن يتط ررابق ال ررزي وال ررديكور م ررع الخلفي ررة االجتماعي ررة والثقافي ررة
والتاريخيررة للشخصررية ،بينمررا صررار هررذا التطررابق فرري العررروض الحداثيررة ريررر مهررم علررى
اإلطرالم ،وصرارت العالمرات توظرف لتكثيررف الطرابع النفسري للشخصرية ،والمعانراة الترري
تمررر بهررا "ألنهررا تتبنررى األداء الراديكررالي المتحرررر مررن العالقررات السرريكولوجية ،أو أبعرراد
الشخصررية الحياتيررة وتحليلهررا الررداخلي والخررارجي وعالقاتهررا السررلوكية"( ،)1ومررن المهررم
اإلش ررارة إل ررى أن المتلق رري ال تعني رره م ررن العالم ررة ،أه رري حقيق ررة أم زي ررح ،بق رردر م ررا يهم رره
الرسالة التي تبثها العالمة نحوه ،ودرجة تطابقها التمثيلي مع الحدا الدرامي.
 -3تفعيل الخيال واالرتجال التلقائي
إن المجال الذي تعمل فيه العالمة هو الخيال ،فهي تحفرز ذهرن المتلقري للتخييرل،
باسررتثارته المسررتمرة عبررر سلسررلة مررن العالمررات ،الترري برردورها ترروقا الصررور الذكرياتيررة
لديرره ،وتعمررد إلررى بنرراء عررالم خيررالي خررا
الماضي لي
()1

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

المرجع السابق نفسه،

()2()2

والنشر،،

برره إال ان " العبررور مررن التجربررة الواقعيررة إلررى
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إن العبرور عبرر الرزمن واسررتدعاء عالمرا خياليرا يجعرل المتلقرري قراد ار علرى التواصررل
مررع الع رررض المس رررحي ،كمتل ررق فاع ررل ومس ررتجيب لك ررل المثير ررات البصر ررية الت رري تح رردا
أمامرره ،فررالرموز الترري تشررخص علررى خشرربة المسرررح تقصررد طريقهررا إلررى ذهررن المتفرررج،
فتمر بعمليات ال نهائية من التأويل عبر عمليات التفكيرش والبنراء ،و التري مرن شرأنها أن
تؤجج خياالته وتفتحها على عوالم رير مرئية إال في خياله.
واذا كرران إثررارة خيررال المتفرررجين مررن وظررائف العالمررة فرري المسرررح ،فررىن امررتالت
الممثل الخيال هو ما يجعله حيويا علرى الخشربة ،ويجعلره قراد ار علرى تجسريد دوره بشركله
األمثررل أثنرراء العرررض ،بررل يجعلرره قرراد ار علررى تالفرري األخطرراء الترري تحرردا أثنرراء العرررض
المس رررحي والت رري يمك ررن أن يفق ررد بس ررببها الع رررض مص ررداقيته ل رردى المتف رررجين ،فالخي ررال
االرتجررالي يرردل علررى حنكررة الممثررل وقدرترره الخياليررة فرري التعرراطي مررع الشخصررية الترري
يجسرردها ،ويرردل علررى مهارترره فرري االرتجررال ،ويعتبررر "شررولز" أن الصرريارة الدراميررة الترري
يقروم بهررا الممثلرون للمواقررف الخياليرة تقلررل مرن حاجررة الجمهرور للتخيررل القصصري ،وذلررش
لتحول العبء التأويلي إلرى المخررج والممثرل ،إال أنره يشرير إلرى دور االسرتجابة الجمعيرة
للجمهرور والترري تترريح لكررل مشرراهد التررأثر بتلرش االسررتجابة

()1

و عنررد التقرراء خيررال الممثررل

وحيويترره ومصررداقيته وقدرترره علررى تجسرريد الرردور وانغماسرره فرري الشخصررية الترري يؤديهررا
بخيررال المتفرررج ،وقدرترره علررى التقرراط الرمرروز وااليقونررات والتفاعررل معهررا  ،فررىن سرراعتها
تتحقق اللذة الجمالية المرجوة من العرض المسرحي ،وتتحقق رايته.
 -4تفعيل الشفرة داخل العالمة
يررى السريميائيون أن الفهرم معتمرد علرى فرش الشرفرات والسرنن ،واسرتخال

المعنرى

الذي أفرزه نظام التفكير لدينا ،فالبرم كان يفهم على أنه قروة متسرلطة تعريل فري الجبرال
أو ف رري الس ررماء ،أم ررا اآلن ف ررنحن فككن ررا ش ررفرته عل ررى أن رره ظ رراهرة كهربائي ررة .و إن كان ررت
()1

ينظر :المرجع السابق نفسه،
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اللغررات اإلنسررانية أكثررر الوسررائل المعروفررة تطرروي ار للتشررفير ،إال أنرره توجررد شررفرات تحررت
لغوية كتعابير الوجه ،وفوم لغوية كالتقاليد األدبية(.)1
إن المس رررح ق ررائم عل ررى ش ررفرات تختزنه ررا العالم ررات ،تعتم ررد عل ررى تأوي ررل المتلق ررين
للعالم ررة سر رواء ف رري ال ررنص المس رررحي المكت رروب أو الع رررض المس رررحي إلبر رراز معانيه ررا،
ويس ررتدعي تلقيه ررا ألن تم ررر بجمل ررة م ررن العملي ررات التفكيكي ررة والتأويلي ررة للوص ررول إل ررى م ررا
تتضمنه من دالالت ،لهذا تنبرع قيمرة العالمرة مرن شرفرتها وتحفيزهرا علرى توليرد الردالالت
وتواص رلها مررع أذهرران المتلقررين وقرردرتهم علررى فهررم الشررفرة وتفكيكهررا وتأويلهررا ،وفرري واقررع
إنترراج الشررفرة فىنهررا تيتضررمن فرري عمليررة إنترراج العرررض المسرررحي ككررل ،بدايررة مررن تشررفير
الكاتررب المسرررحي الررنص ،وص روال للمخرررج الررذي يقرروم بحررل هررذا التشررفير ووضررع شررفرات
جديرردة مررن واقررع نررص الكاتررب مررع طرراقم صررناع العرررض المسرررحي مررن مصررممي أزيرراء
وديكر ررور وسر ررينوررافيا ومر ررا يتوصر ررل إلير رره مر ررن وضر ررع مخطر ررط لحركر ررة الممثلر ررين ،ونهاير ررة
بالمتفرجين الذين يقومون بحل الشفرات وتحقيق المتعة الجمالية للعرض.

()1

ينظر المرجع السابق نفسه،
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الفصل األول
دراسة سيميائية لنص مسرحية (البئر)
 نص مسرحية البئر المبحث األول :سيمياء النص الموازي في نص "البئر" -1سيميائية العنوان
 -2سيميائية اإلرشادات المسرحية
 المبحث الثاني :سيمياء الشخصية في نص "البئر" -1داللة أسماء الشخصيات
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 -2مالمح شخصيات "البئر"
 -3النموذج الفاعلي
 -4تصنيف الشخصيات
 -5أنماط الشخصية في مسرحية "البئر".
 المبحث الثالث :سيمياء الفداء الدرامي في نص "البئر" -1األماكن المفتوحة
 -2األماكن المغلقة
 -3فضاءات نص "البئر"
مسرحية البئر :
كتبررت آمنررة الربيررع نررص مسرررحية البئررر عررام  ، 1997يتكررون مررن فصررل واحررد فرري
عشرة لوحات ،وهي:
اللوحة األول :في البدايات األولى لتفتح األشياء ،كان االطفال يغنون
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
اللوحة السادسة( :إنحج بغني برقص) العب ورني وارقص
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اللوحة السابعة :في البئر القديم ،سقط النجم ،وكانت الحكاية
اللوحة الثامنة :يا طيرة طيري طيري طيري
اللوحة التاسعة :رربة
اللوحة العاشرة :يا أمثولة الراعي
شخصيات المسرحية:
وظفت الكاتبة ست شخصيات لتحريش الحدا وتأزيم الصراع ،و صناعة الفعل
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.
زينب :االبنة الكبرى ،متزوجة تررب بىنجاب طفل
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.
 )1العناصر الدرامية في نص مسرحية "البئر"
يمكننا إجمال عناصر البناء الدرامي المسرحي في اآلتي:
الحدث الدرامي :
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هررو الحركررة الداخليررة لسحررداا ،والررذي يتفاعررل معرره المتلقرري ،قررائم علررى القصررة أو
الحكايررة الترري فرري إطارهررا يرردور الحرردا الردرامي فنشررعر برره وندركرره عررن طريقهررا ،وينقسررم
إلى نوعين – كما قسمه أرسطو : -الحدا البسيط و الحدا المركب الذي يكون لحظرة
االنقالب أو التعرف أو كليهما معا.
تب رررز حكاي ررة "البئ ررر" عب ررر عائل ررة مكون ررة م ررن س ررت شخص رريات ،لك ررل منه ررا قص ررته
ومسرراره الرردرامي ،و تبرردأ الحكايررة مررن بيررت "نصرريب" الصررياد الفقيررر المتقاعررد ،و زوجترره
"صررباح" الزوجررة و األم الترري يقررع علررى عاتقهررا إعالررة أس ررتها ،بعررد تقرراع

زوجهررا عررن

اإليفرراء باحتياجررات األس ررة الماليررة والعاطفيررة ،وعلررى عررادة سرراكني قريررة الملررح  -القريررة
التي ينتمون إليها  -تعمل النساء فري إعرداد الخبرز وبيعره ،بينمرا يعمرل الرجرال فري صريد
السرمش ،و فري خضرم هررذه المسرؤوليات تضريع الكثيرر مررن العواطرف ،وتظهرر الكثيرر مررن
الرربررات ،و المالحررا فرري األحررداا أن الكاتبررة لررم تلتررزم كثي ر ار بالح ردا األرسررطي ،فقررد
قسررمت مسرررحيتها إلررى لوحررات وثنائيررات ،فجرراء الررنص استع ارضررا لقضررايا الشخصرريات و
رصررد حالررة إنسررانية دون االهتمررام بحرردا معقررد يمكررن أن يشررعرنا بتأزمرره فرري لحظررة مررن
لحظررات الرردراما النصررية ،والررنص فرري مجملرره يمررر عبررر مرررحلتين :مرحلررة الطفولررة الترري
يعبررر عنهررا الكبررار أنفسررهم ،و مرحلررة الكبررار الررذين ينتهرري بهررم المطرراف النتظررار زمررن
النهايررات عنررد البئررر القديمررة ،وفرري حقيقررة األمررر أحررداا "البئررر" معقرردة مررن ناحيررة القرراءة
النصر ررية كونهر ررا تتر رروزع علر ررى مسر ررتويين اثنر ررين :مسر ررتوى خر ررارجي تظهر ررر عب ر رره القضر ررايا
االجتماعية و العالقات األسرية بين الشخصيات ،ورفضرها لواقعهرا بسربب أعبراء الحيراة،
ورربررات الجسررد ،ومسررتوى داخلرري عميررق ال يمكررن الوصررول إليرره إال عبررر تحليررل البنيررات
العميقررة ،والوصررول لمكررامن السررر فرري بئررر الررنص الررذي اتصررل بررأرض أخرررى يسررتنزف
ماءها ،ويعرض قضراياها ،فرال يمكننرا تجاهرل البعرد السياسري الرذي أشرارت إليره الكاتبرة
ظاهر على السطح.
ا
يبد
و إن لم ي
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الص ثراع :إن الص رراع هررو مررا يجعررل البنرراء الرردرامي ذا قيمررة ووجررود ،فهررو بمثابررة العمررود
الفقررري لرره ،وهررو مناضررلة بررين قرروتين متعارضررتين يكررون نرراتج تصررادمهما سررير األحررداا
وتأزمها" ،وفي المسرحية الناجحة يسبب كل صراع الصراع الذي يليه ،ويكون كل صرراع
أقرروى وأكثررر كثافررة مررن الصرراع الررذي يسرربقه "

()1

ممررا يجعررل الشخصررية تتحرررت مدفوعررة

إلى األمام وصوال للهدف.
يمكننا تلخيص صرراع "البئرر" فري السرلطة الذكوريرة وفرضرها علرى أفرراد العائلرة ،و
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
كثيرة ،لمجرد أنه رني ،ليقرر أخوها "طارم" إنقاذها عبر رميها في البئر.
الحوار :يعتبر الحوار أداة تقديم الحدا الدرامي للمتلقري عبرر اللغرة ،وعرن طريقره يتضرح
الصرراع ويتشركل البنراء الرردرامي ،ويعتبرره أرسرطو الفررارم األساسري برين األدب القصصرري
والفررن المسرررحي ،وللح روار وظررائف نفعيررة داخررل الررنص وهرري" تطرروير الحبكررة ،والكشررف
عررن أفكررار الشخصرريات ،وعواطفهررا ،وطبائعهررا األساسررية ،ووصررف المنرراظر"( ،)2و فرري
مسرررحية البئررر يظهررر صرروت آمنررة الربيررع عبررر حرروار الشخصرريات ،مجسررما بمنطقهررا و
أسررلوبها األدبرري والح رواري م رع الررذوات األخرررى ،فاللغررة الحواريررة لغررة واحرردة عنررد جميررع
الشخصر رريات ،و لر ررم تتمير ررز شخصر ررية عر ررن أخر رررى ،فظهر رررت شخصر ررية (المثقر ررف /األم/
الص ررياد /األمي ررة /المجن ررون /الطفل ررة) جميعه ررا بأس ررلوب حر رواري واح ررد ،ل ررم يتناس ررب م ررع
الوضع االجتماعي و الفكري لها ،فقرد بردت شخصريات ذات منطرق فلسرفي وفكرري أكبرر
من مستوياتها الدرامية في النص.

()1

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

والتوزيع،2010،
()2

المرجع نفسه،

.94

.78
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المبحث االول :سيميائية النص الموازي في نص "البئر":
 -1سيميائية العنوان:
يعتبررر العن روان فاتحررة أي عمررل أدبرري ،وبوابررة عبررور المتلقرري للررنص ،وهررو عبررارة
لغوي ررة تحم ررل كثاف ررة داللي ررة مرتبط ررة ض ررمنا بالش رريء المعن ررون ل رره ،ق ررد ال ت ررأتي صر رريحة
بمعناها الواضح ،إنما تتضمن المعنى وتشير إليه ،ويعرف العنوان في االصطالح علرى
أنه "عالمات سيميائية تقوم بوظيفة االحتواء لمدلول النص ،كما يرؤدي وظيفرة تناصرية
إذ كرران العن روان يحيررل علررى نررص خررارجي يتناسررل معرره و يررتالقح شرركال وفك ررا"( ،)1و
التنا

كما تعرفه جوليا كرستيفا هو "التقاطع والتعديل المتبرادل برين وحردات عائردة إلرى

نصر ررو

مختلفر ررة"( ،)2لهر ررذا فر ررالعنوان بوصر ررفه ظر رراهرة تنر ررا

نصررو

أخرررى ،كمررا يحيررل علررى الالنررص ،ومررن أن رواع التنررا

التنررا

الررذاتي عنرردما يتنررا

يتن ررا

م ررع عن رراوين الج ررن

فهر ررو نر ررص يحير ررل علر ررى
الترري يؤديهررا العن روان:

مررع عنرراوين أخرررى للكاتررب ،و التنررا
األدب رري الواح ررد ،و التن ررا

الررداخلي عنرردما

الخ ررارجي عن رردما يتن ررا

م ررع

العنرراوين األدبيررة أو الثقافيررة األخرررى ،والعنروان باعتبرراره الررنص األصررغر فهررو يحيررل علررى
الدوام إلى النص األكبر(.)3
وتررأتي الد ارسررة السرريميائية لتعتبررر العن روان هويررة الررنص ومخررزن الرردالالت ،ومرجعيترره و
أيدلوجيته ،فهو من أهم "عناصرر الرنص المروازي التري تسريج الرنص ،وكرذا المردخل الرذي
يلج من خالله القاري إلى حظيرة الرنص ،إذ يحترل العنروان الصردارة فري الفضراء النصري

()1

شقروش ،شادية :سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح لعبدهللا العشي ،الملتقى األول للسيمياء والنص األدبي،

الجزائر :دار الهدى ،2000 ،
()2
()3

كاظم ،إياد :التنا

.359

األسطوري في المسرح ،الرضوان للنشر والتوزيع،2014،

.46

بودرباله ،الطيب :قراءة في كتاب"سيمياء العنوان للدكتور بسام قطوس"  ،الملتقى الثاني (السيمياء والنص

األدبي) ،مرجع سابق،

.30
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للعمررل األدبرري فيتمتررع بأولويررة التلقرري"

()1

وباعتبرراره عالمررة سرريميائية فهررو "يحيررل علررى

مجموعة من العالمات المشكلة للعالقة كمعنى ،تحدد له جملة من الوظرائف التري تعرين
العم ررل األدب رري أو مض ررمونه ،أو تمنح رره قيمت رره منجر ر از ب ررذلش ثالث ررة وظ ررائف :تس ررمياتية،
وتعيينيررة ،وإشررهارية"( .)2وقررد احتررل العن روان مكانررة هامررة فرري الد ارسررات النقديررة اللغويررة
والبنيوية واألسلوبية ،بطرح إشكالياته وقضاياه ووظيفته في الرنص األدبري ،محاولرة "ربرط
أبني ررة العنر روان م ررن جه ررة بأبني ررة ال ررنص م ررن جه ررة أخ رررى ،أي الر رربط ب ررين أنظم ررة رمزي ررة،
وإشاراتية ،وسيميائية ،تداولية ،تركيبية ،داللية مختلفة"

()3

ويعتب ررر كت رراب "محم ررد الجر رزار" (العنر روان وس ررميوطيقا االتص ررال األدب رري) م ررن أه ررم
الد ارس ررات العربي ررة الت رري اهتم ررت بعل ررم العنون ررة ،وبي رران أهميت رره و خصائص رره الس رريميائية،
فررالعنوان عنررد الج رزار أعلررى اقتصرراد لغرروي ،والررذي يفرررض بالضرررورة أعلررى فعاليررة تلقرري
ممكنة ،وهو مرسلة صادرة من مرسل إلى مرسل إليه" ،محمولة على أخرى هري العمرل،
فكررل مررن العنروان وعملرره مرسررلة مكتملررة ومسررتقلة"

()4

وهنررا يشررير إلررى نصررين يتكررامالن

ليش رركال مس ررار الدالل ررة :ن ررص العنر روان وال ررنص األدب رري ،ف ررالعنوان عالم ررة كامل ررة يتأوله ررا
المسررتقبل بخلفيترره المعرفيررة والثقافيررة ،والترري أنشررأها المرسررل بتأولرره لعملرره األدبرري ،فهررو
ناتج تفاعل عالماتي بين المرسل والعمرل ،وينطلرق "الجرزار" فري حديثره عرن العنروان مرن
مسلمتين هما :أن " كتابرة عنروان عمرل مرا هرو فعاليرة لهرا شرروطها ومالبسراتها المسرتقلة
ع ررن كتاب ررة العم ررل نفس رره ،كم ررا أن عالم ررات العنر روان له ررا وض ررعيتها المس ررتقلة والقائم ررة
بذاتها ،على الررم من وظيفيتها التي تعالق بينهرا وبينره"
()1

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

األدبي) ،مرجع سابق،
()2
()3
()4
()5

()5

لهرذا نجرده فري كتابره يسرعى

.81

الحجمري ،عبدالفتاح :عتبات النص" البنية والداللة" ،المغرب :منشورات الرابطة،

بودرباله ،الطيب ،مرجع سابق،

.28

.18

الجزار ،محمد فكري :العنوان وسيموطيقا االتصال األدبي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1998،
المرجع السابق نفسه،

.19
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.19

إلثبررات التميررز النصرري للعنروان مررن جهررة ،وموقعرره فرري دائررة االتصررال النصرري مررن جهررة
أخرى ،وذلش من خالل إثبات شعرية أو ذرائعية العنوان من خالل نماذج تطبيقية.
"ومم ررا ال ش ررش في رره أن اختي ررار العن رراوين عملي ررة ال تخل ررو م ررن قص رردية كيفم ررا ك رران
الوض ررع االجناس رري لل ررنص ،إنه ررا قص رردية تنف رري معي ررار االعتباطي ررة ف رري اختي ررار التس ررمية
ليصبح العنوان هو المحور الرذي يتوالرد ويتنرامى ويعيرد إنتراج نفسره"()1والعنروان باعتبراره
رسررالة لغويررة تفررتح بوابررة الررنص ،وتأخررذ بيررد القرراري لتدخلرره ع روالم ال تنكشررف أمامرره إال
لحظررات القرراءة العميقررة والسررفر البعيررد فرري الررنص ،و ال يمكررن أن يتررأتى لرره المعنررى دون
العودة المستمرة للمعنى الذي بثه العنوان في ذهنه ،وعليه ربطه في كل مررة مرع المعنرى
الجديررد ال ررذي اكتش ررفه أثن رراء قراءت رره ،له ررذا نعتبررر عنر روان مس رررحية "البئ ررر" نص ررا آخ ررر ل رره
سرريميائيته الخاصررة ،بتركيبترره اللغويررة المقصررودة وداللترره المكثفررة ،و لرره أواصررر مشررتركة
مررع الررنص اآلخررر و عالئررق تتررداخل مررع عالماتره و إشرراراته ومعانيره ،وحتررى نقررف عليهررا
ونكشف عن خصائصه و وظائفه سنتتبعه لغويا ،و من ثم نبين عالقته برالمتن الحكرائي
للمسرحية.
 -1لغة العنوان
ي ررأتي عنر روان مس رررحية "البئ ررر" عل ررى رر ررار يجر رل عن رراوين مس رررحيات آمن ررة الربي ررع:

الطعنررة ،الحلررم ،الجسررر ،وهرري ألفررا مفررردة ومعرفررة بر ر "ال" التعريررح ،و يعرررف المعجررم
"البئر" بأنهرا "حفررة عميقرة ،يسرتخرج منهرا المراء أو الرنفط ،مؤنثرة"

()2

 ،لهرذا نجرد عالقرة

وشائجية بينها واألرض ،فالبئر هي جزء مرن األرض عميقرة االتصرال بهرا ،هري شرريانها
الررذي تترردفق عبررره الحيرراة مررن باطنهررا السررحيق ،حيررل روافررد الخيررر والنمرراء ،واستبشررار
اإلنسان بالخصب والحياة.
.19
( )1الحجمري ،عبدالفتاح ،مرجع سابق،
()2
صوالحي،محمدخلفهللاأحمد،المعجمالوسيط،ط(،)2دار
نتصر،عطيةال َّ
أنيس،إبراهيم،عبدالحليم ُم ِ
إحياءالتراثالعربي،1392،ص.56
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ت ررتبط "البئررر" فرري الررذاكرة الشررعبية بالعديررد مررن المفرراهيم والرردالالت ،الترري تحررددها
المرجعيررة الثقافي ررة للمتلق رري ،حيررل تتص ررل "البئ ررر" ف رري البيئررة الزراعي ررة والرعوي ررة بمف رراهيم
الخصوبة والنباتات والثمار والماشرية و عناصرر الطبيعرة ،كمرا ان البئرر تضررب جرذورها
ف رري عم ررق األس رراطير والخ ارف ررات والطق رروس والسر رحر ،و ه رري ف رري ال ررذاكرة الديني ررة تر ررتبط
بقصرة سرريدنا يوسرف النبرري الرذي رمرروه أخوترره فري ريابررة الجرب ،ثررم يلتقطره – فيمررا بعررد-
بع ر

السرريارة ،و مررن بيئترره الرعويررة يتحررول لرروزير فرري أكبررر الممالررش فرري ذلررش الوقررت

مصر الفرعونية.
البئر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه البئر ،فيكون هو "مسند إليه" و البئر "مسرند"،
وبهررذه الصرريارة تتحرردد مقصررودية الحررذف فررىلى جانررب اإليجرراز ،يررؤدي الحررذف وظيفررة
تنشيط ذهنية المتلقي ،و كلمة "البئر" سمة دالة علرى المسرمى ،وال يمكرن فرش شرفرتها إال
بالرجوع للنص ،ومعرفة ارتباطها به.
 -2العنوان و المتن الحكائي
يحيلنررا العن روان دائمررا إلررى أول مررا يواجهرره المتلقرري وآخررر مررا يبقررى فرري ذهنرره وهرري
حكاية المسرحية ،ويقودنا ارتباط العنوان "البئر" بحكاية المسرحية إلى ما ورد فري الرنص
الموازي في نص الكاتبة ،فقد حددت في إرشاداتها فضراء الرنص ،برنص شرعري لمحمرود
درويل من ديوان لماذا تركت الحصان وحيدا؟ قصيدة "البئر"
يقول درويل:
أختار يوما رائما ألمر بالبئر القديمة
ربما امتست سماء .ربما فاضت عن المعنى و عن
أمثولة الراعي .سأشرب حفنة من مائها
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وأقول للموتى حواليها :سالما ،أيها الباقون
حول البئر في ماء الفراشة
إن المتأم ررل ف رري ه ررذه األبي ررات س رريجد أن ارتباط ررا م ررا بينه ررا وب ررين ن ررص مس رررحية
"البئررر" ،فقررد اسررتلهمت الكاتبررة روح القصرريدة لتخلررع عليهررا قضرريتها االجتماعيررة ،وحتررى
نوضح ذلش فىننا سنسرلط الضروء علرى أبيرات درويرل مقرارنين بينهرا وبرين نرص مسررحية
"البئر".
"بئر" درويش:
يتسر ررع مفهر رروم "البئر ررر" فر رري قصر رريدة دروير ررل لين ر رزاح عر ررن معنر ررى العالمر ررة المكانير ررة
الضرريقة ،والترري تررتبط بمكرران أخرذ المرراء الجرروفي ،إلررى مكرران أكثررر اتسرراعا و هرري أرض
فلسررطين ،فالقيمررة المكانيررة للبئررر تررأتي مررن تمثيلرره لفلسررطين أرضرره المنفرري عنهررا ،و الترري
يحمررل همومهررا فرري قلبرره ويراقبهررا مررن بعيررد ،حيررل المنفررى والغربررة ،و كمررا البئررر تررروي
الظمآن وتعيد الحياة لسرض هي كذلش بالنسربة إليره ،وسرنتوقف فري قصريدة درويرل فري
موضعين اثنين مرتبطين بحكاية المسرحية:
()1
 "أختار يوما غائما ألمر بالبئر القديمة"افت ررتح الفع ررل المض ررارع "أختر رار " القص رريدة ،ف ررأوحى بالديموم ررة واالس ررتمرار ،كم ررا أوح ررى
بالحريررة "حريررة االختيررار" ،لنسررتنتج أن الشرراعر فرري مكرران يكسرربه القرروة والحريررة واألمرران،
وربما في ذلش إشارة إلى الحرية المسلوبة فري الروطن ،كمرا يروحي لنرا الفعرل " أمرر" بعردم
االستقرار ،فالمرور ال يفيد الثبات في المكان "البئر القديمة" وإنما عبرور لمكران آخرر ،و
البئررر كمررا قلنررا هرري رمررز ألرض فلسررطين المكرران الررذي يترروم جسررده للقرراء برره ،لكنرره لقرراء
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عررابر لرري

أكثررر ،ف راليوم الغررائم الررذي اخترراره الشرراعر قررد ال تمطررر سررماوه "ربمررا امررتست

سماء" ،ولن تسعفه ذكرياته أكثر من كلمات في قصيدة "ربما فاضت عن المعنى".
()2
" وأقول للموتى حواليها :سالما أيها الباقون /حول البئر في ماء الفراشة"
الفرشرة
إن هذه الجملة االستعارية رنية بالداللة ،فالماء رمز الخصروبة والنمراء ،و ا
رمررز الحركررة و االنطررالم والحريررة ،وربمررا الخلررود والبقرراء ،فرراألرض ليسررت مجرررد ت رراب
وحج ررر إنه ررا هوي ررة يحمله ررا دروي ررل والفلس ررطينيون معه ررم أينم ررا ك ررانوا ،وال اس ررتقرار لتل ررش
األجساد إال حواليها ،فهم يفتدون أرضهم برأرواحهم لتبقرى ،وسراعتها سريكون الجسرد باقيرا
على مر الزمان ،يكتسيه الخلود ،ملتصقا بأرض الوطن.
"بئر" آمنة الربيع:
تالقت حكاية مسرحية "البئر" في هذين الموضعين ،وقد أشارت الكاتبة في نصرها
المر روازي وه رري تع رررف بشخص رريات ال ررنص إل ررى ذل ررش صر رراحة ،عن رردما عرف ررت شخص ررية
"طارم" بقولها:
 " طارم :ابنهما الثاني ،اختار أن يرحل في يوم رائم"و عرفت بلقي

بقولها:

 "بلقي  :ابنتهما الصغرى ،قالت للباقين سالما"ويقودنا هذان التعريفان إلرى مقابلتهمرا بأبيرات درويرل ،فطرارم "اخترار أن يرحرل فري يروم
ررائم" يرذكرنا ببيررت درويرل "أختثثار يومثا غائمثثا ألمثر بثثالبئر القديمثة" ممررا يجعلنرا نعتقررد
بررأن ضررمير المررتكلم فرري القصرريدة عنررد آمنررة يعررود لر ر "طررارم" ،والمتتبررع لقصرريدة درويررل
سيجد تشابها كبي ار بين القصريدة وبرين مسرار "طرارم" الردرامي داخرل الرنص ،بينمرا يمكرن
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تمثيررل بيررت درويررل "و أقثثول للمثثوتى حواليهثثا :سثثالمال أيهثثا البثثاقون /حثثول البئثثر فثثي
مثثاء الفراشثثة" بتحوي رل داللررة المرروت والبقرراء ل رر" بلقرري " الترري قالررت سررالما للبرراقين ،فهرري
واحرردة مررن هرؤالء الررذين رحلروا كالف ارشررات الخالرردة الترري ال تمرروت ،و الررذين يمرردون الحيرراة
بجذوة األبدية عندما يحافظون على فردانيتهم ،عندها تكون البئرر الررحم الرذي يلردهم مرن
جديد لحياة جديدة.
تتقاطع المسرحية في محطرات كثيررة مرع قصريدة درويرل ،فقرد وردت فري المسررحية
إشررارة لصررورة القمررر الررذي يعلررو البئررر فرري ظلمررة الليررل ،وكررذلش كانررت قصرريدة درويررل
تعطينا الصورة نفسرها" ،أيها القمر المحلق حول صورته التي لن يلتقي /أبدا بها"(،)1
و الصوت الذي كان يالحق شخصيات مسرحية "البئر" هو الصوت الرذي ذكرره درويرل
"والح الصوت /صوتك صورة حجرية للحاضر المكسثور"( ،)2و قادتنرا السراللم الضريقة
عند "زينب" إلى سلم درويل " وسلمي قرب السماء"

()3

و أخرذتنا المسررحية فري حكايرة

الجرردة عنرردما سررقط نجررم الحكايررة لكررالم درويررل " وقلثثل للثث:كرال :سثثالما يثثا كثثالم الجثثدة
العفوي /يأخ:نا إلى أيامنا البيداء تحل نعاسثنا"( ،)4وصرورة األم فري المسررحية وهري
تلجأ لر " الباصر" من أجل عرالج ابنهرا "طرارم" يرذكرنا بالصرورة التري ذكرهرا درويرل فري
القصرريدة " كثثن حثث:راا هنثثا وضثثعتك أمثثك قثثرب بثثاب البئثثرل وانصثثرفل إلثثى تعويثث:ة"(،)5
وذكرتنا مثلثات "زينب" التي كانت ترسمها علرى جريردة "سرمير" وسرريرها المثلرل الشركل،
بمثلررل درويررل "كبثثرت لثثيال فثثي الحكايثثة بثثين أضثثالع /المثلثثث :مصثثر سثثوريا وبابثثلل
ههنثثثا"( ،)6وكم ررا ان الكاتب ررة ف رري نص ررها تش ررير لدالل ررة البئ ررر /األنث ررى الت رري ترف ررد الحي رراة

()1درويش،محمود:األعمالالجديدة،رياضالريسللكتبوالنشر،2009،ص .335
()2المرجعالسابقنفسه،ص 336
()3المرجعنفسه .
()4المرجعنفسه .
()5المرجعنفسه،ص.337
()6
المرجعالسابقنفسه.
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بالحي رراة ،متفق ررة م ررع المعن ررى ال ررذي رآه دروي ررل للبئ ررر /األرض /ال رروطن /فلس ررطين " كثثثن
أخيا واذهب معي لنصيح بالبئر /القديمة  ...ربما امتألت كأنثى بالسماء"(.)1
 -3العنوان الفرعي:
سررنتوقف عنررد عن روانين فرررعيين للرروحتين تبوأتررا موضررعا بؤريررا فرري الررنص ،فاللوحررة
األولررى" فرري البرردايات األولررى لتفررتح األشررياء ،كرران األطفررال يغنررون" هرري فاتحررة الررنص
المسرررحي ،و عبررر هررذه اللوحررة يمسررش المتلقرري الخيرروط األولررى لمسررار الشخصرريات فرري
فضررائها النصرري ،بينمررا اللوحررة السررابعة " فرري البئررر القررديم (هكررذا) ،سررقط الررنجم ،وكانررت
الحكايررة" عمليررا تعتبررر لحظررة النررزول مررن الهرررم الرردرامي وص روال إلررى نهايررة األحررداا ،و
لعلر ررش الحظر ررت تشر ررابه التركير ررب اللغر رروي للعن ر روانين ،فكالهمر ررا يبر رردآن بشر رربه جملر ررة جر ررار
ومجرور بحرف الجر " في" الظرفيرة التري تردل علرى مكران(في البردايات /فري البئرر) ،ثرم
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 كبرراعم الزهرر النرردي ،و تزهرر الررروح ،ويخضرر األمررل ،إنهرا الحيرراة
تشررع بريقررا وسررحرا ،لكررن فرري المقابررل هنررات زمررن يخرررس فيرره الغنرراء ،و يتحررول اخض ررار
العمر إلى يباب ،وكرل مرا كران مشررقا والمعرا يهروي كرالنجم داخرل بئرر قديمرة ،معطلرة ال
ماء فيها وال حياة؛ لتبدأ ثرثرة الحكايات عن الموت والفناء ،ويمكن عرضها علرى المربرع
السيميائي بالشكل التالي:

()1المرجعنفسه،ص 338
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البئر القديم

البدايات األولى

(لم) تتفتح األشياء

(لم) يسقط النجم

عالقة تضاد :البدايات األولى  /البئر القديم
فالبئر هو نهاية لهذه البداية  ،لذا نعتبره ضد البدايات األولى
عالقة التضمن :البدايات األولى /لم يسقط النجم  ،البئر القديم /لم تفتح األشياء
عالقة شبه تضاد :لم يسقط النجم /لم تتفتح األشياء
عالقة التناق

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

و هك ررذا تتأك ررد الض رردية ب ررين عنر رواني الل رروحتين م ررن خ ررالل العالق ررة الس رريميائية الس ررابقة،
فاألطفررال أزهررر رنرراوهم فرري اللوحررة األولررى ،وأنبتررت ب رراءتهم دالالت البرردايات وروعتهررا
وطهره ررا وبراءتهر را ،وجماله ررا ،إال أن الحي رراة ال تبق ررى عل ررى ح ررال ،فه رري تتض ررمن الفن رراء
(يسقط النجم) ،وال بد من نهايات للبدايات ،و سقوط وذبول للتفرتح واالزدهرار ،وال برد أن
يأتي يوم يتوقف فيه الغناء ،و يمكن تمثيل مستويين تتحرت الشخصيات عبرهما.
تقع الشخصيات في النص برين مسرتويين :مسرتوى الحيراة الصراعد ،ومسرتوى الفنراء
الهابط ،وبينهما تحاول األجسراد أن تجرد خالصرها وهرذا مرا نالحظره فري اللروحتين اللترين
جاءتا بعد اللوحة السابعة (يرا طيررة طيرري) و لوحرة ( رربرة) لكرن الرزمن يأخرذ مسراره ،و
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يصررل لنهايررات (أمثولررة ال ارعرري) الررذي يررورد إبلرره ومواشرريه مررن البئررر القديمررة ،مررآل كررل
البدايات.
 -2سيميائية اإلرشادات المسرحية:
ظه رررت فر رري الد ارسر ررات المسر رررحية مص ررطلحات كثي ر ررة مثر ررل :مالحظر ررات الكاتر ررب،
اإلشارات المسرحية ،اإلرشرادات اإلخراجيرة ،اإلرشرادات الركحيرة ،التوجيهرات المسررحية،
النص الثانوي ،النص الفرعي ،النص المرافق ،و كلها مسميات تدل على مفهوم واحرد،
و ه ررو الك ررالم الوص ررفي ال ررذي يدون رره الكات ررب ف رري نص رره المس رررحي ،ش ررارحا في رره بعر ر
الجزئيررات المرئيررة الترري تزيررل اللررب

أو تزيررد المعنررى توضرريحا ،وررررم أنهررا تقنيررة كتابيررة

اسررتعملها الكترراب المسرررحيون حررديثا ،حيررل تشررير الد ارسررات أنهررا عرف رت فرري منتصررف
القرن التاسع عشر ،بينما لرم تعرفره النمراذج المسررحية الكتابيرة الكالسريكية ،إال انره شراع
اسررتعماله فيمررا بعررد ،إلررى أن صررار نصررا مسررتقال بررديال عررن الررنص المسرررحي التقليرردي
المعروف في بع

التيارات المسرحية الحداثية.

و يعتبر "رومان انغاردن" ( )R.Ingardenأول من انتبه ألهمية اإلرشرادات وقرام
بدراستها ،واعتبر اإلرشادات المسرحية نصا فرعيا داخل النص الرئي  ،فالعمرل األدبري
عند "جراردن" يتكرون مرن نصرين "األول هرو الحروار الرئيسري ،واآلخرر هرو الرنص الفرعري
أو اإلرشررادات المسرررحية"( ،)1معتب ر ار أن الح روار يقرروم بوظيفررة لغويررة ،بينمررا اإلرشررادات
تقوم بوظيفة بصرية ،والذي يصرفه بأنره إعرادة إنتراج العمرل الردرامي ،فثمرة فرارم جروهري
بررين النصرين "يتمثررل فرري طريقررة التعبيررر الجديرردة الترري يقرروم عليهررا العرررض المسرررحي ،إذ
فيه يتحول الحوار من مجرد كلمات إلى حروار حري خرالل عمليرة التمثيرل"
()1

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

.18-17
()2

()2

ممرا جعرل

المرجع نفسه،

.18
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"إيسررلن" فرري كتابرره (مجررال الرردراما) يعلرري الررنص الفرعرري ،ويبرررز أهميترره علررى الح روار،
معلال ذلش كون المسرح فنا يعرض ويشاهد.

()1

إن اإلرش ررادات المس رررحية تنش رريء الفض رراء ال رردرامي ف رري ال ررنص ،وتؤثث رره بالزم رران
والمكان والشخو

 ،وبكرل مرا مرن شرأنه خلرق صرورة متكاملرة لفضراء األحرداا بعناصرره
الكت رراب المس رررحيين فيس ررهبون ف رري ذك ررر ال ررديكور

الدرامي ررة ،ويبل ررو الحم رراس عن ررد بعر ر

واإلضرراءة واالكسس روارات و الررزي وأفعررال الشررخو
بالش رركل ال ررذي ين ررزعج من رره بعر ر

وتحركرراتهم داخررل الفضرراء النصرري،

المخ رررجين والقر رراء ويج رردون أنه ررا تح ررد م ررن اب ررداعاتهم

وتؤطرهرا ،وتعيرق انسرريابية القرراءة ،إال أنهرا تبقررى ريرر ملزمرة لهررم ،فهري إن جراز التعبيررر
اقتراحات الكاتب إلخرراج نصره فرجويرا ،وتشركيل الصرورة المرئيرة كمرا يتخيلهرا وكمرا يريرد
اآلخرين تخيلها.
وتأتي األهمية السيميائية لإلرشادات باعتبارها نصا فرعيا إلى جانب نرص الحروار
من جهة ،ومن جهة أخرى الرتباطه بالشخصية النصرية ،فرر"الشخصية هري نقطرة الثبرات
الترري تتوحررد عنرردها العالمررات المتفرقررة"

()2

فرري الررنص أو العرررض؛ لهررذا فررالنص الفرعرري

ك ررنص واص ررف يحم ررل بع رردا س رريميائيا عن رردما تتح ررول اإلرش ررادات إل ررى رم رروز وعالم ررات
وأيقونررات لغويررة أو بصررية دالررة ،تحمررل فرري طياتهررا رسررائل مكثفررة المعنررى ،والترري تتفكررش
بررالقراءة والتأويررل لحظررة التقرراء المتلقرري بررالنص ،وتفجيررر ك روامن المعنررى فرري عمررق لغررة
حر روار الشخص ررية ،مم ررا يس رراعد عل ررى فه ررم الشخص ررية وتجس رريدها ف رري المتخي ررل العقل رري،
بأبعادها الجسمانية والثقافية واالجتماعية.
يحفل نص "البئر" بالنص الموازي ،وقد حرصرت الكاتبرة علرى أن تكرون دقيقرة فري
ذكر وتحديد حركات الممثلين وأفعالهم ،وكل ما من شأنه أن يزيل اللب  ،كما أوضرحت
()1
()2

ينظر :معال  ،نديم :لغة العرض المسرحي ،دار المدى للنشر والطباعة والتوزيع،2004،
المرجع السابق نفسه،

.141
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الغنرراء الشررعبي بحركاترره الفلكلوريررة ،واأللعرراب الشررعبية وكيفيررة لعبهررا ،و اقترحررت أل روان
اإلضاءة وأزياء الممثلين والديكور ،وحتى نقف على وظيفرة الرنص المروازي فري مسررحية
" البئررر" فىننررا سررنكتفي بتحليررل اللوحررة األولى(فرري البرردايات األولررى لتفررتح األشررياء ،كرران
األطفال يغنون) لكثرة النصو
م

الموازية والتي لن يسعنا اإلحاطة بها جميعها.

النص الموازي

1

يدخل ممثالن ...يغنون ،يردد

الوظيفة

الصفحة

الحوار

حركة

83

أرنية

2

كلمات األرنية مفككرة وتترداخل بصرعوبة

وصف

بالغة
3

يقف  ...يتابعان المشهد

حركة

4

بنشوة نتيجة االندماج

انفعال

النص الموازي

الوظيفة

5

بذات النشوة ينتبه ويق أر

انفعال

6

مستدركا

وصف

7

مستغربة

انفعال

8

بسخرية

انفعال

9

بسخرية أكبر

انفعال

 10ساخرة

انفعال

 11يجاريها في ال أري ...متسائال  ...يبحل

انفعال

 12تعجبها الفكرة

انفعال

 13مستمتعا

انفعال

 14يلهو بالالفتة يحاول أن يقرأها

انفعال

 15يغني

انفعال

 16ساخ ار

انفعال

 17برهة صمت

حركة

 18يغني

انفعال
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84

85

86

 5حوارات

 11حوا ار

 14حوا ار

 19في جو األرنية
 20على مض

وصف انفعال

 ...برهة صمت

87

 12حوا ار

انفعال/حركة
وصف/انفعال

 21يعود لسرنية..يسكت
 22بعصبية

انفعال

 23باستغفال

انفعال

 24يهم بالخروج

حركة

 25تناوله نقودا بحيل تبدو في موقع القوة

حركة

 26يقلدها ...يضع النقود في جيبه

حركة

 27بتحبب ...بقوة...

