
العرض المسرحيفاعلیة الرمز في منظومة
:توطئة 

إذ ینبغـي –خاصـة –وفـي المسـرح –عامـة –یمثل توظیف الرمز مشكلة بحد ذاتها فـي األدب والفـن 

مراعاة الكیفیة التي على وفقها یتم استخدام الرمز إلثراء القیمة الفنیة والداللیة لمنظومة العرض المسرحي ، 

عرض سیفقدان تأثیرهما على نفسیة المتلقي ، عندما یفتقـران إلـى االسـتخدام األمثـل للرمـز وٕاال فان النص وال

، فــال احتشــاد العــرض بــوفرة رمزیــة فائضــة تعمــق مســتوى الغمــوض والتعقیــد فیــه وال التســطیح الرمــزي الــذي 

. یحط من شأن القیمة التعبیریة للعرض 

ر ممكــن مــن الموازنــة فــي العــرض علــى صــعید القیمــة وهــذه إشــكالیة إذ یقتضــي األمــر تحقیــق اكبــر قــد

الرمزیــة بحیـــث یـــتم مراعـــاة وعـــي المتلقـــي وذائقتـــه ، بقصــد تحقیـــق التـــأثیر الفاعـــل والمباشـــر إلدامـــة الصـــلة 

. الحیویة معه 

مــن القیمــة التعبیریــة والفلســفیة للرمــز وأثرهــا فــي ومــة العــرض المســرحيتتــأتى أهمیــة الرمــز فــي منظ

كــالعرض المســرحي إذا مــا لیــة العــرض إلــى مســتویات الجــالل الفنــي والفكــري ، وان عمــًالتســامي جما فنیــًا

فر على مقومات الجمـال والجـالل بفعـل االسـتثمار الـواعي للرمـز وكیفیـة توظیفـه سـیكتب لـه الخلـود الفنـي تو 

اإلخـراج غـة أوما لو خال العرض المسرحي مـن الرمـوز سـواء علـى صـعید اللفي ذاكرة المتلقي والعكس في

، لم یقو على إدامـة الصـلة مـع المتلقـي وعنـد ذاك یحـدث حأو التمثیل ، فأنه ال م مسطحًا ال سیغدو عرضًا

. الطالق بین المتلقي والعرض المسرحي 

: إلى األتي في موضوع الرمزویهدف البحث

في إنتاج خطاب العرض المسرحي -١ مؤثرًا . تأكید فاعلیة الرمز بوصفه عنصرًا

إثارة ذاكرة المخرجین بقصد اإلفادة من سلطة الرمز في توكید القیم الفنیة والجمالیة والفكریة في متن -٢

. العرض المسرحي 

ال سـبیل إلـى تهمیشـه أو إهمالـه ، بـل -٣ توجیه أنظار النقاد صـوب الطاقـة التأثیریـة للرمـز بعـده مكمـًال

في نجاح العرض المسرحي  ما یكون سببًا . كثیرًا

یعنـى البحـث فـي إضـاءة منـاطق الرمـز فـي عـدد مـن العـروض المسـرحیة المعاصـرة وألجیـال في ما

مختلفة ، مع األخذ بعین االعتبار كفاءة وشهرة المخرجین الذین یمثلون عینة البحـث وأثـرهم الفاعـل فـي رفـد 

مــا أفــادت مــن الرمــز المشــهد المســرحي بالعدیــد مــن العــروض المســرحیة ذات الطــابع التجریبــي ، والتــي طال

. كوسیلة لتدعیم بناءاتها وتحقیق غایاتها 

اعتمدنا منهج النقد الفني الذي یواجه العرض المسرحي بالقواعد  واألصول الفنیـة بقصـد الوقـوف علـى 

. مواطن الجمال والقبح أو القوة والضعف فیه 



علــى نجــاح ثــلیمتوظیــف الرمــزحــث فــي موضــوع الرمــز فــانوبقــدر تعلــق الب وجمالیــًا نقــدیًا معیــارًا

. العرض من عدمه 

المتمحـورة حـول سـلطة الرمـز فــي الموضـوعلجئنـا إلـى اسـتخدام الطـرق العلمیـة فـي مالحقـة فرضـیة 

بقصد الوقوف علـى طبیعـة اشـتغاالت المخـرجین وتغـایرهم األسـلوبي ) خطاب العرض ( الخطاب المسرحي 

 .