حركة

 28يغني...يتوقف

انفعال

 29تقترب منه وتصفق

حركة

 30يصفق

حركة

 31يصفقان معا وكأنهما يلعبان

حركة

 32يتوقف عن الحركة

حركة

88

90

 9حوارات

 11حوا ار

 33يحاول إرضاءها

حركة

91

 7حوارات

 34مستنك ار

انفعال

92

 6حوارات

 35تضحش بغرور

انفعال

 36مسرورا...يتوقف

انفعال

 37منتشية

انفعال

 38بندم وحزن

انفعال

 39مستنكرة

انفعال

 40رافضا بقوة

انفعال

 41يقتربان ...يتواجهان ...يلعبان...

حركة
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93
94
95

 11حوا ار
 7حوارات
لعبة

نالحررا مررن خررالل هررذا الرصررد أن الررنص الم روازي جرراء ارصرردا حرراالت االنفعررال
أكث ررر م ررن ح رراالت الفع ررل والحرك ررة المس رررحية للممثل ررين ،ويع ررود ذل ررش ك ررون االنفع ررال ه ررو
الباعررل األساسرري للحركررة فرري الررنص ،فالغنرراء انفعررال داخلرري يظهررر علررى شرركل حركررة،
والتص ررفيق حرك ررة ج رراءت نتيج ررة انفع ررال ،وق ررد اعتبرن ررا الص ررمت والس رركوت حرك ررة ول رري
تشر ركال ،كم ررا أنن ررا نالح ررا أن اإلرش ررادات
انفع رراال لكونهمر را ج رراءا بع ررد حرك ررة ،والنع رردامها م
المسرررحية مقارنررة بررالحوار كثي ررة نسرربيا ،ففرري الصررفحة  84حيررل كانررت بدايررة الح روارات
نجد أن اإلرشادات جراءت متسراوية فري عرددها مرع عردد حروارات الشخصريات ،و يتكررر
األمر في صفحة  85حين ذكرت الكاتبة تسع نصو

موازيرة مقابرل أحرد عشرر حروارا،

واألمرر يشريع فري الرنص حيرل ال يوجرد فررم كبيرر برين عردد النصرو

الموازيرة و حروار

الشخصيات.
وإذا مررا رصرردنا اإلرشررادات المسرررحية حسررب رويررة الكاتبررة اإلخراجيررة فىننررا نقسررمها
على النحو اآلتي:
 إرشادات مسرحية متعلقة بالممثلين والشخصياتحيررل ذكرررت انفعرراالتهم وحركرراتهم وإيمرراءاتهم ،ووصررفت حركررات األلعرراب و الرقصررات
الشعبية " ،يدخل األطفال و هم يلعبون و ينشدون أرنية تراثية ،تنقسم المجموعرة االولرى
إلى قسمين :قسم يؤديه الولد الذي يرتردي قنراع الرذئب ،ويقرف فري صرف بمفررده ،والقسرم
الثراني تؤديره الفتراة التري ترتردي قنراع األم ،وينضرم إليهرا األطفرال علرى شركل سلسرلة ،مرا
أن تتكر ر رررر كلمر ر ررات األرنير ر ررة فر ر رري شر ر ررطرها األول ،إال ويتر ر رروزع األطفر ر ررال فر ر رري التشر ر رركيلة
السررابقة"

()1

كمررا اقترحررت أزيرراءهم " ترردخل صررباح فرري لبرراس عررادي تمامررا ،وتضررع فرروم

()1آمنةالربيع،األعمالالمسرحية،ط،2سوريا:دارالفرقدللطباعةوالنشروالتوزيع،2015،ص.113
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رأسها رطاء طويال نسبيا"

()1

وقد أحاطت الكاتبة بتفاصريل تتعلرق بشخصرياتها وذكرتهرا

بشكل دقيق.
 إرشادات مسرحية متعلقة بالفداءأثثت الكاتبة فضاءها عبر النصو

الموازية للنص ،في المكان الذي رأت أنره يسرتحق

التأثيل ،بينما عرت أرلبه ،فقد اقتصر تأثيثهرا علرى بيرت زينرب و سرمير كمرا فري الرنص
الموازي التالي:
 " س ررير مثلررل متحرررت ،يوضررع عليرره شرشررف و مخرردتان ملونترران ،كرسرريان متقررابالنتتوسررطهما طاولررة مثلثررة الحجررم ،لوحررة إشررارية مثلثررة مكترروب عليهررا بخررط طفررولي مقررروء:
الساللم الضيقة والعصفور"
و ذكرت بع

()2

األدوات للداللة على البحر أو الساحل

 " -شبات الصيد موزعة بال عناية ،مجدافان قديمان "

()3

كم ررا اعتن ررت بوص ررف مك رران البئ ررر و ق ررد رأت أن تؤثث رره بطريق ررة تجريدي ررة فج رردار الخلفي ررة
عبرارة عرن "سرتارة بيضرراء يروزع علرى الخشرربة نموذجرا للبئرر ،وشررجرة قديمرة يرنعك
على الجدار"

()4

أما بالنسبة للزمان فقد أشارت إليه برموز مثل الضباب والظالم والقمر.
 -إرشادات مسرحية متعلقة بالسينوغرافيا

()1المرجعالسابقنفسه،ص.97
()2المرجعنفسه،ص.103
()3المرجعانفسه،ص.115
()4
المرجعنفسه،ص .129
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ظلهررا

اعتن ررت الكاتبر ررة بىظهر ررار تص ررورها إلضر رراءة العر رررض والم ررؤثرات الصر رروتية ،وقر ررد اهتمر ررت
بىظهار التفاصيل ،ويمكننا تلخيصها بالصورة التالية كما في الجدول:
اللوحة

المؤثرات الصوتية

اإلضاءة

1

االضاءة تميل إلى الظالم بشكل تدريجي.

2

 -اإلضاءة عادية.

أرنية شعبية
نس ررمع ص رروت أي رراد ت رردم األرض ،وتنش ررد

 اإلض ر رراءة تتالش ر ررى تمام ر ررا ،دخ ر رران يكث ر ررف حناجر النساء والرجال نغمة واحردة حزينرةالخشر ر رربة كلير ر ررا ،اإلضر ر رراءة تتر ر ررداخل بر ر رراللونين و ثقيلة و مؤثرة.

األزرم واألصفر.

 -يتص ر ر رراعد الم ر ر ررؤثر الص ر ر رروتي الخ ر ر ررا

3

بنشرريد رقصررة الرردان المرباطيررة ،مررع مررؤثر
صوتي يوضح صراخ رجل يبكي بوجع.

-

 اإلضر ر رراءة تختلر ر ررف ،يتصر ر رراعد صر ر رروتنسوة بلغطهن وثرثرتهن المجانية عنها.
4

اإلض ر رراءة تمي ر ررل لم ر ررا ب ر ررين الل ر ررونين األب ر رري

5

 " -اإلضاءة بحرية"

 " -ص رروت إيق رراع رقص ررة ال رردان يب رردأ ف رري

" -اإلضاءة تدريجيا تزداد زرقتها"

الظهور"

" -اإلضاءة تصير فوضوية

 " -م ررؤثر ص رروتي ألمط ررار رزير ررة ورعر ررد

6

أرنية شعبية

واألزرم.

وبرم"

-

" ضررباب فرري عمررق المنصررة ،تبرردأ اإلضرراءة
بالظهور لتشف عن عدد من نساء الحارة"

7

 " -إضاءة قمرية"

" تصر رراعد إيقر رراع طبر ررل خفير ررف ويتالشر ررى

" -اإلضاءة ضبابية"

الضوء تدريجيا"

 "يتكاثف الضباب فوم الخشبة"8

" مررؤثر ص رروتي لخريررر الم رراء ،و م ررؤثرات

59

صوتية متباينة لليل مظلم مخيف"
9
10

" تخف ر ررت اإلض ر رراءة ت ر رردريجيا و ف ر رري منش ر ررور  -أرنية شعبية
ضوئي يدخل طارم"

 " -مؤثر صوتي حزين لنغمة األسر"

 " -الروية ضبابية ورير واضحة"

 " -مر ر ررؤثر صر ر رروتي ألص ر ر روات الحش ر ر ررات

 "يتك ر ر ر ر رراثف ال ر ر ر ر رردخان وتت ر ر ر ر ررداخل أضر ر ر ر ر رواء أثنر ر رراء اللير ر ررل ،مر ر ررواء القطر ر ررط ،ويتصر ر رراعدالفواني "
" -الحرك ر ر ر ررة تتجم ر ر ر ررد ،الفر ر ر ر رواني

الضباب يغرم المكان"

بترنيمات مختلفة نغمة األسر الحزينة"
مض ر ر ر رراءة " - ،أص ر ر ر ر ر ر ر ر روات لهمهمر ر ر ر ر ر ر ر ررات مختلفر ر ر ر ر ر ر ر ررة

قادمة...صروت برروم وطبرل ثقيررل ...مررؤثر
صر ر ر رروتي للب ر ر ر رررم والرعر ر ر ررد ،يب ر ر ر رردأ س ر ر ر ررقوط

المط ر ررر ...م ر ررؤثر ص ر رروتي لحرك ر ررة جن ر رراح
الطيررور يتررداخل مررع الهمهمررات و هررو مررا
زال يزعق"

م ررن خ ررالل ه ررذا االس ررتعراض ن رررى مق رردار احتف رراء الكاتب ررة بالس ررينوررافيا ،إليمانه ررا
بأهميتهررا فرري نجرراح العرررض ،و كونهررا عالمررات تكثررف الداللررة ،وتلررون الررنص باإليحرراء،
وقد اقترحت أن تكون اإلضاءة المعبررة عرن نصرها متمثلرة فري لرونين :األبري

واألزرم،

و الاللون :الظالم ،كما أن النص – كما هو العرض أيضا -نص احتفالي شركل الغنراء
والفلكلررور واإليقرراع فضرراء تتحرررت العناصررر الدراميررة والمسرررحية فيرره ،مررؤثرة فرري بعضررها
البع

من خالله ،فالفعل المسرحي قائم على ثيمة الغناء أوال وأخيرا.
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المبحث الثاني :سيميائية الشخصية في نص "البئر":
تعتبر الشخصية()1الدراميرة عنصر ار هامرا مرن عناصرر الرنص المسررحي ،و يعنرى
الكاتررب باختيررار شخصررياته الترري يرردور حولهررا الحرردا ،ويتفاعررل معهررا ،حيررل يررؤطر كررل
شخصية في نصه بىطارها الخا

من حيل سماتها العامرة وتكوينهرا الجسرمي والنفسري

والثقر ررافي ،وبعر رردها االجتمر رراعي ،فلكر ررل شخصر ررية فر رري الر ررنص مسر ررارها ووظيفتهر ررا ،تر رردفع
األحداا ،وتشيع الحركة ،وتؤزم الحبكة وصوال للنهاية.
لقد تعددت اآلراء في دراسة الشخصية ،انطالقا من الفلسرفة التري تناولتهرا كجروهر،
وصوال إلى الدراسات البنيوية التي جعلت منها بنية لغوية مكتفية بذاتها.
ش ر رررح "ه ر ررامون" ف ر رري كتاب ر رره (س ر رريميولوجية الشخص ر رريات الروائي ر ررة) أفك ر رراره ال ارئر ر ردة
وتصرروراته حررول الشخصررية ،مؤكرردا انهررا بنرراء خررالص مررن قبررل القرراري ،فهرري ال تنتمرري
لنسررق سرريميائي ،إنمررا عالمررة ضررمن نس ررق الررنص تكتمررل لحظررة اكتمالرره ،وال تحي ررل إال
لنفسررها ،لهررذا فالقرراري يحرردد فعاليتهررا بمررا يملررش مررن مرجعيررات ثقافيررة وفكريررة ،والشخصررية
لدي رره دال يش ررمل الس ررمات ،و تتخ ررذ العدي ررد م ررن األس ررماء والص ررفات الت رري تح رردد هويته ررا،
ومدلول يتعلق بالمعنى ،باعتبرار مرا يقولره الرنص عنهرا أو مرا تقروم بره مرن سرلوت وأفعرال
من خالل عالقات التشابه والتقابل والت ارترب والتوزيرع التري تربطهرا بالشخصريات األخررى
وببقي ررة عناص ررر الس رررد ،سر رواء م ررن داخ ررل ال ررنص أم م ررن خارج رره واعتم ررد "ه ررامون" ف رري
تصنيفه للشخصية على معيار كمي ،وهو كرم المعلومرات التري تصرف الشخصرية وتبررز
()1

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

(الممثل) لدقتهما السيميائية وهذا ما نلمسه في دراسات آن أوبرسفيلد.
ينظر:
 -علوش ،سعيد  ،مرجع سابق ،ال

.125

 أوبرسفيلد ،آن( ،)1982قراءة المسرح ( ،ترجمة :مي التلمساني) ،ط ،2القاهرة :و ازرة الثقافة مهرجان القاهرةالدولي للمسرح التجريبي،

. 79-67
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هويته ررا ،ومعي ررار كيف رري وهر رري المعلوم ررات الت رري تكش ررف الشخصر ررية م ررن خ ررالل أفعالهر ررا
وسلوكها ،ولشخصية هامون ثالثة أنواع:
 الشخصر ررية المرجعي ر ررة وه ر رري الت ر رري تمث ر ررل الشخص ر رريات التاريخي ر ررة ،واألس ر ررطورية،
والمجازية واالجتماعية ،وهي ذات أبعاد ثقافية ثابتة في المجتمع

()1

 الشخصررية اإلشررارية الترري تشررير لحضررور المؤلررف أو القرراري أومررن ينرروب عنهمررا
في النص كالراوي والرسام والفنان ورير ذلش مما يصعب اإلمسات به

()2

 الشخصر ررية االسر ررتذكارية قر ررد تكر ررون جملر ررة أو كلمر ررة أو فق ر ررة ،وظيفتهر ررا تنظيمير ررة
وترابطير ررة ،وهر رري عالمر ررة إلثر ررارة ذاك ر ررة القر رراري ،مثر ررل الحلر ررم واالعت ر رراف والتمنر رري
والتكهن ،واالستشهاد باألسالف ،هي عناصر و صرور تمثرل شخصرية لهرا ذاكررة
من خالل تخيالت القاري وتأثره(.)3
و تعتبر نظرية "هامون" في دراسة الشخصية من أهم النظريرات الحديثرة فري وقتنرا
الحالي ،فلم تظهرر نظريرة جديردة تزيرد علرى مرا جراء بره ،وبهرذا يكرون "هرامون" قرد خطرى
خطوات واسعة في دراسة الشخصية ،مسرتفيدا مرن منراهج مرن سربقوه ،فقرد حردد "هرامون"
مفهوم الشخصية بدقة عندما اعتبر الشخصية دليال لغويا يتكون من دال ومدلول يسرتقل
عن المرجرع ،كمرا أن الشخصرية ترؤدي وظيفرة إرسرالية شرأنها شرأن اللغرة ،وبرذلش نسرتنتج
أن منطل ررق نظريت رره ه ررو عل ررم اللس ررانيات ،فالشخص ررية لدي رره له ررا وظيف ررة نحوي ررة مرتبط ررة
بررالنص ،و أدبيررة الرتباطهررا بررالواقع الثقررافي والجمررالي الررذي ينتمرري إليرره الررنص ،ويكررون
فعل القراءة بمثابة إنتاج لها.

()1

هامون ،فيليب ،سيميولوجية الشخصيات الروائية(( ،)2013ترجمة :سعيد بنكراد) ،دار الحوار للتوزيع والنشر،
.25-24

()2
()3

المرجع السابق نفسه،
المرجع نفسه،

.24

.25
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يمكر ررن للمتلقر رري أن يتوصر ررل للسر ررمات العامر ررة للشخصر ررية عر ررن طرير ررق اإلرشر ررادات
النصررية الترري يضررعها الكاتررب ،بينمررا بع ر

السررمات العميقررة ال يمكنرره معرفتهررا إال مررن

خالل ما تقوم به الشخصية من أفعال داخرل الرنص ،ومرن خرالل ردات أفعالهرا ومسرارها
فرري الحرردا الرردرامي ،فالوظيفررة السررردية للشخصررية تررتم فرري لحظررة مماثلتهررا لشخصرريات
المجتمع ولري

أدو ارهرا فري الرنص ،فيمكننرا التعررف علرى سرمات الشخصريات مرن ناحيرة

الطيب ررة والش ررر والخب ررل والطم ررع والخ ررداع والص رردم والبخ ررل والش ررجاعة ،لحظ ررة م ررا أش ررار
تحركها داخل النص بتلش المعاني.
ظهرت شخصيات نص "البئر" انعكاسا لشخصيات المجتمع العمراني ،وقرد حملرت
الكاتب ررة نس رراء "البئ ررر" أعب رراء الحي رراة ،و تناقض رراتها ،و س ررعيها إليج رراد مكانته ررا المفق ررودة،
فلطالمررا اعتيبرررت قضررية الم ررأة و وضررعها فرري المجتمعررات وحقوقهررا المهضررومة و فقرردان
مكانته ر ررا ف ر رري الحر ر ررات الع ر ررالمي و دوره ر ررا ف ر رري الحض ر ررارة ،م ر ررن اه ر ررم القض ر ررايا اإلنس ر ررانية
المعاصررة ،الترري ترردين لهررا ذاكررة الترراري  ،وتحررتفا بنمرراذج تمررردت علررى الواقررع و حفرررت
كفاحها في سبيل إثبات وجودها.
داللة أسماء الشخصيات:
تعد التسرمية عنصرر سريميائي مررتبط بالشخصرية ،يعطيهرا ملمحرا ذاتيرا يتعرالق مرع
ري ر رره مر ررن العالمر ررات فر رري النسر ررق السر رريميائي العر ررام للشخصر ررية مر ررن جهر ررة ،والعناصر ررر
الس رريميائية األخ رررى ف رري ال ررنص أو الع رررض الفرج رروي م ررن جه ررة أخ رررى ،وكم ررا تعلم ررون
فالتس ررمية ف رري التر رراا العرب رري له ررا دالالت تح رردا عنه ررا ق ررديماو الج رراحا ف رري أكث ررر م ررن
موضع ،كما أشار "هامون" إلى أسماء الشخصيات واعتبرها دوال تحيرل علرى مردلوالتها،
ولررذلش نجررد االهتمررام بأسررماء الشخصرريات الترري ال شررش أن الكاتبررة اختارتهررا عررن قصررد،
لتش ر ررير إل ر ررى دالل ر ررة معين ر ررة ي ر رروحي به ر ررا االس ر ررم ،ويمكنن ر ررا تتب ر ررع مع ر رراني ودالالت أس ر ررماء
شخصيات نص "البئر" على النحو اآلتي:
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 )1نصيب:
ورد فري المعجرم معنرى كلمررة " النصريب" الحرا مرن كررل شريء( ،)1وقرد ترم اإلشررارة
للكلمة نفسها داخل النص بالمعنى نفسه
 " صباح :ولماذا أنت منزعج يا نصيب؟نصيب (بسخرية أكبر) :نصيبي"

()2

وبالتررالي نسررتنتج أن نصرريبا يمقررت حظرره العرراثر ،و يبرردو أنرره ريررر محظررو فرري حياترره،
بسبب فقره وعائلتره التري يتوجرب عليره تروفير المعيشرة المناسربة لهرم ،والتصردي للمشراكل
التي تواجههم.
 )2صباح:
الصباح هو أول النهار ،وهو الصبح كما في اآليرة الكريمرة " والصربح إذا ترنف "
و اإلصررباح فرري قولرره تعررالى " :فررالق اإلصررباح"

()3

وجميعهررا تعنرري النهررار الررذي يعقررب

الليررل ،و بهررذا فداللررة اسررم صررباح يررذكرنا بالعتمررة ،و تمرررد الضرروء وسررطوته عليهررا ،ففيرره
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.
 )3زينب:

()1أنيس،إبراهيموآخرون،المعجمالوسيط،مرجعسابق،ص.965
()2الربيع،آمنة:مرجعسابق،ص.85
()3
سورةاألنعام،اآلية .96
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ورد في المعجم من معاني كلمة "زينرب" شرجر حسرن المنظرر طيرب الرائحرة ،وبره
سررميت الم ررأة( ،)1و شخصررية " زينررب" فرري الررنص ،تتوافررق لحررد بعيررد مررع هررذا المعنررى،
فالش ررجرة بمطلقه ررا ه رري رم ررز األنوث ررة والمر ررأة ،و يبل ررو تط ررابق الص ررورة إذا كان ررت الش ررجرة
مثمرة ،ويبدو أنها شجرة عطرية ال تثمر ،كر" زينب" التي لم تنجب.
 )4بلقيس:
ي ررتبط اسررم "بلقرري " بمرجعيررة تاريخيررة و دينيررة ،حيررل يحررتفا الترراري فرري ذاكرترره
باسم أقوى ملكة عربية عرفتهرا األمرم السرابقة ،وقرد تضراربت اآلراء حرول عالقتهرا برالنبي
سررليمان ،لكنهررا تتفررق أنهررا كانررت ام ررأة ذات شخصررية قويررة ،أثبتررت فردانيتهررا ،و قرردرتها
على إدارة مملكة سبأ التي شهد لها التاري بأنها كانت فري عهردها مرن أرنرى الممالرش و
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
االنعتررام ،النجمررة الترري سررقطت فرري البئررر ،لكنهررا اعتلررت السررماء ،محتفظررة بكينونتهررا و
فردانيتها.
 )5طارق:
يررأتي معنررى "الطررارم" فرري المعجررم اآلترري لرريال ،و "طرررم" الررنجم :طلررع لرريال ،وهررو
النجم الطارم( ،)2و شخصية "طارم" في النص ،قد تررتبط برالنجوم والليرل ،فهرو بحالتره
الوجدانيررة والعقليررة أشرربه بكررائن سررماوي ،ال يهمرره مررن الحي راة إال اللعررب والغنرراء والرررقص
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.
()1المرجعالسابقنفسه،ص.427
()2
المرجعنفسه،ص .582
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مالمح شخصيات "البئر":
للشخصيات عدد من المالمح والسمات ذات بعد عالماتي واضح في النص:
المالمح الجسدية:
ويقصررد به را الصررورة الماديررة الخارجيررة للشخصررية ،جنسررها لونهررا طولهررا وعرضررها
وكررل مررا يصررور الشخصررية مررن الخررارج ،و لهررذه المالمررح دالالتهررا داخررل الفعررل الرردرامي
الذي تنه

به الشخصية ،و على الكاتب الدرامي أن يضع في حسبانه مطابقة الداللرة

الجسررمانية لكررل شخصررية حسررب الرردور الررذي تررنه

برره داخررل الررنص المسرررحي ،إال أن

كاتبررة "البئررر" لررم تهررتم كثي ر ار بالسررمات الجسرردية لشخصررياتها ،و اكتفررت بررذكر أعمارهررا،
فنصيب في الخمسين ،وصرباح فري األربعرين ،وزينرب فري الثالثرين ،وطرارم فري الثالثرين
أيضرا ،وبلقرري

ذات األربعرة عشرر ربيعرا ،و يعررود اكتفراء الكاتبررة بهرذه المالمررح الجسرردية

البسر رريطة؛ كر ررون إظهر ررار مالمحهر ررم الجسر رردية لر ررن ير ررؤثر فر رري طر رررح القضر ررية االجتماعير ررة
اإلنسانية التي تناولتها في النص.
المالمح االجتماعية:
إن الملمح االجتماعي مرن حيرل انتمراء الشخصرية لطبقرة اجتماعيرة مرا(فقير/ثري)
(عبررد/أمير أو ملررش) (متزوج/أعررزب /مطلررق) وريرهررا مررن التصررنيفات االجتماعيررة ت ردفع
الشخصيات للحرات داخل النص الدرامي بثقلهرا االجتمراعي الرذي رسرم لهرا الكاترب ،ممرا
يجعل لكل شخصية من هذه الشخصيات سلوكا ثقافيا ونمطا معيشيا خاصا بهرا ،يميزهرا
عمن سواها ،وقد يكرون النتمائهرا االجتمراعي أثرر فري لغتهرا وبعردها الجسرماني والنفسري؛
فلكررل شخصررية حررات مختلررف فرري عالمهررا الرردرامي داخررل الررنص المسرررحي .و نتبررين مررن
خرالل مالمرح شخصريات "البئرر" مرا يظهرر أطرهرا االجتماعيرة ،فالشخصريات تتحررت فرري
فضاء أسرة قروية ،يمتهن األب مهنة الصيد بعد تقاعده ،واألم تتحمرل معره أعبراء النفقرة
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علررى األس ررة مررن خررالل بيررع الخبررز الررذي تتشررارت مررع نسرراء القريررة فرري خب رزه ،و "زينررب"
الزوجة األمية الشابة التي ضجرت من سرلبية زوجهرا "سرمير" المثقرف ،و "بلقري " االبنرة
الصغرى الطفلة الحالمة التي تلهو وتلعب وال تريد سروى الغنراء للحيراة ،و"طرارم" االبرن
الثاني للعائلة الرذي يتكررر نعتره داخرل الرنص بصرفة "المجنرون" ،و شخصرية "نصريب" و
"صر ررباح" و"زينر ررب" خاضر ررعة فر رري بعر رردها االجتمر رراعي بر ررالفكر العر ررام لقرير ررة الملر ررح التر رري
يقطنونه ررا ،فه ررم يمثل ررون الفك ررر الق ررروي ال ررذي ي ررؤمن بخ ارف ررات الس ررحر والش ررعوذة و ق رروة
"الباصر ررر" التر رري بىمكانهر ررا أن تسر رراعدهم فر رري حر ررل مشر رراكلهم ،كمر ررا أن حير رراة الفقر ررر التر رري
يعيشونها تجعلهم محملين بأعباء الحياة والعيل.
المالمح النفسية:
يردخل المرزاج (سررعة البكرراء ،التررأثر ،الغضرب الشررديد ،االسرترخاء ،الحررزن ،الفرررح)
الر ررذي يظهر ررر علر ررى الشخصر رريات ضر ررمن المالمر ررح النفسر ررية ،وير ررأتي هر ررذا العامر ررل نتيجر ررة
الملمحررين السررابقين الجسرردي واالجتمرراعي ،فرال يمكننررا منطقيررا فصررل ملمررح مررن المالمررح
الثالثة عن بعضها كونها تشكل أبعاد الشخصية ،وكل بعرد نفسري لره تعليالتره المختلفرة؛
له ررذا ال بر ررد م ررن الكاتر ررب إعط رراء مبر ررررات منطقير ررة لسبع رراد النفسر ررية لك ررل شخصر ررية مر ررن
شخص ررياته ،و يب رردو جلي ررا ف رري شخص رريات "البئ ررر" المر رزاج النفس رري والح رراالت الش ررعورية
العميقرة ،فالشخصريات وبحكرم عالقاتهرا االجتماعيرة مرع الرذوات األخررى تعريل فري حالرة
نفسررية متناقضررة ،فر ر "نصرريب" األب وهررو يشررعر بسررلطة الررذكورة نجررده حازمرا وشررديدا مررع
"طرارم" " يرميرره أرضررا ويهرروي عليره يضرربه ،تقترررب النسرروة منره يحرراولن إبعرراده بتمتمررات
مختلفرة مرن مثرل :اتركره سررتقتله ،سريموت برين يرديش سررامحه ،لكنره يزعرق ويصررخ فرريهن:
لررن أترك رره ،ت ررأدب وأن ررت تكلمن رري ،أن ررا أب رروت ي ررا تاف رره"

()1الربيع،آمنة:مرجعسابق،ص.120
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()1

وف رري بعر ر

األحي رران يم ررارس

سلطته على "بلقي " عندما يصرخ في وجهها "اسكتي يرا كلبرة و إال ضرربتش"( ،)1بينمرا
كان حنونا مع "زينب" التري تلتجرئ إليره قائلرة" :لقرد تجرحرت عيروني مرن فررط البكراء"

()2

فيرررد عليهررا بحنرران" يررا الغاليررة إذا عجررزت خزينررة فسرريكون لنررا شررأن آخررر"( ،)3و"نصرريب"
الزوج يجد الزواج قيودا وكبتا "زوج وزوجة يعني مؤسسة اجتماعية مقيدة ضرمن سرجل
مررن سررجالت الدولررة ،وعوضررا عررن ذلررش ،زوج و زوجررة يررا هبلررة يعنرري منظومررة كيميائيررة
حامضررة"( ،)4و م ررع وط ررأة مش رراكل العائل ررة ،وحك ررم س ررلطته الذكوري ررة الت رري بات ررت تكليف ررا
وليس ررت امتي ررا از ،ي ررود االنعت ررام والتج رررد ،وتش رراركه ف رري الش ررعور نفس رره زوجت رره "ص ررباح"،
الزوجة التي افتقدت عاطفة حرب الرزوج ،وانشرغلت بمسرؤولية إعالرة األسررة بسربب ت ارخري
زوجه ررا ف رري كس ررب المعيش ررة ،و "زين ررب" الزوج ررة المحروم ررة م ررن ام ررتالت طف ررل يش ررعرها
بأمومتهررا وكينونتهررا "أي ام ررأة أنررا؟ ألعررب مررع المخرردة برردال مررن اللعررب مررع طفررل"

()5

و

تتصرراعد األزمررة النفسررية مررع "طررارم" الررذي يشررعر بخ رواء عرراطفي ،فهررو ال يشررعر بحررب
عائلترره لرره "ال أحررد يخرراف علرري فرري هررذا البيررت ويحبنرري إال بلقرري  ،أنررتم ال تخررافون إال
على أنفسكم"(.)6
و هكررذا نكررون قررد حررددنا أربعررة متغي ررات رئيسررة يجررب األخررذ بهررا عنررد د ارسررة الشخصررية
وهي:
 مظهر ررر الشخص ر ررية وتش ر ررمل المتغي ر ررات الش ر رركلية وتعبيراته ر ررا الخارجير ررة نتيج ر ررة الت ر ررأثرباألحداا والمواقف الدرامية.

()1المرجعنفسه.
()2المرجعنفسه،ص.121
()3المرجعنفسه،ص.122
()4المرجعنفسه،ص.94
()5المرجعنفسه،ص.106
()6المرجعنفسه،ص.119
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 آراء الشخصية :وهي المتغيرات التي تط أر علرى مرا تصررح بره الشخصرية عرن نفسرها،أو مررا تصرررح برره الشخصرريات األخرررى عنهررا ،ومررا يطر أر علررى لغررة الشخصررية وصرريارتها
لعباراتها ومستوى ذكائها.
 فكررر الشخصررية :وهرري المتغيررات المتعلقررة بفكررر الشخصررية و ردات أفعالهررا ومبرراتهرراالفكرية أثناء المواقف الدرامية.
 فع ر ررل الشخص ر ررية :وه ر رري المتغير ر ررات الت ر رري تح ر رردا ف ر رري الس ر ررلوت ومواقفه ر ررا العاطفي ر ررةوالنفسية.

()1

النموذج الفاعلي
النموذج العاملي أو الفاعلي "هو بنية العالقات بين العوامرل (الفراعلين) actants
 ،وهو يضم ستة عوامل:
 .1الذات التي تقوم بالبحل عن الموضوع
 .2الموضوع الذي تقوم الذات بالبحل عنه
 .3المرسل :يدفع الذات لالتصال بالموضوع.
 .4المرسل إليه :متلقي الموضوع المتحصل عليه بواسطة الذات
 .5المعارض :الذي يحاول عرقلة الذات والحيلولة بينها واالتصال بالموضوع"
 .6المساعد عك

()2

المعارض فهو المعاون للذات للوصول إلى الموضوع

ويمكننا رصد النموذج الفاعلي لشخصيات "البئر" على النحو اآلتي:
 -1النموذج الفاعلي لر " نصيب":

()1ينظر:الجبوري،مجيدحميد:البنيةالداخليةللمسرحية"دراساتفيالحبكةالمسرحيةعربياوعالميا"،لبنان:
منشوراتضفاف،2013،صص.104-103
()2
ينظر:برنس،جيرالد:مرجعسابق،ص .10
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إن االنعتررام هررو الهرردف الوحي رد لر ر "نصرريب" ،و ن رراه فرري كثيررر مررن األحيرران ي رزيح
عن طريقره الرذوات األخررى التري تحرول دون تحقيرق رربتره تلرش ،كمرا أن السرلطة األبويرة
الترري يملكهررا تؤهلرره لممارسررة طقرروس الخررروج مررن الجسررد ،و ولرروج عروالم ال يشرركل الفقررر
والعائلررة هاجسررا مقيرردا للحريررة ،إال أن هنررات أم ر ار ال يمكررن إرفالرره ،يشرركل عررامال مضررادا
للحيلولة دون رربته ،وهو عامل ذاتي ال يتجاوز جسده ،إنه الصوت المجهول ،الرذي لرم
يستطع الفكات منه.
و فر رري حقيقر ررة األمر ررر تعتبر ررر السر ررلطة الذكورير ررة سر ررالح ذو حر رردين علر ررى شخصر ررية
"نصرريب"  ،فهرري عامررل مررؤثر بالسررالب عليرره أكثررر مررن كونرره سررالحا مسرراعدا للوصررول
إلررى االنعتررام ،ونعتبررره هنررا عررامال مضررادا باإلضررافة إلررى األس ررة والصرروت ،فهنررات واقررع
سلطوي يكون "نصيب" قطبه المغلوب ،هنات سلطة ذكورية يعليرا مفروضرة عليره ،ويبردو
جليا فري الرنص ،مرن خرالل عمرق رربرة جسرده المقهرور فري االنعترام ،والرذي يتضرح مرن
عمق الممارسات الطقسية التي كران يمارسرها برالقرب مرن البئرر ،لدرجرة أنره يطعرن نفسره
بالسكين.
النموذج الفاعلي لث " صباح"
الذات "صباح" هري الحلقرة األولرى فري سلسرلة حلقرات المررأة المغلروب علرى أمرهرا،
و التي تتبعها في ذلش نساء "البئر" األخريات ،وصباح هي "زينب" ،هري "بلقري " ،وهري
"العررروس" ،و"أم مبررارت" كمررا فرري أرنيررة افتتاحيررة الررنص ولعبررة الررذئب واألم ،هرري جميررع
النس رروة الالت رري ض ررقن ذرع ررا بر رواقعهن ،و طفق ررن يبح ررثن ع ررن س رركينة ه ررذا الجس ررد الن ررزم،
المحمل بالمسؤوليات ،تمثل "صباح" المرأة التي تضحي من أجرل الجميرع ولكنهرا تينسرى،
الخبررز قرروت عيالهررا ،ال أحررد يشررعر بحجررم
لتجررد نفسررها أمررام التنررور؛ تررؤمن عررن طريررق م

القهر النفسي الذي تعيشه ،فزوجها أناني ال يفكر فري إسرعادها وال يبادلهرا عاطفرة الحرب
الزوجي " من :متى ونحن لباسان؟" وأبناوها ال يستطيعون تحمل المسؤولية ،لهذا تسرعى
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إلررى االنعتررام ،لكنرره لرري

بتلررش القرروة الترري ظهررر عنررد "نصرريب" ،فهررذا األخيررر نفسرره شرركل

عامال مضادا و معرقال في مسيرتها للتحرر الجسدي.
النموذج الفاعلي لث " زينب"
الررذات "زينررب" إكمررال لسلسررلة "صررباح" ،نمرروذج امررأة مقهررورة ،امررأة فقرردت وجودهررا
لمجرد ارتباطها بميثام الزواج ،الذي لرم يهبهرا الشخصرية المجتمعيرة التري تشرعرها بثقلهرا
وكيانها ،فشكل اإلنجاب الموضوع األوحد لر "زينب" ،فهي ال تسعى لشيء آخر ريرره ،و
"سمير" زوجها هو العامل المضاد الرذي يحرول دون تحقرق تلرش الرربرة ،كونره ال ينجرب،
وسررلبيته حيررال األمررر يخلررق لرر"زينب" مناخررا مررن الحررزن والبكائيررة المتواصررلة فرري أحضرران
والر ررديها "صر ررباح" و "نصر رريب" اللر ررذين يشر رركالن عر ررامال مسر رراعدا للوصر ررول إلر ررى موضر رروع
اإلنجاب ،عن طريق االستعانة بالباصرة "خزينة".
النموذج الفاعلي لث "سمير"
تبرردو سررلبية "سررمير" ظرراهرة فرري موضرروع اإلنجرراب ،فررررم مقاسررمته الموضرروع نفسرره
مع "زينب" التري شركلت عرامال مسراعدا ،لرم يظهرر ترأث ار كبير ار براألمر ،و كران ريرر مبرال
بمطالررب "زينررب" وحثهررا لرره إلج رراء الفحوصررات الطبيررة ،فلررم تظهررر اتجاهاترره و ررباترره
العميقة في إنجاب طفل بالقدر الذي كان لدى "زينب" ،و لعل األمر عائرد إلرى المجتمرع
ونظرته للمرأة وتحميلها ذنب عدم اإلنجاب ،وتبرئة الرجل مهما كان وضعه.
النموذج الفاعلي لث " بلقيس":
ال ررذات "بلق رري " الطفل ررة الت رري تفت ررق جس رردها ع ررن امر ررأة مخب رروءة ،م ررا أقربه ررا ل ررزمن
الطفولررة البررري ،حيررل الغنرراء والمرررح ،فلررم يكتسررب الجسررد بعررد لغررة األنثررى ،و لررم تتلررون
الرربررات ،لكررن المجتمررع والعائلررة يرررون أنهررا نضررجت وحرران قطافهررا فيقررررون تزويجهررا،
ويظهررر "طررارم" كعامررل مسرراعد لر ر "بلقرري " فيسرراعدها لتصررل إلررى موض روعها "الغنرراء"،
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والغنرراء لرري

الموضرروع فرري حررد ذاترره إنمررا مررا يجررئ برره الغنرراء ،و هررو معررادل موضرروعي

لمفهرروم الحيرراة ،وفرري المقابررل ترررف

هررذه الررذات أن تعرريل "الحيرراة" كمررا ت ارهررا فرري عيررون

"صباح" و"نصيب" و"زينب" و"سمير".
 "ط ررارم أخ رري دائم ررا يق ررول هك ررذا ،ويق ررول ل رري أيض ررا ،أن ررت ي ررا بالب ررل ص ررغيرة ب ررداخلاألرنية ،لكنش كبيرة عندما تسكتين ،هل أنا كبيرة يا أمي؟"

()1

النموذج الفاعلي لث " طارق"
يبحل "طرارم" الرذي يبلرو مرن العمرر الثالثرين عرن موضروع الحرب ،و بينمرا يشري الرزمن
في عينيه ،يكبر الغناء واللعب ،ويعيل بروح طفرل وجسرد رجرل ،مفتقردا حرب عائلتره لره،
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
الموضوع نفسره وهرو "االنجراب" و أيضرا شركال عرامال مضرادا ل خرر ،و شركلت "بلقري "
ثنائيررة مررع "طررارم" فموضرروع الغنرراء و الحررب موضرروعان معنويرران يؤديرران للهرردف نفسرره
وه ررو الحي رراة ،وش رركال مع ررا ع ررامال مس رراعدا ل خ ررر ،بينم ررا األسر ررة ه رري العام ررل المض رراد
لكليهما.
 تصنيف الشخصيات:يقترح "هامون" في تصنيف الشخصيات معيارين هما:

()1آمنةالربيع:مرجعسابق،ص.98
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المقيثثاس الكمثثي :حيررل " ينظررر إلررى كميررة المعلومررات المت رواترة المعطرراة ص رراحة حررول
الشخصر ررية"

()1

وفر رري مسر رررحية "البئر ررر" ال يظهر ررر ذلر ررش الت ر روافر الكبير ررر فر رري المعلومر ررات

والعالمات المتعلقة بشخصية دون ريرها ،فقرد اسرتوفت الشخصريات دالالتهرا ،وعالقاتهرا
بالررذوات األخرررى علررى حررد س رواء ،إال أن وف ررة حضررور بع ر

الشخصرريات يجعلهررا فرري

مركررز التصرردر ،لهررذا سرريكون دورهررا فرري التررأثير فرري الفعررل المسرررحي ،والح ررات الرردرامي
داخل النص أكبر من ريرها ،ولتوضيح نسبة حضور الشخصيات و صفاتها في الرنص

االشخصيات

1

4 3 2

5

إجمالي

تكرار ظهورها في كل لوحة
6

7

8

9

10

0 0 1 59

0 22

0

1

0

0

83

0 0 1 62

1 18

0

0

2

0

95

التك ار ارت

رسمنا الجدول التالي:
صفاتها
شخصر ر ر ر ررية قوير ر ر ر ررة،
يمث ر ر ر ر ر ر ررل الس ر ر ر ر ر ر ررلطة
األبوير ر ر ر ر ر ررة داخر ر ر ر ر ر ررل
نصيب

األسر ر ر ر ر ر ررة ،سر ر ر ر ر ر رريع
الغضب ،متسلط.
2

مغلر ر ر ر ر ر ر رروب علر ر ر ر ر ر ر ررى
أمرها ،مناضلة مرن
أج ر ررل ت ر رروفير لقم ر ررة

صباح

الع ر ر ر رريل ألبنائه ر ر ر ررا،
مساندة للرجل

زينب

0

0 3 1

0

0 10 11

1

1

0

54

قلقر ر ر ر ر رة ،س ر ر ر ر رراخطة،
تحركه ر ر ر ر ر ر ررا ررب ر ر ر ر ر ر ررة
األمومة

()1بوعزة،محمد:تحليلالنصالسردي(تقنياتومفاهيم)،الدارالعربيةللعلومناشرون،2010،ص.43
73

سمير

0

0 3 0

3

0

0

0

0

0

36

سلبي ،عقيم

3
0

0 0 1

6 14

0

9

2

7

51

3

نزق ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ،كثير ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
الحرك ر ر ر ررة ،مرح ر ر ر ررة،

بلقي

ومنطلقة ،و حرة

طارم

0

0 0 0

1 20

0 11

65 10 23

ينع ر ر ر ررت ب ر ر ر ررالجنون،
مرح ،يهوى اللعرب،

يفتقد الحب

مررن خررالل الجرردول اإلحصررائي لتك ر اررات ظهررور الشخصرريات داخررل الررنص ،نجررد
شخصية "صرباح" تتصردر الشخصريات فري الرنص ،وقرد ظهررت فري خمر