التأمـــل الفلســـفي اإلنســـاني وفضـــیلة الرمـــز ممثلـــة فـــي تنمیـــة وتـــائر التأمـــل الفلســـفي المســـرح فـــن إّن

والجمالي والفكري لدى المتلقي في أثناء زمن العرض عبر ذبذبات التلقي على وفق انساق یتحكم فـي آلیتهـا 

. طبیعة خطاب العرض وٕایقاعاته اللولبیة التي تعجل في تصعید ذروة الحدث باتجاه الحل 

منـذ البـواكیر األولـى لهـذا الفـن علـى ) الدرامیـة والمسـرحیة ( قترن الرمز بالخطـاب المسـرحي فـي بنیتـه لقد ا

الممثــل اإلغریقــي األول والممثلــون الجوالــون ، وجلجــامش وهــو ) ثیســبس ( مسـرح الحیــاة ، أي منــذ ان شــرع 

عن الخ كلهـا رمـوز عمقـت المسـتویات بة البریـةشـلود فأنكیدو والثور السـماوي والعیتلمس خطى الوجود بحثًا

. بألفي سنة ) هومیروس(التأویلیة لملحمة جلجامش التي سبقت إلیاذة 

وعنـــد تقلیـــب صـــفحات التـــاریخ الموغلـــة فـــي القـــدم ســـنجد أن الرســـوم االصـــطالحیة المنقوشـــة علـــى 

موز اسـتثمرت بقصـدیة إن هي اال ر ) الهندیة ، الصینیة ، البابلیة ( جدارن الكهوف في الحضارات الشرقیة 

تامـــة كوســـیلة دفاعیـــة تمـــنح اإلنســـان قـــدرة مضـــاعفة تدفعـــه لمصـــارعة قـــوى الطبیعـــة والحیوانـــات المفترســـة 

. والوحوش الكاسرة 

وفـــي كـــل المظـــاهر الدرامیـــة ســـواء فـــي حضـــارة وادي الرافـــدین أو لـــدى اإلغریـــق نجـــد ان الظـــواهر 

الــنص والتمثیـــل واإلخــراج وســـائر األنســاق المؤسســـة : ( افـــة التمثیلیــة قــد توشـــحت بــالرموز علـــى الصــعد ك

وعند النظر إلى طبیعة المسرح اإلغریقي ) لمنظومة خطاب العرض المسرحي ، السیما النسق السینوغرافي 

والروماني سنجد ان الرموز الفنیـة المتنوعـة تشـكل ابـرز العالمـات المرئیـة فـي العـرض المسـرحي ، فاألقنعـة 

حاملــة دالالت واألزیــاء واألع مــدة واألبــواب والمشــاعل واألحذیــة العالیــة واإلكسســوارات األخــرى ، تعــد رمــوزًا

تعبیریـــة تمثـــل األســـاس فـــي مـــد جســـور االتصـــال مـــع المتلقـــي ووســـائل رمزیـــة للمحـــوالت الفلســـفیة والفكریـــة 

. واالجتماعیة 

مــة مهیمنــة فــي عــدد مـــن هــذا البحــث یعنــي فــي تســـلیط الضــوء علــى فاعلیــة الرمــز بوصـــفه عالّنإ

. العروض المسرحیة التي تتخذ من الرمز وسیلة إلثراء المستویات الجمالیة والداللیة 

: في معنى الرمز وداللتھ 
ان الرمز عالمة ترجع إلى الموضوع الـذي تـدل علیـه حقیقـة بفعـل قـانون مـا یكـون : ( یرى كیر ایالم 

. )١() عادة تشارك أفكار عامة 



فــي (( وامــا الرمزیــة فهــي مــذهب أدبــي  ، ویتخــذ فیــه الغمــوض واإلیحــاء أســلوبًا مثالیــًا یتجــه اتجاهــًا

التعبیـر لتجســید مــا تــنم عنــه الـنفس ، مــن أعمــاق وعــوالم بعیــدة ال تسـتطیع اللغــة العادیــة ان تفــي بمحتویاتهــا 

. )٢()) وغوامضها والتواءاتها المعقدة 

ان كــل فــن هــو فــي الواقــع فــن رمــزي : (( ســوف والناقــد الشــهیر ارنســت كاســیرر وعلــى حــد قــول الفیل

یرمـي إلــى تجســید المعــاني عــن طریـق الرمــز ســواء كانــت هــذه المعـاني بســیطة وملموســة فــي الحیــاة الیومیــة 

العادیــة كمــا نجــد عنــد المدرســة الطبیعیــة أو غریبــة غیــر مألوفــة تنتمــي إلــى عــالم مــا فــوق الحــواس كمــا هــو 

. )٣()) عند الرومانسیین أو الرمزیین الحال

علـى تـو –بأجناسه كافـة –ویمثل األدب العربي  ناصـعًا فر الرمـز فیـه إلـى درجـة قـد تمیـز عـن مثـاًال

وكتبنـا .. كتبنا الدینیـة مـن أروع الكتـب التـي تزخـر بـأدب رمـزي ال نظیـر لـه (( سواه ، والدلیل على ذلك أن 

بهـا مـن الصـور الرمزیـة مـا .. لة ورسالة الغفران للمعري وحـي بـن یقظـان والمقامـات األدبیة ، كألف لیلة ولی

بالرموز في بابه كما ان أدب المتصوفة حافل هو ایضًا فذًا . )٤())یعد أدبًا

ان الرمــز : وثانیهمــا . هــو إنابــة شــيء آخــر ، او یوجــد بشــيء آخــر : اولهمــا : (( وللرمــز مضــمونان 

. )٥()) ، احداهما ظاهر واآلخر باطن تفاعل بین شیئین

، وعـادة ) النسـق اللغـوي ( وتتعاظم أهمیة الرمز أكثر فأكثر عبر تمثله من خالل الحوار المسرحي 

تكـــون األنســــاق اللغویـــة ، أكثــــر مـــن ســــواها قـــدرة علــــى الترمیـــز ، لــــوفرة مجازاتهـــا وٕاســــتعاراتها إلـــى جانــــب 

مشـرعة للتأویـل ، كمـا الحـال فـي النصـوص الشكسـبیریة المحسنات البالغیة األخرى التي تمـنح الـنص آفاقـًا

. المفتوحة على مستویات قرائیة متعددة ومتنوعة 

: الرمز في النص والعرض 
یكتســب الحــدیث عــن الرمــز فــي منظومــة العــرض المســرحي أهمیــة اســتثنائیة بوصــفه یشــكل احــد 

سـرحي ، المعمقـة للمسـتویات الجمالیـة ، والتعبیریـة والداللیـة ، السـیما اللغات التي ینطوي علیها الخطاب الم

وان شــحة الدراســات األكادیمیــة المعنیــة بهــذا الموضــوع المتمحــور حــول فاعلیــة الرمــز فــي منظومــة العــرض 

. المسرحي تعزز أهمیة البحث فیه 

مسـرحي مـن الثـراء والدسـومة الرمز یشكل أرضیة صلبة تجعل النص الدرامي ومن ثم العـرض الّنإ

فـي بـث العالمـات السـیمیائیة المؤثثـة لبنیـة الـنص والعـرض باتجـاه ترسـیخ  الداللیة والتأویلیة ما یجعلـه فـاعًال

. الصلة مع التلقي 

المسـرحي بمزیـد لوصول الیها بقصد إثراء منظومة العرضلوتلك غایة فنیة یسعى المخرج المعاصر 

بكثافـــة رمزیـــة معـــدة ومعمقـــة مـــن الرمـــوز ، لكـــي یغـــ ادر العـــرض المســـرحي مســـتواه التقلیـــدي ویكـــون ملغمـــًا

للمستویات اإلیحائیة الواضـحة ولیسـت الغامضـة التـي یستعصـي فهمهـا ، وهـذا مـا یجعـل العـرض المسـرحي 

. یسمو بشعریته الباعثة على اإلشعاع الجمالي 



خطـــاب المســـرحي یعـــد مـــن اشـــد الخطابـــات ولمـــا كـــان العـــرض المســـرحي منظومـــة رمزیـــة فـــان ال

السمعیة والبصریة قدرة على احتضان الرمز وتخلیقه ، وعن طریقه یتم التعبیر عن الرؤى الفلسـفیة واألفكـار 

. التي ینطوي علیها العرض ، مع یقیننا بلهفة المتلقي تجاه الصور والمشاهد المرمزة التي تثیر تساؤالته 

ة بالمــذهب الرمــزي والنصــوص التــي تنــدرج ضــمن هــذا المــذهب ، اال ان الرمــز ومــع معرفتنــا األكیــد

في النصوص والعـروض التـي تنتمـي إلـى المـذاهب المسـرحیة األخـرى مثـل الكالسـیكیة  مهیمنًا یمثل عنصرًا

ـــة ، كـــل بحســـب طبیعتـــه التكوینیـــة وقدرتـــه علـــى اجتـــذاب الرمـــز  والواقعیـــة والرومانســـیة والملحمیـــة والطبیعی

. عه وتطوی

، فـان الفـن المسـرحي یعمـل علـى تعزیـز القیمـة الرمزیـة التـي –عامـة –ولما كـان الفـن  یمثـل رمـزًا

عـــل الخطـــاب المســـرحي ینفـــتح علـــى مســـتویات متنوعـــة مـــن الدراســـة والتحلیـــل ، وال یمكـــن تخیـــل عـــرض جت