لوحرات ،كمرا

نالحا أنه ال يوجد تفاوت كبير بينها وبين شخصية "نصيب" في عدد التكر اررات ،والرذي
ظهررر فرري أربررع لوحررات ،إال أنرره كرران كثيررف الحضررور ،وانفرررد بلوحررة كاملررة هرري اللوحررة
الثامنررة الترري تحتررل موقعررا مهمررا فرري الررنص ،كررون األحررداا ابتررداء مررن اللوحررة السررابعة
تنحدر من هرمها للنهاية ،و حقيقرة األمرر ال نجرد هنرات تفرردا احصرائيا مرن حيرل تكررار
الظهور في الرنص ،وهرذا يقودنرا إلرى أن آمنرة الربيرع لرم تعرر قيمرة للشخصرية الرئيسرة أو
البطل ،بل جعلت لكل شخصية من شخصياتها أدوا ار رئيسة في واقع قضيتها.
المقيثثاس النثثوعي :ويقصررد برره "طريقررة بنرراء الشخصررية وتقررديمها فرري الخطرراب السررردي،
خاصة على مستوى تمظهررات الشخصرية و أشركال ظهورهرا وحضرورها المحكري"( ،)1و
المالحررا فرري مسرررحية "البئررر" أن بنرراء الكاتبررة لشخصررياتها برردا ظرراه ار فرري نمطررين اثنررين
فقط:

()1المرجعالسابقنفسه،ص.43
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 نمررط عبرررت عنرره الم ررأة (صررباح ،زينررب ،بلقرري ) وقررد ظهرررت هررذه الشخصرريات فرريم اركررز الضررعف بسرربب مكانتهررا فرري الهرررم االجتمرراعي األسررري ،بينمررا نجرردها ذواترا تترروم
للحرية ،و ترف

الواقع الذي يمنعها عن تحقيق وجودها ،كمرا نجردها مستسرلمة لسريطرة

الرجل في الوقت نفسه.
 نمررط آخررر عبررر عنرره الرجررل (نصرريب ،سررمير ،طررارم) ،وهرري ذوات سررلبية مررن حيررلعالقته ررا ب رراآلخر /المر ررأة ،رر ررم أن مكانته ررا فر رري اله رررم ال ررذكوري يت رريح له ررا مرك ررز القر رروة
والسيطرة.
و بشكل عام عبرت الشخصيات عن قضرايا عامرة تخرص المررأة والرجرل علرى اخرتالف
مسمياتهم وأشكالهم وأوضاعهم االجتماعية.
 أنماط الشخصية في مسرحية "البئر" :يمكررن تمييررز ثالثررة أنمرراط مررن الشخصرريات ،األولررى ثابتررة ال تتغيررر أثنرراء السرريام
كالشخصيات الكالسيكية ،والثانية متغيرة بخط متواز مرع تطرور األحرداا "وبالنسربة لهرذا
الن رروع فىن رره إذا ح ررذفت أو قطع ررت ثيم ررة م ررا م ررن الشخص ررية أو طمس ررت نتيج ررة الظ ررروف
والوقائع الدراميرة؛ فرىن ذلرش يرؤدي إلرى تغييرر الوضرعية الدراميرة ،األمرر الرذي يرؤدي إلرى
تغيير ررر فر رري حركر ررة الحبكر ررة"

()1

و لر رري

بالضر رررورة أن تكر ررون الشخصر رريات فر رري الفعر ررل

المسرررحي كائنررات إنسررانية أو بش ررية ،فقررد عرفررت النمرراذج المسرررحية القديمررة شخصرريات
ميتافيزيقيررة ،أدت دورهررا فرري النصررو

الدراميررة ،وتررأتي أهميتهررا مررن دورهررا الرروظيفي فرري

الفعل المسرحي.
و عليه يمكننا تصنيف شخصيات "البئر" على النحو اآلتي:
 -1الشخصية مفردة سيميائية
()1المرجعالسابقنفسه،ص.104
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لق ر ررد تجل ر ررى ه ر ررذا الن ر رروع م ر ررن الشخص ر رريات ف ر رري "البئ ر ررر" بش ر رركل جل ر رري و واض ر ررح،
فالشخصيات بأبعادها السيميائية شكلت عالمة ظاهرة في النص ،رامزة لدالالت عميقرة،
فشخص ررية "نص رريب" ه ررو عالم ررة س رريميائية لله ررروب م ررن الواق ررع ،والس ررلطة ،و شخص ررية
"ص ررباح" عالم ررة س رريميائية للخض رروع ،والتض ررحية ،و شخص ررية "زين ررب" عالم ررة للررب ررات
المكبوت ررة ،وشخص ررية "س ررمير" عالم ررة الس ررلبية والالمب رراالة ،و شخص ررية "بلق رري " عالم ررة
سيميائية للفردانية ،و شخصية "طارم" عالمة سريميائية لررف

الواقرع ،وتعكر

دالالتهرا

المسار الدرامي للشخصية ،مؤثرة في الصراع والفعل المسرحي.
 -2الشخصثثثية الثابتثثثة :شخص رريات "البئ ررر" شخص رريات نامي ررة متغير ررة وري ررر ثابت ررة ،إال
شخصررية "سررمير" فقررد ظهرررت هررذه الشخصررية فرري لوحررة واحرردة ،لوحررة "السرراللم الضرريقة
والعص ررفور" و تكر ر اررات ظهوره ررا ف رري ه ررذه اللوح ررة ح ررتم علين ررا أن نأخ ررذها ف رري الحس رربان
كشخصررية ثابتررة ،ريررر مررؤثرة فرري الحرردا المسرررحي العررام ،و مررن خررالل الح روار يكتفرري
بردوده المنطقية رير مبد أية مشاعر أو تفاعل مع الذات األخرى.
 -3الشخصية المؤنسنة :ظهر "الصوت" في النص كشخصية مؤنسرنة ،خلعرت الكاتبرة
عليه صفات بشرية ،و جعلته يحرت الصراع واألحرداا ،برل و يغيرر اتجراه الشخصريات،
لدرجة إحساسنا بأنه شخصية توازي الشخصيات األخرى في النص.
و خالصررة القررول إن شخص رريات "البئررر" الترري رس ررمتها الكاتبررة بلغتهررا المس رررحية،
اعتمررادا علررى إحاطتهررا بواقعهررا الطقسي/النفسرري مررن جهررة ،و عالقتهررا بالررذوات األخرررى
م ررن جه ررة أخ رررى ،نج رردها ته ررويم حل ررم ال أرض ررية ثابت ررة له ررا ،فه رري تنعت ررق عر رن كياناته ررا
الطينيررة ،و ترررك

خلررف ررباتهررا ،و الطقرروس الفلكلوريررة تشرريع هررذا اإلحسرراس وتررؤجج

فيهررا تلررش الرربررات ،فكررل شخصررية منهررا لهررا هالتهررا الحلميررة الترري تسررعى للوصررول إليهررا،
إنهررا شخصرريات ريررر مررؤثرة فرري الررذات األخرررى إال بمقرردار مررا تمنررع اآلخررر مررن اجت رراح
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
"بلق رري " ألنه ررا تزوج ررت و ه رري ص ررغيرة ،فل ررم ال تالق رري "بلق رري " المص ررير نفس رره؟ وهك ررذا
تمضرري شخصرريات "البئررر" فرري عالقاتهررا ببعضررها الرربع

 ،حتررى عنرردما أراد "طررارم" أن

يسرراعد "بلقرري " فقررد اختررار لهررا مصرري ار مأسرراويا ،لتنتهرري المسرررحية بصرررخة رف ر

مررن

"بلقي " التي كانت ضحية مزالق هذه الشخصيات ،لتسقط في البئر وتنتهي الحكاية.
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المبحث الثالث :سيميائية الفداء الدرامي في نص "البئر" :
الرنص رسررالة مكتوبرة تتكررون مررن مجموعرة رمرروز وأعرراف وعلرى أساسررها يتكررون
اإلطررار المسرررحي؛ لهررذا فرالنص هررو المررادة األوليررة الترري تتشرركل عبرهررا العالقررات والبنررى
التكوينية للفضاء الدرامي ،و الفضاء الدرامي" ال يوجد إال من خالل الكلمرات المطبوعرة
في الكررتاب ،وهو لذلش يتشكل كموضرروع للفكرر الرذي يبدعره المؤلرف الردرامي"()1وينقسرم
إلررى قسررمين :فضرراء د ارمرري داخلرري مباشررر ح ردده المؤلررف ،و فضرراء د ارمرري خررارج إطررار
الرويررة الب رصر ررية المباش ررة ،متخيررل فرري ذهررن المتلقرري ،فالفضرراء صررورة للعررالم ال رواقعي و
محاكاة للمتخيل الذهني.
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
والفيزيائي ررة ،وم ررنهم م ررن أخ رررج مص ررطلح المك رران م ررن ذات المفه رروم العلم رري الموض رروعي
الدقيق إلى آفام التصور والتخيل يخاطرب الوجردان ،ويررتبط بالجانرب اإللهرامي"

()2

وقرد

تتبعررت الباحثررة فضرريلة بررولجمر فرري د ارسررتها الموسررومة بر ر (هندسررة الفضرراء فرري روايررة
"األمير" لر "واسيني األعرج") هذا التداخل الكبير ،ومن بين المصطلحات التي رصردتها
المكان والف ار والموقرع و ( )lieu.espaceفري الفرنسرية)space.place.location( ،
فرري اللغررة االنجليزيررة( ،)3وتفصررل الحررديل عررن ثالثررة مصررطلحات هرري األكثررر انتشررارا:

()1اليوسف،أكرم:الفضاءالمسرحي"دراسةسيميائية"،سوريا:دارالمشرق،1998،ص.66
()2
()3

المرجع نفسه،

.25

ينظر :بولجمر ،فضيلة :هندسة الفضاء في رواية األمير لواسيني األعرج ،دراسة ماجستير رير منشورة،

جامعة منتوري قسنتينة،

.8
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المكرران والحيررز والفضرراء ،وتصررل لنتيجررة أن مصررطلح الفضرراء أكثررر شررموال واتسرراعا مررن
المكان ،أما الحيز فيتمظهر من تواجد حدود وفواصل مهما اتسعت حدوده(.)1
إن التررداخل بررين مصررطلحي الفضرراء والمكرران مررا زال قائمررا بررين ردهررات الخطرراب
النقرردي ،وهررذا التررداخل نرراتج عررن الترجمررة عررن اللغررات األجنبيررة ،فضررال عررن الترادفررات
الكثي ررة الت رري تقابررل الكلم ررة الواحرردة ف رري اللغ ررة العربيررة ،ويب رردو أن المصررطلح الغرب رري ل ررم
يتبلور بعد وهذا سبب آخر يجعل النقاد العرب مختلفين في تحديد مفهومه مرن جهرة ،أو
ري ررر معني ررين بالفص ررل ب ررين المص ررطلحين م ررن جه ررة أخ رررى ،واالجته ررادات الت رري ق رردمتها
الدراسات العربية في مجال تحديد المفهومين فري األدب السرردي ،ال يمكرن االعترداد بهرا
كونها مجرد اجتهرادات فرديرة اختلفرت تصروراتها براختالف آراء أصرحابها الرذين ترجموهرا
عررن الغ رررب ،إال أن هنررات ش رربه اتفررام ح ررول شررمولية الفض رراء وجزئيررة المك رران ،ويمكنن ررا
التفري ررق بينهم ررا وف ررق خاص رريتين :ص ررفة االمت ررداد والح رردود ح ررين يمث ررل الفض رراء االتس رراع
واالمتداد والف ار  ،دون حدود تحيط به ،بينما يمثل المكان األقل اتساعا المحراط والمحردد
بكينونة ما( ،)2ومن جهة ثانية يمكننا التفريق بينهما من ناحية الماديرة والتجسريد ،حيرل
يكر ررون المكر رران الكر ررائن المحسر رروس والر ررذي يمكر ررن إد اركر رره بوسر رراطة الح ر رواس أو التصر ررور
الذهني ،وهذا يؤيد وجوده واتصافه بالكينونرة ،ومثرل هرذه الصرفة قرد ال نسرتطيع إسرقاطها
على الفضاء ،وررم قلة ظهور مصطلح الفضراء فري الد ارسرات السرردية العربيرة ،إال أننرا

()1
()2

ينظر المرجع نفسه،

12.

وبذلش يقترب من المعنى اللغوي العربي ،ففي لسان العرب يرد معنى المكان بأنه " الموضوع والجمع أماكنة

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

 ابن منظور :لسان العرب ،ج ،13مادة (ن-هر)، -المرجع نفسه ،ج ،15مادة (و-ي)،
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نجررده شررائع االسررتعمال فرري الد ارسررات المسرررحية ،ولعررل ذلررش يعررود لوضرروح الخررط الرردقيق
الفاصل بينهما بسبب الحضور المادي للمسرح.
وفي دراستنا للفضاء الدرامي سنتناوله بمفهومين:
األول :األمكنررة وارتبرراط الزمرران ضررمنا بهررا ،وهنررا ينقسررم المكرران إلررى :أمكنررة مفتوحررة و
أمكنة مغلقة.
الثرراني :الرردالالت والصررور واألشرركال والخطرروط واألبعرراد واالمترردادات واألحجررام الحيزيررة،
وهنا ينقسم الفضاء إلى خلفي /رير مباشر ،وأمامي /مباشر(.)1
إن المتأمل في الفضاءات المكانية لنص "البئر" يشعر برالتنوع الكبيرر فري الفضراء
الرردرامي ،ال ررذي تتفاعررل مع رره الشخصرريات ،وتج ررد األجسرراد في رره حيزهررا الخ ررا

 ،وتبن رري

عوالمه ررا وته رردمها ف رري ف ارر رره المتخي ررل ،ب ررل وتت رروم إل ررى فض رراءات ترس ررمها ف رري المخيل ررة
كأمراكن الخررال

والنعريم المقرريم ،امتردادا مررن القريررة السراحلية ،والبئررر والبحرر إلررى البيررت

والعائلررة والررذاكرة ،و رسررم معررالم الرروطن الخررا

لتلررش األجسرراد النزقررة لالنعتررام ،وعالقررة

الجس ررد باألوط رران المتش رريئة ف رري الجس ررد نفس رره ،إن الفض رراء بتفاص رريله المكاني ررة وارتباط رره
ب ررالزمن ،يك ررون حاضر ر ار ل رري

ف رري العقلي ررة المتخيل ررة للمؤلف ررة والمتلق رري فحس ررب ب ررل وف رري

استحض ررار تل ررش الشخص رريات لعوالمه ررا المتداعي ررة عب ررر اللغ ررة ،والحر روار ،و الت رري تحت رراج
لتأمرل وقرراءة عميقررة للولروج إليهرا ،واكتشرراف كنههرا ،وأبعادهرا ،ومسرراحاتها فري الررنص ،و
هنا نميز بين مستويين من األماكن :أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة
أ) األماكن المفتوحة:
هرري األمرراكن العامررة الترري يشررترت فيهررا جميررع البشررر دونمررا سررلطة خاصررة تفرررض
علرريهم ،بحيررل يتمتعررون بحريررة التعبيررر عررن أفكررارهم ،وممارسررة أفعررالهم ،وأمرراكن نررص
()1ينظر:األحمر،فيصل:السيميائبةالشعرية،جمعيةاإلمتاعوالمؤانسة،2005،ص.92
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"البئررر" فضرراءات مفتوحرة علررى دالالت و انزياحررات مسررتمرة عبررر الررنص ،وعبررر الررذوات
التي تحراول شرغل مسراحاتها حينرا ،والسريطرة عليهرا حينرا آخرر ،أو االنعترام مرن سرلطتها
في أحيان كثيرة ،ويمكننا رصد بع

النماذج لسماكن المفتوحة الواردة في النص:

( )1حارة الملح)
نمرروذج مصررغر م رن قريررة الملررح السرراحلية ،الترري يعمررل الرجررال فيهررا بمهن رة صرريد
األسررمات ،وتعمررل النسرراء ببيررع الخبررز ،وفرري هررذه القريررة نشررأت عائلررة نصرريب ،وتشرركلت
قرريمهم االجتماعيررة ،وأبعررادهم النفسررية ،كنمرروذج مصررغر لسرراكني هررذه القريررة ،و الترري قررد
يتشررابهون فيهررا مررع أي قريررة فرري أي مكرران كرران ،فهرري تعبيررر عررن حالررة وجوديررة تعك ر
عالقة الجسرد بمكانره ،ويبردو مرن حروارات الشخصريات وسريرها الردرامي أن هرذه االجسراد
ترررف

المكرران ال ررذي يحررد مررن إمكاناته ررا ،ويضرريق عليهررا الع رريل ويبعرردها عررن رفاهي ررة

الحيرراة ،وعررن السررعادة المنشررودة ،ف رر"نصيب" يرررف

للخب رز ،حيررل يجب رره
امتهرران زوجترره م

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

 "نصيب :ال أتصور كيف سيكون حال المنزل هرذا األسربوع ،بناترش وحرريم حرارة الملرحالثرثرارات ،واحردة (تردهر) التنرور ،وأخررى(تحلج) ،وأخرررى تقرص ،أخررى تضرع الخبرز فرري
التنررور ،والثانيررة تصررففه فرري الصررينية ،أف ،أكرره هررذا الضررجيج ،وأصرربحت أتحس ر

مررن

الخبز الذي بسببه يجتمع أطفال ورجال وحريم الحارة في صحن البيت.
 صباح :إذا ال تريدني أن أخبز ،اترت البحر وابحل لش عن عمرل تتحصرل منره ارتربثابت ومعقول (هكذا) ،يكفيني شغل البيت"
ويتضررح سرربب رف ر

()1

الشخصرريات للعرريل فرري القريررة ،كونهررا مركررز الضررعف والخضرروع

مقابررل العاصررمة مركررز القرروة والسررلطة ،وهررذه الثنائيررة (القريررة /العاصررمة) تقودنررا لثنائيررات
()1آمنةالربيع:مرجعسابق،صص.91-90
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متض ررادة ارتبط ررت بهم ررا ،فق ررد ورد ف رري ال ررنص ثنائي ررات متض ررادة (القري ررة ،قريب ررة ،فقير ررة،
سكون ،جنوب) يقابلها (العاصمة ،بعيدة ،رنية ،حركة ،شرمال) ،فالقريرة الفقيررة الجنوبيرة
تصررنع الخبررز ليأكلرره الشررمال العاصررمة الغنيررة ،لهررذا فهنررات تنررافر وتجرراذب بررين هررذين
المكانين ،وبالتالي يؤثر على رربة األجساد في االنسجام والتوحد بالمكان.
وهنات سبب آخر يجعل الذوات تضج بالمكان ،فالقريرة تشركل قروة اجتماعيرة نفسرية
ضررارطة ،بمررا تمثلرره مررن أعرراف اجتماعيررة وعررادات وتقاليررد ال يمكررن الفكررات منهررا ،ألنهررا
تشرركل منظومررة مجتمعيررة ،وسررلطة قانونيررة تررتحكم فرري الررذوات وتحرردد مسررارها وأسررلوب
حياتهرا ،فررالمجتمع يقرردم مبررررات وأعررذار جرراهزة ومعردة مسرربقا تجعررل مررن تررزويجهم بلقرري
أمر اعتياديا و ال حرج فيه.
من رجل يكبرها بأعوام ،ا
" -امرأة :1قالوا بلقي

بنت صباح ستتزوج

إمرأة :2قالوا من المعلم عمر
إمرأة :3من عمر؟
إمرأة :4كيف ستزوجونها من عمر بن عوض وعلى ذمته اثنتان؟!
امرأة :5الشرع حلل أربعة
زين ررب :المعل ررم عم ررر رج ررل مقت رردر ،ويس ررتطيع أن ينف ررق عل ررى بيت ررين وثالث ررة بي رروت م ررن
طابقين.
امرأة :6وبلقي

لم تعد صغيرة "قدها عذرة ما شاء هللا"

امرأة :7ما شاء هللا عليها ،إنها في الصف التاسع.
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زينب :هذه سنة الحياة يا حريم ،تزوجنا ونحن صغيرات"

()1

كما يشكل مجتمع القرية ونساء الحارة ضغطا نفسيا على زينب لعدم إنجابها طفل.
"زين ر ررب... :أن ر ررت ال تع ر رررف بم ر رراذا أش ر ررعر كلم ر ررا التقي ر ررت بنس ر رراء الح ر ررارة ،وت ر ررتكلم ع ر ررن
الوقت(بعصبية) لقد مللت ،النساء في الحارة لسن مقصرات "

()2

 )2البئر
البئر هي المكان المعروف الرذي يسرتقي منره النراس المراء ،وترجرع أهميتهرا لكونهرا
مصرردر الحيرراة والخصرروبة والنمرراء ،و ت ررتبط بالررذاكرة الشررعبية بحكايررات الجرردات وأقاويررل
وأساطير شعبية بالغة القدم ،و طقوس فلكلورية رنائيرة مثرل طقر
الكاتب ررة حي ررل تق ررول " طقر ر
الطق ر

(المقرود) الرذي ذكرتره

ق ررديم ير ررتبط ارتباط ررا وثيق ررا بالم رراء واألرض ،ويع رررف ه ررذا

كم ررا تروي رره لنررا ج ررداتنا ب ررالمقود ،وهرري األرض الت رري ك رران يسررتخرج منه ررا الم رراء،

لتروافر عرردد مررن اآلبررار فيهررا ،وكرران الرجررل الررذي يقرروم باسررتخراج المرراء مررن البئررر ،يغنرري
أرنية تصور العمل الذي يقوم به ،لما فيه من التعب واإلرهام واإلنهات"

()3

إن الموقع الذي احتلته "البئر" من الرنص يهيرئ لهرا قيمرة سريميائية ودالليرة ،و هرو
يجبرنررا فرري كررل م ررة علررى الرجرروع إليه را لموازنررة عواطررف الشخصرريات وانفعاالتهررا ،ولفهررم
أفكارهر ررا و سر رريرها الر رردرامي .ارتبطر ررت البئر ررر  -بشر رركل مباشر ررر -بر ررثالا شخصر رريات فر رري
ال ررنص ،شخص ررية "نص رريب" و"ط ررارم" و"بلق رري " ،بينم ررا ارتبطر رت بالشخص رريات األخ رررى
شخصرية "صررباح" و"زينرب" و"سررمير" بشركل ريررر مباشرر ،ويمكننررا توضريح دالالت البئررر
في النص على النحو التالي:

()1المرجعالسابقنفسه،صص .124-123
()2المرجعنفسه،ص.110
()3المرجعنفسه،صص.81-80
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 البئثثثر /الصثثثوت :يتح رررت الصر رراع ويت ررأزم ف رري أكث ررر م ررن موض ررع ف رري ال ررنص ،بس ررببشخصر ررية مجهول ر ررة ك ر رران لهر ررا دور كبي ر ررر ف ر رري تر ررأزيم االنفع ر رراالت وردات الفع ر ررل ،و ه ر ررو
الصر رروت ،فقر ررد جعلر ررت الكاتبر ررة مر ررن (الص ر رروت) تركيبر ررة مؤنسر ررنة ،فهر ررو يهر رردد ،ويواج ر رره
الشخصيات ،ويق

مضجعها

 "نصرريب :نعررم .هررذه الم ررة ذهبررت إليرره فرري الم ررات السررابقة كرران هررو مررن يجررئ ،ركبررتالقارب ،ونزلت البحر ،وجدفت"

()1

ويزورها ويناديها
 " -صباح :لكنه فعلها معي ،لقد ناداني و ازرني"

()2

وينام
 " صباح :كان نائما هنا ،وأنت هنات فوم رأسه ،وزينب تبكي"ويؤن

()3

وحدتها ،ويهرب منها

 " زينب :إن الصوت الذي كنا نبكيه أنا وأمي وأبي هرو مرا أبحرل عنره ،صروته الرذيأرك

وراءه ،هو صوته الرذي كنرت أبكيره ،أنرا أبكري ألنره يهررب منري باسرتمرار بعرد أن

يناديني"
ويغني ويرقص
 "سمير :إنه ال يهرب مني ،أسمعه آخر كل ليل رناوه في أذني يجعلنري أطيرر وأطيررو يرقص و يرقصني "(.)4
()1المرجعنفسه،ص .117
()2المرجعالسابقنفسه،ص.117
()3المرجعنفسه،ص.117
()4المرجعنفسه،ص.110
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مما يجعلنا نتساءل :ما داللة الصوت بما أنه وجه آخر للبئر؟
إن البئر  -بطبيعة الحال -ال صوت لها إال بما تتأثر بره نتيجرة قروى أخررى ،و عنردها
نسرمع مررن البئررر صرروتين :صروت المرراء الررذي يسررتخرج منهرا برردالء المرزارعين ،أو صرردى
صرروت ذات أخرررى ،ففرري الحالررة األولررى ت ررتبط البئررر بالمرراء ،و بطبيعررة الحررال ت ررتبط
األرض به را ،عنرردها تيعرررض أمامنررا مفرراهيم الخصرروبة والنسررل والتكرراثر والنمرراء والتجرردد،

بينما في الحالة الثانية يكون صوت البئرر صروت صردى الرذوات؛ وهكرذا سريقودنا لرمزيرة
كينونة الجسرد و مجاهلره السرحيقة ،إنره جسرد الرربرات ،محكروم بطينيتره بنزواتره وشرهواته
وررائبه األرضية ،و بالتالي فالصوت الذي تتواجه معه الشخصريات هرو صروت ذواتهرا،
ص رروت جموحه ررا ونزواته ررا ومخاوفه ررا وأحالمه ررا ،ص رروت ق ررادم م ررن عمقه ررا ليواجهه ررا ف رري
مساعيها وعالقتها بالذوات األخرى.
 البئثثر /المخلثثص :للبئررر دور آخررر فرري الررنص وهررو عمليررة التخلرريص النفسرري ،ومرحلررةما قبل االنعتام الجسدي ،فالممارسات الطقسرية التري كران يؤديهرا "نصريب" بجروار البئرر
القديم رة ،تعبررر عررن جمرروح الرربررة فرري االنعتررام عررن الجسررد ،والرحيررل بعيرردا عنرره لع روالم
خالص رره ،وس ررعادته ،و س رركينة روح رره
طارم أخته بلقي

 ،وه رري رم ررز للخ ررال

()1

األب رردي عن رردما رم ررى

محاوال انقاذها من الزواج.

 " طارم :سنذهب معا إلرى البئرر ،سروف أخبئرش هنرات حترى مطلرع النهرار ،وبعرد آذانالفجر سوف أحضر ألطمئن عليش ،وأعود بش للمنزل"

()2

 " طررارم :سررأدلش علررى المشرري نحررو النجرروم ،سررأجعلش تطيررين كالعصررافير ،يررا نجرروم،يا قمر ،يرا سرماء احرسري أختري بالبرل الصرغيرة ،يرا سلسرلة الرذهب ،يرا طيرور ،يرا حكايرة
الراعي الحزينة ،احمي فراشتش من سكاكينهم (يقترب ويصعد فوم طرف البئرر ومرا يرزال
()1ينظرالمرجعالسابقنفسه،صص .130-129
()2المرجعنفسه،ص.133
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يحملهررا) هنررا يررا حبيبترري ل ررن يصررل إليررش أحررد(يلقي بهررا بق رروة فرري داخررل البئررر ،ص رررخة
كبيرة)"

()1

فالبئر هي سماء أرضرية ،درب للنجروم والقمرر ،وبلقري

إحردى هرذه النجروم التري سرقطت

في البئر ،محررة جسدها الطينري ،لغبرار نجمري حرر طليرق ،ال تحكمره قيرود المجتمرع وال
أعرافه.
البئر /التحثول :و إذا مرا اسرتندنا إلرى المرجعيرة الدينيرة و الثقافيرة نجرد "البئرر" فري قصرة
سرريدنا يوسررف عليرره السررالم ترروحي لنررا برردالالت مغررايرة ،فررالبئر هرري نقطررة التحررول لحيرراة
أخرى ،لوالدة جديدة ،فكما تحول يوسف من راعي للغنم إلى وزيرر لمصرر ،فرىن "بلقري /
الم ررأة" سررتعيل حيرراة جديرردة ،و مررن رحررم البئررر سررتولد حقوقهررا ومكانتهررا فرري المجتمررع،
وستتحول من امرأة مهضومة الحقوم ،إلى امرأة ذات كيان و مكانة اجتماعية.
 )3البحر
ظل البحر بحضوره األزرم عابر الذكر في الرنص ،لري

لره وجرود مرادي كرالبئر،

ولررم يتكثررف حضرروره إال كعالمررة للفقررر وشرردة الحاجررة والخررذالن ،ررررم أنرره ورد فرري الررنص
تس ررع مر ررات ،إال أن مواض ررع ذكر رره ارتبط ررت بتل ررش المف رراهيم فق ررط ،وق ررد ارت رربط بشخص ررية
"نصيب" الصياد الذي على ما يبردو لرم يكرن مخلصرا لمهنتره ،فكرل مرا كران يفعلره السرمر
والحديل حول البحر والغو

.

و عند تتبع كلمة "البحر" في النص سنجدها ترد بهذه المعاني:
 -1في لعبة تحويل نصيب وصرباح لسشرياء ،يررد البحرر كمفرردة قابلرة ألن يتحرول إليهرا
(عبدالحكيم) الذي ورد اسمه في أرنية األطفال

()1المرجعنفسه،صص.139-138
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 " نصرريب :علررى أريررش ،ولكننرري صرراحة لررن أرترراح حتررى أتعرررف علررى عبرردالحكيم هررذا،ال ررذي تح ررول م ررن أول؛ فب رردال م ررن ه ررذا التح ررول لم رراذا م ررثال ال يتح ررول إل ررى (يبح ررل ع ررن
المفردة) ...إلى البحر ،أو حتى إلى أنثى مثال؟"

()1

 -2البحر مصدر رزم شحيح ،ال يدر بالخير العمريم علرى العائلرة ،وهرو مصردر التعرب
والجوع والبرد والفقر
 "صباح :إذا كنت ال تريدني أن أخبز ،اترت البحر وابحل لش عن عمل تتحصل منرهعلى راتب ثابت ومعقول"

()2

 "نص رريب :اخ رررس أيه ررا األبل رره ،إن ررش س رربب تعب رري ،لق ررد ش رربع البح ررر من رري ب ررردا وجوع رراوفقرا"

()3

 -3البحر من أسباب العيل
" -صباح ... :معاش أبيش التقاعدي ال يقدم وال يؤخر ،ولوال البحر لمتنا جوعا"

()4

 -4لم يتبق من البحر إال أحاديل سمر
 "صر ررباح :وكير ررف تنظ ر ررين لكرامتنر ررا إن شر رراء هللا! فر رري جلسر ررات والر رردت مر ررع أصر رردقائهالصيادين فوم الساحل ،والكالم المائع عن زمن البحر والغو

والعنبر"

()5

 -5المواجهة واشتباه الصوت به
 "نصرريب :نعررم هررذه الم ررة ذهبررت إليرره ،فرري الم ررات السرابقة كرران هررو مررن يجررئ ،ركبررتالقارب و نزلت البحر ،وجدفت
()1المرجعالسابقنفسه،ص.85
()2المرجعنفسه،ص.91
()3المرجعنفسه،ص.136
()4المرجعنفسه،ص.100
()5المرجعنفسه،ص.100
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صباح :أكان هو البحر؟
نصيب :ظننت أنه البحر ،ولكنه كان شيئا آخر"

()1

 -6مكان بديل قد يحقق الراحة والهدوء
 " زينررب :سررئمت المجمعررات االسررتهالكية والحرردائق العامررة ،أحررب البحررر فرري المسرراءوأثناء الليل ،لنذهب إليه"

()2

وهك ر ررذا ظ ر ررل البح ر ررر مطوي ر ررا ف ر رري س ر رريام األحادي ر ررل ،يكتس ر ررب معاني ر رره م ر ررن روي ر ررة
الشخصرريات لرره ،و درجررة ارتباطهررا برره ،فهرري بطريقررة مررا ت ررتبط برره ،وتنفصررل عنرره فرري
الوقت نفسه ،فالعالقة بين البحر وشخصيات " البئر" عالقة متوترة ،برين تجراذب وتنرافر
مستمرين ،فبينما هو مكان كسب العيل ،هو أيضرا المهردد برالجوع والبررد والفقرر ،وبينمرا
هررو مكرران االسررترخاء واالبتعرراد عررن مشرراكل الحيرراة ،يكررون مكرران مواجهررة الصرروت الررذي
يق

مضجعها ويجعلها في حالة من الخوف والترقب.

ب) األماكن المغلقة:
هرري األمرراكن الصررغرى الترري تحرردد للشخصرريات مجررال تحركهررا ،وفرري نررص "البئررر"
عبرت األماكن المغلقة عرن النفري والعزلرة والكبرت ،و نرصرد فري الرنص األمراكن المغلقرة
التالية:
 )1البيل
ش رركل البي ررت المك رران الر ررئي

ال ررذي تص رراعدت األح ررداا في رره ،فه ررو ملتق ررى أفر رراد

العائلة ،خاضع لسلطة األب ،و رررم القيمرة المكانيرة للبيرت باعتبراره المكران األول الرذي
عرفرره اإلنسرران ،ناهيررش عررن قيمترره المعنويررة الكبي ررة فرري كونرره مصرردر األمرران واالسررتقرار
()1المرجعالسابقنفسه،ص.117
()2المرجعنفسه،ص.107
88

وال ارحررة والمررالذ العرراطفي ،لررم يكررن بيررت "البئررر" بهررذا التصررور الرروردي ،فقررد شرركل تهديرردا
مباش ار للشخصيات التي سعت للتخلص من قبضته وسلطته.
ورد لفا "البيت" في النص سبعة عشر مرة ،مرتبطرة ملكيتره بالرذكورة ،فهنرات بيرت
األب ،و بيررت الررزوج ،و إن تغيررر مفهرروم البيررت فرري حروار "زينررب وسررمير" ليتسررع لمفهرروم
"الر رروطن" فر رري حر رردود ررباتهمر ررا ،إال أن "البير ررت" ظر ررل مرادفر ررا للسر رراللم الضر رريقة /العزلر ررة/
السجن /السلطة الذكورية.
 )2السينما /الشارع
وردت أماكن مغلقة أخرى في طي حوار "زينب" و"سمير" نود اإلشارة إليها كونها أمراكن
وفضرراءات بديلررة للررتخلص مررن وطررأة المكرران "البيررت" الررذي أفقرردهما حريتهمررا ،ومررن هررذه
األماكن :السينما ،الشارع ،المقاهي ،المراكز التجارية ،و لم تستطع تلرش األمراكن تحقيرق
الراحة النفسية للجسد ،فهي لم تزده إال وطأة و ضجرا.
 فداءات نص "البئر":ممررا سرربق نخلررص لنتيجررة مهمررة مفادهررا أن قيم رة الفضرراء المكرراني لرري

فرري حررد

ذاترره ،إنمررا فرري عالقترره بالشخصرريات الفاعلررة ،ومحاولررة السرريطرة علررى الجسررد فرري طق ر
االنعترام ،وهرذه العالقرة برين الجسرد والمكران تقودنرا لتصرور آخرر للفضراء ،تصرور يتيحره
لن ررا الخط رراب ال رردرامي ف رري ال ررنص ،وعلي رره يمكنن ررا تحدي ررد ن رروعين م ررن الفض رراء ال رردرامي،
نسجت الكاتبة عبرهما أحداا المسرحية.
 )1فداء السلطة
ال ررنص محك رروم بفض رراء س ررلطوي كبي ررر ،فهن ررات ف رري ك ررل زاوي ررة س ررلطة تم ررد ي ررديها
وتضيق الخنام على هذا الجسرد ،الجسرد الرذي ضرام مرن قيروده ،واجتاحتره رربرة عارمرة
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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
مرحل ررة ال ب ررد منه ررا حت ررى ين ررال الجس ررد س رركينته ،ويب رردأ برحل ررة االنعت ررام ،وإذا م ررا تتبعن ررا
فضاءات السلطة داخل النص سنجدها تتكون من فضاءات صغيرة ،تجتمع مشركلة هرذه
السلطة التي تتحكم بكل شيء في عالم الشخصيات.
(أ) سثثثلطة ذكوريثثثة :أبرررز مررا نلمحرره فرري الررنص الهرميررة الترري صررارت العالقررات بررين
الشخصرريات ،وهرري هرميررة تنتمرري لواقعنررا االجتمرراعي ،فالسررلطة المطلقررة فرري يررد الررذكر/
األب /الررزوج /االبررن ،وهررذا القررانون القرراطع فرري البيررت العربرري ال يمكررن تجرراوزه بحررال مررن
األحروال ،ألنرره يعبررر عررن منظومررة اجتماعيررة متوارثررة ،والخلررل فيهررا يعنرري إحررداا زعزعررة
في النظام واالستقرار ،وهذا ما حردا فري نرص " البئرر" فراألب صراحب السرلطة المطلقرة
لررم يررؤد واجباترره كمررا ينبغرري مررن حيررل ترروفير المعيشررة المناسرربة ألف رراد عائلترره ،و"سررمير"
الررزوج ريررر قررادر علررى اإلنجرراب الررذي هررو رمررز الررذكورة وبموجبرره يقررام النظررام الررذكوري
السررلطوي ،و"طررارم" بقد ارترره العقليررة البسرريطة هررو خرررم آخررر فرري هررذا النظررام الررذكوري،
فجمير ررع ذكر ررور "البئر ررر" رير ررر مر ررؤهلين ألن يكون ر روا فر رري مركر ررز السر ررلطة والر ررتحكم ،إال أن
ترركيبتهم الفسريولوجية تمررنحهم حرق السرلطة بحكررم ذكرورتهم ولري

اسررتحقاقهم ،لهرذا ظلررت

نسرراء "البئررر" يعررانين مررن التشررظي والترروتر والحي ررة والرربررة فرري التحرررر مررن هررذا الجسررد
الررذي هررو خاضررع لسررلطة الررذكر فرري الوقررت الررذي يخضررع أيضررا لرربررات الجسررد ،ونتيجررة
هررذه السررلطة تفقررد نسرراء "البئررر" قرردرتهن فرري التعامررل مررع العررالم خررارج سررلطة الررذكر ،بررل
وفي أحيان كثيرة يكن امتدادا لهذه السلطة.
(ب) سلطة اجتماعية(العادات والتقاليثد) :شركلت العرادات والتقاليرد سرلطة أخررى تفررض
سيطرتها على الشخصيات ،وتوجه مسارها عبر الحردا ،برل وتغيرر اتجاهرات األحرداا،
فلهررا سررلطة نافررذة علررى شخصرريات " البئررر" ،وتبرردي النسرراء طواعيررة أكثررر وخضرروعا أكبررر
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لها ،فهن صوت المجتمع ،و يد القانون االجتماعي التي تقرب

بيرد مرن حديرد علرى كرل

مررن يكسررر سررلطتها ،كمررا فعلررت "زينررب" و"صررباح" عنرردما قررتررا تررزويج "بلقرري " وهرري مررا
ازل ررت ص ررغيرة برج ررل يكبره ررا أعوام ررا كثير ررة ،و تج رردا مص ررورا اجتماعي ررا مقبر روال ،وتأيي رردا
مجتمعيررا متواطئررا مررع ررباتهمررا ،و فرري الوقررت نفسرره ال تفلررت "زينررب" مررن قبضررة سررلطة
المجتم ررع والنظر ررة الدوني ررة والتهم رريل ،فه رري ال تمل ررش الطف ررل ال ررذي يجعله ررا ذات مكان ررة
اجتماعي ررة م ررع انه ررا ليس ررت الس رربب ف رري ذل ررش ،لك ررن المجتم ررع ال يعت رررف بعج ررز ال ررذكور،
و"ص رباح" الترري تسررتقطع مررن مررا تكسرربه مررن بيررع الخبررز " للباصررر" لعلرره يسررتطيع إرجرراع
"طررارم" مررن جنونرره ،و للباصررة "خزينررة" لعلهررا تسررتطيع أن تهررب زينررب بسررحرها الطفررل
المنتظر.
العادات تؤثر بشكل كبير على نساء " البئر" ونهاية تلش السلطة واقع لم يتغير ،برل زاد
سوءا ،فزينب لم تنجب ،والمجنون ظل على جنونه ،وبلقي

سقطت في البئر.

(ج) سثثثثثلطة الواقثثثثثع :للواقر ررع سر ررلطة ال يمكر ررن تجاهلهر ررا ،وال يمكر ررن السر رريطرة عليهر ررا أو
مقاومتها ،إنها سلطة قهرية تجعل الشخصيات في حالة استسالم تام ،إنهرا السرلطة التري
جعل ررت األجس رراد خ ررائرة الق رروى ،ترر ررب ف رري التحلي ررق واالبتع رراد ع ررن أرض واقعه ررا ،إل ررى
فضاءات أرحب من السعادة والفرح ،إنه واقع ال يمكن الفكات منه إال برالموت و هرذا مرا
مرن واقعهرا إال بالسرقوط فري البئرر ،ويمكننرا

حدا مرع "بلقري " التري لرم تسرتطع الخرال
رصد واقع الشخصيات في النقاط التالية:
الفقر وضيق العيش:

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

()1

()1المرجعالسابقنفسه،ص.100
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"ص ررباح :ألن ررش بعي رردة ع ررن المس ررؤولية تق ررولين ذل ررش ،مع رراش أبي ررش التقاع رردي ال يق رردم وال
يؤخر"

()1

فقدان الحب والعاطفة الزوجية
 "صباح :منذ متى ونحن لباسان؟!نصيب :تقصدين ال جديد في اللعبة؟
صباح( :بندم وحزن) لقد أهديتش نفسي منذ قالوا حرمة ورجل ،زوج وزوجة.
نصيب :وأنا أيضا فعلت الشيء نفسه ،لقد سلمت لش روحي وجسدي.
صباح(مس ررتنكرة) :س ررلمت جس رردت فق ررط ،أم ررا روح ررش فم ررا ازل ررت تم ررارس طقوس ررها بعي رردا
عني"

()2

عدم إنجاب "زينب":
زينب :نحن ال نملش حتى اليوم عصفو ار حقيقيا ،و برررم ذلرش أدعري أننري سرعيدة ،ألري
الطفررل هررو أصررغر و أبسررط وطررن نحبرره ونريررده و لكننررا ال نسررتطيع؟ (تسررخر مررن نفسررها)
أي ررة امر ررأة أن ررا؟ ألع ررب م ررع المخ رردة ب رردال م ررن اللع ررب م ررع طف ررل ،لق ررد ملل ررت ه ررذه الس رراللم
الضيقة"

()3

وه ر ري مسر ررألة ال تخر ررص "زينر ررب" وحر رردها ،فوالر ررداها لهمر ررا نصر رريب مر ررن آالمهر ررا ،فيلجر ررآن
لمساعدتها عن طريق "الباصرة"
" زينب(تقترب من أبيها) :لقد تجرحت عيوني من فرط البكاء
()1المرجعانفسه،ص.100
()2المرجعنفسه،ص.94-93
()3المرجعنفسه،ص.106
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صباح(تحتضنها) :سآخذت ردا عند خزينة الباصرة ،يقولون(تفرش) جيدا
نصيب ... :يا الغالية إذا عجزت خزينة فسيكون لنا شأن آخر"

()1

الزواج القسري
"بلقي  :هللا ال أريد الزواج يا طارم ،الموت أهون عندي"

()2

فقدان الحب األبوي:
"طارم :أبي ال يحبني ،و أنا أحبه؛ لكنني أررب أن أكون عصفو ار يطير"

()3

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

()4

يتلون واقع الشخصيات بين واقرع اجتمراعي اقتصرادي و نفسري ،لكنره واقرع خرانق مقيرد،
يش ررعرها ب ررالعجز ،وقل ررة الحيل ررة ،يش ررعرها ب ررالتمزم بر رين احتياج ررات الجس ررد والواق ررع ال ررذي
تعيشه.
 )2فداء الغناء
الررنص مسرركون بالغنرراء منررذ أول حركررة وفعررل فيرره ،فهررو صرروت آخررر للشخصرريات،
وللمك رران ،وللزم رران ،ص رروت ينس رراب م ررن ذاكر ررة الت رراري  ،ويج ررري فر ري قنر روات الحاض ررر
مشحون باألحزان ،وكأنه آه أبدية تمتد من لحظة خلقها إلى لحظة سماعنا لهرا ،وتسرتمر
ف رري امت رردادها عب ررر ال ررزمن حي ررل اآلت رري البعي ررد ،و ق ررد اخت ررارت الكاتب ررة نغم ررة " الس ررني"

()1المرجعالسابقنفسه،ص.122
()2المرجعنفسه،ص.127
()3المرجعنفسه،ص .136
()4
المرجعنفسه،ص .120
93

الحزينة ،تتحرت الشخصيات واألحداا على إيقاعه " و هو صوت النغمة التي سرتطغى
على مناخ المسرحية كلها ،إنها نغمة األسر"

()1

(أ) غناء األطفال:
يب رردأ الغن رراء مفكك ررا ري ررر منس ررجم المع رراني ،و ال يمك ررن فه ررم مغر رزاه أو دالالت رره ،ال
شريء سرروى البعثررة والتفكيررش ،وصروت طفررولي يعررزف أرنياتره األولررى علرى أوتررار الررزمن،
حيل البدايات األولى لتفتح األشياء.
ي ر ر را طيرة طيري طيري

تحول من أول من أول

الع ر رروس جابت صبي

واللبن من البر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رقر

سلر ر ر ر ر ر رمي على سيدي

يبغي المط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر

جر ر رراب لي ثوب حرير

وعلي يبغي الح ر ر ر ر ر ر ررير

سيدي سر ر ر ر ر ر ر ررافر مكة

والحشيل من الجب ررل

عدت عليه حمر ر ر ر ر ررامة

جاب لي ثوب العكة

ج ر ر ر ر ررابت صبي صبي

و المفتاح عند النجار

والمندوس عند العروس

و علي يبغي اللب ر ر ر ررن

سم ر ر ر ر ر ر ر ر رراته علي علي

والنجار يبغي الفلوس

عبدالحكيم تحول تحول

يا طيرة طيري طيري

()1المرجعنفسه،ص.81
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للوهل ررة األول ررى نظ ررن أن ه ررذه األرني ررة ال معن ررى له ررا ،و أنه ررا مج رررد كلم ررات ري ررر
منسجمة ،وجمل رير مترابطرة ،إال أن موضرعها فري الرنص يحملنرا علرى االلتفرات إليهرا،
وفهم دالالتها ،فهي تشكل فاتحرة الرنص .إن هرذه األرنيرة المفككرة عنرد تجميعهرا وبنائهرا
بصورة أخرى سردية ،تشكل حكايرة متكاملرة العناصرر مرن حيرل الشخصريات و الحردا،
فهن ررات امر ررأة /الع ررروس ،وه رري الشخص ررية الرئيس ررة ف رري الحكاي ررة الت رري تتعل ررق به ررا جمي ررع
األلفررا و تعررود إليهررا جميررع الخطرروط الدراميررة ،فررالعروس أنجبررت طفررال اسررمه (علرري)،
يررررب ف ري الحليررب كأبسررط احتياجاترره ،لكنرره ررررم بسرراطته هررو صررعب المنررال ،فالحليررب
يأتي من البقر ،والبقر يحتاج لعشرب والعشرب فري الجبرل ،ولرن ينمرو إال برالمطر ،لنصرل
لنهاية أنه ال يمكن أن تحصل هذه العروس /األم على الحليرب لطفلهرا ،فهري ريرر قرادرة
علررى إرضرراعه وترروفير الحليررب لرره ،و والررده "عبرردالحكيم" مسررافر مكررة ،لكنرره " تحررول مررن
أول" لتبقررى هررذه العررروس وحيرردة بررال معرراون لهررا علررى أعبرراء الحيرراة ،و كمررا تبرردأ األرنيررة
بتحمير ررل المر ررتكلم الحمامر ررة السر ررالم واالشر ررتيام ،و إعر ررالن حقيقر ررة تحر ررول وتغير ررر وتب ر رردل
"عبرردالحكيم" ،فهرري تنتهرري بررنف

مررا ابترردأت برره ،وهررذا مررا يجعلنررا نرربط بررين األرنيررة وبررين

حكاير ررة الر ررنص ،فر ررالنص قر ررائم علر ررى حكاير ررة امر رررأة /صر ررباح و زوجهر ررا الحاضر ررر الغائر ررب
"نصيب" ،و ابنتيها اللتين تسي ارن في الدائرة نفسرها" ،زينرب" المررأة التري تترزوج وال تنجرب
بسبب عقرم زوجهرا ،و "بلقري " التري فري طريقهرا للرزواج مرن رجرل مترزوج يكبرهرا برأعوام؛
إلكم ررال ال رردائرة والمس ررار نفس رره ،وك ررأن ال ررزواج واإلنج رراب ه ررو مع ررادل كينون ررة المر ررأة ف رري
المجتمع ،لهرذا فهري "عرروس" وهرو "عبردالحكيم" كمرا فري األرنيرة .تعكر

الحكايرة ريراب

الوظيفررة الحقيقيررة للرجررل فرري حيرراة المررأة مررن حيررل الحمايررة والمسرراندة والعررون و إرفادهررا
بمقومات الحياة السعيدة ،و هو فعل رائب في الحكاية.
الغنرراء لغررة أخرررى فرري الررنص ،و بنيررة مررن بنياترره الترري شرركلت ثيمررة حاض ررة فيرره،
بحي ر ررل ال يمك ر ررن فص ر ررله ع ر ررن نس ر رريج ال ر ررنص ،فه ر ررو مر ر ررتبط ب ر ررالمعنى ال ر رردقيق لحر ر روارات
95

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

()1

به ررذا الترتي ررب واالنس ررجام بع ررد تفكيك رره ف رري اللوح ررة األول ررى ،والخ ررروج م ررن حال ررة الطفول ررة
المزيفرة الترري عاشررتها الشخصرريات ،نجررد األرنيررة فرري هررذا الموضررع بالررذات تقودنررا لمعنررى
التحول واالنتقال من حالة الطفولة إلى عالم الكبار مع بقاء األسئلة حول مسار األشرياء
داخل األرنية ،الذي هو مسارها داخل الحياة نفسرها ،فاألسرئلة لمراذا الصربي اسرمه علري
ولرري

خالررد؟ ولمرراذا الحشرريل مررن الجبررل ولرري

مررن القمررر؟ بقايررا أسررئلة تتالعررب بحقيقررة

األشررياء ،والغنرراء معبررر عنهررا ،بررل يبتعررد الغنرراء بنررا لوظيفررة أكبررر مررن ذلررش و هرري إبقرراء
حر بال قيود ،وهذا ما نستشفه من كالم "بلقي " وسبب رفضها الزواج.
الجسد ا
 " بلقرري  :لررن أتررزوج ،ألن الررذين ال يكبرررون يغنررون ،وأنررا أريررد أن أرنرري ألجررل عيررونالمطر"

()2

و هررذه الم ررأة الترري كبرررت وصررارت عروسررا وأنجبررت عليررا ،هرري الم ررأة نفسررها الترري
اسررمها "أم مبررارت" ،بررل هرري المررأة بمطلررق وجودهررا فرري أي مكرران وعالقتهررا بالرجررل ،كمررا
في أرنية األطفال في اللوحة الرابعة (األطفال والذئب)
" األطفال معا :هال بيل هال بيل يا حيا أم مبارت
هال بيل هال بيل يا حيا أم مبارت
الولد الذئب :أنا الذئب بكلكم
الفتاة األم :وأنا أمكم بحميكم"

()3

()1المرجعالسابقنفسه،ص.97
()2المرجعنفسه،ص.101
()3المرجعالسابقنفسه،ص.114.
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وتنته رري اللعب ررة و ينته رري الغن رراء ب ررافتراس ال ررذئب أوالد األم لتج ررد نفس ررها وحي رردة ،فتص رررخ
بأطفالهررا وهرري ترررك

خوفررا مررن الررذئب الررذي يريررد افت ارسررها هرري األخرررى " إلررى البئررر يررا

أوالدي اهربوا إلى البئر"
(ب) غناء الكبار:
إذا كران رنرراء األطفرال هررو الطرراري فري اللوحررات األولررى ،والمنسراب علررى جنبررات
المعنررى والدالل رة ،ففرري اللوحررات التاليررة تختفرري كلمررات الغنرراء الطفررولي ،ويظهررر الكبررار
بحم ر ررولتهم م ر ررن الهم ر رروم واألحر ر رزان ،ويتب ر رردل الغن ر رراء إل ر ررى نغ ر ررم حر ر رزين ض ر رربابي ،يغل ر ررف
الشخصيات و يمس المكان ،فعند انتظار الغائرب تصردح الحنراجر "يرا هيييره يرا بروه ،وإن
شاء هللا تجيبوه " وعندما تحزن ويعتصرها األلم تغني بحزن وترقص األجساد على نغمرة
الرردان المرباطيررة ،بينم ررا نغمررة "األسررر" الحزين ررة تنتشررر كررالظالل خلفه ررم تنسررل مررن ب ررين
الزوايا و تلقي بقتامتها على مالمح األشياء ،فتستوطنها وتحتل بياض أفراحها.
و في رناء عررس "بلقري " ،نسرمع "الزراريرد" ونتروهم الفررح ،لكننرا أمرام الغنراء لرن
نشعر إال بعبء كبير ،ونظرة دونية من الذوات األخرى للمرأة
"عروسة عروسة مو دورين؟
 دور إبرةعروسة عروسة حالمو اإلبرة؟
 حال الخيط -عروسة عروسة حالمو الخيط؟
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 -حال الكي "

()1

وتتواصررل األرنيررة فرري ارتباطهررا المنطقرري باألشررياء فرراإلبرة تررتبط بررالخيط ،والخرريط يررتبط
بالكي  ،والكي

يرتبط بالبي

 ،والبي

يوصلنا لبطرون أوالد العرروس العشررة الجائعرة،

لتنتهر رري األرنير ررة بالر رردعاء عليهر ررا حسر رردا لكث ر ررتهم " حر رروه علر رريل إنتر رري وأوالدش" ،وبهر ررذا
فاالرتبرراط المنطقرري بر ر "العروسررة" سررينتهي برراألوالد العش ررة .إن هررذه األرنيررة ليسررت أرنيررة
فررح ،إنهرا أرنيررة ترذكر العررروس التري كانرت فرري االرنيرة الطفوليررة المفككرة أن مسررؤوليتها
في الحياة ستزداد ،وأن "عليًّا" سيصرير لره أخروة بأعبراء جديردة ،و أنهرا مرا ازلرت برال اسرم
فهي مجررد "عروسرة" بينمرا "عبردالحكيم" أو "نصريب" ،الشخصرية ذات االسرم و الكيران و
الوجود ،فهو حمامة األرنية المفككة "يا طيرة طيري طيري طيرري طيرري"
طقوسرره االنعتاقيررة علررى نغمررة "أحمررد الكبيررر" وهررو طق ر
طق

()2

وسريمارس

مررتبط بالسررحر والشررعوذة ،هررو

يحتفل به الجسد ليصل إلى حالة التحرر والتفرد مع الذات.

و تخررتم الحكايررة نفسررها كمررا ابترردأت بغنرراء األطفررال ورقصررهم " عبرردالحكيم تحررول ،تحررول
من أول"

()3

داللة على ديمومة الحكاية ودورانها عبرر الزمران والمكران ،فرال يتوقرف الغنراء ،وال تسركن
حركة األجساد ،و ال يتغير شيء ما دامت المرأة ظرال للرجرل ،ومرا دام الرجرل يتبروأ رأس
الهرم االجتماعي.

()1المرجعنفسه،ص .132
()2عنونت الكاتبةاللوحةالثامنةبـ(ياطيرةطيريطيريطيريطيري)وهوشطرمناألغنيةالمفككةالتي
غناهااألطفالفيبدايةالمسرحية .
()3المرجعالسابقنفسه،ص.139
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الفصل الثالث
سيمياء المسموع والمرئي في عرض مسرحية البئر

 عرض مسرحية "البئر" والتيار التجريبيأوال  :سيميائية أداء الممثل
ثانيا :سيميائية السينوررافيا
 اإلضاءة الديكور الموسيقى والمؤثرات الصوتيةثالثا :سيميائية الفضاء المسرحي
رابعا :سيميائية العالمة اإلشهارية
خامسا :سيميائية التلقي
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عرض مسرحية البئر والتيار التجريبي:
ينتم رري ع رررض مس رررحية "البئ ررر" للمس رررح االحتف ررالي التجريب رري ،وه ررو تي ررار اجت رراح
مفاهيم العالم حول األدب والمسرح ،مبعثره التمررد علرى القرديم والتجريرب لخلرق حالرة مرن
الغرائبي ررة و الخ ررروج ع ررن الس ررائد الم ررألوف ،ف ر ر"التجري ررب ف رري معن رراه الحقيق رري ه ررو تص ررادم
بالئح ررة طويل ررة وعريضر ررة م ررن الممنوع ر ر ر ر ر ررات والمحظ ررورات والمحرمر ررات ،ف رراألمر يتعلر ررق
بكتابرة مرا لرم يكترب ،وبتقرديم مرا لررم يقردم ،والردخول فري الفضراءات الجر ررديدة ،وهرو ينطلررق
مررن نزعررة علميررة خالصررة ،ال ينطلررق مررن الررذات ولكررن مررن األشررياء ،وب ر ر ررذلش فهررو لرري
روية وإنما هو فعل الستنطام األشياء ،والستخراج القواعد والقوانين التي تسكنها".

()1

مفهوم المسرح التجريبي
في الواقع إنه من الصعوبة بمكان إيجراد تعريرح محردد لمفهروم المسررح التجريبري،
إال أن الجميع يتفق على انه خروج عن المألوف ،و يعرف معجم المصطلحات الدراميرة
والمسرررحية المسرررح التجريبرري بأنرره "المسرررح الررذي يحرراول أن يقرردم فرري مجررال اإلخرراج أو
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
ذلررش الخررروج فرري بع ر

األحيرران"( ،)2ويعرفرره بررافي

بأنرره "مسرررح يكرررس نفسرره للبحررل

عن صيو جر ر ر ر ررديدة للتعبيرر ،وعمرل علرى الممثرل ،وطررح للتسراوالت حرول مكونرات الفعرل
المسرررحي"

()3

و التعريررح علررى هررذا النحررو يكرراد ي رربط فك ررة المسرررح التجريبرري بطبيعررة

المعمل حيل نختبر كل عناصرر العررض المسررحي بح ررثا عرن تقنيرات جديردة ،فالمعامرل
()1ينظر:برشيد،عبدالكريم:المسرحوالتجريبوالمأثورالشعبي"بينالفنوالصناعةوالعلمواإليدلوجيا"،مجلة
فصول،المجلدالثالثعشر،العدد،1995،4ص .16
()2حمادة،إبراهيم:مرجعسابق،ص.218
()3
حافظ،جالل:مالحظاتعنالتجريبفيالمسرح،مجلةفصول،المجلد،13العدد،1995،4ص .25
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المسرررحية هرري أيضررا مسررارح تجريبيررة تبحررل فرري مجررال تقنيررات المم ر ررثل واإلخ رراج دون
هر رردف تجر رراري ،ففر رري إطر ررار هر ررذا المفهر رروم يصر رربح المسر رررح التج ر ر ر ر ر رريبي " اتجاهر ررا " فنير ررا
معاصر ررا ،وه ررو ك ررذلش " حرك ررة " أو " تي ررا ار " يس ررعى إل ررى البح ررل ع ررن أس رراليب مس رررحية
جديدة للتعبير.

()1

إن التجري ررب الحر ررق ه ررو محاولر ررة ج ررادة للخر ررروج م ررن المملوكير ررة إلر رى الحرير ررة وهر ررو
محر ر ر رراولة للتحرررر مررن ( جاذبيررة الشرربات وإر رراءات الجمهررور – جاذبيررة النقرراد وقواع ر رردهم
المدرسررية – جاذبيررة المركزيررة – وجاذبيررة المسرررح الكامررل وريرهررا )  ،فالتجريررب ح ر ررية
باألس رراس وه ررذه الحري ررة تق رروم أساس ررا عل ررى االختر ررام وعل ررى محاول ررة النف رراذ إل ررى الجان ررب
اآلخررر ،و هررو مسرررح آخررر لرره لغررة أخرررى ،مسرررح مشرراك

ومشررارب ،وشرررط التجريررب

المس ر ر رررحي هررو أن يكررون مسرررحيا وأن يتر ر ر ررم فعررل التغيررر داخررل ثوابررت المسرررح وبأدواترره
وفي أدواته الخاصة والخالصة.

()2

خصائص المسرح التجريبي
جر رراء التير ررار التجريبر رري كنهاير ررة تاريخير ررة للبحر ررل عر ررن الر ررذات ،ومواجهر ررة اإلنسر رران
لقض ر رراياه ،والتعبي ر ررر ع ر ررن هر ر رواج

ال ر ررنف  ،واألزم ر ررات الت ر رري تحك ر ررم الخن ر ررام عل ر ررى روح

االستمرار والتجديد ،هي الحاجة إلى إيجاد وسيلة للتعبير عن المخاوف ،والسريطرة علرى
القلق الذي أررم إنسان هذا العصر بعردما مرر بسلسرلة مرن النكبرات التري زعزعرت يقينره
وإيمانرره بالمسررتقبل ،لهررذا فالمسرررح التجريبرري جرراء ليعبررر عررن حالررة واحرردة تشررترت فيهررا
شررعوب األرض و هرري حال ررة اليررأس والض ررياع واالنكف راء ،ممررا يجعل رره عالميررا ال يخ ررص
شررعبا مررن الشررعوب إنمررا يعك ر

ذات اإلنسرران أينمررا وجرردت فرري بقرراع األرض ،ويمكننررا

تحديد خصائص أخرى للمسرح التجريبي على النحو التالي في النقاط التالية:
()1ينظر:المرجعنفسه،ص.25
()2ينظر:برشيد،عبدالكريم،مرجعسابق،صص.21-16
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أ -تجاوز المألوف
يمتاز المسرح التجريبي بتجراوزه لكرل مرا هرو معلرب ،ومرألوف وسرائد ،ومتروارا ،و
اإلتيان بالجديد ،واخترام الثوابت عبر ثيمرات تتمثرل فري تحميرل العمرل التجريبري إمكانيرة
تجرراوز الخطرروط الحم رراء البنيويررة والشرركلية مررن خررالل ( جسررد  ،فضرراء  ،سررينوررافيا ،
أدوات ).
أ -الدور الريادي للمخرج
بعررد زم رن طويررل مررن الغيرراب والتهمرريل ،وفرري أواخررر القرررن التاسررع عشررر ،ظهررر
المخرج ليحتل مكانته في منظومة العمل المسرحي ،المكانة التري طالمرا انفررد بهرا كتراب
المسرررح عنرردما كررانوا يخرجررون مررا يكتبررون ،ولهررذا فررالمخرج مررن الكيانررات الجديرردة الترري
ظهرت بوالدة المسرح الحديل ،وسررعان مرا اتخرذ دور المسريطر علرى العمليرة المسررحية
برمتهررا لرري

علررى الكاتررب فقررط بررل علررى بقيررة الفنررون الترري تشرركل باجتماعهررا الع رررض

المسرررحي "،فررالمخرج لررم يخضررع لقانونرره الفنررانين اآلخررين فرري المسرررح ،بررل عرزلهم ،وفرري
بعر ر

األحي رران ح ررولهم إل ررى عبي ررد"

()1

وك رران ه ررذا التح ررول الج ررذري م رردعاة ألن يفس ررح

المج ررال للمخ رررج حت ررى يثب ررت جر رذوره ف رري ترب ررة المس رررح ،وبل ررو ذروت رره ف رري تي ررار المس رررح
التجريبي ،استكماال لسلسلة التمرد على العرض المسرحي.
ب -عالمية المسرح التجريبي
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
السرربب لكررون اإلبررداع فرري المسرررح التجريبرري "يقرروم علررى اسررتكمال الكمررال فرري اسررتخدام
()1بلبل،فرحان:المسرحالتجريبيالحديثعالمياوعربيا،دارحورانللطباعةوالنشر،2003،ص.16
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الموروث ررات التجريبي ررة ول رري
المعروف ولي

ابتكاره ررا ،وب ررذلش ص ررار اس ررم المس رررح التجريب رري ه ررو العل ررم

المبدعون هم األعالم"

()1

ومن نتائج ذلش أن صرارت عرروض المسررح

التجريبي متشابهة في كرل مسرارح العرالم ،رررم الخصرائص الثقافيرة التري تتميرز بهرا دولرة
ع ررن أخ رررى ،ف ررالمتفرج العرب رري يمكن رره حض ررور مس رررح تجريب رري انجلي ررزي أو أوروب رري أو
صر رريني دون أن يشر ررعر بفر ررارم كبير ررر بر ررين تلر ررش العر ررروض ،وممر ررا يؤكر ررد عالمير ررة التير ررار
التجريبي جمع العروض التجريبية على اختالف منابتها الثقافية في مهرجران يحمرل اسرم
المسرح التجريبي على خرالف مرا هرو سرائد فري مهرجانرات المسررح األخررى والتري تطلرق
عليهررا أسررماء المرردن الترري تنتمرري إليهررا ،فقررد تزامنررت والدترره فرري العررالم كلرره دفعررة واحرردة
تقريبررا خررالل العقرردين األخيررين مررن القرررن العشررين  ،لررم يحمررل شرررف والدترره اسررم محرردد
كمسرح الالمعقول على يد يوجين يونسكو وصرموئيل بيكرت وفرنانردو أ اربرال ،فهرو مسررح
الك ررل بامتي رراز أورب رري – عرب رري – أمريك رري ..الك ررل س رراهم ويس رراهم ف رري تط ررويره ووض ررع
خصائصه.
ج -تدمير عناصر العرض
فرري مسرريرة التطررور الت رري مررر بهررا المسرررح نج ررد ستانسالفسرركي والررذي يعررد أعظ ررم
المخرجين وأستاذهم والذي يعرود لره الفضرل فري وضرع مرنهج متروازن لفرن المسررح ،يحردد
المسرح في أربعة عناصرر :الكاترب والممثرل والمخررج والجمهرور ،و ظلرت العناصرر تلرش
قائمة بتراتبيتها الهرمية داخرل العررض ،وأتراح الطرابع العلمري الرذي سربغه ستانسالفسركي
علررى المسرررح وأشررغاله ،ألن تتحررول تلررش األشررغال إلررى أقسررام علميررة اختصاصررية ،انفرررد
به ررا مب رردعوها كف ررن وس ررمة إلب ررداعهم ،و م ررع التق رردم العلم رري ف رري الق رررن العشر ررين تق رردمت
االختصاصات المسرحية وتمايزت عن بعضها الربع

 ،بت ازيرد التجرارب المسررحية ،إلرى

أن بلغت ذروتها في المسرح التجريبري؛ لينعطرف هرذا األخيرر انعطافرا حاسرما يظهرر فري
()1المرجعنفسه،ص.22
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تدمير عناصر العرض المسرحي ،متحوال المسرح لشركل جديرد بمحتروى وعناصرر جديردة
مغايرة لما كان سائدا قبله ،و كان نتاج تدمير عناصر المسررح سريطرة المخررج واحتكراره
وظررائف العمررل المسرررحي مرردم ار عناصررر المسرررح األخرررى الكاتررب والممثررل والجمهررور،
جاعال منها مجرد عناصر ثانوية.
ويمكننا تلخيص هذه الخاصية في النقاط اآلتية:
 إلغرراء سررلطة الررنص وتفكيكرره و إخضرراعه للتجريررب ،والررتخلص مررن الفك ررة  ،و تقررديمحالة إنسانية عامة ،إلفساح المجال لسداء الحركي الذي يعد لغة العرض بأكمله.
 المخرج هو المتسيد األوحد على العرض التجريبي. الممثررل مجرررد أداة للتشرركيل الحركرري علررى الخشرربة ،وفررق مررا يقتضرريه الح روار السرررديالمركب.
 الس ررينوررافيا ه رري بطل ررة الع رررض التجريب رري وه رري ص رراحبة اللغ ررة المبهر ررة عل ررى خش رربةالمسرح إلى جانب الممثل ولغته الملفوظة.
معنيررا بجررذبهم بالقرردر الررذي يسررعى فيهررا

 -المسرررح التجريبرري أهمررل الجمهررور فهررو لرري

لعرض حالته اإلنسانية بما يتاح له من أدوات تجريبية.
د -مسرح الحالة
لع ررل م ررن أه ررم خص ررائص المس رررح التجريب رري رفض رره لسفك ررار الج رراهزة ،فواق ررع م ررا
يعرض رره عل ررى خش رربة المس رررح ه رري ح رراالت إنس ررانية وحق ررائق حيات رره الت رري ت ررؤطره بحال ررة
شعورية معينة ،ولهرذا فالشخصرية تخررج مرن خصوصريتها الذاتيرة إلرى عموميرة اإلنسران،
والترري تعبررر عنهررا مفررردات العرررض المسرررحي كالفضرراء والررديكور وحركررة الممثررل ولرري
الحوار الملفرو إال مرا اعتمرد علرى نصرو

قويرة قديمرة وهري علرى نطرام ضريق ،ولهرذا
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فالمسرررح التجريبرري بحاجررة لممثلررين محترررفين يقومررون بررىبراز السررلوت اإلنسرراني وأفعالرره و
انفعاالتر رره ،معتمر رردين علر ررى جهر ررودهم ومهر رراراتهم المسر رررحية دون االعتمر رراد علر ررى أفكر ررار
الكاتب.
جرراءت مسرررحية "البئررر" محاولررة تجريبيررة للمخرررج محمررد الهنررائي ،حرراول أن يقرردم
ق رراءة بص ررية سررمعية جديرردة لررنص الكاتبررة آمنررة الربيررع ،مسررتفيدا مررن المرروروا الثقررافي
والفلكلوري لبيئتين عمرانيتين مختلفترين :عمران الجنروب الرذي تنتمري إليره الكاتبرة ،وعمران
الداخل الذي ينتمي إليه المخررج ،بكرل مرا فيهمرا مرن مخرزون ت ارثري وبيئري وثقرافي ،و قرد
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
عبر ررر لوحر ررات ،و حتر ررى نفهر ررم العر رررض وأبعر رراده السر رريميائية سر ررنتتبع عالماتر رره عبر ررر أداء
الممثلررين و السررينوررافيا و الفضرراء المسرررحي ،و العالمررة اإلشررهارية و مررن ثررم سرريمياء
التلقي.
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أوال :سيميائية أداء الممثل في عرض "البئر"
إن المسرح فعرل تواصرلي يقروم علرى العالقرة المباشررة برين الممثرل والمتلقري ،وقردرة
الممثل على اإلقناع برسالته أو بالروية العامة للعرض الفرجروي ،وذلرش بتوظيفره لطاقاتره
األدائي ررة والت رري يعتم ررد فيه ررا عل ررى قد ارت رره الجس رردية والص رروتية ومق رردار تجس رريده لعواط ررف
الشخصية التي يؤديها على المسرح ،فر " المسررح عمليرة خلرق يقروم بهرا الممثرل"

()1

كمرا

يقول "لويجي بيير" انديللو الكاتب المسررحي اإليطرالي المعرروف ،ومرع عردم تأييردنا الترام
لمقولته تلش؛ إليماننا بأن المسرح صناعة تتكامل بتعاون كل أطراف صناع الفرجة ،مرع
تفاوت أهمية كل عنصر على حدة حسب اتجاهات المسرح ورويرة المخررج العامرة ،لكرن
ذل ررش ال ينف رري ك ررون الممث ررل ه ررو العنص ررر األساس رري ال ررذي ال يق رروم ع رررض مس رررحي إال
بوجر رروده ،بر ررل إن أسر ررماء ممثلر ررين معينر ررين يجعر ررل الجمهر ررور متحمسر ررا لمشر رراهدة مسر رررحية
بعينهررا ،و مررع ذلررش فقررد انبرررت بع ر
ببع

األقررالم مقللررة مررن شررأن الممثررل والتعرروي

عنرره

العالمات في المسرح ،من أمثال "يان موكاروفسكي" الذي يرى أن "الممثل نفسره

الرذي هررو أداة الفعرل الرردرامي قرد يختفرري آنيررا مرن المسرررح ،و قرد يقرروم بردوره عنصررر آخررر
كالضرروء مررثال"

()2

و "أدولررف آبيررا الررذي دعررا إلررى زيررادة العالمررات المسرررحية وعناصرررها

التش ر ر رركيلية عل ر ر ررى حس ر ر رراب دور الممث ر ر ررل وفعل ر ر رره المس ر ر رررحي"

()3

بينم ر ر ررا نج ر ر ررد المخ ر ر رررج

"ستانسالفسرركي" يه ررتم بالصررورة الفني ررة ويعتبررر عناص ررر المس ررح األخ رررى داعمررة للممث ررل
الررذي هررو أسرراس الفعررل المسرررحي؛ سرراعيا لخلررق فررن مسرررحي جديررد يقرروم علررى صرردم
المعانرراة والطبيعررة اإلنسررانية الالمحرردودة للفنرران بغيررة "التررأثير علررى المتفرررجين باإلحسرراس

()1
()2
()3

الفهدي ،صالح  ،مفاهيم أساسية في المسرح والدراما ،عمان :و ازرة التربية والتعليم،2011

يان ميو كاروفسكي وآخرون ،مرجع سابق،

.41

الحصناوي ،سامي :سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي ،مرجع سابق،
106

.59
.129

الررداخلي الررذي يعتمررل داخررل الفنرران المبرردع"( ،)1لهررذا ال يمكننررا النظررر للفعررل المسرررحي
بنظرة أحادية فنعلي شأن عنصر على آخر ،فالهدف الرذي يسرعى إليره العمرل برمتره هرو
التواصررل مررع المتلقرري ،والتررأثير عليرره ،وإقناعرره بالعررالم المتخيررل الررذي يشرراهده ،وينتمرري
إليه ،باعتبار أنه جزء وعنصر مهم فيره ،وال يترأتى ذلرش إال بتكامليرة العناصرر فري وحردة
واحدة.
يعرررف األداء التمثيل رري عل ررى أن رره "عملي ررة توظيررف ك ررل أجهر رزة الجس ررد الت رري تجس ررد
العواطر ررف واالنفعر رراالت لكر رري تظهر ررر مر ررن خر ررالل صر رروته وحركتر رره وإيماءاتر رره وانفعاالتر رره
الشخص ررية"( ،)2وي رررى آخ رررون أن مفه رروم األداء يتحق ررق م ررن جه ررة الجمه ررور ال الممث ررل
نفس رره ،وه ررذا م ررا نفهم رره م ررن تعري ررح "ريتش ررارد لوم رران" ال ررذي ي رررى أن األداء ه ررو "وع رري
بالثنائية ،ومن خالل هذه الثنائية يرتم تنفيرذ فعرل مرا بعرد وضرعه فري صرورة ذهنيرة مقارنرة
بنموذج آخر مثالي له ،أو نموذج أصلي موجرود فري الرذاكرة "( ،)3ويؤكرد أن هرذا الفعرل
هررو مررا يقرروم برره جمهررور المسرررح تحديرردا ،واألداء التمثيلرري قررائم علررى إتقرران لغررة الجسررد،
وفهم إشراراته ،وتوظيفهرا سريميائيا علرى خشربة المسررح ،وفنرون األداء قائمرة علرى "اللعرب
اله ررادف ،والت رردريب ،وممارس ررة األداء"( ،)4و له ررذا ص ررار ف ررن التمثي ررل علمر را ي رردرس ،ل رره
أصوله وقواعده ،ومنظرروه و براحثوه ،وتجردر اإلشرارة أن حركرة الشخصرية فري المسررحية
يجب أن تخضع لنوع التيار المسرحي الذي تنتمي إليه ،ففي مسررح العبرل و الالمعقرول
تررأتي حركررة الشخصررية "خليطررا متنرراف ار مررن مسررتويات ريررر منتظمررة ،ال يحكمهررا منطررق

()1

ستانسالفسكي :إعداد الممثل في المعاناة اإلبداعية( ،ترجمة :شريح شاكر) ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة

للكتاب،1997،

()2
()3
()4

13.

الحصناوي ،سامي  ،المرجع السابق ،

المرجع نفسه،

.23

.13

هلتون ،جوليان :مرجع سابق،

.73
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مع ر ررين أو مب ر رررر مح ر رردد"( ،)1وتتمي ر ررز بحركاته ر ررا السر ر رريعة ،ونقالته ر ررا المفاجئ ر ررة ،وتب ر ررادل
الصفات بين الشخصيات ،ليعك

التقلبات وتبادل األدوار في الحياة.

اكتفى المخرج محمد الهنائي في عررض مسررحية "البئرر" بسرتة ممثلرين قرام العررض
بأكمله على أكتافهم ،فكانوا رأس ماله في العرض من أوله إلى آخره ،وقد استعاض بهرم
عررن الكتررل الديكوريررة لرريمس بهررم ف ر ار الفضرراء المسرررحي الكبيررر ،ومررن خررالل مشرراهدتنا
للعرررض يمكننررا التوصررل ألهررم األسرراليب األدائيررة الترري قررام بهررا الممثلررون ،والترري شرركلت
بعدا عالماتيا في النسق السيميائي العام للمسرحية ،ونلخصها في النقاط التالية :
 oأوضاع الجسد
صنفت األوضاع الجسمية إلى أربعة أقطاب ثنائية متقابلة:
"االقتراب أو اإلقبال حيل يتسم هرذا الوضرع باالنتبراه والميرل بالجسرم ،و االنسرحاب وهرو
عكر ر

االقتر رراب ويش ررتمل توجه ررات حركي ررة س ررلبية كاالرت ررداد للخل ررف أو التح رررت بعي رردا،

واالمتداد كما فري حراالت التفراخر أو الغررور ويشرتمل هرذا الوضرع علرى انتصراب الررأس
والصر رردر وانفتر رراح األط ر رراف  ،والر ررتقلص أو االنكمر رراش ويشر ررتمل علر ررى خف ر ر

النشر رراط

والشررعور بررالوهن والتهالررش والت ارخرري"( ،)2وقررد قسررم "جوليرران هلتررون" الحركررة المسرررحية
كونهرا مؤشر ار علرى الشخصرية المرؤداة مرن قبرل الممثرل ،وداال علرى حركتهرا النفسرية ،إلرى
ثالثررة أن رواع " :حركررة تعبيريررة بمالمررح الوجرره ،حركررة إيمائيررة إشررارية باسررتخدام ال ررأس أو
اليدين أو الجرزء األعلرى مرن الجسرد ،وحركرة انتقاليرة فري المكران مرن خرالل السراقين"

()3

ومن هنا فلكل وضعية على المسرح داللة على المشاعر والميول واالتجاهرات ،والغريرب
أن هنررات اتفاق را شرربه كلرري علررى دالالت حركررة الجسررد ررررم اخررتالف الثقافررات ،وقررد أورد
()1المرجعنفسه،ص.108
( )2ويلسون ،جيلين ،سيكلوجية فنون األداء(( ،)2010ترجمة :شاكر عبدالحميد) ،الكويت :المجل
والعلوم واآلداب.207 ،
()3
هلتون،جوليان،مرجعسابق،ص .176
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الوطني للثقافة

"ويلسررون" نحررو  20رسررما خطيررا لمختلررف الوضررعيات الجسرردية والترري حرردد معانيهررا أفرراد
ينتمون لثقافات مختلفة ،كما يقول( ،)1و سراهمت النظريرات التحليليرة النفسرية فري قرراءة
تلش األوضاع من حيرل الصرراع الرداخلي النفسري والحراالت المزاجيرة واالنفعاليرة وتفسرير
الحرمان والكبت الداخلي.
إن حركة ممثلي مسرحية "البئر" النزقة على خشربة المسررح ،تحريط المشراهد بشريء
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،
ولعرل ذلررش يعررود لضررعف اإلعررداد ،وعرردم إحاطررة المخرررج بمفرراهيم لغررة الجسررد وانفعاالترره،
ولك ررون الممثل ررين هر رواة ال يملك ررون أداوت التمثي ررل االحت ارف رري الق ررائم عل ررى عبقري ررة الجس ررد
والرتحكم فرري لغتره الخاصررة وتوظيفهرا علررى المسرررح ،وعنرد د ارسررة االنفعراالت الترري يبررديها
الممثلرون فرري مسرررحية البئررر مررن خررالل سررت أنمرراط أساسررية كمررا حررددها "جلررين ويلسررون"
وهرري :السررعادة ،الحررزن ،الخرروف ،الغضررب ،اإلثررارة الجنسررية ورقررة المشرراعر مررن خررالل
محددات التوتر( )Tو االسترخاء( ، )Rواالقتراب( )APواالبتعراد( ،)AVفىننرا نصرل إلرى
النتيجة التالية كما هو موضح في الجدول:
الممثل

الوصف

االنفعال
الجسدي

نصيب
صباح
زينب
()1

االمتداد

جسررمه ممتررد ،أرسرره مرفرروع ،يررداه للخلررف وصرردره لسمررام

االقتراب

أرلب الوقت.

االمتداد

جسررمها ممتررد أرلررب األحيرران ،تقترررب مررن الشخصرريات

االقتراب

األخرى :نصيب /صباح /زينب /بلقي  /طارم

االمتداد

جسر ررمها ممتر ررد أرل ر ررب األحير رران ،دائم ر ررة االقت ر رراب م ر ررن

ينظر المرجع نفسه،
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طارم

االقتراب

الشخصيات األخرى :نصيب/صباح/سمير

التقلص

حركترره متشررنجة ،يميررل بجسررمه أثنرراء مشرريه ،يهررز أرسرره

واالنكماش

أثنرراء الحررديل ،و ظهرره مررنحن ،و دائررم االنسررحاب عررن

واالنسحاب

الشخصيات األخرى :نصيب/صباح/زينب.

التوتر
بلقي

االبتعاد

أداوهر ررا أقر رررب لطي ر رران ف ارشر ررة ترفر رررف بشر ررقاوة ،وكلمر ررا

االسترخاء

اقترب ر ررت م ر ررن الن ر ررار تبتع ر ررد حت ر ررى ال يص ر رريبها الله ر ررب،
فبلقر رري

كلم ر ررا اقترب ر ررت م ر ررن اآلخر ر ررين نصيب/ص ر ررباح/

زينب ابتعدت أكثر.
سمير

االمتداد

جسمه مفرود ،يداه فري الغالرب مسردولتان ،و أرسره يميرل
ألحد الجانبين بسرلبية ريرر مبرد أيرة انفعراالت فري أكثرر
من األحيان.

وهررذه الحركررات االنفعاليررة الترري فصررلناها فرري الجرردول ،ال تتضررح بمفهومهررا الرردقيق فرري
حركررة الممثلررين ،وال تررأتي نقيررة كمررا أراد لهررا المخرررج علررى األرلررب ،فجرراء رصرردها بهررذا
الشكل عن طريق استبعاد مشتتات هذه االنفعراالت التري تصردر مرن ممثلرين هرواة ،وكمرا
رأينا فاالنفعال الغالب الذي أبداه الممثلرون هرو االمترداد أمرا االقترراب فيكرون مثرا ار بسربب
عاطفتين :عاطفة الغضب والتي كان يمثلها "نصيب" ،و رقة المشاعر والتري تمثلهرا كرل
مررن "صررباح" و"زينررب" ،أمررا انكمرراش "طررارم" وترروتره وابتعرراده فكرران بفعررل الخرروف والحررزن
معررا ،أمررا انفعررال االسررترخاء ارترربط بشخصررية "بلقرري " بفعررل عاطفررة الحررزن ،بينمررا عبرررت
حركة االبتعاد عن الخوف.
و هنات حركات جسدية أخرى شكلت عالمات سيميائية فارقة في العرض وهي:
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 -1الحركررات الطفوليررة مثررل القفررز والرردوران والحركررات العبثي رة بررالرجلين والقرردمين ،وهرري
عالمررات ارمرزة ل ر "طفولررة الكبررار" الترري تحررتقن بررداخلها كررل الترروتر المتقررد بمشرراكل الحيرراة
والمعيشررة ،فظهررور الزوجررة "صررباح" والررزوج "نصرريب" وهمررا يرتررديان هيررأة طفلررين كبي ررين
بحركاتهمر ررا الشر ررقية ،ودورانهمر ررا وتمايلهمر ررا ،وحركر ررات أياديهمر ررا وأرجلهمر ررا بشر رركل طفر ررولي
عابل ،يجعالنا نبحل عن الطفل بداخلهما فرال نجرد إال كبيررين مثقلرين بهمروم الحيراة ،ف ر
"صررباح" تخبررز مررن أجررل أن تعيررل أسررتها ،و"نصرريب" صررياد جافرراه البحررر ولررم يعررد يمررده
بررالرزم الررذي يسررتطيع برره إعالررة هررذه األسررة ،فهمررا ال يمتلكرران منطررق الطفولررة ،وإن أرادا
خداعنا ومراورتنا بهذه الفكرة ،ألنه رداء سيخلع بمواجهة واقع الحياة.
 -2عالمات أيقونيرة ناتجرة عرن حركرة األجسراد فري تأديتهرا للفنرون واأللعراب الشرعبية،
ففرري فررن

"الرردان المرباطيررة" نجررد الممثلررين يض رربون خشرربة المسرررح بأقرردامهم ويتمايررل

جسدهم لسمام ،وفي "رقصة الربوبة" يتراقص الممرثالن "صرباح" و"نصريب" وهمرا يردوران
حرول بعضررهما بىيقراع الرقصررة ،وفرري لعبرة الررذئب واألم حيررل يرؤدي الررزوج "نصرريب" دور
الررذئب ،والزوجررة "صررباح" دور األم ،وبقيررة الممثلررين دور األبنرراء بىيقرراع اللعبررة الشررعبية
المعروفة.
 -3الرفرفرة باليرردين مررن قبرل "زينررب" و"سررمير" ،و"بلقري " و"طرارم" وهررذه الحركررة عالمررة
رامزة للحرية واالنعتام.
 -4حركات المجنون وهي عالمرات إشرارية تشرير إلرى الحالرة الخاصرة لهرذه الشخصرية،
فحركة يديه ورجليه المتشنجتين ،وعردم انسريابية حديثره ،وميلره المسرتمر بجسرده مرع يديره
المفتر رروحتين وأصر ررابعه المشر رردودة ،ورجلير رره المقوسر ررتين والر ررذي يكر رراد يسر ررير بهمر ررا بشر رركل
صحيح ،عالمات تشير بشكل مباشر لحالة الجنون التي يتقمصها الممثل.
 oالحيز الشخصي:
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وهي المسافة التي تفصل بين ممثل وآخر في العرض المسرحي من خرالل تنظريم
الف ار المحيط بهم؛ لخلق عالمات وشفرات دالرة ،ولهرذه المسرافة معران ودالالت مرتبطرة
بالثقافة المجتمعية ،ففي الحياة نجد أن المسافة التي تفصرل النراس عرن بعضرهم الربع
تتناسب مع عالقتهم بهؤالء األشخا

 ،فتتقلص المسافة بين األصدقاء والمحبين ،بينمرا

يحررافظون علررى مسررافة مناسرربة بيررنهم و بررين الغربرراء ،كمررا أن الحيررز الشخصرري يوضررح
مكانررة الش ررخص االجتماعي ررة إذا ك رران ملك ررا أو رئيس ررا أو س رريدا أو قائ رردا عس رركريا ،وله ررذا
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.
رز للعالقررات العاطفيررة بررين
جرراء الحيررز الشخصرري فرري عرررض مسرررحية "البئررر" ارمر ا
الشخصرريات ،ويشرركل البعررد أو القرررب الجسرردي بررين أجسرراد الممثلرين الثنائيررات المتضررادة
التالية:
 الوفاق/الخصثثثثام :ففر رري المشر ررهد األول عنر رردما كر رران "نصر رريب" و "صر ررباح" يتحر رراورانبشقاوة الطفولة ،كانت المسافة تتقلص عندما يتفقان في الحديل ،و تزداد اتساعا عنردما
يختلفان ،وفي مشهد "زينب" و "سمير" كان االتفام محركرا رئيسرا لتحديرد المسرافة بينهمرا
أكانت قليلة أو منعدمة ،والعك

صحيح ،بدافع المشاركة الوجدانية.