الظـروف المعطـاة ، علمـًامسرحي معین مـن دون إشـارات رمزیـة مبثوثـة فـي ثنایـا الحـوار الـدرامي او ضـمن

بأن تلك اإلشارات الرمزیة تشكل الباعث على حث ذائقة ووعـي المتلقـي باتجـاه قـراءة العـرض وتقویمـه علـى 

وفــق رؤیــة نقدیــة متبصــرة تكشــف مــواطن الجمــال المختبئــة وراء المنظومــة النســقیة لبنیــة الصــورة المســرحیة 

لـــ(( وهكـــذا  ه مكانتـــه فـــي الریبورتـــوار التقنـــي الخـــاص بالمســـرح أصـــبحت عناصـــر المســـرحیة الرمزیـــة جـــزءًا

. )٦()) الحدیث 

ومهما یكن ، فإن استخدام الرمـز فـي الـنص او العـرض یعـد مـن العالمـات االیجابیـة التـي تعـود علـى 

. المتلقي والمدرك البصري بالنتائج المثمرة 

ولیس عسیرًا واضحًا على الفهـم فـإن القیمـة الفنیـة التـي ینطـوي وكلما كان العرض المسرحي مرمزًا

علیها خطاب العرض المسرحي تجعله في منأى عن الواقعیة التقلیدیة الفجة او الفوتوغرافیـة المقیتـة ، إذ ان 

د أواصــر االتصــال بینــه وبــین العــرض فتحقــق المســافة الجمالیــة ، وعندئــذ تالرمــز یثیــر حــواس المتلقــي فتشــ

. لحي بین المتلقي والعرض نطمئن على سالمة االتصال ا

وبهذا یكون العرض المسرحي قد احكم إستراتیجیة اتصاله مع المتلقي الـذي یشـكل الدعامـة النهائیـة 

لمعنى العرض المسـرحي ، السـیما وان الطروحـات النقدیـة  ، منتجًا للعرض ، والمنتج األول ، بوصفه متلقیًا

متمیزًاوالجمالیة قد عمقت سلطة المتلقي ومستو  وثقافیًا معرفیًا . یات الخطاب المسرحي بوصفه خطابًا

أهمیتها عندما اشارت إلـى ) سوزان النجر ( ولطالما اكتسبت الطروحات الفلسفیة للناقدة الجمالیة ، 

. ان الفن رمز والعمل الفني أن هو اال صورة رمزیة معبرة عن الوجدان اإلنساني 

، النموذج األرقى للفنون اإلنسـانیة المعبـرة عـن الوجـدان اإلنسـاني علـى وفـق اشـكال ویمثل الفن المسرحي 

فنیة مصاغة بحسـب مقاربـات واعیـة للبنـى الثقافیـة والفنیـة الداخلیـة فـي إنتـاج الصـورة المسـرحیة كالموسـیقى 

)) صـورة ذات معنـى ، ومعناهـا هـو الرمـز ، وهـو شـيء حسـي علـى درجـة عالیـة مـن الوضـوح (( التي هي 
)٧( .



فالرمزیة في جمیـع الفنـون ، كمـا فـي اللغـة ضـرورة تتطلبهـا التجربـة الفنیـة ، ومنهـا مـا یتـأتى (( إذن 

عــن طریــق اإلدراك بــالحواس ومنهــا مــا یتصــل بالمخیلــة عــن طریــق االستشــعار باالســتعارة وعنــدما یصــبح 

بدرجة كافیة تیسر لنا االسـتدالل علیـه ، والبـد لـه هـدف الرمز عالمة تصویریة منظورة البد ان یكون محددًا

. )٨()) ومغزى لكي یصبح له معنى 

: المقاربة اإلخراجیة منظومة رمزیة مشفرة 
بـأن العـرض المسـرحي واإلخـراج علـى وجـه التحدیـد الیعـدو كونـه : في منأى عن اآلراء التي تقر 

ف اإلخــراج المســرحي بالمقاربــة الرمزیــة لمنظومــة فعالیـة تفســیریة لمضــمون الــنص ، نجــد مــن المناسـب وصــ

فــي تنشــیط ذهــن المتلقــي  فــاعًال نســقیة بمــا یتوافــق واعتبــار المســرح كتكــوین عالمــاتي یلعــب الرمــز فیــه دورًا

وتحفیز ذائقته بقصد حثهما على استیعاب رموز العرض واالستمتاع بدالالتها ، اذا ما أدركنا بـأن المفـردات 