 الرغبثثة/الكبل :كمررا فرري المسررافة بررين "زينررب" و "سررمير" وهمررا يتحرراوران عررن رربتهمررافي االنجاب والعجز عن تحقيق هذه الرربة.
 الحب/الكره :تتسع المسافة بين "طارم" و "نصيب" حيل العالقة متروترة يشروبها الكررهمررن قبررل األب والحررب مررن قبررل االبررن ،والمسررافة بررين "بلقرري " و "صررباح" تتسررع وتضرريق
حس ررب حال ررة الح ررب والكر رره ،و المس ررافة ب ررين "بلق رري " و "ط ررارم" دائم ررا ض رريقة لقربهم ررا
العاطفي ولكون "بلقي " هي األحب إلى قلب "طارم".
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 القوة/الخثثثوف :يمك ررن أن نعب ررر ع ررن رمزي ررة ه رراتين الثن ررائيتين ف رري كونهم ررا النتيج ررة أوالسرربب ،فالوضررع النفسرري المتذبررذب لر ر "نصرريب" وهررو يظهررر لر ر "صررباح" علررى هيئررة مررن
الشرررود والتعررب واإلرهررام ،وبعرردما تعلررم "صررباح" أنرره قررد تواجرره مررع الصرروت الررذي يقر
مضررجعهما والررذي يشرركل أحررد أس ررارهما المجهولررة ،وهمررا يخبئانرره عررن الجميررع ،تررتقلص
المسررافة بينهمررا ،فررالخوف ولررد لرديهما الحاجررة لالقترراب والررتالحم لمواجهررة هررذا المجهررول
المخيررف ،بينمررا فرري حالررة القرروة نجررد المسررافة تتسررع فررال حاجررة لالقت رراب ،أمررا فرري كونهررا
سببا فهي تتمثل في عالقة األب "نصيب" باالبن "طارم" وفيما بعد سنجده عنرد "بلقري "
أيضررا وهرري عالقررة مبنيررة علررى الخرروف مررن السررلطة األبويررة المطلقررة النافررذة فرري حكمهررا
على جميع أفراد األسرة.
 oاإلحاالت المكانية:
إن هندس ررة المك رران المس رررحي وعالق ررة الممثل ررين بالمك رران ،يحق ررق للمك رران أقص ررى
درجررات اإلحالررة و التشررفير العالمرراتي ،وإن برردا المكرران فرري مسرررحية "البئررر" فارررا تمامررا
وريررر محرردد إال أننررا نرردرت عبررر مشرراهد المسرررحية األمرراكن الترري ينتمرري إليهررا الممثلررون
بأدائهم الحركي ،ونحن هنا بصدد الحرديل عرن إحالرة الممثرل والمكران الرذي يحتلره علرى
خشرربة المسرررح لعالمررات ومعرران تنررداح كحلقررات المرراء علررى سررطح البحي ررة ومررا كرران لنررا
إدراكهررا ل روال الحجررر الررذي حرررت المرراء ،فررالحيز الررذي يقررف عليرره الممثررل لرره دالالت و
معان أراد المخرج إيصالها بىكساب العالمة المكانية القروة ،بىبرازهرا وتكثيفهرا ،ويمكرن أن
نحرردد العالمررات المكانيررة حسررب الداللررة الترري أحالررت إليهررا أمكنررة الممثلررين علررى الخشرربة
في النقاط التالية:
عالمة الحدور /السجن  -الساللم الديقة:
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يكتسررب المكرران الحضررور مررن خررالل قربرره مررن الجمهررور ،و موقعرره المكرراني فرري
الجهات األربعة ،فالممثل الذي يقف برالقرب مرن الجمهرور علرى ناصرية المسررح ،وتكرون
مالمحرره واضررحة و دقيقررة ،يثيررر دالالت حضرروره عبررر المكرران ،فيكتسررب المكرران أهميررة
وقوة ،وكما أن وقوف الممثل في الجانرب األيسرر يختلرف عرن وقوفره فري الجانرب األيمرن
كررون الجهررة اليسرررى فرري المسرررح تشرركل مركررز القرروة ،مثلمررا "يررتبط الرردخول والخررروج مررن
أعلررى فرري البعررد العمررودي لخش ربة المسرررح عررادة برردالالت خاصررة رالب را مررا تكررون دينيررة
وأخالقيررة"

()1

يكررون األمررر نفسرره بخصوصررية المكرران األيمررن واأليسررر ،الخلررف واألمررام

التي يشغلها الممثل والتي وجد مخرج "البئرر" أنره يناسرب الحالرة التري يرؤدي فيهرا الممثرل
مادته التمثيلية ،فحضور المكان في مسرحية "البئر" يعتمد على حضرور الجسرد/الممثل،
إال أن هررذا الجسررد يررود االنعتررام والغيرراب ،يررود التحرررر مررن قيررود المكرران وأس رره ،ف رالف ار
الررذي يحرريط برره مررن الخررارج ،يتسرررب للررداخل ،فيررئن الجسررد مررن هررذا الخرواء ويررود البحررل
عن مكان ممترلء بحضروره ،فرر"زينب" تشرعر برأن بيتهرا سرجن ب ر "سراللم ضريقة" وأنره برات
بف ارررره المعنرروي تخنقهررا جد ارنرره ،و ييظهررر "سررمير" هررو اآلخررر الخرواء والحضررور المزيررح

للمكرران الررذي ينتميرران إليرره ،فيررودان الخررروج والتحليررق عاليررا إليجرراد أمكنررة أخرررى ،تحقررق
لهما الحضور والوجرود واالنتمراء ،وذلرش يعرود لشرعورهما بفرارهمرا المكراني ،فهمرا وطنران

ال ينتمرري إليرره أحررد ،و يعررود ذلررش الشررعور لعجزهمررا عررن إنجرراب طفررل يشررعرهما باالنتمرراء
والوجود االجتماعي.
عالمة الغياب /الفراغ  -البحر
إن الخطررة الهندسررية المدروسررة الترري وضررعها المخرررج لحركررة الممثلررين وعالقررتهم
بالمكرران و توظيفرره سرريميائيا ،مبنرري علررى هندسررة الف ر ار الررذي مسترره الكتررل البش ررية عبررر
أجسرراد الممثلررين السررتة ،وهررذا مررن شررأنه أن يحقررق راياترره ورواه ،ومررن شررأنه إثررارة الح ر
()1

المرجع السابق نفسه،

.88
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التحليلرري عنررد المتلقرري وفهررم اإلحرراالت المكانيررة ،فوجررود الممثررل والت ازمرره بمكرران مررا علررى
خش رربة المس رررح وتكر ررار وقوف رره علي رره طيل ررة الع رررض ،يجع ررل الجمه ررور يخل ررق رابط ررا ب ررين
المكرران والممثررل ،خاصررة إذا مررا وجررد فيرره ش ريئا مررن مقتنيررات ذلررش الممثررل ،لهررذا فالمكرران
سيكون شفرة وعالمة تثير ذهن المتلقي ،وتشغله لربطها مع بقية العالمات في العررض،
فىشغال الممثلين خلفية المسرح في الجهة البعيدة عن الجمهور طوال العررض المسررحي
بحيررل ال يرررى مررنهم إال ظهررورهم ،عالمررة تتعررالق مررع النسررق العالمرراتي للعرررض ،فبينمررا
يتحقق معنى الحضور عبر إشغال الممثرل المكران الواضرح للجمهرور ،يكرون الغيراب هرو
ط رررف الثنائي ررة اآلخ ررر ،فه ررو ري رراب ممت ررد مجه ررول ،ف ررار ال يح ررده ش رريء ،متشر ريء ف رري
األمكنرة البعيردة التري تتروم أجسراد المسررحية الرحيرل إليهرا ،رربرة فري الخرال

 ،والبحررل

عررن ع روالم حقيقيررة ينتمررون إليهررا ،فأجسررادهم الهائمررة فرري ف ر ار المكرران ،تظررل فرري سررعي
إليجاد أمكنتهرا المتسراوقة مرع فيزيائيتهرا الطينيرة ،فلعرل مكران الغيراب هرو مكران الصروت
الذي ينساب عبر حناجر فرن الردان المرباطيرة ،صروت المروت القرادم مرن عمرق الغيراب،
أو لعل مكران الغيراب هرو البحرر الرذي مرا عراد يجرود برالخير والررزم والسرمش ،إنره مكران
الجوع والفقر والبرد كما يجده "نصيب" ،والموت الذي يتربص به في كل مررة يسرمع فيهرا
الصوت قادما عبر موجاته.
وهن ررات إح رراالت مكاني ررة ري ررر مرئي ررة وإنم ررا الع رررف والتقالي ررد المس رررحية ،والترس رربات
الفكرية الثقافية ،وأحيانا الدواعي النفسية هي التي تخلقها ،وتحدد مكانهرا ،فراألكثر أهميرة
بالنسرربة للشخصررية سرريكون فرري األمررام ،وتترروزع درجررة ارتباطرره عبررر شررغلها الجهررة اليمنررى
أو اليسرى ،ومكان المردد اإللهري واألمرل سريكون فروم الررأس ،والشريطان والعردو وكرل مرا
يسبب له المخاوف والشررور فري الخلرف ،وهرذه األمراكن وهميرة ال مكران جغ ارفري حقيقري
لهر ررا ،إنمر ررا تظر ررل عالمر ررات رائبر ررة تتمتر ررع بحضر ررور الداللر ررة والمعنر ررى الرتباطهر ررا بالنسر ررق
العالماتي للعرض.
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عالمة البئر
شرركل الصرروت المجهررول تهديرردا للكبررار "نصرريب"" ،صررباح"" ،زينررب"" ،سررمير" وهرري
أجسرراد لررم تنعتررق عررن رربتهررا الجسرردية ،أجسرراد علقررت فرري مكرران ال يمكررن الفكررات منرره،
بينما ينتمي جسدا "طارم" بحكم جنونه ،و"بلقي " لصرغر سرنها ،ألمراكن حررة ،ال تحردها
حدود الجسرد المنكفرئ علرى نفسره ،المسريج بسرياج الرربرات والحاجرات الجسردية ،وعنردما
يجبررر الجسررد"/بلقرري " علررى أن يكررون مثررل الكبررار؛ فررىن الخررال

يكررون "البئررر" ،و هرري

مكان رامز لسبدية :الموت المحتوم والحيراة الخالردة الجديردة ،مكران النجمرة التري سرقطت
في بئر حكاية الجدة.

 oااليماءة ولغة الصمل:
بال شش ليست اإليماءة زخرفة فنية في العرض المسرحي ،فهي عالمة يقصرد بهرا
الممثررل داللررة مررا ،ففرري اللحظررة الترري تتوقررف فيهررا اللغررة الملفوظررة ،يتحرررت الجسررد؛ لهررذا
تعتبررر المررادة األساسررية فرري التمثيررل االيمررائي" فالجسررد البشررري فرري حركاترره ،وسرركناته،
واسرتقامته ،وانحناءاتره ،يمكرن أن يصربح لغرة صررامتة فري التمثيرل الصرامت ،فالجسرد هررو
وسيطه األوحرد فري إيصرال موضروعته التمثيليرة للجمهرور برال اسرتخدام الحروار"( ،)1وإذا
كانررت اإليمرراءة هرري ريرراب الكررالم ،فررىن بعر

المواقررف المسرررحية تسررتمد قوتهررا مررن قرروة

التوقف و الصمت المؤقت ،فغياب الحركرة والكرالم معرا فري لحظرة مرا مرن لحظرات القروة
واإلث ررارة ف رري الع رررض ،يجع ررل الجمه ررور مث ررا ار ومتحفر ر از الس ررتقبال العالم ررات الس رريميائية،
وتفنيدها وربطها بما قبلها وما بعدها في الموقف المسرحي نفسه ،و" ينقسم الصمت فري

()1

عبدالمنعم ،سمير :جماليات السينوررافيا في العرض المسرحي اإليمائي دار الصادم الثقافية،2013،
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العر رررض المسر رررحي إلر ررى نر رروعين :الصر ررمت المحاي ر رد ،والصر ررمت المعبر ررر"

()1

والمقصر ررود

بالصمت المحايد هو صمت الجمهرور عنرد بدايرة العررض ،فهرو ال يحمرل داللرة خاصرة،
بينم ررا ص ررمت الممثل ررين عل ررى خش رربة المس رررح يك ررون معبر ر ار ومش ررحونا بال رردالالت ،وي رررى
"جوليان هيلتون" أن قوة الصرمت فري أروع صرورها تتجلرى فري الموسريقى بروعي مردروس
ومخطررط لرره ،وهررذا مررا تحقررق فرري مسرررحية "البئررر" فتوقررف اللغررة الملفوظررة يفررتح المسرراحة
خاليرة لرشراقة اللحرن الشرعبي والرذي يصرراحبه أحيانرا الحركرة اإليمائيرة وفري أحيران أخرررى
يظل اللحن مالئا بلغته صمت الحركة والصوت معا.
 oالجنسانية:
إن مفه ر رروم الجنس ر ررانية متج ر ررذر ف ر رري عم ر ررق الت ر رراري اإلنس ر رراني ،وإن ك ر رران ظه ر رروره
كمصررطلح حررديثا نسرربيا ،ولكنرره كمفهرروم ال يمكررن تجاهلرره حيررل السررطوة الذكوريررة ،مقابررل
اسررتكانة وخضرروع الم ررأة ،والمقصررود مررن الجنسررانية هرري "مجموعررة مررن الترتيبررات تشرركل
بموجبهر ر ررا الم ر ر رواد الخر ر ررام البيولوجير ر ررة للجر ر ررن

والتناسر ر ررل البشر ر ررري عر ر ررن طرير ر ررق التر ر رردخل

البشررري/االجتماعي"( ،)2إال أنهررا اجتماعيررة أكثررر منهررا بيولوجيررة ،فهرري ترردرس العالقررة
بررين الرجررل والمررأة وفررق منظومررات اجتماعيررة واقتصررادية وثقافيررة ودينيررة وسياسررية ،مبنيررة
على خطابات متعددة جنسية و جنوسية()3تحردد أبعراد الرذات ،والفرروم الجسردية وترأثير
ذل رش علررى أنظمررة التفكيررر والشررعور واالختيررار ،وفرري ظررل المجتمررع الررذكوري فرري الرروطن
العرب رري بأنظمت رره المتس ررلطة ،ورل رروه ف رري تص ررنيف أفر رراد األسر ررة الواح رردة وأفر رراد المجتم ررع
()1

هيلتون ،جوليان ،مرجع سابق،

.183

.26

()2

ثامر ،زيد :الجنسانية وتمثالتها في النص المسرحي ،عمان :دار الرضوان للنشر والتوزيع،2014،

()3

الجنوسة  : Genderتركيبة اجتماعية ثقافية ال عالقة لها بالتكوين الجنسي البشري ،ولهذا فهو مصطلح

يستجوب البنى االجتماعية والثقافية والنفسية المفروضة على الفارم الجنسي "البيولوجي"  ،ظهر كدعوة تحررية
تبنتها الحركات النسائية في تركيزها على الجنوسة كعامل تحليلي يكشف الفرضيات المسبقة في فكر الثقافة"

ينظر :الرويلي ،ميجان  ،سعد اليازعي :دليل الناقد األدبي ،ط ،3المغرب :المركز الثقافي العربي،2002 ،
.154-149
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الواحررد ،نجررد المررأة بحكررم جنسررها والررذي يرررزح بثقررل ثقررافي مررن الدونيررة واالحتقررار ،كونهررا
رم ر از للغوايررة والخطيئررة والعررار ،فالمكانررة الترري احتلتهررا فرري الترراري اإلنسرراني علررى مرردى
العصررور والحضررارات يجعررل منهررا أيقونررة للشررر ،والجنسررانية ال تبحررل فرري الجررن

مررن

خررالل تحديررد هويررة الررذكورة واألنوثررة فقررط إنمررا تمتررد لد ارسررة تررأثير التيررارات الفكريررة فرري
تحدي ررد العالق ررات الجنس ررية واألخ ررالم المتعلق ررة بتنظ رريم الج ررن  ،فه رري ت رردرس التحر روالت
المجتمعيرة فرري إبرراز الجسررد واحتررام الهويررة الفاصررلة برين الررذكورة واألنوثررة ،فترردرس أزيرراء
الرجال والنساء ،والمثلية الجنسية ،والغوايرة الجسردية واسرتغالل الجرن

األنثروي مرن أجرل

الث رراء والشررهرة ،وكررل مررا يتعلررق بجسررد الرجررل والم ررأة والطبررائع الفسرريولوجية الترري تررتحكم
فيهما.
إن قراءتنررا لمفرراهيم األنوثررة وال ررذكورة فرري مسرررحية "البئ ررر" ،والترري تبرررز العالق ررات
الجنسررانية بكررل عناصرررها ،بمررا فيرره جسررد الم ررأة ،ونظ ررة المجتمررع لرره ،والترري قررد يص رفها
الرربع

بأنهررا أعمررال جريئررة ،مررن منطلررق فهررم نظريررة المحاكرراة ،محاكرراة الواقررع وتمثيررل

األدوار و قولبتهررا فرري حيررز أخالقري معررين ،إال أن المسرررح يترريح لنررا مجرراال أوسررع للقرراءة
ألنه شبكة من العالمات التي تتآزر فيما بينها لتنسج المعنى ،وتوضرح الصرورة الحقيقيرة
للفك ررة ،فمررن ناحيررة أخرررى لرري

كررل مررا هررو علررى المسرررح محاكرراة للواقررع فهنررات ثيمررات

تجعلنررا نسررتدعي العالمررات األيقونيررة و الرمزيررة لتشررير إلررى حقررائق جديرردة منسررية ،وقرراءة
خطابات سرية مكبوتة تقريم حروا ار مرع الرذات ،و الجسرد هنرا علرى المسررح بكيانره الطينري
يعبررر عررن إنسرران الرربررة ،عررن الكبررت والمعانرراة والحرمرران ،عررن صررورة الررذات المتوجعررة،
عررن قيررود الجسررد الترري يررود االنعتررام مررن أسرررها للحريررة ،كنرروع مررن اعت ارفررات الجسررد و
التعالي و التسامي الفرويدية ،لقرد بردت نسراء "البئرر" رارقرات فري الرربرة إلقصراء الرذات
بعيرردا عررن الرجررل ،قاص ررات عررن أفررانين الغوايررة ،ألنهررن متخمررات برراألحزان وبالحرمرران
الع رراطفي ،فغواير ررة الجس ررد قاصر رررة عر ررن تحقي ررق رربر رراتهن ،ويبقر ررى الرج ررل حر رردود فهمهر ررن
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لذواتهن ،وحدود الممكن الذي يمكرنهن تحقيقره ،وعالقرة الرجرل برالمرأة فري العررض انبنرت
على ثالا تقابالت ،ررم تشرابه الوظيفرة إال أن ميرزان الرذكورة يجعرل الرويرة تختلرف مرن
جانب المرأة .
 صباح المرأة /الزوجة /األم (مقابل) نصيب الرجل /الزوج /األبتتوم "صباح" للعاطفة الزوجية التي فقدتها منذ زمرن ،فمرا عرادت ترذكر إال العجرن
والخبررز لنسرراء الحررارة ،فمسررؤولية إعالررة أس ررة بأكملهررا فرري ظررل فقررر الررزوج يجعلهررا تنسررى
أنوثتها التي ما عادت السالح الذي بىمكانه إقنراع زوجهرا بمجررد شرراء احتياجرات الخبرز
ألم النهل إحدى نساء الحارة ،وهري أم تشرعر برالخزي مرن إنجراب طرارم المجنرون ،بينمرا
يمث ررل "نص رريب" الس ررلطة الذكوري ررة فه ررو زوج وأب ال يش رروب ذكورت رره ش رريء س رروى إنجاب رره
"طررارم" الررذي يرررى فيرره خيباترره ،ويمررارس عليرره سررلطته األبويررة ،والترري تتجرراوز اإلهانررة
والسررب إلررى الضرررب المبرررح ،و فرري المقابررل تعجررز األم عررن الرردفاع عررن ابنهررا وتخليصرره
من ضرب أبيه له.
 زينب المرأة /الزوجة /رغبة األمومة (مقابل) سمير الرجل /الزوج /رغبة األبوةثنائي ررة "زين ررب" و"س ررمير" ه رري األق رررب إل ررى ثنائي ررة "ص ررباح" و"نص رريب" ،و إذا م ررا
اعتبرنررا هررذه الثنائيررات هرري منظومررة العالقررات االجتماعيررة ،فىننررا نعتبررر ثنائيررة "زينررب" و
"سررمير" ريررر مكتملررة بسرربب عرردم إنجررابهم للطفررل ،ف رر"زينب" ال تشررعر بأنوثتهررا مررن ريررر
طفررل ،و"سررمير" ال يشررعر بذكورترره مررن ريررر طفررل أيضررا ،وكالهمررا ضررحية هررذه الرربررة
العارمررة والترري تشررعرهما باليررأس واإلحبرراط  ،إال ان "زينب را" تتعرررض لضررغط مضرراعف،
فعام ررل نظر ررة المجتم ررع للزوج ررة الت رري ل ررم تنج ررب وقس رروة السر رؤال ع ررن الطف ررل ال ررذي ت ررأخر
وصوله ،تجعل المرأة في المجتمع العربي تحرت وطرأة مشراعر الرنقص والحرمران والرذنب
بشكل أكبر من الرجل.
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 بلقيس المرأة /الطفلة (مقابل) طارق /الرجل /المجنونتشكل "بلقي " و"طارم" براءة الجسد ،الجسرد الرذي لرم يكبرت بعرد ،ولرم يقيرد بقيروده
األرضررية ،جسررد حررر ،نرراب

بالحيرراة وشررقاوة الطفولررة واللعررب والغنرراء والقفررز والجررري،

جسررد يسرركن حكايررة الجرردة ،والررذي تمتررد إليرره األيررادي لسرررقة تلررش البرراءة منرره ،فررالمجنون
والطفلة ال تقيدهما مشاكل الواقع ،وال يفكران برربات الجسد ،وال يسرمعان الصروت الرذي
سمعه الكبار ،فهما يغنيان لبدايات تفتح األشياء ،وتفتق الكون عرن طهرر الحيراة ،إال أن
الذئب/األب الذي استطاع افتراسهما في اللعبة الشعبية(الذئب واألم) تمكن منهما ألنهمرا
رضرران وبريئرران ،ولررم تسررتطع األم حمايتهمررا مررن مخالبرره وأنيابرره ،لهررذا يختررار المجنررون
البئررر لتبتلررع الطفلررة لسبررد ،حتررى تبقررى ح ررة بريئررة ال تشرربه اآلخ ررين ،وال تلقررى المصررير
نفسرره الررذي آلررت إليرره أجسررادهم ،وربمررا جنررو ين أو أنانيررة الرجررل هرري مررا تجعلرره يرتضرري
المرروت للمررأة مقابررل أال تتخلررى عنرره ،ف ر "طررارم" لررن يجررد مررن يطعمرره ويلعررب معرره إذا مررا

امتلش "بلقي " رجرل آخرر -كمرا يشرير إلرى ذلرش فري المسررحية -وهري رربرة صرارخة فري
حب التملش.
وخالصة الكالم ال يمكننا أن نتجاهل الحمل الكبير الذي يقع على عراتق الممثرل،
فهو مصدر أساسي للعالمات على خشبة المسرح ،و هو الموعز الوحيرد لكرل العالمرات
فرري العرررض ،بىقامررة عالقررات حركيررة مررع األشررياء لتنشررأ منهررا عالمررات جديرردة ،والممثررل
مجموعة من اإلشارات التري يشرير بهرا للشخصرية التري يجسردها ،لهرذا فهرو إشرارة إلشرارة
ترمز للشخصية التي يريد تصويرها.
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ثانيا :سيمياء سينوغرافيا عرض "البئر"
ارتبط ررت الس ررينوررافيا بف ررن المس رررح من ررذ نش ررأته ،ورر ررم أن مص ررطلح الس ررينوررافيا
مصرطلح حررديل ظهررر فرري الخمسرينات مررن القرررن الماضرري كعلرم وفررن مسررتقل مررن خررالل
المسرح األوروبري ،إال أن هرذا ال يعنري أنره ريرر موجرود فري النمراذج المسررحية القديمرة،
وإنمررا كانررت تتغيررر مسررمياته ،بينمررا لررم يعرررف الخطرراب المسرررحي العربرري السررينوررافيا إال
في العشررين عامرا مرن القررن العشررين .والسرينوررافيا هري فرن تأثيرل الفضراء المسررحي
بصريا وسمعيا ،فهي تشمل الديكور واإلضاءة واألصوات بما فيها الموسيقى ،وفري يردها
تمسررش زمررام نجرراح العرررض المسرررحي ،وهررذا مررا نسررتنتجه مررن تعريررح السررينوررافيا فرري
كثير من الدراسات المسرحية.
"تتكررون السررينوررافيا مررن كلمتررين مررركبتين أساسرريتين همررا :السررينو sceneبمعنررى
الصررورة المشررهدية ،وكلمررة ررافيررا  Graphieتعنرري التصرروير"

()1

وانطالقررا مررن أصررلها

اللغ رروي ي رررى "جمي ررل حم ررداوي" أن الس ررينوررافيا ه رري عل ررم وف ررن تخ ررتص بتأثي ررل خش رربة
المسرررح وهندسررة فضررائها ،عبررر التررآلف بررين مرا هررو سررمعي وبصررري وحركرري ،ويرررى أنهررا
تشررمل سرريميائية كررل مررا هررو بصررري ومشررهدي مررن جسررد وديكررور و اكسسروارات وماكيرراج
وأزي رراء وتش رركيل وص رروت وإض رراءة؛ وله ررذا فه رري تعتم ررد عل ررى كثي ررر م ررن العل رروم والفن ررون
المتداخلرة ،فهري" فرن متكامرل فرري عناصرره ،يقروم علرى نقررل المجررد ،وتحويلره عرن طريررق
التجس رريد وإع ررادة الخل ررق"( .)2و يتف ررق "حم ررداوي" ف رري تعريف رره للس ررينوررافيا م ررع تعرير ررح
"فاضل خليل" الذي عرفها بأنها " فن تنسيق الفضراء ،والرتحكم فري شركله بغررض تحقيرق
أهداف العرض المسرحي الذي يشكل إطاره الذي تجري فيه األحداا"
()1
()2
()3

حمداوي ،جميل  ،مدخل الى السينوررافيا المسرحية ،الرباط :مكتبة المعارف، 2010،
المرجع نفسه،

.26

()3

فكرل عناصرر

.26

خليل ،فاضل :السينوررافيا وإشكاليات التعريح والمعنى ،مجلة الحوار المتمدن االلكترونية ،العدد،2004،4

(تاري دخول الموقع2016/5/8 :م ).http://www.ahewar.org/debat/nr.asp ،
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المسرررح تتضررافر لتشرركيل الصررورة المسرررحية وإيصررال الداللررة ،ويرررى "فاضررل" أن إعررداد
السررينوررافيا هرري المهمررة األساسررية للمخرررج المسرررحي ،و عليرره أن ينفرررد بهررا؛ حتررى ال
تتداخل مهامه بمهام السينوررافي في العمرل المسررحي .بينمرا يضريق آخررون مرن اتسراع
الفضاء الذي كانت تشمله لتكتفي بر " تصميم مكان العرض المسرحي وصيارته وتنفيرذه
ويعتمد التعامل علرى اسرتثمار الصرورة واألشركال واألحجرام والمرواد واأللروان والضروء"

()1

وكل عنصر جمالي من شأنه أن يمس ف ار المسرح ،و ينشرئ داللرة منسرجمة مرع الداللرة
العامة للعرض المسررحي ،ويرجرع آخررون السرينوررافيا إلرى الفنرون التشركيلية باعتبرار أن
العناصر المكونة للفنون التشكيلية من ضوء ولون وكتلة وفضاء ،دخلرت المسررح مكونرة
مررع عناصرر العرررض المسرررحي فنررا قائمررا بذاترره ،ولهررذا يكررون للمسرررح الفضررل فرري تمهيررد
ظهررور فررن جديررد وعلررم قررائم بذاترره ،يتمحررور فرري المسرررح ويزدهررر فيرره فضررال عررن بقيررة
الفنون األخرى كالسينما والعمارة مع اختالف الوظيفة والتقنية.
إن اشرتقام السررينوررافيا مررن " الكلمرة اليونانيررة  Skenegrapheinو الترري تعنرري
تجمير ررل واجهر ررة المسر رررح  Skeinبر ررألواح مرسر ررومة"

()2

جعلهر ررا ت ر ررتبط عنر ررد الكثير ررر مر ررن

البراحثين بمعنرى" فررن الزخرفرة " وبالترالي ارتباطهررا بفرن الرديكور ،ررررم أن بعر

البرراحثين

يرررون أنهمررا فنررين مختلفررين ،ويحصرررون السررينوررافيا فرري اإلضرراءة دون الررديكور ،إال أن
التطور الحاصل في فن المسرح ،والعرروض المبتكررة ،جعرل مرن السرينوررافيا "علمرا وفنرا
معقدين ،فهي فن ألنها تعتمد على التصوير والنحت والزخرفرة والعمرارة ،وهري علرم ألنهرا
تستخدم التكنولوجيا والصوتيات والمرئيات في إحداا األثر الفني المطلوب ،فهري تجمرع

()1
()2

عبدالمنعم  ،سمير ،مرجع سابق،
خليل ،فاضل ،مرجع سابق،

.84

.2
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بررين الفررن والتقنيررة"

()1

و السررينوررافيا ليسررت مررن برراب الترررف إنمررا تسرراعد علررى تجسرريد

الشخصيات ألدوارها على خشبة المسرح ،واندماجها مع عناصر العرض األخرى.
تررنه

السررينوررافيا بوظيفتهررا كعالمررة مسرررحية مررن خررالل انسررجامها مررع العرررض

الفرج رروي بش رركل ع ررام ،والممث ررل بش رركل خ ررا

 ،ويق رراس نجاحه ررا بق رردرتها عل ررى إح ررداا

التواصررل بينهررا وبررين المتلقرري وإيصررال رسررالتها إليرره ،وهنررا يبرررز دور المخرررج الررذي يقرروم
وفررق رويترره اإلخراجيررة بخلررق حالررة مررن التروازن الفنرري علررى خشرربة المسرررح ،شرربيهة تمامررا
بالتوازن الذي يعمد إليه الفنان التشكيلي وهو يوزع عناصره الشركلية واللونيرة علرى سرطح
لوحترره ،ليجعررل منهررا فضرراء مفعمررا بالحيرراة ،وبالعالمررات والرردالالت ،فررالمخرج مررن خررالل
خلق نوع من األطر أو البرواز المسرحي وتوزيع الشخصريات وبقيرة العناصرر المسررحية
التي تؤدي إلى تكامل الصرورة المرئيرة أمرام المتفررج ،يقردم صرورة حيرة تلرح علرى المتلقري
بفش رموزها ،والبحل عن المعاني خلف عناصرها ،وإحداا نوع مرن اللرذة الجماليرة وهرو
يتأمل تلش اللوحة المسرحية.
عناصر السينوغرافيا في عرض مسرحية البئر:
 الديكور
يعتبر الديكور جرزءا مرن السرينوررافيا ،وهرو مرن" أهرم المكونرات التقنيرة التري تجعرل
العرررض الرردرامي رنيررا بالفرجررة الجماليررة"
ال ررنص ال رردرامي"

()3

()2

وهررو" اإلطررار التشرركيلي الررذي يعرريل فيرره

و للر ررديكور دور ف رري تحدي ررد مكر رران وزم رران األح ررداا والمسر ررتويات

االجتماعيررة إال أن داللترره تتجرراوز مجرررد اإلشررارة تلررش إلررى التررأثير فرري اللغررة المسرررحية
كك ررل" فالبيئ ررة الت رري تعكس ررها نوعي ررة ال ررديكور يك ررون له ررا أثره ررا ف رري س رريام الحر روار واللغ ررة
()1
()2
()3

عبدالمنعم ،سمير ،المرجع السابق،
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والتفكير"

()1

متى ما كان الديكور وظيفيا يتفاعل معه الممثلون باعتبراره ارفردا مرن روافرد

الداللررة علررى خشرربة المسرررح ،وال رديكور الفررائ

عررن حاجررة العرررض الدالليررة مررا هررو إال

زخرفة جمالية لملء فرارات المكان.
وهنررات مررن يررذهب إلررى أن أهميررة الررديكور فرري التررأثير النفسرري علررى الممثررل ،فهررو
يجعلره يركرز فرري تجسريده للشخصرية المسرررحية ،ويهيرئ لره جروا مزاجيرا مناسربا لسحررداا،
بل يفضل هؤالء مادية الديكور ومحسوسيته على الرديكور المجررد الرذي ال يكرون إال فري
خيررال الممثررل ،وهررذا مررن شررأنه أن يجعررل الممثررل متكلفررا ومبالغررا فرري أدائرره علررى خشرربة
المسرح.
يجررب علررى صررناع الفرجررة أن يكون روا علررى د اريررة بررالطرز المعماريررة لكررل عصررر
م ررن العص ررور ،كم ررا يتوج ررب أن تتواف ررق المن رراظر المس رررحية م ررع أس ررلوب إخر ر ارج ال ررنص،
"ويش ررترط أال يتع ررارض الم ررذهب التش رركيلي م ررع م ررذهب ال ررنص المس رررحي"( ،)2وه ررذا م ررا
يجعررل الررديكور يتنرروع بتنرروع نرروع المسرررح ونرروع السررينوررافيا ،فهنررات الررديكور الكالسرريكي،
والرمزي ،والسوريالي ،والتجريدي.
وواقع األمر باترت العرروض المسررحية اآلن ومرع ت ازيرد اهتمامهرا بالصرورة واحتفائهرا
بررالروى ،تميررل للتخفيررف مررن زخررم الررديكور ،فاختفررت القطررع الديكوريررة الترري كانررت تمررس
مكرران العرررض ،وصررار المخرجررون يميلررون إلررى اسررتخدام قطررع ديكوريررة بسرريطة ،ومررلء
فرارات المكان بالضوء واللون وأجساد الممثلين؛ لخلرق لوحرة بصررية متكاملرة بعناصررها
المسرحية المختلفة ،وهذا ما فعله مخرج "البئر" حيرل فرر المكران مرن الرديكور تمامرا إال
مررن ثررالا قطررع قم راش ،قطعررة قمرراش كبي ررة مربعررة الشرركل ،وقطعررة قمرراش صررغيرة فرري
طررول  3أمتررار وعرررض المتررر تقريبررا ،وقطعررة قمرراش صررغيرة جرردا ،تجرراو از سررنطلق علررى
.78
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الفهدي ،صالح ،مرجع سابق،

()2

عبدالمعطي عثمان ،المرجع السابق،
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قطررع القم رراش ه ررذه ديك ررورا؛ ألن المخ رررج اس ررتعاض بهم ررا عوض ررا ع ررن ال ررديكور ،وتعتب ررر
عالمررات سرريميائية لهررا بعررد داللرري متعررالق مررع السرريام العررام للعالمررات داخررل العرررض،
وسنتناولها كونهما عالمات متحولة.
 -1قطعة القماش الكبيرة عالمة متحولة
توسطت خشربة المسررح قطعرة قمراش كبيررة بيضراء اللرون؛ ليتسرنى للمخررج تلوينهرا
حسب الخطة السينوررافية للعرض ،وقد تحولت قطعة القماش هرذه إلرى خمر

عالمرات

بدالالت مختلفة ،وهي:
العالمة المتحولة االولى :مسرح صغير على أرضية المسرح الكبير
فقد بدت القطعة المربعة الشكل وكأنها خشربة مسررح آخرر ،يرؤدي عليره الممثلرون
أدوارهم األكثر حساسية ،وأضحت أضالعه المواجهة للجمهور أكثر الخطوط قردرة علرى
إثررارة العالمررات والتسرراوالت والتررأويالت ،فبينمررا الضررلع البعيررد عررن الجمهررور يبرردو جامرردا
ورارقا في الصمت ،يظهر الضلع المواجه لهم كأكثر األمراكن صرخبا وحيراة ،كمرا امرتس
عمر ررق المربر ررع بحركر ررة الممثلر ررين المسر ررتمرة أيضر ررا ،إنر رره تعبير ررر آخر ررر عر ررن حكاير ررة الواقر ررع
االجتمرراعي ،فالحيرراة مسرررح صررغير ،وكلنررا ممثلررون فيرره ،وكررل منررا يأخررذ دوره وال يخرررج
عنه ،تماما كهذه الشخصيات التي تؤدي أدوارها كما رسمها المؤلف والمخرج.
العالمة المتحولة الثانية :جدارية هرمية
ظهررر القمرراش المربررع كجرردار فرري بيررت "زينررب" و"سررمير" ،جرردار أوحررد فري المكرران،
وهررو بررثالا ارتفاعررات ،ارتفرراعين منخفضررين علررى الجررانبين ،وارتفرراع أعلررى مسررتوى فرري
الوس ررط ،ليظهر ررر علر ررى شر رركل هرمر رري ،حي ررل يمسر ررش بطرفير رره ممر ررثالن جامر رردا الحركر ررة و
ظهرهما للجمهور ،وداخل القماش المربرع فري المنطقرة الوسرطى منره يقرف ممثرل آخرر ال
يظهررر منرره إال تعرجررات جسررده مررن خلررف القمرراش ،وهررذا الشرركل يرروحي برردالالت كثي ررة
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منها :الكبت واالختنام ،واألسر والسجن ،كما قد توحي هيئة الرجل داخل القماش بهيئرة
الجنين في أحشاء أمه ،وهذه الدالالت تتساير مع نسق العالمات األخرى.
العالمة المتحولة الثالثة :موج البحر
تحررول القمرراش إلررى مرروج بحررر عررات بررين تموجاترره يتمايررل "نصرريب" الررذي يحكرري
قصررته مررع الصرروت ،الصرروت الررذي أسررماه الغيرراب ،وهررو رجررل البحررر الررذي مررارس فيرره
الصرريد طيلررة عم رره ،ال سرربيل آخررر إال إليرره ،فررالبحر هنررا وهررو يهرردر بموجرره عالمررة دالررة
على الخوف مرن المجهرول و الضرياع والغيراب "حثين نظثرت للغيثابل غبثل فيثهل وعنثه
غبلل أحلم بلقائه لكنه ال يأتي" هكذا واجه "نصيب" البحر بينما يتقاذفه الموج.
العالمة المتحولة الرابعة :تالل بشرية
تكومررت قطعررة القمرراش إلررى أربعررة تررالل صررغيرة متجرراورة ،وكأنهررا نترروءات فرري وجرره
الفر ار  ،بينمررا "بلقرري " و"طررارم" بمفردهمررا يعطيرران ظهريهمررا للفر ار خلفهمررا ولهررذه األكروام
األربعررة ،ممررا يرروحي بأنهررا ليسررت نترروءات تشرركيلية لمررلء ف ر ار المكرران فحسررب ،بررل هرري
نتوءات في روحيهما ،الجراح التي لم تنردمل بسربب معاملرة أبويهمرا لهمرا ،فرر"طارم" حكرم
عليه بالجنون ،و"بلقي " حكم عليها برالزواج مكرهرة ،ونحرن نسرلم بهرذا التفسرير ألن هرذه
االكوام ستتحرت في لحظة تصاعد آالم "طارم" وهو يحكي عالقته بالبئر وبوالده.
العالمة المتحولة الخامسة :البئر
فري خترام العررض تحرول القمراش المربرع لشركل البئرر الرذي ابتلرع "بلقري " ،فتتكروم بلقرري
بداخله وتنغلق زوايا وأطراف المربع ،وتكون نهاية العرض.
ويمكننا تمثيل تحول العالمة (القماش المربع الشكل) إلى عدة عالمات بردالالت مختلفرة
بالشكل التالي:
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القماش المربع الشكل(عالمة متحولة )
مسرح
الحكاية

المشاركة
الوجدانية 
الحياةمسرح
كبير 

جدارية
هرمية

البحر

الحدود 

الغموض 

الرغبة 

المجهول 

الجنين

الفراغ 

تالل

نتوءات
الروح 
والجراح
النفسية

البئر

الخالص 
الفناء 
الموت

 -2قطعة القماش الصغيرة والصغيرة جدا عالمتان متحولتان ثانويتان
تتح ررول قطعت ررا القم رراش الص ررغيرة والص ررغيرة ج رردا لسلس ررلة م ررن التحر روالت حس ررب التراتبي ررة
التالية في العرض:
أوال :بين نصيب وصباح
 حبل جذب وإرخاء بين طرفين(رمز لتبادل الحوار وتجاذب أطراف الحديل) عجينة (أيقونة) وشاح (أيقونة) -لفافة ("صباح" تلف "نصيبا" بالقماش) (رمز للقيد)
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"يا نصيب ،يا حبيبي يا نصيب ،يا قرة عيني يا نصيب...
 لحاف يلفان بعضهما به(رمز للحياة الزوجية)"نصيب :سوف نتبادل االدوار ،أنا أهديش نفسي ،وأنت تهديني نفسش.
صباح :منذ متى ونحن لباسان؟"
ثانيا :بين بلقيس وصباح
 أرجوحة (أيقونة) حبل رسيل (أيقونة) حبل قفز (أيقونة) حبل تجاذب وإرخاء بين طرفين (رمز)" 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
رطاء رأس ("زينب" تميل برأسها المغطى وهي تضرب فخذها بيدها ألما أو رضبا).
"سمير :هيه أنت  ،هيا نخرج لقد مللت من هذا المكان.
زينب :دعش مني حتى ال أرضب" (رمز الحزن الممزوج بالغضب).
 رطاء الرأس ("زينب" تغطي رأسها بالقماش وتظهر وجهها)." زينب :أنا حتى اآلن ال أمتلش عصفو ار حقيقيا" (رمز المكاشفة والمصارحة).
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 طفل رضيع (أيقونة).رابعا :بين بلقيس وطارق
 بساط جلوس (أيقونة) رطاء العروس (أيقونة) حبل اتصال بين طرفين (رمز للتواصل العاطفي)"طارم :سأقول له إنش ال ترربين في هذا الزوج ،وأن الموت أهون عندت"
لقررد شرركلت قطررع القمرراش عالمررات متحولررة فجرررت العديررد مررن الرردالالت ،وأبرررزت
طبيعر ررة العالقر ررات بر ررين الشخصر رريات ،و أكر رردت علر ررى العالقر ررات الثنائير ررة المتقابلر ررة التر رري
ذكرناهررا سررابقا عنررد حررديثنا عررن العالمررة المكانيررة واإلحالررة المكانيررة ،فالثنائيررات المتقابلررة
بين الشخصيات هي الثنائيات التي صار بينها تواصل ما عبر قطع القماش.
 االضاءة
تلع ررب اإلضر رراءة فر رري الع رررض المسر رررحي دو ار مهمر ررا ف رري بعر ررل الداللر ررة ،وإيصر ررال
المعنى ،فر " هي لغرة معبررة ،وخطراب بصرري يتروازى مرع الخطابرات السريميائية الفرجويرة
األخرى ،والتي تساهم كلها في خلق فرجرة دراميرة ركحيرة منسرجمة هرمونيرا ودالليرا وفنيرا
وجماليا"( ،)1و يتشكل الضوء كعالمة ضروئية مرن خرالل عالقتره الالمتناهيرة بالعناصرر
األخرى للعرض المسرحي ،فباإلضافة إلى دور الضوء في تحديد مكران الحردا ،وقدرتره
علررى عررزل األشررياء ،وفصررل األحررداا ،وإب رراز الحرراالت الشررعورية والمزاجيررة ،فهررو يقرروم
بدور سيميائي كبير من حيل إبرراز قيمرة الحركرة والتعبيرر عرن لغرة األشرياء علرى خشربة
المسرح ،فبىمكان الضوء اختزال الزمن وتحوالته ،وتجسيم المكان واألحرداا والكترل التري
()1

حمداوي ،جميل :مدخل إلى السينوررافيا المسرحية ،مرجع سابق،
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تتحرت فوقه ،وبىمكانه إبراز عواطرف الممثرل وإظهرار أهميرة العناصرر مرن خرالل تكثيرف
الضرروء عليهررا أو إهمالهررا ،مررن خررالل معرراني الحضررور والغيرراب ،وللضرروء دور كبيررر فرري
إبرراز التحروالت الكبيررة واالنزياحرات و القطررع فرري العرررض المسرررحي ،واخترزال العالمررات
المتكررررة أو المتشررابهة والمتقاربررة علررى المسرررح ،وهررذه السررطوة المركزيررة للضرروء تجعلرره
قاد ار على معالجرة حالرة التشرتت ،التري تصريب بعر

العرروض نتيجرة الرزخم الكبيرر فري

العالمررات ،وبالتررالي تشررتت المتفرررج عنررد تلقيهررا ،و لهررذا فالعالمررة الضرروئية تعتبررر "واحرردة
م ر ررن أه ر ررم األنس ر ررام الت ر رري تش ر رركل الفض ر رراء المس ر رررحي ،ألنه ر ررا تر ر ررتبط بالمس ر ررافة والم ر رردى
والالمحدوديررة وبررالعمق وح ر اررة األشررياء ...نتيجررة الت ررابط الكبيررر مررا بررين الفكررر المؤس ر
عليرره الفضرراء ،ومفهرروم اللررون فرري الجررو والرردالالت الترري تنررتج منرره"( ،)1والضرروء لرري
بىمكانرره وحيرردا أن يحرردا الداللررة المسرررحية إال متررى تكاملررت عناص رره مررن لررون وتشرربع
وسطوع وكثافة.
يؤيرد الكثيرر مرن البرراحثين ضررورة األخرذ بتأصرل األلروان فري ثقافرات الشرعوب عنررد
اختي ررار اإلض رراءة ،فالض رروء والل ررون كالهم ررا لهم ررا الس ررطوة نفس ررها ف رري ع ررزل ك ررل م ررا ه ررو
خارجهمررا ،ررررم ارتباطهمررا برراإلدرات اإلنسرراني لسشررياء ،إال أنرره إدرات ثقررافي ،فكررل شررعب
مررن الشررعوب لهررا مرردلوالتها الخاصررة  ،وقررد حرردد علمرراء الررنف

وعلمرراء الطاقررة معرراني

األلوان من منطلق تأثيرها على الجهراز العصربي لإلنسران ،وفري المسررح معران ودالالت
تكاد تكون ثابتة لإلضاءة الملونة( ،)2ويذكر "سعيد بنكراد" محاولة كرل مرن "كانديسركي"
و"إيتن" فري إقامرة نروع مرن المطابقرة برين بعر

األلروان وبعر

األشركال " ،فالردائرة هري

العررالم الروحرري للمشرراعر والنفحررة المتموجررة ،لررذلش فهرري تتطررابق مررع اللررون األزرم ،أمررا
المربررع فهررو العررالم المررادي للجاذبيررة الكونيررة ،لررذلش فهررو يتطررابق مررع اللررون األحمررر ،أمررا
()1

محمد ،جالل جميل :مفهوم الضوء والظالم في العرض المسرحي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،2002،

.128
()2

ينظر :عبدالمعطي ،عثمان ،مرجع سابق،

.202-199
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المثلل فهو العالم المنطقي والفكري ،عالم التركيز والضوء ،لذلش فهو يتطرابق مرع اللرون
األصفر"( ،)1وتمازج األلوان باألشركال يجعلنرا أمرام دالالت جديردة ،كمرا ان التقابرل برين
األلروان هررو مررا يمررنح الصررورة السررينوررافية أبعادهررا الدالليررة ،وأيضررا قررد يررتبط " لررون مررن
األل روان  ...بأشررياء معينررة ويتكرررر فرري اسررتعماله وتداولرره حتررى يغرردو مالزمررا مررن حيررل
الداللررة لهررذا الشرريء ،ولكررن اللررون بوصررفه ممررثال-حسررب اصررطالحات بررورس -يخترررم
الموضر رروعات ،ويلتصر ررق بهر ررا حتر ررى تعر رررف الداللر ررة بهر ررذا االخت ر ررام وااللتصر ررام وحتر ررى
االختالف"(.)2
تلونر ررت الصر ررورة البص ر ررية فر رري عر رررض "البئر ررر" بأربعر ررة أض ر رواء :الضر رروء األزرم
والضرروء األصررفر و الضرروء البنفسررجي والضرروء األحمررر ،مسررتثنين الظلمررة ألنهررا فقرردان
الضرروء وليسررت ضرروءا ،لكنهررا عامررل مررؤثر علررى بقيررة األضرواء ،وسرروف نفصررل الحررديل
عن األضواء في المسرحية عن طريق كشف العالقات االستبدالية فري محورهرا التركيبري
مر ررن خر ررالل المحر ررور العمر ررودي واألفقر رري أو كمر ررا يسر ررميه "جاكبسر ررون" المحر ررور التركيبر رري
والمح ررور االس ررتبدالي ،اعتم ررادا عل ررى التحدي ررد النظ ررري ال ررذي وض ررعته الس رريميائية ،والت رري
أخذت من "سوسير" عندما أشار إلى أن العالمة قبل ظهورهرا فري أي منطروم توجرد فري
شررفرتها كجررزء مررن قائمررة ملفوظررات تبادليررة ،أي "مررن نظررام مررن العالقررات الترري تربطهررا
بىشارات(عالمات) أخرى من خرالل التشرابه واالخرتالف ،ففري اللغرة تررتبط الكلمرة تبادليرا
مع المترادفرات والمتضرادات والكلمرات األخررى مرن الجرذر نفسره ،والكلمرات التري تشربهها
صوتيا"( ،)3بينما يعد التركيب الجزء مرن السريمياء الرذي يهرتم بقروانين القرول والتأويرل" ،
ويشرير إلرى عالقرة الكلمرات بعضرها بربع

فري داخرل فعرل كالمري أو قرول معررين" (،)4

ويتناول المحوران العالمة باعتبارها جزءا من منظومة ،يدرسان وظائفهرا فري شرفرات ،و"
()1

بنكراد ،سعيد ،مرجع سابق،

.149

( )2يوسف ،أحمد ،مرجع سابق.15 ،
()3فضل،صالح:مناهجالنقدالمعاصرومصطلحاته،ميريتللنشروالمعلومات،2002،ص.127
()4المرجعنفسه،ص.128
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يمكن تطبيقهما "علرى جميرع منظومرات اإلشرارات"( ،)1و يؤكرد "روالن برارت" ذلرش بقولره
أن "جزءا من البحل السيميائي ما هو إال تقسيم النصرو

إلرى وحردات دالليرة صرغرى،

ثم جمع الوحدات فري أصرناف اسرتبدالية ،وأخير ار تصرنيف العالمرات التركيبيرة التري ترربط
بين هذه الوحدات"(.)2
أوال :عالمة الدوء األزرق:
صرراحبت اإلضرراءة الزرقرراء بترردرجاتها (الغررامق والفرراتح) لوحررات العرررض بأكملرره،
فقلما خلت منه لوحة من لوحات العرض ،وقد ظهر بعدة أنماط وهي:
 -1ضوء أزرم رامق بخط أفقي ،وسط ظالم دام  ،وخرط عمرودي أزرم جرانبي جهرة
اليمين ،ظهر بهذا الشكل في افتتاح العرض ،وعند االنتقال من لوحة إلى أخرى.
 -2ضروء أزرم فرراتح يلررون قطعررة القمرراش الكبيررة علرى أرضررية المسرررح فرري داللترره علررى
(البحر -اللعبة الشعبية -أرض البئر -امتزاج الفرح بالحزن ).
 -3تررداخل الضرروء األزرم الفرراتح مررع اللررون البنفسررجي واألبرري

فرري حررالتين (الحررديل

عن رربة اإلنجاب ،و زفة بلقي ).
ال يمكنن ررا قر رراءة الض رروء األزرم معر رزوال ع ررن الل ررون األس ررود الط رراري عل ررى خش رربة
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
تنسررجم مررع داللررة العرررض العامررة ،فالضرروء األزرم فرري عرررض "البئررر" أوحررى ب ردالالت
الحزن العميق والبرودة و سركون الليرل ،والمجهرول ،والغمروض ،والغيراب والبحرر والقمرر،
وعلي رره فالض رروء األزرم يتش ررارت م ررع الل ررون األس ررود المعر راني وال رردالالت نفس ررها ،ف ررالخط
()1شاندلر،دانيال،مرجعسابق،ص .152
()2
المرجعنفسه،ص .157
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األزرم الغ ررامق األفق رري ه ررو األف ررق الفاص ررل ب ررين الس ررماء واألرض ،أو لعل رره خ ررط البح ررر
الررذي ابتلعرره الظررالم والغيرراب ،أو ضرروء القمررر الشررحيح الررذي ال يس رتطيع قهررر

الغررام

هررذا الظررالم السررابح فرري فضرراءه؛ لهررذا فالضرروء األزرم مطرررز علررى طرررف ثرروب الظررالم
الذي ترتديه أجساد البئر ،التي تحفر بئرها بداخلها ،رياهب سحيقة ،وقطع ليرل مظلمرة،
والقمررر األزرم ال يترريح لهررا الرويررا إال بالقرردر الررذي تكتشررف برره مصررائرها ،و تتواجرره فيرره
م ررع الص رروت ب ررداخلها ،الص رروت الق ررادم م ررن عمر رق البئ ررر ،وال ررذي ل ررن يك ررون إال ص رروتها
المذعور من حقيقة الجسد ،حقيقة الفناء.
ثانيا :عالمة الدوء األصفر
يرتبط الضوء األصفر بالشم

والضياء والتفاول ،وهو علرى النقري

مرن الفضراء

المظلررم الررذي يحرريط برره ،وقررد جرراء فرري العرررض داال علررى الوضرروح والمصررارحة والحرردود
والعزلة.
استعمل الضوء األصفر بشكلين:
 إضر رراءة الممثلر ررين فر رري لحظر ررة المكاشر ررفة والمصر ررارحة واألحادير ررل العادير ررة ،و تصر رردراإلض رراءة م ررن ج ررانبي المس رررح األيس ررر واأليم ررن األم رراميين ،وتكش ررف اإلض رراءة الص ررفراء
مساحة كبيرة نسبيا من المسرح.
 بق ررع ض رروئية ص ررفراء ع ررن طري ررق تكثير رف الض رروء ف رري مس رراحة ص ررغيرة م ررن الخش رربة،إلظهار تركيز المعنى وكثافرة الداللرة التري يريرد المخررج أن يركرز المتلقري عليهرا ،إال أن
البقع الضوئية في عرض "البئر" ذهبت ألبعد مرن ذلرش ،والمخررج "الهنرائي" أراد توظيفهرا
كعالمررة تكثررف المعرراني النفسررية لرردى الشخصرريات ،لقررد اسررتفاد مررن وظيفررة عررزل الضرروء
للشخصية ،و وضعها في مواجهة مع ذاتها بمعزل عرن السريام و المحريط ،إمرا إحساسرا
بالنفي أو بالتمرد أو الخضوع ،وسنذكر منها ثالثة حاالت وهي:
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 عنرردما ييغرررم اللررون األصررفر "سررميرا" فرري دائ ررة ضرروئية مغلقررة ،وهررو فرري أعنررف
مواجهررة ومكاشررفة مررع "زينررب" حررول وضررعهما العرراجز والبررائ

لعرردم قدرترره علررى

اإلنجاب ،وهرذا يجعلره فري شرعور مرن العزلرة والنفري عرن المجتمرع الرذكوري الرذي
يعتد كثي ار بالقدرة اإلنجابية.
 كان أول ظهور لر"طارم" على المسرح بمرافقة أنغام اللحن التراثي الحزين ،حيرل
ظه ررر م ررؤط ار بمس ررتطيل ض رروئي يتق رراطع م ررع المرب ررع القماش رري األزرم بمواجه ررة
الجمهررور ،فجسررده المتشررنج والررذي كرران متقرفصررا نوعررا مررا؛ ليسررتوعبه المسررتطيل
الضرروئي ،برردا لنررا متمررردا علررى أضررالع المسررتطيل بالحركررات الترري كرران يؤديهررا،
فبررين العجررز والرربررة فرري التحرررر ،يثبررت "طررارم" قدرترره علررى كسررر قيررود جسررده و
واقعرره االجتمرراعي ،والصررفة اللصرريقة برره وهرري الجنررون ،والتحرررر مررن القيررود تلررش
تدخله اللعبة التري وضرعها والديره وفرضرتها الحيراة ،عنردما يتحررر مرن المسرتطيل
الضوئي ليلقي جسده في المربرع القماشري والرذي اعتبرنراه – فيمرا سربق – عالمرة
مسرح الحياة الذي سيصير أحد ممثليه ،ويكمل الحكاية.
 ف رري آخ ررر مش ررهد م ررن الع رررض عن رردما يبتل ررع البئ ررر "بلق رري " ،وق ررد دفعه ررا "ط ررارم"
لتسررقط فرري البئررر رربررة فرري إنقاذهررا مررن الررزواج ،يظهررر "طررارم" فرري عزلررة تام رة
وسر ررط بقعر ررة دائرير ررة مر ررن الضر رروء ،محاطر ررا بظلمر ررة شر ررديدة ،فيتضر ررح التبر رراين بر ررين
اللونين ،وخلرف "طرارم" يظهرر البئرر بىضراءة حمرراء شرحيحة ،ممرا يروحي بمعنرى
العزلة والفرام والوحدة.
ثالثا :عالمة الدوء البنفسجي
اللرون البنفسرجي رمرز الحرزن والعواطرف ،نراتج عرن مرزج اللرونين األزرم واألحمررر،
وميلرره للررون األحمررر يجعررل منرره لون را سرراخنا ،وبالتررالي فداللترره تتعمررق نحررو اليررأس ،وقررد
ظهر في العرض مع اللون األزرم في موقفين مسرحيين:
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الموقف األول:
في لحظة مكاشفة "زينب" زوجها حول رربتها العميقة في امرتالت طفرل ،وشرعورها
بالحرمان والدونية ،وانزعاجها من نظرة المجتمع لها كونها زوجة لم تنجب رررم السرنوات
الست التي مررت علرى زواجهرا ،فرر"زينب" تحرت وطرأة حرمانهرا وررباتهرا المقهرورة تخضرع
بشكل قسري لنظرة ظالمة من المجتمع ،لهذا كثرف المخررج اللرون البنفسرجي فري الجانرب
الذي تقف فيه "بلقري " بينمرا يتردرج الضروء األزرم فري الجانرب الرذي يقرف فيره "سرمير"،
لتكثيف داللة الحزن واليأس والرربة جهة "زينب" والبرود والالمباالة جهة "سمير".
الموقف الثاني:
لحظة زفاف "بلقي " ،وهي اللحظة التري تستسرلم فيهرا "بلقري " لمصريرها ،وتنسرام
وراء رربات أهلها ،ررم رفضها لهذا الزواج .تبدو كثافة اللون البنفسرجي قليلرة جردا علرى
شكل خط بنفسجي يخترم مربعا من الضوء األزرم الفاتح.
رابعا :عالمة الدوء األحمر
يرردل الضرروء األحمررر علررى العدوانيررة فهررو مررتبط بررالعنف واالسررتفزاز واإلثررارة والثررأر والرردم
والحقد واأللم
وقد ظهر في موقفين مسرحيين:
 لحظة سقوط "طارم" بسبب ضرب والده له. لحظة سقوط "بلقي " داخل البئر. األزياء
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بداية بالملحمرة الدراميرة المسررحية أول ملحمرة فري تراري العرالم القرديم (جلجرامل)
مرو ار بالمسرح االرريقي والروماني وعصر النهضة ،و وصروال إلرى العرروض المسررحية
الحداثية اليوم ،شك مل الزي عنص ار أساسيا فري العرروض المسررحية ،وكران محمرال -علرى

مررر العصررور  -بالعالم ررات والمضررامين والرردالالت ،وه ررو كمررا يقررول "روالن ب ررارت"" :ال
يعرررض علينررا لنشرراهده فقررط ،بررل يعرررض علينررا لنق ررأه"()1؛ العتمرراد المسرررح عليرره فرري
إيصررال ال رردالالت الكب رررى ف رري الع رررض ،وتحميلرره األفك ررار والمش رراعر والمع ررارف ،وال ررزي
المسرررحي نظررام مررن العالمررات ينتجهررا العرررض الفرجرروي متسرراوم مررع الرردالالت العامررة
للعررض ،فررالزي عالمرة لمرحلررة تاريخيرة ،وعالمررة لطبقرة اجتماعيررة ،وعالمرة لفئررة ثقافيررة،
وعالمة للمستويات الفكرية والمعرفية ،برل يمكرن عرن طريرق الرزي تحديرد المكران والزمران
والجررن  ،فعررن طريررق ن رروع األقمشررة المسررتخدمة فرري ال ررزي ،وعررن طريررق لونهررا وش رركلها
وحجمها تتحقق الكثير من الدالالت واإلشارات.
و يعرف الزي المسرحي على أنه" داللة ملبسرية قابلرة للتأويرل ،يحملهرا الممثرل فري
أثناء تجسيده لشخصية معينة على فضاء المسرح"()2و بينما يشترط "بارت" فري األزيراء
أال تمررتهن جسررد اإلنسرران ،وأن تبرررز جمررال قامترره وجسررده ،نرررى أن المغرراالة فرري إب رراز
الزي ،والعنايرة بره لدرجرة أن يصررف أنظرار الجمهرور إليره ،دون ريرره مرن العناصرر مرن
ش ررأنه أن يحر ردا خل ررال ف رري تلق رري إش ررارات ال ررزي الحقيقي ررة واندماج رره وتفاعل رره م ررع ب رراقي
العالمات في المسرح.
إن الر ررزي المسر رررحي ذلر ررش النسر ررق السر رريميائي المتعر رردد الر رردالالت يبر رردأ فر رري تشر رركله
العالماتي منذ مراحل تصميمه األولى علرى يرد مصرمم األزيراء المسررحية ،الرذي يعرد هرو
اآلخر متلق للنص المسرحي المكتوب ،الذي يقوم بسلسلة من التفكيش والتأويل والتفسرير
()1

جواد ،حيدر :االزياء المسرحية " المضمون والداللة في العرض المسرحي التاريخي" ،دار الصادم الثقافية،

()2

جواد ،حيدر :تأويل الزي في العرض المسرحي ،دار الرضوان للنشر والتوزيع،2013 ،

،2014

.80
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وتتبررع العالمررة داخررل الررنص؛ ليصررل لروي رة تنسررجم مررع النسررق العالمرراتي العررام للعرررض
المسرررحي الفرجرروي ،فالمصررمم هررو مبرردع آخررر فرري العرررض الفرجرروي رسررالته الررزي ،وهررذه
الرسالة البصررية هري أول مرا يتلقراه المتفررج عنرد دخرول أول ممثرل علرى خشربة المسررح،
ممررا يجعلنررا نبحررل عررن الكيفيررة الترري يتحررول فيهررا الررزي مررن كونرره قطعررة قمرراش بررال قيمررة
عالماتية تذكر إلى قطعة مثقلة بالعالمات ومرصعة بالرموز والتي تستثير ذهن المتفررج
بتعبيرهر ررا البصر ررري ،وتجعلر رره يتنقر ررل بينهر ررا وبر ررين النسر ررق العالمر رراتي العر ررام فر رري العر رررض
المسرحي ككل؛ ليتمكن من إيجاد تفسير للعالمة وفق مرجعيته ،لهذا فال يمكرن للرزي أن
يفضي لمدلول وحيد ،وذلش لما يتمتع به من إمكانرات سريميائية؛ فبينمرا يعررض للمتلقري
كأيقونة معنى واحد ،يتسع خطراب الرزي ،وينشرغل المتلقري فري فضراء الترأويالت باختيرار
الرموز ،فتتسع الداللة والتأويالت الالنهائية.
إن الوظيفة الرمزيرة والتعبيريرة التري يرنه

بهرا الرزي فري نسريج العررض الفرجروي،

يجررب أال تنفصررل أيضررا عررن نسرريج الثقافررة والمعطيررات االجتماعيررة للمجتمررع ،فررال يمكررن
للعالمررة أن تتحقررق مرردلوالتها مررا دام المتفرررج ال يجررد تفسرري ار لهررا حسررب مرجعيترره ،أو أن
مدلوالتها تختلف في هذا المجتمرع عرن ذات ،فراللون األصرفر فري المسررح والرذي قرد يردل
عل ررى الش ررم

والض رروء واإلشر ر ارم ك رران ف رري مس رررح العص ررور الوس ررطى ي رردل عل ررى بن ررات

الهوى ،و اللون األبي

والذي يدل على الصفاء والوداعرة والسرالم فري مجتمرع مرا ،يردل

علررى الحررزن والفقررد فرري مجتمعررات أخرررى كررالمجتمع الهنرردي حيررل ترترردي النسرراء اللررون
األبي

عندما يترملن ،واللون األحمر وإن عبر عن الحب واإلثرارة والشرباب فري عررض

مسرررحي قررد يعبررر عررن الحرررب والرردماء فرري عرررض مسرررحي آخررر ،لهررذا ال يمكررن فصررل
عالمررة الررزي بعيرردا عررن الشرربكة العالماتيررة الكليررة الترري يتكررون منهررا الررنص الفرجرروي وفرري
الوقت نفسه تتعالق مع ثقافرة الجمهرور المترابع للفرجرة .إال أن مخررج "البئرر" يتخلرى عرن
ك ررل ذل ررش ،ويج رررد شخص ررياته م ررن الهوي ررة الملبس ررية ،ويعريه ررا م ررن أي خصوص ررية ،وأي
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انتماء ثقافي ،فظهرت جميعها تتشابه إال من بعر

التفاصريل البسريطة جردا ،بمرا تتيحره

الخصوصررية الجنسررية فقررط ،ويعررود ذلررش لسررببين :أحرردهما فنرري تقنرري واآلخررر داللرري ،فقررد
اختار المخرج لونا موحدا لسزياء جميعها ،وهو األزرم الفاتح القريب من الرمادي ،وهو
لون حيادي ،جاء ليتناسب مع ف ار الفضاء المسرحي ،الذي بناه بىعادة إعمار اإلضراءة
و كتل الممثلين الموزعة على الفضاء ،فاللون الحيادي قابل ألن يتلون مع الضوء الرذي
يختاره السينوررافي.
لقد ظهر الزي في راية البساطة والحيادية ،ال يعبر عن مسرتوى معيشري وال حالرة
اجتماعيررة أو ثقافيررة ،وال يرردل علررى وظيفررة معينررة ،و ال علررى المسررتوى التعليمرري ،فررالزي
يجرد الشخصيات من أي خصوصية تذكر ،مثلما جررد "نصريبا" الصرياد مرن خصوصرية
مهنته ،الذي تخيلناه ونحن نق أر إرشادات الكاتبة صريادا يرتردي مالبر

صريادين ،و جررد

"صباح" الزوجة واألم األربعينية من وضعها االجتماعي ،والتي هي نموذج امررأة عمانيرة
تقتررات علررى أبنائهررا ببيررع الخبررز ،و برردت "زينررب" و"بلقرري " واآلخرررون مضرريعي الهويررة
واالنتم رراءات ،ليعب ررروا ع ررن الجس ررد أينم ررا ك رران ،فق ررد ح ررول "محم ررد الهن ررائي" القض ررية م ررن
إقليميته ررا الض رريقة لتعب ررر ع ررن ح رراالت إنس ررانية يم ررر به ررا الجس ررد عل ررى اخ ررتالف جغرافي ررة
إنتماءاته.
ويمكننا تمثيل العالقة المزدوجة بين اللون و عالمة الزي و إنتاجها العديد مرن الردالالت
التي أكدها النسق العالماتي العام في العرض على النحو اآلتي:
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دالالت ازدواجية عالمة الزي مع عالمة اللون (الضوء)

اللون
األبيض
الحيادية

العزلة

اللون
األزرق

اللون
البنفسجي

الحزنالعميق

اللوناألحمر

الرغبة

الهدوء

الحرمان

األلم

الموت

الغدر

العجز

ازدواجية عالمة الزي مع عالمة اللون في عرض "البئر"
كما هو واضح في الشكل السابق أتاحت حيادية لون األزياء التري اختارهرا المخررج دمرج
الررزي والممثلررين ضررمن السرريام الكلرري المنررتج للداللررة مررن جهررة ،و إسررقاط داللررة اللررون
وتأثيره على الحاالت النفسية الداخلية للشخصيات من جهة أخرى.
 الموسيقى والمؤثرات الصوتية
ت ارفررق الموسرريقى العناصررر المكونررة للعرررض المسرررحي وتنسررجم مررع ايقاعهررا العررام،
وتس رراعد ف رري تش رركيل الح رراالت النفس ررية والش ررعورية للشخص رريات ،و تعم ررل عل ررى إيص ررال
األفك ررار إل ررى جان ررب اللغ ررة التعبيري ررة والفع ررل الجسر ردي ،والت ررأثير عل ررى المتلق رري ،ونقص ررد
بالموسرريقى هرري تلررش المقطوعررات الموسرريقية الترري يختارهررا المخرررج مررن أجررل تعزيررز الجررو
النفسرري فرري العرررض ،و قررد ترردل علررى زمرران الحرردا باختيررار مقطوعررات موسرريقية تنتمرري
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لررزمن بعينرره ،كالمقطوعررات الكالسرريكية ،أو مقطوعررات عسرركرية ترردل علررى الحررروب ،أو
ترردل علررى فررن فلكلرروري مررا ،أو مقطوعررة مرتبطررة مررع الجمهررور بحرردا مررا ،سرراعتها تكررون
الموسرريقى باإلضررافة إلررى وظيفتهررا كخلفيررة صرروتية لسحررداا تررنه
تستدعي داللة ما داخل سيام العالمرات المسررحية ،ولري

بوظيفتهررا كعالمررة

هرذا فحسرب برل اختيرار اآللرة

الترري تصرردر منهررا الموسرريقى يعتبررر عالمررة دالررة فرري س ريام العرررض المسرررحي ،فصرروت
الناي الحزين والذي يشريع الحرزن والشرجن بصروته ،وصروت القيثرارة الناعمرة وهري تبعثرر
األحررالم واألمنيررات الحالم ررة ،وصرروت الطب ررل المنرردفع الصرراخب ب ررالفرح واالبتهرراج كله ررا
عالمررات تعبررر عررن الحرراالت المزاجيررة س رواء تقاطعررت مررع ذكريررات المتلقرري أو ال ،تبقررى
محتفظة بدالالتها الرمزية داخل العرض الفرجوي.
أم ر را المر ررؤثرات الصر رروتية األخر رررى رير ررر الموسر رريقى كصر رروت الرعر ررد أو أزير ررز بر رراب
خشرربي ،أو هرردير البحررر ،أو صرروت حمامررة تهرردل مررن بعيررد ،إلررى آخ رره مررن األص روات،
تسررهم بقرردر كبيررر فرري إيصررال الداللررة للمتلقرري وتررأتي أهميتهررا مررن " التحديررد األيقرروني ...
كرردقات الس رراعة لتحرردد التوقيت ررات علررى م رردار اليرروم م ررثال ،واإلشرراري ف رري صررياح ال ررديش
وتغريد الطيور لتحديد الوقت في الصباح ،وقد تشرير هرذه المرؤثرات إلرى المنراخ والموسرم
بسقوط األمطار والرعد والبرم باإلضافة إلى تحديد بيئة الفعل"(.)1
وال يمكننررا االسررتهانة بالرردور السرريميائي لهررذه المررؤثرات الصرروتية ،فهرري إلررى جانررب
كونها عالمة تتساوم مع كلية العرض ،تستدعي عالمات أخرى ،فالعاصرفة ذات السرمة
الطبيعيررة ،توظررف فرري المسرررح لترردل علررى الخروف والررذعر والهيرراج ،دون أن يكررون هنررات
أي فعر ررل ير رردل علر ررى العاصر ررفة الطبيعير ررة ،و حتر ررى يحر رردا التر ررأثير عنر ررد المتلقر رري يكر ررون
االعتماد على الذاكرة الصوتية لتحريش مزاجه واستثارته لتلقي العالمات وتفسيرها.

()1

الفهدي ،صالح ،مرجع سابق،
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عرررض "البئررر" طق ر

احتفررالي ،يغم رره الررنغم الت ارثرري مررن بدايترره إلررى نهايترره ،فهررو

يعلررن بدايررة العرررض ويعلررن الختررام ،وهررو يلررون الخلفيررة بنغمرره الح رزين ،ويتبختررر برشرراقته
بررين جنب ررات المسرررح وب ررين الحض ررور وعبررر تنه رردات الممثل ررين ،وعبررر ش ررقاوة الطفول ررة و
لعبهم المررح ،تلرون العررض بلوحرات شرعبية أكسربت العررض داللرة عميقرة فكانرت عالمرة
سيميائية تحفز المتلقي لتفكيكها وتأويلها.
لم يخرج "الهنائي" كثي ار عن هندسة اإليقاع النغمي الذي رسمته الكاتبة ،لكنره بررع
ف رري تطع رريم الملفوظ ررات ب رراللحن الت ارث رري ،وال ررذي تمث ررل ف رري األر رراني الش ررعبية واأللع رراب
الشر ررعبية المغنر رراة ،كمر ررا أضر رراف بع ر ر

األرر رراني التر رري سر رراهمت فر رري تعزير ررز خصر ررائص

الشخصر ررية وإب ر رراز مالمحهر ررا ،و وظفهر ررا بطريقر ررة تر رروحي باالنسر ررجام مر ررع السر رريام العر ررام
للمسرحية ،فالتكامل بين الحركة واللحن الشعبي واللغة المسرحية الكالمية جعرل العررض
نصا يق أر نفسه أمام المتلقي .والجدول التالي يبين الفنرون الشرعبية الموظفرة فري العررض
و معانيها العامة خارج العرض:
الفن الشعبي

الوصف

التكرار

الدان المرباطية

رقصة ترتبط بالموت يضرب الرجال

5

المعنى

الحزن والموت

أرجلهم باألرض
الربوبة

رقصة شعبية بين إمرأة ورجل،

1

الحب

بحيل يلتفان حول بعضهما بحركات
ايقاعية.
ياهيييه يابوه يا
قريب الفرج
عروسة دخلي

أراني الصيادين عندما يطول سفرهم
بالبحر من أجل طلب الرزم
زفة العروس
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3
1

التفاول واالنتظار
الفرح

كما شاعت في المسرحية العديد من أراني األطفال واأللعاب الشعبية مثرل" :شرجرة قمررة
شم

نجوم" ،و لعبة "الذئب واألم" ،و أرنية "العروس جابت صبي".

إال أننا سنركز في تحليلنرا علرى ثالثرة أرران شرعبية ولعبرة شرعبية واحردة نررى أنهرا شركلت
ب ررؤرة داللي ررة ف رري المسر ررحية ،وسنص ررفها كم ررا ظه رررت ف رري الع رررض ،موض ررحين معانيه ررا
ودالالتها:
 -1فن الدان المرباطية:
الدان المرباطية هو فن ارتبط بالموت ،نغمره ثقيرل وحرزين ،أداه الممثلرون بضررب
الخشربة بأقرردامهم مصرردرين إيقاعررا نغميرا ،وصرروتا حزينررا يسررري مرع الظلمررة الترري اتشررحت
بها الصالة ،وزرقرة األفرق الرذي بردى متقطعرا مرن تحرت أقردامهم ،فقرد كران ذلرش أول مرا
رآه الجمه ررور و أول م ررا س ررمعه ،وه ررذا االس ررتهالل هي ررأهم الس ررتقبال ش ررحنات م ررن الح ررزن
العمي ررق اله ررادي ،عمق رره ه رردوء الظلم ررة وازرق ررام الخلفي ررة وض رررب األق رردام عل ررى األرض،
وظهوره بتصراعدية حزينرة ،ولهرذا فالبنيرة الدالليرة للمربرع السريميائي لفرن الردان تتمثرل فري
التقابل بين الموت والحياة ،و حتى نتوصل للنسق العالئقي في عمق هذا الفرن وتوظيفره
فر رري اسر ررتهالل المسر رررحية ،دعونر ررا نعر رررض محر ررور المر رروت ونقابلر رره بثنائيتر رره فر رري المربر ررع
السيميائي على النحو اآلتي:
الحياة

الموت

ال موت

ال حياة

المربع السيميائي لفن الدان المرباطية في عرض "البئر"
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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

عالقة التضمن :الموت /ال حياة ،الحياة /ال موت
عالقة شبه التضاد :ال موت ،ال حياة
إن ثنائية الموت والحياة في الردان المرباطيرة تسريران علرى محرش الترربص والترقرب،
فالحي ر رراة محاط ر ررة ب ر ررالموت ،كىحاط ر ررة الوج ر ررود بالع ر رردم ،و ال ر ررنغم الحر ر رزين ال ر ررذي ارتر ر رربط
بالموت/الفقد أنبأنا من خالل سيام العرض انه نهاية لبداية ،فبردأ العررض مرن نهايتره ال
كما أرادت له الكاتبة "بداية تفتح األشياء" ،فقد رأى الهنائي أن البردايات هرمرت وشراخت
قبل تفتحها ،وأن الحزن فرض نفسه على الفرح ،وأن البردايات الطفوليرة هري مجررد زيرح
ووهررم ،سرررعان مررا يكتشررف الكبررار تلررش الحقيقررة بمجرررد أن يكبررروا ،لررن يتوقفروا عررن الغنرراء
وسيواصلون الرقص ،لكن رقص الكبار هو رقص الحزن ،ورناءهم رناء الوجع.
إن سريان هرذا الرنغم عبرر لوحرات العررض ،عبرر الحيراة التري تعيشرها الشخصريات
ويقرروم بأدوارهررا الممثلررون ،هرري حيرراة مسررلوبة الحيرراة ،فررال بريررق للفرررح فرري عررين األم ،وال
عص ررفو ار سر ررعيدا فر رري حضر ررن "زينر ررب" ،وال طفول ررة رضر ررة فر رري عمر ررر "بلقر رري " ،والرجر ررال
السررلبيون "نصرريب" الصررياد الفقيررر المتهرررب م رن مسررؤولية إعالررة عائلترره ،و"سررمير" الررزوج
السررلبي العقرريم ،و"طررارم" المجنررون ،كلهررم ال يتمتعررون بشررحنة الحيرراة الترري تجعررل الرردماء
تتدفق في أوصال الفرح.
 -2فن الربوبة
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هررو رقررص بررين رجررل وام ررأة "نصرريب" و "صررباح" يلتفرران حررول بعضررهما بحركررات
إيقاعيررة ،و بينمررا يصررفق الرجررل ترفررع الم ررأة كفهررا اليمنررى بجانررب أرسررها برشرراقة و يلتررف
الرجل حولها بخفة.
إن الهيئررة األدائيررة لهررذا الفررن أوحررت للمخرررج توظيفهررا فرري أثنرراء ح روار "نصرريب" و
"صررباح" وهمررا يعلنرران بدايررة لعبررة الحيرراة ،الترري حرراوال تفكيررش بررداياتها و العبررل بمفاهيمهررا
وكلماتها ،بين لحظات قرب ولحظات تطغى عليها لغة الخصام ،بل تنفجر عرن رضرب
محتقن ،وحزن مبعثه الجسد الذي قيرد حريرة اآلخرر ،لهرذا ينويران تبرادل األدوار لالنعترام
م ررن أس ررر الجس ررد الح ررالي ،فتخت ررار "صر ررباح" جس ررد رج ررل ،وتخت ررار لر رر"نصيب" جسر رردها،
في رررف

"نص رريب" جس ررد "ص ررباح" ،فه ررو يرض ررى أن يك ررون امر ررأة ف رري جس ررد آخ ررر ري ررر

"ص ر ررباح" ،وي ر رررف

تب ر ررادل األدوار ف ر رري المؤسس ر ررة الزوجي ر ررة ألنه ر ررا " منظوم ر ررة كيميائي ر ررة

حامض ررة" ،ورر ررم حميمي ررة الرقص ررة الت رري تظه ررر الوف ررام ب ررين الط رررفين إال أنه ررا حميمي ررة
خادعررة ،ويمكررن توضرريح العالقررات المنطقيررة للثنائيررة (الررزواج واالنفصررال) عبررر المربررع
السيميائي بالعالقات التالية:
عالقة التضاد :الزواج واالنفصال
عالقة التناق

 :الزواج /ال زواج ،االنفصال /ال انفصال

عالقة التضمن :الزواج /ال انفصال ،االنفصال /ال زواج
عالقة شبه التضاد :ال زواج ،ال انفصال
إن فضاء الزواج بين طرفي رقصة الربوبة فضاء متوتر بين حاالت الكرره وحراالت
الرربررة فرري االنفصررال واالبتعرراد عررن سرريطرة األجسرراد وسررلطتها ،فضرراء قلررق مررن الررزمن
الذي يمضي بهمرا كجسردين يشريخان معرا ،بسرلطة الرزواج التري تفررض عليهمرا أن يكونرا
أسيرين لعالقة مسختهما لكيانات رير ما يريدان.
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 -3ياهيييه يا بوه يا قريب الفرج
يتباطررأ ه ررذا ال ررنغم برتاب ررة حررزن دف ررين ،و رر ررم أن رره يرروحي ب ررالفرح حي ررل أن الن رراس
يترقبررون عررودة الصرريادين بعررد ريرراب طويررل ،فيترقبررون عررودتهم كلمررا سررمعوا عررن قرردوم
سفينة ما أو شاهدوا النوارس تحلرق بكثافرة طمعرا فري سرمش الصريادين الرذي جلبروه معهرم
مررن رحلررة الصرريد ،فهررم يترقبررون أبسررط األشررياء الترري تبعررل فرري قلرروبهم الفرررح ،فيلهجررون
بالنشيد والدعاء ،إال أن الغناء في المسرحية هو دعاء بانفراج أزمة الواقع الذي هم فيره،
الحزن الذي بات يأكل أعمارهم ،انتظار السعادة التي لرم تطررم برابهم ،رربراتهم المكبوترة
الت رري ظل ررت س ررجينة األجس رراد ،الطفول ررة المس ررروقة ،العم ررر ال ررذي نهب رره الش ررقاء والتعر ررب
ومس ررؤوليات العائل ررة ،الق رردر ال ررذي أعط رراهم الول ررد المجن ررون رر ررم ك ررل االبته رراالت وك ررل
األدعيررة مررن أجررل أوالد سررليمين معررافين ،البحررر الررذي بخ رل بالسررمش والخيررر ،والسررنوات
التي أردقت عليهم بالفقر والحرمان.
ويمكننررا مررن خررالل المربررع السرريميائي أن نتتبررع الثنائيررات المتضررادة الترري شرركلت البنيررة
العميقة لهذا االيقاع النغمي:
عالقة التضاد :الضيق و الفرج
عالقة التناق

 :الضيق /ال ضيق ،الفرج /ال فرج

عالقة التضمن :الضيق /ال فرج ،الفرج /ال ضيق
عالقة شبه التضاد :ال ضيق /ال فرج
إن فضر رراء الضر رريق يقر ررود لفضر رراء واسر ررع ورحر ررب هر ررو فضر رراء الفر رررج ،الفر رررج الر ررذي تر رردس
الشخصيات األمنيات فيه ،وتنتظر قدومه لالنعترام والتجررد مرن حراالت الضريق /الشردة/
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الح ررزن /الحرم رران /الفق ررر /قس رروة األب /العالق ررة الزوجي ررة الف رراترة /ال ررزواج القس ررري ،وه رري
األوضاع التي تم تأدية اللحن فيها داخل العرض.
 -4اللعبة الشعبية (ال:ئب واألم)
وظررف "الهنررائي" اللعبررة الشررعبية المعروفررة حيررل تظه رر شخصررية الررذئب المرراكر متربصررا
باألطفررال ،يريررد الفتررش بهررم والتهررامهم ،فيحتمررون برراألم المنقررذة الترري مررن المفترررض حمايرة
أطفالها من هذا الخطر المحدم ،وظفها لخدمة سيام العرض و الداللة العامة للحكايرة،
وأراد "الهنائي" أن يسرب للمتفرج شيئا من الحكاية ويستبقها قبرل أوانهرا فخلرع علرى األب
دور الذئب ،بينما تحمري األم "صرباح" صرغارها ،ويمكننرا تتبرع البنيرة الدالليرة لهرذه اللعبرة
باس ررتخدام المرب ررع الس رريميائي للوص ررول إل ررى العالق ررات الداللي ررة العميقر رة عب ررر العالق ررات
التالية:
عالقة التضاد :الخطر و المساعدة
عالقة التناق

 :الخطر /ال خطر ،المساعدة /ال مساعدة

عالقة التضمن :الخطر /ال مساعدة ،المساعدة /ال خطر
عالقة شبه التضاد :ال خطر /ال مساعدة
إن األب الذي يمثل دور الذئب والذي يكرون مصردر الخطرر يقودنرا لنتيجرة أن األب هرو
مصدر الشرور التي تنهال على العائلة ،و هو مصردر الخروف الرذي يتسررب إلرى قلروب
أفراد أسرته ،و يعرود ذلرش لشخصريته ريرر المتزنرة ،فهرو ال يتحمرل مسرؤولية أسررته برذلش
الق رردر ال ررذي تتف ررانى بر ره زوجت رره ،و ه ررو ال يجته ررد ف رري عمل رره وال يجي ررد س رروى الس ررمر م ررع
أصدقائه والعرودة مترأخ ار للمنرزل ،ويضررب ولرده ألتفره األسرباب ،و يقودنرا فضراء الخطرر
ه ررذا لمح ررور المس رراعدة (األم) الت رري ه رري مص رردر الرعاي ررة واالهتم ررام بأوالده ررا ،ومص رردر
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المسرراعدة الترري تصررد بهررا خطررر الررذئب /األب ،بررل ومصرردر إعررالتهم ماديررا عررن طريررق
الخبز الذي تبيعه ،وفي الحقيقة ومع سرير اللعبرة الشرعبية واللعبرة المسررحية نجرد أنهرا لرم
تك ررن مص رردر المس رراعدة ول ررم تس ررتطع حماي ررة أوالده ررا وال مس رراعدتهم ،في ررتمكن األب ف رري
العرررض كمررا فرري اللعبررة الشررعبية مررن اإلمسررات ب رر"بلقي " (الترري ماتررت فرري البئررر حتررى ال
تتزوج)  ،والمجنون (الذي ألقى "بلقي " في البئر).
أمررا المررؤثرات الصرروتية األخرررى فقررد وظررف الهنررائي أصروات الممثلررين فرري الخلفيررة-
الررذين ال يكون روا ظرراهرين للجمهررور -لخلررق أص روات متداخلررة ،باسررتطالة ومررد معررين ،أو
بتر ر ررداخل الكلمر ر ررات رير ر ررر المفهومر ر ررة ،أو التأوهر ر ررات ،أو الضر ر ررحش المتر ر ررداخل ،أو ق ر ر رراءة
المعوذات ،او البكاء وريرهرا مرن األصروات التري خلقرت ترأثيرات مختلفرة :الفررح الطفرولي
أو الحررزن أو البكائيررة أو أصروات الجنررون الترري تطررن فرري رأس "طررارم" ،وقررد تررم توظيفهررا
بشكل جميل منسجم مع سيام العرض.
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ثالثا :سيمياء الفداء الركحي لعرض "البئر":
تكم ررن أهمي ررة الفض رراء المس رررحي الركح رري ف رري كون رره العنص ررر األول ،ال ررذي يلتق رري
بررالمتفرج فرري أي عمررل مسرررحي ،وهررو الفضرراء الشررامل لكررل عناصررر العرررض الفرجرروي،
فهو " كل ما يؤطر الخشبة المسررحية مرن سرينوررافيا وجرداريات وديكرور وأجرواء وظرالل
فنية وعالمات سيميائية وإشارات بصرية ولغوية يتذيل بها العرض الردرامي"( ،)1وتعرفره
"آن أوبرسفيلد" بأنه "موقع التمثيل أو مكان االحتفال ذلش المكان الرذي يرتم فيره شريء مرا
ال يحتاج إلى مرجع"

()2

مشيرة بذلش لخاصية المحاكاة ،حيرل أن الفضراء المسررحي مرا

هررو إال محاكرراة لواقررع مررادي ،عررن طريررق الرمررز أو النقررل أو الواقعيررة ،و يعرررف معجررم
أعررالم ومصررطلحات المسرررح األوروبرري المكرران بر ررأنه" الميرردان الررذي تجررري فيرره أحررداا
مشهد من المشاهد أو درامة من الدرامات"

()3

ويعرفه "باتري

برافي " أنره المكران الرذي

فيرره العرررض ،س رواء كرران ذلررش فرري مسرررح مكشرروف بررالهواء الطلررق ،أو فرري مدرسررة ،أو
مكرران خررال ،ويعررد أنضررج التعريفررات مررا قدمرره عررالم االنثربولوجيررا األمريكرري "إدوارد هررال"
الررذي اسررتغنى فيرره عررن مفهرروم المكرران المسرررحي مسررتبدال برره (الفضرراء المسرررحي)
spaces
الفضائية

()4

 Theatricalجر رراعال مر ررن (المكر رران المسر رررحي) علمر ررا خاصر ررا بر ررالروامز
.