بمـا فـي ذلـك أجسـاد الممثلـین ، تعـد رمـوزًا) العرض المسـرحي ( لك التكوین العالماتي البصریة المؤسسة لذ

. حاملة لعدد غیر قلیل من العالمات السیمیائیة التي تثري المستوى الداللي للعرض نفسـه ، كتكـوین داللـي 

یبلــغ اســمى وعنــدما یكــون العــرض المســرحي بــؤرة لألشــعاع الجمــالي الــذي یســاهم فــي انبعاثــه الرمــز ، فانــه

فــي إضــفاء صــفة الجـالل الفنــي علــى العــرض  وجیهـًا مراتـب الرفعــة والجمــال الفنــي القـاهر الــذي یكــون ســببًا

مــن الرمــز علــى میزانســینات  ، وان قــدرة المخــرج ممثلــة فــي إضــفاء قــدرًا جمالیــًا المســرحي بوصــفه مقترحــًا

كوث وسط القاعة لمتابعة مجرى االحـداث العرض بما یجعلها ذات وفرة رمزیة داللیة تغري المتلقي على الم

لفــك رمــوز العــرض وشــفراته  وهــذا األمــر یتحقــق عبــر . بمــا یتوافــق ودرجــة وعــي المتلقــي لكــي یكــون مــؤهًال

المقاربــة اإلخراجیــة الواضــحة التــي تنــأى عــن التعقیــد ، لكنهــا علــى قــدر مــن الغنــى والثــراء الفنــي مــن خــالل 

للرمز طبیعة ثنائیة تجمع بین الحقیقـي وغیـر الحقیقـي فهـو مـا (( ا وان المزواجة بین الواقعي والحلمي السیم

. )٩()) یوحي الیه الرمز ویوحي به 

ننــا النبغــي مــن وراء ذلــك تعقیــد منظومــة االتصــال ربمــا یصــعب حلهــا ، بــل الســعي بأتجــاه تســلیط إ

یة المكتنـزة بالـدالالت والمعـاني الدالـة الضوء على فعالیة األنساق المؤتلفـة وأثرهـا فـي إنشـاء الصـورة المسـرح

على ثراء مخیلة المخرج إذا ما عرفنا ان سلطة الرمـز قـد تعمقـت اكثـر عقـب العصـف المـدوي الـذي أحدثتـه 

. الطروحات الجمالیة التجاهات الحداثة وما بعدها 

تأخــذ ((خــرى النهــا المفــردات الســینوغرافیة تنحــو المنحــى الرمــزي بشــكل ربمــا یفــوق المفــردات األّنإ

الـذي  خصائص التحملها في الحیاة العادیة ، فهي تخلق من جدید مغـایرة لطبیعتهـا األولـى ، كالممثـل تمامـًا

).١٠())یتحول على الخشبة إلى إنسان آخر ، شاب إلى شیخ ، امرأة إلى رجل

ل مخــرج تتمثــل فــي غایــة كــو ن هــذا التحــول الــداللي مــن اهــم خصــائص العالمــات فــي المســرح ، إ

انتــاج عــرض مســرح یحتفــي بطاقــة تحویلیــة متنوعــة علــى صــعید األنســاق الســمعیة والبصــریة والحركیــة لكــي 

یتأثــث العــرض وتــزدان فضــاءاته بخاصــیة تعبیریــة بحیــث تكــون ســمة اإلیحــاء المرمــز هــي المهیمنــة علـــى 



لــى إیضــاح اإلشــكال الخاصــة قــادر ع(( خطــاب العــرض بمــا یســر الوجــدان اإلنســاني ، الســیما وان الرمــز 

بالوجدان ، لكن كیف یتم ذلك ، ان الفنان یسقط الوجدان فـي العمـل الفنـي ، ذلـك الن العمـل الفنـي یقـدم لنـا 

. )١١())الشكل الخاص بالوجدان مباشرة للحدس المنطقي ، بحیث یبدو وكأننا ندرك الوجدان نفسه 

، فال مناص من اإلفادة من التشفیر يى الصعید الرمز ولكي یأخذ العرض المسرحي مداه الفسیح عل

بوصــفه وســیلة لتصــعید الجانــب الــداللي فــي العــرض المســرحي ، ولكــل مخــرج كیفیــة معینــة فــي التشــفیر ، 

ولذلك تعددت وتنوعت الرؤى والمعالجـات ضـمن الطرائـق اإلخراجیـة فـي المشـهد المسـرحي مـع التأكیـد علـى 

كبیــرًاالمســرحیات الرمزیــة عمومــ(( ان  علــى المســرح فهــي تعتمــد اعتمــادًا مــن أصــعب المســرحیات اخراجــًا ًا

)) على اإلیقاع والضوء إلبراز لحظات الصمت البلیغـة والظـالل الموحیـة التـي تسـاعد علـى تجسـید المعـاني 
)١٢( .