ومررن هنررا فررىن مفهرروم المكرران يقتصررر علررى الحيررز المكرراني الررذي يشررغله العرررض
الفرجوي ،وهو المكان المسطح الفار الذي ستشغله عناصر الفرجة ،لهذا فهو يعد جزءا
مررن الفضرراء المسرررحي ،فهررو "الحيررز المسرررحي الررذي يحرروي كررل التكوينررات واإلنشرراءات
()1

حمداوي ،جميل :مرجع سابق،

.9

()2

أوبرسفيلد ،آن ،مرجع سابق،

.180

()3

عيد ،كمال الدين  ،معجم أعالم ومصطلحات المسرح األوروربي "قاموس منهجي لدارسي الفنون في الوطن

العربي" االسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،2006 ،
()4

اليوسف ،أكرم :مرجع سابق،

.27 -26
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.680

والتشركيالت ويتضرمن مجمرل العالقرات المكانيرة والزمانيرة والبصررية التري تشرمل الفضراء
النص رري واللعب رري وفض رراء الع رررض بوح رردة جمالي ررة جدلي ررة فني ررة تص ررهر جمي ررع عناص ررر
العرض المسرحي في بوتقة واحدة"(.)1
يعد الفضاء الركحي عملية التحول األولى للعالمرات ،إذ تخررج مرن شركلها اللغروي
والسررردي إلررى شرركل آخررر سررمعي بصررري حركرري ،فالصررورة المكانيررة الترري يتخيلهررا القرراري
للنص المسرحي ،هي صورة تخلقها اللغة بفعل التخييل ،وتصرل للقراري عبرر اإلرشرادات
المسرررحية الترري يضررعها المؤلررف فرري نصرره ،لهررذا فسررلطة اللغررة هرري النافررذة فرري عمليررة
القر رراءة ،فيتش رركل الفض رراء الكل رري مؤثث ررا بخي ررال الق رراري ،بك ررل حمولت رره الثقافي ررة والنفس ررية
واالجتماعيررة ،بينمررا يقرردم العرررض الفرجرروي فضرراء تنررتظم فيرره كررل عناصررر المسرررح كم را
ي ارهررا المخرررج ،يكررون مجمرروع روى واجتهررادات مررن قبررل صررناع الع ررض ،أو كمررا تصررفه
"أوبرسررفيلد" "انقررالب رريررب فرري ترراري العالمررة ،كمررا لررو كرران المرجررع المررزدوج يحيررل إلررى
نسق دال هو نسق خشربة المسررح ويحمرل مدلولره"( ،)2فتصرير كرل البنيرات فري الفضراء
دالرة "عرالم مكراني تصربح فيره الصرردفة ذات معنرى مفهروم"( ،)3ومرن هنرا فمهمرة الباحررل
السرريميائي أن يجررد تلررش العناصررر المكانيررة داخررل الررنص والترري يمكنهررا ان تكررون وسرريطة
بين النص والعرض.
نوع الفداء في مسرحية البئر:
تتنرروع الفضرراءات المسرررحية بتنرروع االتجاهررات والتيررارات الترري ينتمرري إليهررا العرررض
الفرجرروي ،ويمكننررا القررول حسررب مررا جرراء فرري العرررض الفرجرروي ،أن عرررض البئررر ينتمرري
لفضاء الفر ار  ،وهرو فضراء مفرر مرن الكترل التري نجردها تشرغل مكران المسررح عرادة ،فرال
()1

عودة ،عبدالكريم عبود :فرضيات لغة الفضاء المسرحي (مسرح الصورة أنموذجا) ،الموقع االلكتروني الشخصي

للكاتب. http://kenanaonline.com ،
()2
()3

أوبرسفيلد ،آن ،مرجع سابق،
المرجع نفسه،

.187

.187
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قطررع ديكوريررة وال إكسسروارات وال سررينوررافيا ،ال شرريء إال الفر ار المؤثررل بررروى اإلخرراج
وفلسر ررفة الر ررنص ،والنظ ر ررة الوجودير ررة للكر ررون والحير رراة ،مر ررن خر ررالل التركير ررز علر ررى "العبر ررل
السديمي واالرتراب الرذاتي والمكراني"

()1

فيصربح الفر ار فري عرالم الصرمت هرذا والتجريرد

عالمررة دالررة علررى تشررظي الكررالم ،وقيمررة الصررمت ،والخرواء الروحرري والجسرردي فرري عررالم
المررادة ،ويعررد "بيتررر بررروت" مررن أهررم مررن تحرردا عررن الفر ار فرري كتابرره (المسرراحة الفاررررة)
وهررو يقررول " :أسررتطيع أن أحررول أيررة مسرراحة فاررررة إلررى خشرربة مسرررح عاريررة ،فيكفرري أن
يعبر رجل هذه المساحة الفاررة بينما يشاهده آخر حتى يتولد لدينا فعل مسرحي"(.)2
ينه

الفضاء المسرحي بكل عناصره على مبدأ المحاكاة واأليقونية ،فكل ما هرو

علررى المسرررح قررائم علررى مبرردأ مطابقررة الفضرراء بالعررالم المتخيررل ال بالعررالم الحقيقرري ،وفرري
العروض الحداثية كما هو عرض "البئر" يتسع الفضاء ويصربح واقعرا نشرطا ممتردا علرى
مرمررى الررروى المتقرردة للمخرررج ،وتحررتم الصررورة البص ررية علررى صررناع الفرجررة التررأني فرري
اختيررار العناصررر المكونررة للصررورة ،والتررأنق فرري إب رراز تفاصرريلها ،بالقرردر الررذي تأسررر برره
المتفرج ،وتخلق اربرط التواصرل بينهمرا ،لهرذا باترت السرينوررافيا أداة رابحرة لكسرب الرهران
مع الجمهور.
 -1الصورة المسرحية في فداء عرض "البئر"
يشرركل الفضرراء االحتفررالي الف رار مررن القطررع الديكوريررة الملرريء بمفررردات الصررورة
المسررحية فرري عرررض "البئررر" ،بنيررات كبرررى تتررألف مررن عالمررات ذات لغررة بصررية ،وهرري
بالغررة التركيررب والتنرروع" ،فالمضررامين الدالليررة للصررورة نترراج تركيررب يجمررع بررين مررا ينتمرري
إلررى البعررد األيقرروني بتمثيلرره البصررري مررن خررالل المحاكرراة الخاصررة بكائنررات أو أشررياء،
()1
()2

جميل حمداوي ،مدخل إلى السينوررافيا المسرحية ،مرجع سابق،

.10

نجوجي واثيونجو  :لعبة السلطة سياسة الفضاء المسرحي ،ت :محمد السعيد القن ،مجلة فصول  ،العدد ،61

.139
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وبررين مررا ينتمرري إلررى البعررد التشرركيلي مجسرردا فرري أشرركال مررن صررنع اإلنسرران وتصرررفه فرري
العناصر الطبيعية ،وما تراكم فيما لديه من تجارب تبدو جلية في مقتنياتره وثيابره وألوانره
وأشر رركاله وخطوطر رره"( ،)1إال أن الصر ررورة المسر رررحية والتر رري هر رري صر ررورة مشر رراهدة مرئير ررة
وشعور وحركة ال تكون إال مجتمعرة مرع ريرهرا مرن الصرور المرتبطرة
ا
متخيلة ذهنا وحسا
بعناصررر العرررض ،ويمكننررا إجمررال الصررور الترري شرراعت فرري فضرراء عرررض "البئررر" علررى
النحو التالي:
 الصورة اللغويةأخذت اللغة الملفوظة نصيب األسد في العرض ،فر"الهنائي" لرم يتصررف كثير ار فري
حوارات الكاتبة ،واحتفا بالصفة األدبية المنطقية العميقة المتجلية في لغرة الشخصريات،
ررررم الغنررى فرري المفررردات الشررعبية المنسررابة مررع اللحررن الشررعبي الررذي وظفرره كىيقرراع عررام
يسررير عليرره العرررض ،وكلغررة ثانيررة لرره ،إال أن أدبيررة اللغررة ورناهررا بررالمفردات الغارقررة فرري
الفصراحة والمنطرق شركلت – نوعرا مرا -عائقرا فري تردفق ذلرش السرير ،وانسريابية العررض،
لهر ررذا وجر ررد "الهنر ررائي" أنر رره ال بر ررد مر ررن تطع ر ريم اللغر ررة بألفر ررا شر ررعبية دسر ررها ضر ررمن ح ر روار
الشخصرريات ،للررتخلص مررن ثقررل إيقرراع اللغررة وإكسررابها رشرراقة أدائيررة تتناسررب مررع رشرراقة
حركررة الممثلررين وأدائهررم ،كمررا أن تنويعررات الصرروت واألداء والصررمت وتشررطير الحروارات
بمررا يتخللهررا مررن إيمرراءات فرري بعر

األحيرران خلررق انسررجاما وانسرريابية ورشرراقة فرري اللغررة

المنطوقة.
 صورة الممثلتمدد ممثلو البئر عبر مسام العرض ،وتدفقوا في شرايين الفرجرة البصررية ،وتلونروا
بتلون الفضراء حرولهم ،وتكومروا علرى سرطح المنصرة كرتال ديكوريرة ،و تحركرت أجسرادهم
()1

ينظر ،سعيد بنكراد :مرجع سابق،
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برشاقة مصدرة ألحانا إيقاعية وحركية ،ويمكننا تلخريص صرورة الممثرل فري الفضراء عبرر
وظيفتين:
أ) الممثل كتلة ديكورية
أفضى حديثنا السابق عن الجسد ولغته إلى تأكيد حقيقة :أن لغة الجسرد وإيماءاتره
ليسررت مررن كماليررات العرررض بررل عالمررات مهمررة تغنرري الداللررة ،وترروحي بمعرران وتررأويالت
عديدة ،وتسررب اللغرة عبرر مسرارب الجسرد ،هرذا الرذي يشرغل حيرز الفر ار ويتمراس بشركل
مباشررر م ررع الجمهررور ،كم ررا أن تقنيررة حرك ررة التمرردد و االنكم رراش تلخررص عالق ررة الجس ررد
بالفضاء المسرحي من حيل السيطرة عليه وامتالكه أو مكانة الجسرد وكتلتره مقابرل حيرز
وإقليمية الفضاء.
إن الحضرور المررادي للممثرل كقطعررة ديكررور متحركرة ،واحررتالل كتلتره مكانررا وحير از
من الف ار  ،يجعل إرساليته مباشرة ومؤثرة في المتلقي ،وتحردد داللتره علرى المكران ،ونجرد
هن ررا ان "الهن ررائي" ق ررد أخ ررذ باعتب ررارات وظيفي ررة وفني ررة لكتل ررة الممث ررل م ررن حي ررل التنظ رريم
المسرراحي و تنظرريم المسررافات بررين قطررع الررديكور البش ررية لتهيئررة حيررز الحركررة المناسررب
لها ،وإلضفاء البعد الجمالي والنفسي والفكري ،كما أن تلرش المسرافات تسرهم فري صريارة
النسق العام للمكان.
ومن االعتبارات الفنية والوظيفية التي اعتمد عليها "الهنائي" لتنظيم الفضاء اآلتي:
 oالتوازن:
إن التوازن شرط فري اإلنشراء المكراني المسررحي ،و هرو اإلحسراس المتولرد مرن
عناصرر البنراء وعالقاتهرا فري النسرق العرام " فقرد تكرون لربع

مفرردات المكران طاقررة

أدائيررة تمنحهررا سررمة القرروة أكثررر ممررا يمررنح التمركررز بررؤرة المكرران مررن طاقررة"
()1المرجعالسابقنفسه،ص.168
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()1

وبهررذا

المعن ررى يخ رررج التر روازن م ررن كون رره يعن رري التماث ررل والتن رراظر إل ررى معن ررى آخ ررر ي رروحي
اإلحساس بالصراع بين قوى الثقل وقوى الصالبة في وحدات المكران ،وبهرذا فالترأثير
الجمر ررالي للمكر رران المسر رررحي فر رري "البئر ررر" ال يكتسر ررب مر ررن انتسر ررابه لخ ر روا

الر ررنمط

المعمرراري وإنمررا بمقرردار تررأثره وتررأثيره بالفعررل الرردرامي مررن خررالل تموضررع كتررل الممثررل
في أكثر األمكنة حساسية بالنسبة للممثل المؤدي دور الشخصية .
 oالحركة والتكوين:
تعمر ررل حركر ررة الممثلر ررين ككتر ررل ديكورير ررة فر رري عر رررض "البئر ررر" علر ررى تحرير ررر
التكوين الديكوري من الثبات والسكون مضفية عليه البعد الرابع (الرزمن) ويصربح
التك رروين البص ررري ف رري المس رررح تكوين ررا (زمكاني ررا) بحي ررل يجس ررد عنص ررر المك رران
الوحرردات الديكوريررة البنائيررة بينمررا تجسررد الحرك رة فعررل الررزمن المسرررحي ،والحركررة
نوعان:
 الحركررة الداخليررة وهرري "ناتجررة عررن العالقررات الحسررية ألجرزاء المكرران أو مررا يحققررهتجاور مفرداته التكوينية األولية بعضها مع بع

أو انتشارها في الحيز العام"

()1

 الحركر ررة الظاهرير ررة و هر رري االنتقر ررال الفعلر رري والظر رراهري للكتر ررل التكوينير ررة للمكر ررانالمسرررحي مررن حررين آلخررر ،س رواء كانررت الكتلررة ديكو ار(قطعررة القمرراش) أو ممررثال أو
ضوءا ،وهذه الحركة تعمل علرى تغييرر التكروين والصرورة المكانيرة األصرلية وتحويلهرا
لشكل تكويني آخر ،وهذا من شأنه إحداا دالالت وقريم فنيرة وعالمرات بصررية ذات
داللة.
 oااليقاع:

()1المرجعنفسه،ص .170
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هر ر ررو اإليحر ر رراء بالحركر ر ررة مر ر ررن خر ر ررالل تك ر ر ررار أو تتر ر ررابع الوحر ر رردات (الكتر ر ررل)
والفترات(المسر ررافات) ،ويشر رركل هر ررذان العنص ر رران اإليقر رراع المكر رراني علر ررى خشر رربة
المسرح ،و كما رأينا في عرض "البئر" تغير إيقاع العرض ألكثرر مرن إيقراع تبعرا
لتغي ررات التكرروين العررام ،وينسررحب اإليقرراع علررى عناصررر التكرروين البصررري مررن
ألوان ومساحات وخطوط وأشكال وكتل.
 oالشكل والوظيفة:
أدى الممثل ر ررون وظيف ر ررة تعبيري ر ررة أس ر ررهمت ف ر رري إنتر ر راج الدالل ر ررة والمعطي ر ررات
الجمالية ودعمت الصلة بين اإلنشاء المكاني والمتفرج.
ب) الممثل إيقاع صوتي و أداء حركي:
لر ررم يوظ ر ررف المخ ر رررج ممثلير رره كقط ر ررع ديكوري ر ررة فحسر ررب ب ر ررل وكمص ر رردر للموس ر رريقى
والخلفي ررات الص رروتية ف رري الع رررض كل رره ،فمعظ ررم الم ررؤثرات الص رروتية قادم ررة م ررن حن رراجر
الممثلين ،متلونة بالحركة واألداء المنسجم مع تلوينات النغم الشرعبي ،الرذي رأينرا موافقتره
لسيام الداللة في النسق العام للعالمات.
 الصورة الدوئيةشرركلت الصررورة الضرروئية مسرراحة كبي ررة قياسررا بالصررور األخرررى الترري تكررون منهررا
فض رراء الع رررض ،وق ررد لعب ررت عالماته ررا دو ار كبير ر ار ورئيس ررا ف رري إث ررارة التخي ررل وبن رراء ع ررالم
الحكاي ررة المتص ررور ،و ه رري ص ررور تؤطره ررا الس ررينوررافيا متش رركلة عل ررى ج رردار الفض رراء
المسرحي.
إن الصررورة المسرررحية هرري العالقررات البص ررية و اللغويررة بررين أنسررام العرررض ،و
الترري حصرررها "ترراطيوز كرراوزان" فرري ثالثررة عشررر أن رواع مررن األنسررام تعمررل فرري العرررض
المس رررحي :ك ررالم -نغ ررم -تعبي ررر -وج رره -إيم رراءة -حرك ررة -ماكي رراج -تسر رريحة ش ررعر-
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لروازم -مالبر  -ديكررور -إضراءة -موسرريقى -مرؤثرات صرروتية ،فكمرا هررو مالحرا تشرركل
العالمررات البص ررية النسرربة الكبي ررة مررن أنسررام العرررض بينمررا تحتررل العالمررات السررمعية
ثالثة أنسام فقط ،فيما عدا الكالم الذي يحتل واحد من أصل ثالثة عشر نسقا.
 -2فداءات عرض "البئر"
من خالل استقراء وتحليل البنيات التي يتكرون منهرا الفضراء المسررحي فري عررض
مس رررحية "البئ ررر" ،يمكنن ررا الق ررول أن رره ت رروزع عب ررر ث ررالا فض رراءات ش رركلت من رراطق ج ررذب
عالماتي وداللي :فضاء الطفولة وفضاء البحر ،وفضاء البئر.
فداء الطفولة:
شكل فضاء الطفولة حي از كبي ار من العرض ،إال أن مفاهيمنا للطفولة سوف تتغيرر
لمجرررد المشرراهدة ،والرردخول فرري أج رواء الحكايررة ،الترري وإن اسررتهلت بررالحزن القررادم مررن
الرردان المرباطيررة ،إال ان هنررات تمررردا س رريعا لواقررع الحررزن هررذا ،أشرراعته ضررحكات شررقية
مررن الممثلررين وحركررات حطمررت وقررار الجسررد المتشررح بسرركون الحررزن ،ليتمايررل ويتكسررر
عل ررى أح ررالم الطفول ررة ،وش ررقاوتها ،وبراءته ررا ،ون ررزم الحرك ررة واللع ررب والض ررحش المش رراع
حولها ،ناهيش عن األلعاب الشعبية والعالمات األيقونيرة التري دلرت علرى أدوات األلعراب
الطفولية (األرجوحة ،حبل القفز).
شكلت ثنائية (الطفولة والكبار) عالقة تضاد  ،بينما (الطفولرة ،ال طفولرة) و (الكبرار ،ال
كبر ررار) عالقر ررة التنر رراق

 ،وثنائير ررة (الطفولر ررة ،ال كبر ررار) و (الكبر ررار ،ال طفولر ررة) عالقر ررة

تضرمين ،بينمرا شركلت عالقررة شربه تضراد الثنائيرة (ال كبررار ،ال طفولرة) ،وقرد شركلت تلررش
الثنائيررات تغريبررا فرري مفرراهيم الطفولررة ،وتمررردا علررى قرريم الررزمن ،ومعركررة مررع العمررر الررذي
يمضرري لنهايترره ،ليتكررون لرردينا عبررر ثنائيررة الطفولررة والكبررار مفهرروم جديررد "طفولررة الكبررار"
وه ر ررذا المفه ر رروم يحم ر ررل دالالت االض ر ررطراب والت ر رروتر والقل ر ررق  ،ف ر ررالعمر يمض ر رري لمج ر رررد
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المضري ،لنهايرة يخافهررا األطفرال الكبرار و يحتررالون عليهرا بطفرولتهم المزيفررة ،لنصرل إلررى
نهاية يسقط فيها قنراع الطفولرة وتظهرر الوجروه الحقيقيرة ،وجروه شراخت علرى عتبرات الهرم
والحررزن والفاقررة ،فقررد تمررردت أجسررادهم الهرمررة علررى واقعهررا وخلعررت جلرردها لترترردي جلررد
الطفولة لعلها تشعر باألمان والسكينة.
لقررد عكسررت حركررة الممثلررين الطفوليررة المبررالو فيهررا واألض رواء الزرقرراء المحاطررة
بالظلمة واأللعاب الطفولية وأراني األطفرال الشرعبية ذلرش الفضراء المشرحون بالتناقضرات
بين عالم األطفال وعالم الكبار في كيان واحد هم الكبار أنفسهم.
فداء البحر:
البح ررر عالم ررة أيقوني ررة ورمزي ررة ف رري الع رررض ،وير ررتبط بش رركل وج ررودي بر ررشخصية
"نصرريب" فهررو صررياد ال يعرررف مجرراال آخررر يكسررب عررن طريقرره الرررزم إال البحررر ،وقررد
أوحررت ح روارات الشخصرريات بعالقررة "نصرريب" بررالبحر وهرري عالقررة مترروترة بررين الغضررب
واإلحسرراس بالغرردر والخررذالن ،فقررد ررردر برره البحررر وخذلرره ولررم يعررد يهبرره السررمش ،وهررذه
المشاعر رأيناها في العرض في حالتين دراميتين تجسدتا بالمعاني نفسها:
 عنرردما يحكرري "نصرريب" لقرراءه بالصرروت المجهررول وأسررماه "الطيررف" يظهررر البحررر فرريمنتصف المسرح بأمواجه المتحركة ويتحرت "نصيب" وسطه ويهوي عليه بسكينه.
 عندما يتواجه "طارم" المجنون مرع "نصريب" ويسرأله :لمراذا ال تحبنري يرا أبري؟ ،فريظن"نصرريب" أن المتحرردا هررو الصرروت الررذي بررداخل "طررارم" ،الصرروت نفسرره الررذي يشرركل
مصدر خوفه والذي كاد أن يراه في البحر.
و مرن خرالل هرذين المروقفين الردراميين يمكننرا تحديرد عالقرة كرل مرن "نصريب" و "طرارم"
و الصر رروت و البحر ررر ،فالصر رروت يقابلر رره "طر ررارم" ،والبحر ررر سر رريقابله "نصر رريب" ،و عالقر ررة
الصرروت برالبحر تشرركل مصرردر خرروف لرر"نصيب" ،مثلمررا عالقررة "طررارم" بالصرروت شرركلت
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مصدر خوف أيضا ،بينما العالقة بين "طارم" و"نصيب" عالقة تفتقد الحرب فهري مبنيرة
على عواطف الخوف أيضا.
و لهررذا فصررورة البحررر هرري مبعررل عرردم األمرران ،والخرروف مررن المجهررول ،وترقررب الخيانررة
والغدر ،تماما كعالقة "نصيب" بر"طارم" ،عالقة يشوبها الخوف والتوتر.
إن عالقة التضراد التري تشركلت عبرر عالقرة شخصرية "نصريب" برالبحر هري ثنائيرة
الخرروف واألمرران ،فبينمررا يشرركل البحررر مصرردر خرروف وقلررق وترروتر ،تتولررد عنررد "نصرريب"
الرربة في الهرب منه واالبتعاد عنره ،بالتسرامر مرع أصرحابه حرول البحرر وأيرام الغرو

،

وبرردل مواجهررة البحررر والصرروت المجهررول يواجرره "طارق را" ويفررر فيرره جررام رضرربه ض رربا
وظلمررا وإهانررة ،لهررذا ولررد فضرراء الخرروف لرردى شخصررية "نصرريب" نزوعررا للغضررب والرربررة
في الهرب من البحر ومن الجسد الذي يجبره على التعامل معه .إن فضاء األمان الرذي
تفتقر ررده شخصر ررية "نصر رريب" تجعلر رره فضر رراء محف ر ر از النعتر ررام الجسر ررد لر رري

عنر ررد "نصر رريب"

فحسب ،بل عند جميع الشخصيات ،فهو عالم تنشده األجساد لتجد السكينة واألمان.
فداء البئر:
ركررز المخرررج "الهنررائي" علررى عالقررة الشخصرريات بررالبئر فرري اللحظررة الترري هربررت
فيه ررا "بلق رري " بع ررد قر ررار تزويجه ررا ،وم ررن خ ررالل الحر روارات يتب ررين أن " البئ ررر" وإن كانر رت
عالمة أيقونية ،فهي عالم رمزي منفتح على عروالم الجسرد ،وعلرى فر ار الرروح و امتالئهرا
بالرربررات ،إنه را فضرراء عميررق يسررتدير فيرره الوجررود الجسرردي ،وتحفررر الشخصرريات داخ رل
ذاتها ،وتلقي دالئها لتنزح مرن أعماقهرا تلرش األحرالم المؤجلرة ،واألحرزان المتقردة ،و أوهرام
العدو المجهول الذي يتربص بها ،والبئر رمز الخال

لي

في نظر المجنرون فحسرب،

بل حترى "نصريب" المثقرل بالسرلطة والرذي يمرارس سرلطته علرى أفر ارد عائلتره ،فمرن خرالل
حوار المجنون يتبين لنا أن مكان البئر هو مكان الخال
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الجسدي مرن وطرأة الحيراة" ،

فنصرريب " يررأتي إلررى هررذا المكرران ممارسررا طقرروس الخررال
تمتزج بأصوات الحيوانات ،وهو طق

بحركررات ورقصررات ورنرراء

يحتفل به الجسد لالنعتام والتحرر ،وهرذا المشرهد

تخلى عنه "الهنائي" في عرضه بينما هو موجود في نص الكاتبة.
إن فضاء الخرال
فال خال

الرذي تتروم إليره أجسراد شخصريات البئرر هرو خرال

لسجسراد سروى المروت /الهرالت ،وهرذه الثنائيرة المتضرادة(الخال

ثنائيترران متماهيترران فرري كيرران واحررد ،فكلمررة الخررال

مزيرح،
 ،الهرالت)

 /االنقرراذ /الفرروز /النجرراة ،تختلررف

مفاهيمهررا وطرقهررا برراختالف مسرربباتها ومرردركات مررن يقبررل عليهررا ،فررالهالت الررذي ينتظ رره
الجسد هنا هو عبوره للخال
نهاية "بلقي " ،تعبير عن خال

 ،كما وضعته الكاتبة وكما أيده المخرج ،لهذا كانرت البئرر
الجسد من عبودية الرربات.

جس ررد المخ رررج فض رراء البئ ررر بعواط ررف مش ررحونة ،وحرك ررات مت رروترة ،انطالق ررا مر ررن
اسررترجاع المجنررون ذكرياترره مررع والررده ،وتقمصرره دور والررده وهررو يقسررو عليرره بشرركل مررؤثر
ومررتقن ،مرررو ار بزفررة "بلقرري " الترري امتررزج فيهررا الفرررح بررالحزن ،ومررن ثررم نهايررة "بلقرري " فرري
قع ررر البئ ررر ،ال ررذي ابتلعه ررا روي رردا روي رردا إل ررى أن تك رروم عليه ررا القم رراش الكبي ررر وانغلق ررت
أضالعه وابتلعها معلنا ختام المسرحية بأضواء حمراء محاطة بعتمرة ودخران أزرم ينرزل
من األعلى.
وختامررا لقررد أتاحررت لنررا السرريمياء إمكانيررة د ارسررة الفضرراء المسرررحي باعتبرراره نسررقا
يحمررل الداللررة والتواصررل فرري آن معررا ،لهررذا فباإلمكرران الررتحكم فرري معالجررة صرروره كنسررق
من خالل ضبط قوانين اشرتغالها ،واعتبرار الصرورة أداة وظيفتهرا نقرل الرسرائل ،ممرا يحرتم
علينررا عنررد الق رراءة امررتالت سررنن لفررش رموزهررا ،و الفضرراء المسرررحي ال يكتفرري برراإلدرات
البصررري وحررده ،فهررو فرري رايررة التعقيررد حيررل يمكنررش أن تتخيررل صررورة ضررخمة تش ركلها
مجموعر ررة مر ررن الصر ررور الجزئير ررة الصر ررغيرة ،بمر ررا تحملر رره مر ررن رمر رروز وشر ررفرات ،فالسر ررمعي
البصري في الفضاء يقردم للمتفررج كنسريج ،يسرتقبل منره فري البدايرة المردرت البصرري ،ثرم
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يش ررخص ال رردالالت ع ررن طري ررق اكتش ررافه المت رردرج للعالم ررات الس ررمعية البصر ررية وصر روال
لمعنى الرسالة العام.

رابعا :العالمة اإلشهارية:
مررن المسررلم برره إن الصررورة المسرررحية ال يكررون مبعثهررا خشرربة المسرررح فقررط ،وإنمررا
هنررات قنرراة أخرررى ترفررد المتلقرري بالعالمررات ،وتدخلرره إلررى أجرواء العرررض وهرري مررا تعررارف
علررى تسررميتها عتبررات الررنص ،فبينمررا العن روان هررو عتبررة الررنص المكترروب ،يأخررذ الملصررق
اإلعالني دور عتبة النص الفرجوي.
إن أول عتب ررة يطأه ررا نظ ررر المتلقي/المتف رررج ه رري الملص ررق اإلعالن رري ال ررذي يح ررر
صررناع الفرجررة علررى وضررعه فرري مكرران يكررون متماسررا مررع المتلقرري ،ورالبررا مررا يكررون فرري
مرداخل صراالت العرررض ،أو مطبوعرا يروزع علررى الحضرور داخلهرا ،وقررد بردأت العررروض
المسرررحية تهررتم بجماليررات الملصررق اإلعالنرري ال لكونرره تعريفررا بعنروان العرررض المسرررحي
وكاتبرره ومخرجرره وأسررماء الممثلررين فحسررب ،بررل باعتبرراره جررزءا مررن فكررة العرررض وعالمررة
من عالماته المتصلة به ،شأنه شأن العنروان مرن حيرل أهميتره بالنسربة للرنص المكتروب،
فنجررد صررناع العرررض الفرجرروي يحرصررون علررى إخ رراج الملصررق اإلعالنرري إخ ارجررا فنيررا
باسررتخدام رمررز أو أكثررر دال علررى فك ررة العرررض ،وبهررذا يكررون المصررمم الجرافيكرري أحررد
المتلقين للنص والذي يقوم بدوره بتفكيرش الرنص وتفسريره وتأويلره وتتبرع عالماتره ثرم إنتراج
نرص جديررد هررو الملصررق اإلعالنرري أو مررا اصرطلح علررى تسررميته بالعالمررة اإلشررهارية بمررا
يحويه من رموز وعالمات.
إن هر ر ر ررذا الحر ر ر ررر

واالهتمر ر ر ررام بالعالمر ر ر ررة اإلشر ر ر ررهارية جعر ر ر ررل المتلقي/المتفر ر ر رررج ،

والمتلقي/الناقد يهتم بقراءة الملصق بوصفه فاتحة للعرض وعتبرة أولرى تدخلره إلرى عروالم
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النص الفرجوي ،فينبري قراءة وتأمالو ومقارنة وتحليالو ،و يجد المتلقري نفسره برين نصرين:
نص العنوان وهرو نرص مرواز ،ونرص الملصرق اإلعالنري وهرو عالمرة إشرهارية ،وبالترالي
ينصرف فكرره للمقارنرة بينهمرا ،وإيجراد الرروابط المشرتركة ،ثرم ارتباطهمرا برالنص الفرجروي
بشكله العام.
جرراءت العالمررة اإلشررهارية لعرررض مسرررحية "البئررر" عبررارة عررن س رواد يطفررو فوقرره
قمر كبير الحجم جهة اليمين ،والمشاهد أليقونية هذه الصورة سيتوارد لذهنره الليرل وقمرره
المنير ،إال ان كلمرة البئرر التري كتبرت براللون األبري

أسرفل صرورة القمرر سرتغير النظررة

تلش ،وستزيح المعانى السابقة لمعان أخرى ،وسريجد المشراهد نفسره يعيرد التفكيرر والتأمرل
في العالقة بين القمر والبئر ،ويمكننا اسرتعراض العالمترين (القمرر ،البئرر) علرى المحرور
التركيبي واالستبدالي لمعرفة اإلمكانات االستبدالية للكلمتين.
إن العالق ررات االس ررتبدالية للعالمت ررين (القم ررر ،البئ ررر) أوض ررحت أنن ررا أم ررام أيق ررونتين
برردالالت متضررادة فررالقمر الررذي فرري السررماء /المسررتدير /الواضررح /مصرردر الضرروء /يقابلرره
البئرر التري فرري األرض /المسررتديرة /الغامضرة /الشررديدة الظلمررة ،وبالتررالي فررىن فرري علويررة
القمررر ووضرروحه وضرروئه تفرروم علررى البئررر السررفلية الغامضرة المظلمرة ،ولعررل سرؤالنا :مررا
عالقرة القمرر برالبئر؟ و هرل يمكرن أن يكرون البئررر قمررا؟ يصررفنا إلرى التفكيرر فري معرران
أخرى تقرب إلينا الصورتين.
إن المتتبع لهذه العالمة داخل النص والعررض سريتوقف عنرد حرديل "طرارم" و هرو
يشير إلى القمر" انظري للقمرل يشبه البئر في اكتماله" " ،آخر مرة ذهبل للبئثرل رأيثل
شيئا يتحرك ويرقصل انظري للقمثر ثانيثة"" ،رأيثل نجمثا يسثق "" ،رأيثل نجثم الحكايثة"،
إذن حصل هنالرش اتحراد مرا برين القمرر والبئرر ،برين السرماء التري لفظرت نجمرا و األرض
الترري اسررتقبلته فرري قعررر البئررر القديمررة ،أو لعلهررا صررورة قمررر "درويررل" وهررو يمررر علررى
البئررر ،وي رررى صررورته وال يص ررل إليه ررا ،تناصررا م ررع بي ررت قصرريدة دروي ررل " أيهثثثا القمثثثر
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المحلق حول صورته التثي لثن يلتقثي أبثدا بهثا" أو لعلهرا بلقري

الفتراة التري لقرت حتفهرا

في البئر ،و عندها يرمز القمر لر"بلقي " ،وترمز "البئر" للموت والخال

.

إن أهميررة العالمررة اإلشررهارية تكمررن فرري رمزيتهررا و أيقونيتهررا ،ولكونهررا بنيررة دالليررة
قابلررة للتحليررل والقرراءة النقديررة ،لمررا تتصررل برره هررذه العالمررة مررن ذوات و وحرردات تركيبيررة
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
االنزياح رات الترري يقرروم بهررا المتلقرري لتمثيلهررا وإنترراج دالالتهررا ،ومررا هرري فرري الحقيقررة إال
نموذجا بين العالم المرجعي واللغة البصرية .
خامسا :سيمياء التلقي
فرري ضرروء نظريررة التلقرري ،سررعت الد ارسررات النقديررة لد ارسررة جماليررات تلقرري المسرررح
مررن خررالل فك ررتين أساسرريتين وهمررا :اإلبررداع الرردرامي لحظررة الكتابررة ،وخصوصررية شرركل
الررنص الرردرامي( ،)1ويبرررز "رومرران إنجرراردن" فرري كشررفه عررن آليررات التلقرري النصررية فرري
ال رردراما ف رري كتاب رره الموس رروم ب ر ر ( النق ررد األدب رري) ،وق ررد مي ررز ن رروعين لل ررنص داخ ررل ال ررنص
المس رررحي :ال ررنص الرئيس رري وه ررو الحر روار ،وال ررنص الفرع رري وه ررو اإلرش ررادات المس رررحية،
ويك ررون الع رررض المس رررحي بمثاب ررة تجس رريد ل رره ،ف ر ر "الكات ررب يكت ررب م ررن خ ررالل إرش رراداته
المسرررحية تصرروره للعرررض المسرررحي ،والررذي يطلررق عليرره "إنجرراردن" هنررا (إعررادة إنترراج
العم ررل ال رردرامي) وذل ررش اعتم ررادا عل ررى ال ررنص ال رردرامي ال ررذي ه ررو (إنت رراج للمتص ررور) أو
(االنتاج األصلي) أما العرض المسرحي فهو (إعادة إنتاج)"

()2

إذن فر ررالعرض المسر رررحي عنر ررد "جر رراردن" هر ررو إعر ررادة إنتر رراج لإلرشر ررادات المسر رررحية
الوصرفية ،هرو فعررل تجسريد للعالمررة الفنيرة داخررل الرنص والترري تتشركل فرري العرالم الخيررالي
()1
()2

أبو العال  ،عصام الدين ،مرجع سابق،
المرجع السابق نفسه،

.27

.18
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عب ررر فع ررل القر رراءة ،فالق رراري يتحص ررل عل ررى األدوات الت رري تس رراعده لعم ررارة ع ررالم ال ررنص
الخيررالي وفررق آليررات الكتابررة الترري يعمررد إليهررا الكاتررب مررن أجررل هررذا البنرراء الخيررالي ،عبررر
آليات داللية واشتقاقات سريميائية ،وعلينرا أن نؤكرد أن العررض الفرجروي لري
للنص المكتوب ،ولي

نقرال حرفيرا

توضيحا له ،بل هو صيارة مرئية للمتخيل.