كثــر ولــذلك نجــد أن مســرح الصــورة أو المســرح التشــكیلي اذا صــح لنــا توصــیفه بهــذا الشــكل ، یكــون أ

مـن الكثافـة الرمزیـة التـي تـؤطر الصـورة المسـرحیة ولـیس  للقیمـة الرمزیـة ، انطالقـًا األشكال المسـرحیة تمـثًال

موضــوعیًا االتكـاء علــى الــنص المــدون ، وهــذا یبــیح للمخــرج إمكانیــة ضــخ المزیــد مــن الرمــوز لتكــون معــادًال

یثیر عواطف ومشاعر في نفس المخرج والمتلقي على حد سواء ، 

على وفق هذا التوصیف ، نجد ان العروض المسرحیة التجریبیة التي تتخـذ مـن الصـورة الممسـرحة وسـیلة 

لبلــوغ أهــدافها ، تكــون أكثــر مــن ســواها قــدرة علــى اســتیعاب الرمــوز المشــیدة لجمالیــات الصــورة المســرحیة ، 

ول غـزو المجهـول وٕاتبـاع النها تغادر المـألوف واألسـالیب المعتـادة فـي صـناعة الصـورة المسـرحیة ، بـل تحـا

. أسلوب المغایرة في إنتاج العروض المسرحیة ذات الكثافة الرمزیة 

: عروض مسرحیة في دائرة الرمز 
لكـــل مخـــرج أســـلوب فـــي معالجـــة الرمـــوز مثلمـــا هـــم الشـــعراء ، ولـــذلك ، تعـــددت وتغـــایرت الـــرؤى 

المفــردات البصــریة ومــدى قــدرة أدواتهــم فــي یــة بحســب مخیلــة المخــرجین وخبــراتهم فــي التعامــل مــعجاإلخرا

ـــد بریشـــت عـــن أســـلوب ستانسالفســـكي  ـــه ، وعلـــى هـــذا األســـاس تفـــرد أســـلوب برتول التعبیـــر عـــن المرمـــوز ل

ومایرهولــد یتقــاطع مــع طریقــة ستانسالفســكي فــي اإلخــراج المســرحي االیهــامي ، فــي حــین ان مســرح بریشــت 

وطالمــا وصــف بكونــه مســرح الفانتازیــا ا وقــد ســعى باتجــاه تحطــیم عنصــر اإلیهــام فــي . الجتماعیــة تقــدیمیًا

. المسرح بما یتوافق والنهج الفلسفي والسیاسي الذي اختطه لنفسه في مسرحه الملحمي 

نجد ان الرمز المستخدم في العروض والنصوص المسرحیة البرشتیة یكون بالرمزوبقدر تعلق األمر

بســبب  أو مبهمــًا ولــیس غامضــًا وضــوح الهــدف التعلیمــي الــذي ینطــوي علیــه الفعــل المســرحي فــي واضــحًا

وبـین الممثـل العرض الملحمي والمتمحور حول إیقاظ ذهن المتلقي وتحطیم المسافة بـین الممثـل والشخصـیة 

كسر حالة االیهـام فـي حـین ان طریقـة ستانسافسـكي تمیـل باتجـاه بعـث الحیـاة الداخلیـة لوالمتلقي في محاولة 



ة في أثنـاء الفعـل التمثیلـي ، بمـا یجعـل ذات الممثـل تتمـاهى مـع ذات الشخصـیة وفـي تصـالح للروح اإلنسانی

الذي یقسو بشدة على ذات الممثـل ) انتونین آرتو ( تام مع الذات المتلقیة ، على الضد من أسلوب المخرج 

لـى كیـان المتفـرج مـن یهدف إلى التأثیر المباشـر ع(( وذات المتلقي في اآلن نفسه عبر اللغة التدمیریة النه 

تتوجـه إلـى الحـواس ، وتسـتقل عـن الكـالم ، وهـي لغـة قـادرة علـى ) Concrete" (لغـة عینیـة " خالل خلـق 

إلـى مـا یسـمى بعـد .. تقدیم معرفة مادیة محسوسة بالصور المجردة  واتبع مترلنك هذا التوجه الرمـزي سـاعیًا

. )١٣())ذلك بمسرح الصمت 

فــي  قلنــا ان لكــل مخــرج الیــة محــددة فــي االشــتغال علــى المفــردات الرمزیــة ، فمــنهم مــن یوغــل عمیقــًا