إن عمليررة التلقرري فرري مجملهررا هرري عمليررة فررش شررفرة العالمررات ،و تأويررل الرمرروز،
الترري تتكشررف للمتلقرري أثنرراء القرراءة أو الفرجررة ،وهرري عمليررة تواصررلية أيضررا بررين المتلقرري
المنجز اإلبداعي ،يتم عن طريقها تأويل االنثياالت الفكريرة والمعرفيرة والجماليرة،
ومرسل
م
وتلقرري الررنص المسرررحي ال يختلررف عررن تلقرري أي نرروع آخررر مررن األدب المق رروء إال بمررا

يتيحرره الررنص مررن إمكان رات للتأويررل ،و بمررا يتميررز برره مررن خصررائص أدبيررة تجعررل قارئرره
متصال به لقيمته الذاتية الكامنة فيه ،فالنص بما فيه من فجوات أو فرارات.
التلقي وإنتاج المعنى في عرض "البئر":
 -1المخرج:
إن عمليررة التلقرري فرري دائ ررة إنترراج المعنررى فرري العرررض المسرررحي "البئررر" ،وإخ ارجرره
بصررورة فرجويررة يقودنررا للمتلقرري األول للررنص المسرررحي وهررو المخرررج ،الررذي يتلقررى الررنص
بم رلء فراراترره ،وتتبررع عالماترره ،وتأويلهررا ،والررذي يقرروم بعمليررة إنترراج جديرردة عررن طريررق
م
تحوي ررل ال رردوال الكامن ررة ف رري ال ررنص إل ررى عالم ررات حركي ررة وإيمائي ررة ،ويج ررب أال نغف ررل أن
القر رراءة الس رريميائية م ررا ه رري إال تتب ررع إنت رراج العالم ررة داخ ررل ال ررنص ،ومطابقته ررا بواقعه ررا
الثقافي ،فهي تخضع لمرجعيات المتلقي.
مخرررج البئررر "محمررد الهنررائي" أنررتج نصررا جديرردا لررم يتجرراوز فيرره روى الكاتبررة وأطروحته را
الفكرية و اقتصرر دوره فري نفر الرروح فري هرذا الرنص السراكن المختبرئ خلرف كلماتره ،و
ررم مرجعية النص الثقافية (المنطقة الجنوبية من عمان) نجد فري نرص العررض خروجرا
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عررن هررذه المرجعيررة  -نوعررا مررا -مررن خررالل بع ر

األررراني الشررعبية وبع ر

المفررردات

باللهجة العامية التي تنتمي بمرجعيتها لعمان الداخل.
 -2الممثل:
هو المتلقري الثراني وإن كران مجسردا لردور شخصريات الرنص كمرا رسرمتها المؤلفرة،
وكمررا رآهررا المخرررج إال أنرره يحمررل العرربء األكبررر فرري إيصررال الرسررالة للمتلقي/الجمهررور،
فررال يمكررن لعمررل مسرررحي أن يقرروم إال بممثررل يضررفي علررى الشخصررية المرسررومة أبعررادا
حقيقية ،وقدرة الممثل تأتي من قدرته على تجسيد شخصيات تختلرف عرن شخصريته وقرد
تتعارض مع أفكاره وقناعاته ،إال أنه يحمل المتفرج على تصديق هرذا التجسريد وتوضريح
أبعرراد الشخصررية ،ولهررذا فالممثررل وقتهررا يكررون هررو اآلخررر عالمررة علررى المتلقرري تفسرريرها
والتفاع ررل معه ررا بجر روار ب رراقي العالم ررات الت رري أنتجته ررا الس ررينوررافيا وال ررديكور واألزي رراء،
باعتبار ما أنتجوه من عالمات هو ما قاموا بتفسريره مرن عالمرات داخرل الرنص األصرلي
بعررد عمليررات الق رراءة و التفسررير والتأويررل ،وررررم ضررعف إعررداد الممثلررين ،وعرردم ظهررور
الصراع الداخلي للشخصية بشكل جلي؛ نظر ار النهمراكهم فري أداء الحركرة التعبيريرة أكثرر
مر ررن العناير ررة بر ررىبراز المالمر ررح الداخلير ررة للشخصر رريات ،إال أنهر ررم اسر ررتطاعوا إعطر رراء بنير ررة
متماسكة وصراع درامي من خالل األراني الشعبية وما رافقتها من حركات تعبيرية.
 -3الجمهور المتفرج
يررأتي المتفرررج كمتلررق ثالررل فرري عمليررة تلقرري العالمررات إال أنرره المتلقرري البعيررد عررن
النص ،القريب من العرض المسررحي ،فمرا يصرله مرن أفكرار الكاتبرة هرو بعرد فلتررة رواهرا
وافكارهر را ع ررن طري ررق ص ررناع الع رررض الفرج رروي ،وباعتب ررار عالم ررة تفاع ررل الجمه ررور م ررع
العرررض هررو جملررة مررا يظهرونرره مررن الحمرراس والتررأثر عررن طريررق التصررفيق والتصررفير أو
الضحش ،فىنه يمكننا حصر تفاعل جمهور "البئر" في الجوانب التالية:
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 الملفوظررات العاميررة الترري يرشررقها الممثلررون بررين الحررين واآلخررر ،والترري تشرركل مفاجررأةوسط 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 مررنمهررارات فرري جررذب تعرراطف الجمهررور ،والتررأثير فيرره ،والترري عررادة مررا تنتهرري بصررمت فرري
انتظار سماع تصفيق الجمهور ،وعلى سبيل التمثيل ال الحصر :مشرهد صرراع "نصريب"
مررع البحررر ،و مشررهد قيررام "طررارم" بعررد سررقوطه نتيجررة ضرررب والررده لرره ،ومشررهد تررذمر
"صباح" وبل شكواها هلل ،ناهيش عن التصفيق عقب نهاية كل لوحة في العرض.
 اإلش ررارات الجنس ررية مث ررل حرك ررة "نص رريب" مقل رردا مش ررية المر ررأة ،اقتر رراب "نص رريب" م ررن"صباح" تحت رطاء واحد ،و إظهار " سمير" عجزه أمام رربة "زينب".
إن االخررتالف بررين المتلقرري القرراري والمتلقرري المتفرررج يكمررن فرري آليررة التلقرري ذاتهررا،
فالمتلقي القاري للنص المسرحي يكون تلقيه فرديا وشخصيا بحيرل تتروفر لره خصوصرية
الزمان والمكان ،كما أن التلقي المباشر تجعل عملية القراءة وتتبرع إنتراج العالمرات ريرر
محرردود ،ويكررون خيالرره منطلقررا آلفررام واسررعة ،وال نجررد هررذا األمررر عنررد المتلقرري المتفرررج
حيررل تتحررول اللغررة الوصررفية الترري ق أرهررا فرري الررنص إلررى لغررة حركيررة مجسرردة عبررر وسرريط
هررو الممثررل ،الررذي يجسررد هررو اآلخررر روى المخرررج الررذي ينقررل برردوره روى المؤلررف ،لهررذا
فالمتلقي المتفرج يتأثر بكل ذلش مضافا إلرى الظرروف المكانيرة والزمانيرة وعامرل تشرويل
تلقي الرسالة وسط جموع المتفرجين ،ومن وجهة نظرنا ال يمكننا اعتباره عيبرا فري عمليرة
التلقي الفرجوي ،بل خصوصية قد توجه عملية التلقي لجوانب تأويليرة مقصرودة عمرا هرو
حاصل في التلقي المفتوح عند قاري النص ،خاصة إذا مرا الترزم المتلقري المتفررج بآليرات
تجعلره يحقرق المترع الجماليرة أثنرراء التلقري ،فطالمرا أنره يحررافا علرى المسرافة النفسرية بينرره
وبين العرض الفرجوي بمزيد وعي منره باالنفعراالت الشرعورية للشخصرية المجسردة أمامره
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وب ررين ش ررعوره وانفعاالت رره ه ررو كمتل ررق ،و فهم رره الس رريام العالم رراتي وأزمن ررة إنتاجه ررا داخ ررل
العرررض الفرجرروي ،ذلررش مررن شررأنه أن يخلررق تواصررال فرجويررا مبنيررا علررى التفاعررل والبنرراء
اإليجابي في سبيل إنتاجية نص التلقي.
المنجز النقدي لمسرحية البئر:
تررأتي خصوصررية المسرررح مررن أنرره نترراج ثالثررة نصررو

تتعررالق فيمررا بينهررا ،لررثالا

منتجين ررم تأثرهم بروى اآلخر إال أنه يتعين وصفه كمنتج لنص جديد.
إن ال روالدة األولررى للفك ررة مبعثهررا المؤلف رة الت ري أبرردعت منجزه را األول وهررو الررنص
المسرحي ،وال يمكننا إرفال األبعاد الثقافية واالجتماعية والفكريرة التري اعتملرت فري ذاتهرا
لتنررتج لنررا نصررها ،مشررفوعا برواهرا وتخيالتهرا الترري تصررفها لنصررها كعرررض فرجرروي مبرردئي
على الورم ،عمارته الكلمات والعناصر التري تشركل فري العررف األدبري النمروذج المثرالي
لررنص مسرررحي ،ليتلقرراه فيمررا بعررد المخرررج والررذي ينطلررق برررواه مررن نررص المؤلف رة ويبنرري
تصوراته مترأث ار بحمولتره المجتمعيرة الفكريرة والثقافيرة ،لينتهري نرص العررض عنرد المتلقري
الجمهور/الناقررد والررذي يفسررر ويحلررل ويررؤول مررا رآه فرري نررص المخرررج متررأث ار هررو اآلخررر
بتركيبترره الثقافيررة والفكريررة لينررتج نصرره النقرردي فيمررا بعررد ،والررذي سيصررل للمؤلف رة وللقرراري
بالضرورة في عملية تبادل لسدوار بين إنتاج للرنص وتلرق لره ،و هنرا نتوقرف عنرد حقيقرة
أن عمليررة تلقرري المسرررح عمليررة معقرردة بتعقررد الخصررائص األدبيررة واإلنتاجيررة لهررذا المنجررز
اإلبداعي.
وف رري ه ررذا المج ررال س ررنذكر بعر ر

المنجر رزات النقدي ررة الت رري رافق ررت مس رررحية البئ ررر نص ررا

وعرضا.
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 -1د ارسررة بعنروان "خطثثاب الم ثرأة فثثي الثثنص الثثدرامي" نمثثوذج نصثثو

مثثن "األعمثثال

المسثثرحية" آلمنثثة الربيثثع ،كتبترره :وطفرراء حمررادي هاشررم ،ونشرررته فرري مجلررة عررالم الفكررر
المجلد  ،34العدد .2005 ،2
ذك رررت الكاتب ررة ال رردكتورة "وطف رراء حم ررادي" ف رري مقالته ررا بع ررد الفرش ررة النظري ررة ح ررول
الرردراما والخطرراب الرردرامي وسرريرورة التررأليف الرردرامي النسررائي ،أهررم األعمررال المسرررحية
الترري كتبتهررا آمنررة الربيررع وهرري مسرررحية الجسررر ،ومسرررحية منتهرى الحررب منتهررى القسرروة،
ومسرحية البئر -موضوع دراستنا -واصفة النص األخير بأنره يفري

"بالمعراني المغرقرة

بالفلسفة ،ويستلهم التراا واألراني التراثية ،وهو ينطلرق مرن الواقرع الرذي يصرور ضرجيج
اجتماع النساء حول التنور للخبز"

()1

ووصفت أسلوب آمنرة الربيرع فري هرذا الرنص بأنره

رير مباشرر " وتعتمرد علرى التلمريح مرن خرالل المشرهدية /البصررية التري ودعتهرا المؤلفرة
فرري اإلرشررادات المسرررحية"

()2

وهرري ترررى أن اعتمرراد آمنررة الربيررع علررى الح روار المنحرراز

للواقعية حينا وللرمزية المنطقية حينا آخر يجعل بعضها مقحما داخل الرنص ،فرالحوارات
ال تناس ررب واق ررع الشخص رريات "مم ررا يش رري ب ررأن المؤلف ررة تحم ررل شخص ررياتها م ررا ال يحتمل رره
واقعها ،وتسلش بها سلوكا مغاي ار ومناقضا للواقع ،وال ينتمي إلى الحلم أو الخيال"(.)3
 -2مقال منشور في مجلة نزوى بعنوان "بئر آمنة الربيع  ...األكثر ارتباطا بالواقع
العماني"
مجلة نزوى  -العدد السابع عشر 28 ،يونيو  - 2009كتبه :أشرف أبو اليزيد
يعتب ررر الكات ررب ن ررص مس رررحية " البئ ررر " أنض ررج التج ررارب المس رررحية آلمن ررة الربي ررع
وأكثرهررا ارتباطررا بررالواقع العمرراني ،مقارنررا بررين هررذا الررنص ونصررو

أخرررى للكاتبررة مثررل

()1هاشم،وطفاءحمادي:خطابالمرأةفيالنصالدرامي،مجلةعالمالفكر،العدد،2المجلد،2005،34
ص.154
()2المرجعنفسه،ص.154
()3المرجعنفسه.
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الطعنررة والجسررر الترري "ألررح (فيهمررا) المشررهد العربرري الكبيررر( ليكررون) أرضررية النصررين و
مرجعيتهمرا" فقررد اسرتلهمت المؤلفررة فري نررص الطعنررة نصرا ألمررل دنقرل(ال تصررالح)  ،وفرري
نص مسرحية الجسر استلهمت أحد موضوعات عبردالرحمن منيرف ،وبعرد االسرتطراد فري
تحليلره لررنص "البئررر" يصرل "أبررو اليزيررد" إلرى تفنيررد حجررة النقراد علررى آمنررة الربيرع فرري أنهررا
تروزع آراءهررا علررى شخوصررها برردرجات متفاوتررة ،فهرو يرررى أن "صرروتها هررو األكثررر صرردى
من صوت أبطالها ،حتى وهي تتقمص عبرهم كافة األدوار"
 -3ق رراءة تحليلي ررة لعررروض مهرج رران المسرررح الخليج رري الرردورة  ،12مجل ررة نررزوى ين رراير
2013
أفض ررت القر رراءة التحليلي ررة لمس رررحية "البئ ررر" نص ررا وعرض ررا إل ررى تأكي ررد أن "هنر ررات
تجاذب ذهني بين النص علرى الرورم ،وبرين قطعرة القمراش التري جعلهرا(المخرج) تتوسرط
أبطالرره عل ررى خش رربة المس رررح ،وت ررتالحم م ررع خيررالهم الج ررامح ف رري االنتق ررال الح رردثي ال ررذي
رسررمته المؤلفررة "( ،)1وهررذا يفضرري إلررى حقيقررة أن المخرررج لررم يخرررج كثي ر ار عررن حرفيررة
النص ،باستثناء التصرف في بع

الغناء الشعبي ،وقد تنبه لتمرد الشخصريات فجعلهرا

حرة طليقة في فضاء مسرحي فار مرن الرديكور لتعبرر عرن ذاتهرا بفررح أو حرزن أو حرب
أو ك رره ،ممررا "جعررل الممثررل هررو البطررل األول للعرررض"

()2

والررذي وقعررت عليرره مسررؤولية

تحريش األحداا والصراع "وهرذا يتطلرب وجرود ممثلرين محتررفين ،ولكرن واقرع الحرال يقرول
رير ذلش ألن العرض قائم علرى ممثلرين هرواة"

()3

كمرا تشرير القرراءة إلرى مسرألة مسرتوى

األداء التمثيلري لرردى الفنرران العمرراني ،فررالمالحا أنره إذا وجررد الررنص ضرراع اإلخرراج ،وإذا
وجد اإلخراج ضاع النص ،فنص مثل نص "البئر" قرائم علرى الحركرة واالسرتعراض كران
يتح ررتم عل ررى المخ رررج ت رردريب الممثل ررين عل ررى االس ررتعراض الحرك رري "وأن يقر ر أر كثير ر ار ف رري
()1قراءةتحليليةلعروضمهرجانالمسرحالخليجي(الدورة،)12مجلةنزوى(،تاريخدخولالموقع:
،www.nizwa.com)2016/4/15ص .6
()2المرجعنفسه،ص .7
()3المرجعنفسه.
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فس رريولوجيا جس ررد الممث ررل والتعبي ررر الحرك رري"

()1

فم ررع اجته رراد الممثل ررين ف رري االسر رتعراض

والحركر ررة ر ر راب التعبير ررر الر ررداخلي "الر ررذي كر رران يمكر ررن أن يقر ررودهم إلر ررى صر رردم التعبير ررر
واللحظات اإلنسانية التي كان من المخرج التركيز عليها قليال"

()2

وبشكل عام جل القراءات التحليلية واآلراء النقدية التي قيلت حول مسرحية "البئرر"
تؤك ررد تفر رروم ال ررنص علر ررى الع رررض ،وعر رردم اس ررتيعاب العر رررض والروي ررة اإلخراجير ررة وأداء
الممثلررين مكررامن الررنص ،و عمررق الرويررة الفلسررفية و الرمزيرة و الشرراعرية الترري تميررز بهررا
"البئررر" نصررا وافتقرردناه فرري العرررض ،وتبقررى مغررامرة مررن هررذا النرروع تكسررب المرررء شرررف
التجربة وشرف المغامرة.
ظلت العالقرة برين الرنص والعررض عالقرة ريرر محرددة مرن قبرل السريميائيين ،فقرد سرارت
الدراسات السيميائية في اتجاهين متوازيين عند دراسة سيمياء المسرح:
 دراسة النص المسرحي بمعزل عن العرض ،دون األخرذ باالعتبرار أهميرة العررض فريتشكيل المعنى ،وذلش لثبات الرنص و مركزيتره ،وبالترالي سرهولة تحليرل عالماتره ،و يررى
بعر

السرريميائيين أن إخرراج نررص مررن النصررو

مررا هررو إال نقررل لسررنن نررص المؤلررف،

والنص مدلول ثابت يتوجب التعبير عنه بأمانة من خالل دوال اإلخراج.
 واتجراه تطررف فرري إقصراء الررنص وأعلرن موتره مقارنررة برىعالء شررأن اإلخرراج  ،فررالنصالمسرررحي مررا هررو إال أحررد اللغررات الترري يتشرركل منهررا العرررض ،ومررا يصررلنا منرره بصررورته
المرئيررة والمسررموعة هررو رسررالة جديرردة منتجهررا المخرررج ،وللمخرررج الحريررة فري أخررذ الررنص
المسرحي برمته أو جزء منه ،أو استلهام فكرة من أفكاره فقط.
ونحررن نرررى أن الد ارسررة السرريميائية للمسرررح ال يمكنهررا أن تقرروم إال بد ارسررة النصررين
معا ،نص المؤلف ونص العرض الفرجوي ،فال يمكن تجاهل العالقرة برين النصرين ،كمرا
()1المرجعنفسه.
()2المرجعنفسه.
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ال يمكررن تخيررل عرررض يقرروم بررال نررص ينتمرري إليرره ،حتررى وإن تقلررص الررنص إلررى مجرررد
فك ررة ،كمررا فرري العررروض المسرررحية الحداثيررة حيررل ت رم إعررالن مرروت الررنص واالسررتغناء
عنه ،فرالفكرة وقتهرا هري نرص ،وخطاطرة المخررج نرص أيضرا ،قرائم علرى احتررام عناصرر
المسرررحية مررن شررخو

وفضرراء وحرردا ،لهررذا ال يمكننررا تص رور عرررض إال وهررو م ررتبط

بررنص مررا ،وفرري الجانررب اآلخررر ال يوجررد نررص مسرررحي إال وكتبرره مؤلفرره ليعرررض علررى
خش رربة المس رررح ،كتب رره ليك ررون عرض ررا فرجوي ررا ف رري األص ررل ،وم ررن هن ررا أخ ررذ خصوص رريته
الدراميررة ،لهررذا فسرريمياء المسرررح تأخررذ علررى عاتقهررا تتبررع القن روات الدراميررة للررنص ،وبنيررة
الحرردا ووظررائف الخطرراب وبالرررة الح روار ،وربطه را بآليررات العرررض المسرررحي عناص رره
وأبعاد تمركز العالمات من أيقونات وشفرات ورموز ،وإال فىن شعرية الرنص الردرامي لرن
يك ررون إال ملحق ررا بس رريمياء األدب ،فس رريمياء المس رررح مر رنهج يق رروم عل ررى تحلي ررل ال ررنص و
الع رررض ،ويه ررتم ب ررالتنظيم الش رركلي لل ررنص والفرج ررة ،والتنظ رريم ال ررداخلي لسنس ررام الدال ررة،
ودينامية سيرورة الداللة ،وإنتاج المعنى.
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خاتمة:
إن التطهيررر الروحرري الررذي يحدثرره المسرررح فرري الجمهررور ،يضرراهي لررذة انكشرراف
حجررب الررنص أمررام الناقررد ،وتجليرره بكررل قيمرره الجماليررة ،فمتعررة تررذوم النصررو

األدبيررة

والفنيررة ترردفع المتلقرري /الناقررد لشررحذ أدواترره النقديررة وامتطرراء أسروار الررنص ،وسرربر أرررواره،
وكبح جماحه ،لولوج عوالمه السرية.
لقررد برردا لنررا نررص مسرررحية "البئررر" ألول وهلررة نصررا يسررتحيل اقتحررام عوالمرره المدججررة
بالرموز والدالالت الغامضة ،التي لم تنكشف أمامنا إال بقراءات تأويلية متكررة وعميقرة،
باإلض ررافة إل ررى أن بني ررة الش رركل الع ررام لل ررنص و ال ررذي ج رراء عل ررى ش رركل لوح ررات ،ب رردت
منفص ررلة وري ررر متص ررلة ،إال أن أدوات الم ررنهج الس رريميائي أتاح ررت لن ررا إمكانر رات التأوي ررل
والوصول إلى مضمون النص ،و فهم خطابه العام.
لق ررد عم رردنا ف رري تحلي ررل مسر ررحية "البئ ررر" نص ررا وعرض ررا األخ ررذ بأساس رريات الم ررنهج
السيميائي ،معتمدين على التحليل المحايرل والبنيروي وتحليرل الخطراب ،كمرا حرصرنا فري
تحليل عرض "البئر" على المقارنرة بينره والتيرار الرذي انتهجره المخررج فري تنفيرذ عرضره،
وهررو التيررار التجريبرري ،الررذي يحتفرري بالسررينوررافيا وبحركررة أداء الممثلررين وإيمرراءاتهم ،فقررد
لجررأ المخرررج لتفريررو الفضرراء الركحرري ،و اكتفررى بقطعررة قمرراش شرركلت عالمررة متحولررة،
منتجررا بهررا دالالت متعررددة ،إال أن المخرررج لررم يسررتطع الخررروج مررن سررطوة الررنص ،و قررد
بدت واضحة سيطرة اللغة النصية على العرض.
إن دراستنا لمسرحية "البئر" تجعلنرا أمرام اسرتنتاجات عديردة ،قرد تتولرد منهرا محراور
لد ارسررات قادمررة ،حررول المررنهج السرريميائي المسرررحي ،و حررول النصررو

المسرررحية و قررد

تلفت األنظار إلرى الرروى الجديردة فري المسررح العمراني كتابرة وإخ ارجرا ،وطريقرة تعراطيهم
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لمفهوم الحداثة ،واتصرالهم بالرذات األخررى ومقردار ترأثرهم بهرا ،و قرد تضرع حلروال لم ازلرق
المسرح العماني ومآخذه ،ويمكننا إجمالها في اآلتي:
 -1الم ررنهج الس رريميائي بأدوات رره الحالي ررة يحت رراج لتط رروير أدوات رره المنهجي ررة؛ لي ررتمكن م ررن
اإللمرام بكرل جوانرب المسررح ،لخصوصرية العالمرات المسررحية التري تنقسرم عبرر نصرين،
و لكررل منهمررا عالمررات ينتجهررا مبرردعون مختلف رون بيئررة وثقافررة ،فالسرريمياء لررم تسررتطع أن
تفسررر لنررا العالمررات لحظررة انتقالهررا مررن الررنص للعرررض ،ولررم تسررتطع اسررتيعاب المجررال
المنتج لها في النصين.
 -2اعتم رردت الكاتب ررة آمن ررة الربي ررع عل ررى خاص ررية "التن ررا

" م ررع ن ررص قص رريدة محم ررود

دروي ررل "البئ ررر" م ررن ديوان رره لم رراذا ترك ررت الحص رران وحي رردا؟ حي ررل تناص ررت م ررع عنر روان
القصيدة و متنها الحكائي ،و ذلش لتعميق الموضوع و لخلق حالة مرن الشراعرية خلعتهرا
عل ررى شخص ررياتها و فض رراءاتها النص ررية ،لتقت رررب م ررن مفه رروم "ميتامس رررح" مس ررتفيدة من رره
لتعمي ررق رويته ررا و إظه ررار شخص رريتها الكتابي ررة ،فالكاتب ررة اعتم رردت عل ررى ه ررذا األس ررلوب
الكترابي فري مسررحيتين أخرريتين همرا "الطعنرة" تناصرا مرع نرص أمرل دنقرل "ال تصررالح" و
في مسرحية "الجسر" تناصت مع أحد موضوعات عبدالرحمن منيف.
 -3ينتمي نص "البئر" في موضوعه إلى الواقعية االجتماعية ،إال أن هنرات روى جدليرة
برين الشرركل و المضررمون ،فبينمرا يظهررر السررطح البعررد االجتمراعي نرررى أن الررنص يتعمررق
في بعد سياسي ،يعود لتناصه مع نص محمود درويل.
 -4تشر ررابهت فضر رراءات الر ررنص والعر رررض ،واتسر ررمت بامتر ررداد الف ر ر ار عبرهمر ررا ،فالكاتبر ررة
اسرتغنت عرن زخرم الرديكور و جردتره ،وكرذلش فعرل المخررج الرذي جعرل ممثليره مرع قطعررة
قماش يملؤون الف ار ويؤججون الدالالت واإليحاءات.
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 -5حمررل نررص "البئررر" الشخصرريات لغررة حواريررة فرروم مسررتواها االجتمرراعي و ال رواقعي،
فبرردت الشخصرريات منفصررلة عررن واقعهررا ،و هررذا مررا أوقررع المخرررج فرري مررأزم عنرردما نقررل
اللغررة بكثافتهررا وحمولتهررا المنطقيررة علررى الررركح ،ممررا تعررارض مررع ف ر ار المكرران ،و ازحررم
الفضاء الذي كان يجب أن ييمس بالحركة ،فلم يعط الممثلين التوازن واالنسيابية.
 -6اعتن ررى ن ررص "البئ ررر" ب ررالنص المر روازي ،وش رراعت اإلرش ررادات المس رررحية في رره بش رركل
ملحو  ،مما أعطرى الرنص سرطوة علرى صرناع فرجرة "البئرر" ،فلرم يرتمكن المخررج "محمرد
الهن ررائي" م ررن الفك ررات م ررن س ررطوته تل ررش ،و ه ررو ص رراحب التجرب ررة األول ررى ف رري اإلخر رراج
المسرررحي علررى مسررتوى المشرراركة فرري مهرجرران المسرررح ،فلررم يسررتطع "الهنررائي" مراورررة
نص يحمل اسم كاتبرة معروفرة ولهرا ثقلهرا فري عرالم الكتابرة المسررحية كآمنرة الربيرع ،كمرا
أن النص يتجاوز كالسيكية الدراما ،ويتمرد على تقاليد أرسرطو المسررحية ،فمرا كران منره
إال االذعران لكرل مرا جراء فري اإلرشرادات المسررحية ،وتحرول العررض إلرى نسرخة بصررية
الجوان ررب البسر ريطة ج رردا الت رري اجته ررد فيه ررا

طب ررق األص ررل عر رن المكت رروب ،إال ف رري بعر ر
"الهنائي" ليبرز شخصيته اإلخراجية.

 -7وقر ررع العر رررض المسر رررحي فر رري م ازلر ررق وإشر رركاليات تتعلر ررق بحاجر ررة الممثلر ررين لإلعر ررداد
والتدريب على الحركة و توظيف الجسد ،وإتقران اإليمراءات و لحظرات الصرمت ،وتنظريم
الحرك ررة م ررع الجم ررل اللفظي ررة .رر ررم وض رروح روي ررة المخ رررج واس ررتيعابه لمج رراالت الحرك ررة
والحيز الشخصي للممثلين وتوظيفها على الركح.
 -8الف ار الركحي الذي عمد إلى تجسيده المخررج ظرل فارررا لرم تمرسه أجسراد الممثلرين،
فجرراءت الصررورة البص ررية ريررر مررؤطرة ،لهررذا لررم تتحقررق الجماليررة البصررية بشرركل كبيررر،
ررررم جماليررة الصررورة نفسررها بعيرردا عررن مسرراحة الررركح ،ويعررود ذلررش التسرراع الفضرراء وقلررة
عدد الممثلين ،حيل يتكتل الممثلون في حيز صغير من المسرح الواسع.
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 -9بنيررت مسرررحية "البئررر" علررى فضرراء طقسرري احتفررالي فلكلرروري ،مررن خررالل األررراني
واأللعرراب الشررعبية ،و الالفررت للنظررر طريقررة توظيفهررا داخررل الررنص ،فهرري ال تنفصررل عررن
النسرريج العررام للررنص ،إنهررا قطعررة حواريررة إلررى جانررب الجمررل الحواريررة األخرررى ،بررل هرري
جملة مؤسسة للمعنى ،يختل النص إذا ما اتم استبعادها.
 -10إن حداثة العهرد بالمسررح التجريبري تجعرل العرروض المقدمرة تتشرابه إلرى حرد كبيرر
مع الكثير من العروض التجريبية التي قدمت فري الروطن العربري ،فقرد درج كثير ار تفضرية
الررركح و شررغله بقطعررة قمرراش تتحررول لرردالالت متنوعررة ،علررى سرربيل المثررال ال الحصررر:
مس رررح ص ررالح القص ررب م ررن العر ررام ،و مس رررحية "مر رريم و تع ررود الحكاي ررة" م ررن المس رررح
السعودي ،و عليه فىن األخذ بالمنهج التجريبي يتحتم علينا التنويع في التجرارب ،وإيجراد
عالمررات جديرردة و مبتك ررة و توظيفهررا فرري دالالت الررنص والفك ررة ،و بمررا أن الشخصررية
التجريبي ررة العربي ررة ل ررم تتش رركل بع ررد ،ل ررذا فالتأس رري

يتح ررتم علين ررا تحم ررل مآخ ررذ الب رردايات

وتطويرها وإيجاد أدوات تعبر عن هويتنا.
لقررد حاولنررا فرري هررذه الد ارسررة الوقرروف علررى مسرررحية "البئررر" وتحليلهررا وفررق المررنهج
السيميائي ،مزكين مثرل هرذه المحراوالت فري د ارسرة إنتراج المبردعين المسررحيين ،ألنره لرن
يرت ررق الف ررن المس رررحي ف رري عم رران ،إال بىح ررداا حر ررات نق رردي يس رراير الحرك ررة المس رررحية،
فلطالما كان النقد دافعا لتطوير األدب على مر العصور.
"و نسأل هللا التوفيق"
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-36

عزالدين ،حسن البنا :قراءة اآلخر /قراءة األنا "نظرية التلقي وتطبيقاتها

في النقد األدبي العربي المعاصر " ،مصر :الهيئة العامة لقصور الثقافة،
.2008
-37

علوش ،سعيد :معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،بيروت :دار

الكتاب اللبناني ،دون تاري .
-38

علي ،عواد :شفرات الجسد جدلية الحضور والغياب في المسرح(عرض

وممارسة) ،عمان :دار أزمنة.1996 ،
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العماري ،محمد التهامي  ،حقول سيميائية ،مطبعة آنفو.2007 ،
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عمري ،سعيد :الرواية من منظور نظرية التلقي ،منشورات مشروع

البحل النقدي ومشروعية الترجمة.2009،
-41

عيد ،كمال الدين  ،معجم أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي "قاموس

منهجي لدارسي الفنون في الوطن العربي" االسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر.2006 ،
-42

فاخوري ،عادل :تيارات في السيمياء ،بيروت :د ار الطليعة للطباعة
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فاخوري ،عادل :علم الداللة عند العرب "دراسة مقارنة مع السيمياء

الحديثة" ،ط ،2بيروت :دار الطليعة.1994،
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فضل ،صالح :مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته ،ميريت للنشر

والمعلومات.2002،
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الفهدي ،صالح  ،مفاهيم أساسية في المسرح والدراما ،سلطنة عمان:

إصدار و ازرة التربية والتعليم.2011،
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كاظم ،إياد :التنا

األسطوري في المسرح ،الرضوان للنشر
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محمد ،جالل جميل :مفهوم الضوء والظالم في العرض المسرحي،

الهيئة المصرية العامة للكتاب.2002،
-48

مرتاض ،عبدالمالش :في نظرية النقد "متابعة ألهم المدارس النقدية

المعاصرة ورصد لنظرياتها" ،الجزائر :دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،
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المسدي ،عبدالسالم  ،قاموس اللسانيات(عربي-فرنسي .فرنسي -عربي)
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-50

معال ،نديم ،لغة العرض المسرحي ،دار المدى للنشر والطباعة

والتوزيع.2004،
-51

مناف ،عالء هاشم :مدخل الى التحليل المنطقي والفلسفي للنظريات

العلمية ،دار الرضوان للنشر والتوزيع.2013 ،
-52

يوسف ،أحمد :السيميائيات الواصفة "المنطق السيميائي وجبر

العالمات" ،المغرب :المركز الثقافي العربي.2005 ،
-53

اليوسف ،أكرم :الفضاء المسرحي "دراسة سيميائية" ،دار المشرم سوريا

.1994 ،
 -3المراجع المترجمة:
 -1آريفيه ،ميشال ( ، )2000السيميائية وأصولها وقواعدها( ،ترجمة :رشيد بن
مالش) ،الجزائر :منشورات االختالف.
 -2أسلن ،مارتن ( :)1992مجال الدراما" كيف نخلق العالقات الراقية على المسرح
والشاشة؟ "( ،ترجمة :سباعي السيد) ،القاهرة :و ازرة الثقافة.
 -3أوبرسفيلد ،آن ( ، )1982قراءة المسرح( ،ترجمة مي التلمساني) ،ط ،2القاهرة:
و ازرة الثقافة المصرية منشورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
 -4آيزر ،فولفغانو ( :)1995فعل القراءة نظرية تجاوب الجمالية في األدب،
(ترجمة :حميد الحمداني ،و الجاللي الكدية) ،المغرب :منشورات مكتبة
المناهل.
 -5إيفيتل ،ميلكا ( ،)2000اتجاهات البحل اللساني( ،ترجمة :سعد عبدالعزيز و
وفاء كامل) ،المجل

األعلى للثقافة ،طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع

األميرية.
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 -6إيكو ،أيمبرتو( :)2000التأويل بين السيميائيات والتفكيكية( ،ترجمة :سعيد
بنكراد) ،بيروت :المركز الثقافي العربي.
 -7ايكو ،أيمبرتو( ، )2010العالمة تحليل المفهوم وتاريخه( ،ترجمة سعيد بنكراد)،
ط ،2المغرب :المركز الثقافي العربي.
 -8بارت ،روالن ( :)1985درس السيميولوجيا( ،ترجمة :ع بنعبد العالي) ،ط،3
المغرب :دار توبقال للنشر.
 -9باشالر ،راستون ( ، )1984جماليات المكان(،ترجمة رالب هلسا) ط،2
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
-10

برنار ،توسان ( ،)2000ماهي السيميولوجيا؟ ( ،ترجمة :محمد نظيف)،

ط ،2الدار البيضاء :دار إفريقيا الشرم.
-11

برن  ،جيرالد :قاموس السرديات تر :السيد إمام ،القاهرة :ميريت للنشر

والمعلومات.2003 ،
-12

بروب ،فالديمير ( ، )1996مورفولوجيا القصة( ،ترجمة :عبدالكريم

حسن و سميرة بن عمو) ،دمشق :شراع للدراسات والنشر والتوزيع.
-13

بيرس ،تشارلز سوندرس (دون تاري ) :تصنيف العالمات( ،ترجمة:

فريال جبوري رزول)  ،في كتاب أنظمة العالمات في اللغة واألدب والثقافة
"مدخل إلى السيميوطيقا" ،القاهرة :دار الياس العصرية.
-14

تشاندلر ،دانيال ( ،)2008أس

السيميائية( ،ترجمة طالل وهبه)،

المنظمة العربية للترجمة.
-15

داسكال،

مارسيلو(:)1987

االتجاهات

السيميولوجية

المعاصرة،

(ترجمة :حميد لحميداني وآخرون) ،البيضاء :دار أفريقيا الشرم.
-16

داوسن ،س دبليو ( ،)1977الدرامة والدرامي( ،ترجمة :عبدالواحد

لؤلؤة) ،العرام :دار الرشيد للنشر.
180

-17

دي سوسير ،فردينان ( ،)1985علم اللغة العام( ،ترجمة يوئيل يوسف

عزيز) ،القاهرة :دار آفام عربية.
-18

ستانسالفسكي ( :)1997إعداد الممثل في المعاناة اإلبداعية( ،ترجمة:

شريح شاكر) ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.
-19

شرودو ،باتريش  ،دومينيش مانغنو ،معجم تحليل الخطاب ،تر:

عبدالقادر المهيري و حمادي صمود ،تون  :المركز الوطني للترجمة.2008 ،
-20

شولز ،روبرت ( :)1994السيمياء والتأويل( ،ترجمة :سعيد الغانمي)،

بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
-21

كريسطيفا ،جوليا ( ،)1997علم النص( ،ترجمة :فريد الزاهي) ،ط،2

المغرب :دار توبقال للنشر.
-22

كورتي  ،جوزف ( ،)2010سيميائية اللغة( ،ترجمة :جمال حضري)،

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
-23

كويلي ،بولي ،ليتسا جانز ( :)2005أقدم لش علم العالمات( ،ترجمة:

جمال الجزيري)  ،القاهرة :المجل
-24

مارتن ،واالس ( :)1998نظريات السرد الحديثة( ،ترجمة :حياة جاسم

محمد) ،القاهرة :المجل
-25

األعلى للثقافة.

األعلى للثقافة.

مانغونو ،دومينيش :المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ،تر :محمد

يحياتن ،الدار العربية للعلوم ناشرون.2008،
-26

موكاروفسكي ،يان وآخرون ( :)1997سيمياء ب ار للمسرح دراسات

سيميائية (،ترجمة أدمير كوريه)  ،دمشق :منشورات و ازرة الثقافة.
-27

هامون ،فيليب ( ،)2013سيميولوجية الشخصيات الروائية( ،ترجمة

سعيد بنكراد) ،سوريا :دار الحوار للتوزيع والنشر.
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-28

هلتون ،جوليان ( ،)1994نظرية العرض المسرحي( ،ترجمة :نهاد

صليحة) ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.
-29

ويلسون ،جلين ( ، )2000سيكلوجية فنون األداء( ،ترجمة :شاكر

عبدالحميد) ،الكويت :المجل

الوطني للثقافة والعلوم واآلداب.

 -4الدوريات والمنشورات:
 -1أحمد ،سامية ،النقد المسرحي والعلوم اإلنسانية ،مجلة فصول :الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،العدد ،1المجلد.1983 ،4
 -2بادي ،محمد ،سيميائيات مدرسة باري

المكاسب والمشاريع (مقاربة

ابستمولوجية) ،مجلة عالم الفكر ،الكويت :المجل

الوطني للثقافة والعلوم

واآلداب ،العدد ،3المجلد .2007،55
 -3برشيد ،عبدالكريم ،المسرح والتجريب والمأثور الشعبي ،مجلة فصول :الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،العدد ،4المجلد .1995 ،13
 -4بعلي ،حفناوي :التجربة العربية في مجال السيمياء ،الملتقى الوطني الثاني
للسيمياء والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة والنشر.2002 ،
 -5بنفنست ،اميل ،سيميولوجيا اللغة ،ترجمة :سي از قاسم ،مجلة فصول :الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،العدد ،3المجلد.1981 ،1
 -6بودرباله ،الطيب :قراءة في كتاب سيمياء العنوان للدكتور بسام قطوس ،الملتقى
الثاني للسيمياء والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة
والنشر. 2002،
 -7بوزيدة ،عبدالقادر ،يوري لوتمان مدرسة تارتو -موسكو وسيميائية الثقافة والنظم
الدالة ،مجلة عالم الفكر ،الكويت :المجل
العدد 5،المجلد.2007 ،55
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الوطني للثقافة والعلوم واآلداب،

 -8بومعزة ،رابح :االتجاهات السيميائية المعاصرة ،الملتقى الوطني الرابع للسيمياء
والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة والنشر.2010،
 -9حافا ،جالل ،مالحظات عن التجريب في المسرح ،مجلة فصول ،المجلد،13
العدد.1995 ،4
-10

رشيد ،أمينة ،السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد ،مجلة فصول ،مصر :الهيئة

المصرية العامة للكتاب ،العدد ،1المجلد.1981 ،1
-11

رشيد ،حليم :البنيوية والسيميائية التأويلية ،الملتقى الوطني الرابع

للسيمياء والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة والنشر.2010 ،
-12

سليكي ،خالد ،من النقد المعياري إلى التحليل اللساني(الشعرية البنيوية

نموذجا) ،مجلة عالم الفكر ،الكويت :المجل

الوطني للثقافة والعلوم واآلداب،

العدد ،1المجلد.1994 ،3
-13

شقروش ،شادية :سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح لعبدهللا العشي،

الملتقى األول للسيمياء والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة
والنشر.2000 ،
-14

قنشوبه ،أحمد :داللة العنوان في رواية "ذاكرة الجسد " ألحالم

مستغانمي ،الملتقى الثاني للسيمياء والنص األدبي بسكرة  ،الجزائر :دار الهدى
للطباعة والنشر .2002 ،تاوريريت ،بشير :أبجديات في فهم النقد السيميائي،
الملتقى الوطني الثاني للسيمياء والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى
للطباعة والنشر.2002 ،
-15

الكنز ،نظيرة :سيمياء الشخصية في قصص السعيد بوطاجين ،الملتقى

الوطني الثاني للسيمياء والنص االدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة
والنشر.2002 ،
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-16

هاشم ،وطفاء حمادي ،خطاب المرأة في النص الدرامي ،مجلة عالم

الفكر ،الكويت :المجل

الوطني للثقافة والعلوم واآلداب ،العدد ،2المجلد،34

.2005
-17

وردة ،معلم :الشخصية في السيميائيات السردية ،الملتقى الوطني الرابع

للسيمياء والنص األدبي بسكرة ،الجزائر :دار الهدى للطباعة والنشر.2010 ،
 -5المجالت االلكترونية:
 -1فاضل خليل :السينوررافيا وإشكاليات التعريح والمعنى ،مجلة الحوار المتمدن
االلكترونية،

العدد،4،2004

(تاري

دخول

الموقع:

2016/5/8م)،

.http://www.ahewar.org/debat/nr.asp
 -2قراءة تحليلية لعروض مهرجان المسرح الخليجي(الدورة ،)12مجلة نزوى،
(تاري دخول الموقع.www.nizwa.com )2016/4/15 :
 -6رسائل الماجستير:
بولجمر :فضيلة ( ،)2010هندسة الفضاء في رواية األمير لواسيني األعرج ،دراسة
ماجستير رير منشورة ،جامعة منتوري :قسنتينة.
خلوف ،مفتاح( ،)2008االنتاج الداللي في العرض المسرحي الجزائري دراسة
لمسرحية "الدالية" لعز الدين ميهوبي ،دراسة ماجستير رير منشورة ،جامعة الياس
بلخضر :الجزائر.
رويقي ،ربعية( ،)2011سيميائية العالمة في المسﺮح الجﺰائﺮي مسﺮحية "أدباء
المﻈهﺮ" لر  :رضا حﻮحﻮ أنمﻮذجا ،دراسة ماجستير رير منشورة ،جامعة الحاج
بخضر :الجزائر.
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 -7المواقع االلكترونية:
 -1عودة ،عبدالكريم عبود :فرضيات لغة الفضاء المسرحي (مسرح الصورة
أنموذجا) ،الموقع االلكتروني الشخصي للكاتب. http://kenanaonline.com ،
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