اســتخدام الرمــز فیحیــل العــرض إلــى شــبكة مــن العالقــات الرمزیــة التــي تشــكل بمجموعهــا لوحــة تشــكیلیة ذات 

ســة للعالقــات التــي ال یهضــمه ، المتلقــي بســبب تعقیــد المنظومــة الداخلیــة المؤس) تجریــدي تعبیــري ( طــابع 

تحكــم الصــورة المســرحیة ، كمــا الحــال فــي تجــارب المخــرج المســرحي الــدكتور صــالح القصــب الــذي یهشــم 

بـالمفردات البصـریة المشـفرة التـي مـن فـرط رمزیتهـا ) النص(الملفوظ اللساني  عـامرًا صوریًا ویخلق منه نصًا

مـن المتلقـین الـذین یفتـرض تبدو على قدر من اإلبهـام والغمـوض وربمـا التعقیـد ، النهـا ت معینـًا خاطـب نمطـًا

ان یكونــوا علـــى قــدر مـــن الــوعي بأنســـاق العــرض وشـــفراته ، وان عــروض القصـــب مشــغولة بنحـــو قصـــدي 

، وقــد عــدت عروضــه المســرحیة  ) الملــك لیــر ، طــائر النــورس ، الشــقیقات الــثالث ، ماكبــث ( وعفــوي معــًا

لرؤاه التجدیدیة وأسلوبه  تطبیقیًا الرمزي في صـیاغة خطـاب العـرض المسـرحي الـذي یتخـذ مـن الـوفرة میدانیًا

للتعبیر عن أسلوبه اإلخراجي  . العالمیة المرمزة منطلقًا

وطالمـــا عرفـــت عـــروض القصـــب المســـرحیة فـــي احتشـــادها بكـــم متزایـــد مـــن االكسســـوارات والقطـــع 

یبحــث عــن عــروض مســرحیة تتضــائل فیهــا الدیكوریــة والمفــردات البصــریة المثقلــة بالــدالالت الرمزیــة ، النــه 

سلطة الحوار في ما تتعاظم سلطة الرمز ، انه مسرح ما وراء الكلمة الذي یسعى من خالله تحقیق قدر مـن 

، انـــه مســـرح الصـــورة المرمـــزة ذات البعـــد ) بمســـرح الصـــورة ( المغـــایرة االســـلوبیة فـــي مســـرحه الـــذي اســـماه 

ان الالفـت لنظـر المتلقـي . اؤالت االشكالیة التـي بلغـت حـد التقـاطع التأملي ، مما اثار حوله العدید من التس

فـــي عـــروض القصـــب الصـــورة الفنیـــة ومبثوثاتهـــا الداللیـــة التـــي تتأثـــث عبـــر تـــآزر عشـــرات الرمـــوز البیئیـــة 

ان الكیفیــة المعتمــدة فــي التعبیــر عــن . المتحركــة والمتغیــرة حســب مــا یقتضــیه الفعــل الــدرامي وآنیــة الحــدث 

العالمـات االیقونیــة المثبتـة ، البلطــات ، ( أثــرت المسـتویات الرمزیـة فثمــة كثافـة عالماتیــة رمزیـة الصـورة قـد 

الحاویــة ، بقعــة اللیـــزر ، علــب األفــالم ، اآللـــة القاطعــة ، البســاطیل ، لـــون الــرداء ، االضــویة المتحركـــة ، 

ناحیــة الجمالیــة مهــدت للیــة قــد ، فــأن الســمة الرمز ، ولــذلك ) الــدوائر الناتجــة عــن حركــة الدراجــة والســیارات 

فــي باحــة ) ماكبــث ( فــالعرض یســتفز المتلقــي ویباغتــه بــالمؤثرات التقنیــة والبشــریة كمــا فــي عــرض مســرحیة 

. قسم الفنون المسرحیة 



في حین ان األنساق البصریة والحركیة في عروض المخرج سامي عبد الحمید تجّیر لصالح النسـق 

علـى الضـد مـن المقاربـة اإلخراجیـة القصـبیة ، أي ان المحمـول اللفظـي لدیـه یـوازي وداللتـه) النص(اللغوي 

التشـفیر النسـقي باتجـاه تصـعید المعنــى الفلسـفي والفكـري فـي آن واحـد ، علــى حـین یتقهقـر الملفـوظ اللســاني 

. إزاء الصورة المرئیة وجمالیتها لدى القصب 

الذي أعده وأخرجه الفنان سامي عبد الحمید نجـد ان ) طقوس النوم والدم( ي الموسوم حفي العرض المسر 

األنساق المكونة لبنیة الصورة المسـرحیة ضـمن المشـاهد المتعـددة والمتنوعـة فـي منظومـة العـرض المسـرحي 

الواحد ذات ابعاد رمزیة مشفرة بما یوحي للمتلقي ان كـل شـيء فـي العـرض غـارق فـي حمـام مـن الـدم وكـأن 

ال ) مكبث(ان أي إخراج لـ ) : (( یان كوت(یجسد الرأي الذي قاله الناقد المسرح المخرج سامي عبد الحمید

في حوض من الدم هو إخراج كاذب حتمًا . )١٤()) یوحي بالعالم غارقًا

بالصـورة لكـن الفـرق بینـه وبـین القصـب یـتلخص –هـو االخـر –المخرج سامي عبد الحمیـد یعنـي ّنإ

ینحــو المخــرج ) طقــوس النــوم والــدم(الصــورة والوســائل المســتخدمة فــي ذلــك ففــي فــي الیــة إنتــاج أو ابتكــار

فـي مسـرحه الثالـث الـذي یتخـذ ) یـوجین باربـا(التجریبي سامي عبد الحمید منحى المخرج والمنظر المسـرحي 

فــي بنــاء هیكلــة العــرض المســرحي ، إذ یــتم انتقــاء ثیمــة جوهریــة تمثــ تجریبیــًا ل مــن الكــوالج المســرحي ســبیًال

البؤرة ضمن مشهد مسرحي مستل من نص عالمي ، ثم یعزز تلك الثیمـة بمشـاهد أو فصـول مـن مسـرحیات 

. ذات صلة وثیقة بالثیمة البؤرة 

ولقد وفق المخرج في صیاغة نسق المكان عبر تجانس المتناقضات على صـعید اللـون بوجـه خـاص 

من هذا التقابل اللوني  فضـاءات هارمونیـة متجانسـة أسـهمت ) الخ ...، أزرق أبیض ، أسود ، أحمر(ناحتًا

للرؤیـــة وفـــي أغلبیـــة  جمالیـــًا ـــة علـــى القیمـــة الجمالیـــة للعـــرض بوصـــفه موضـــوعًا فـــي تصـــعید المفـــاهیم الدال

العــروض المســرحیة التــي أخرجهــا ســامي عبــد الحمیــد لــم یلجــأ إلــى األشــكال الفضفاضــة فهــو یراعــي الدقــة 

: یة كلكامش وسطوة الجانب الجمالي من خالل توظیف اآللیات اآلتیة لمسرحكما في اخراجهالتاریخیة

. الوضوح في الرؤیة اإلخراجیة -١

. البساطة المعبرة في استخدام الدیكور وسینوغرافیا العرض -٢

. التلقائیة في األداء التمثیلي -٣

ســاعي البریــد ، الكفالــة وٕالــى أشــعار آخــر ، وشــك( وهــذا مــا تحقــق فــي أغلبیــة عروضــه المنتجــة ومنهــا  رًا

) . الخ ...والسود 

بإیجاز ان القصب بخالف عبد الحمید یمقت التدوین السكربتي وال یعبـأ بالنصـوص أو العـروض 

ذات البناء التقلیدي فقد تأسره قصیدة شعریة طافحـة بـالرؤى ، وان سـامي عبـد الحمیـد یعقـد مصـالحة مـع 

ز وعي وذائقة المتلقي فیحـار فـي فـك شـفرات العـرض المسـرحي المتلقي ، بینما یعمد القصب على استفزا

من الفهم بأنساق العرض ودالالتها الموحیة  . اال من أوتي قدرًا



أمـــا المخـــرج المســـرحي الـــدكتور حمیـــد صـــابر فهــــو اآلخـــر یعنـــى ببنـــاء المشـــهد المســـرحي علـــى وفــــق 

جتمــاعي عبــر اســتخدام الخامــات افتراضــات جمالیــة معتملــة فــي ذهنــه تســعى باتجــاه توظیــف المــوروث اال

الـذي ) كـاروك(المحلیة بعـد ان تكـون قـد تشـعبت بالـدالالت الموحیـة كمـا فـي العـرض المسـرحي الموسـوم 

فــي تجســید صــور اخرجــه حمیــد صــابر ، وفیــه تتــألق ذائقــة المخــرج وتســمو خیاراتــه وقناعاتــه ، إذ اجتهــد

مــن االطــارات المعلقــة فــي فضــاء العــرض ًاالقهــر والخــراب عبــر المفــردات التــي مثلــت بیئــة العــرض بــدء

بالقطع الخشـبیة علـى صدي ، إذ ترك المخرج أمر تأویلهاوبنحو تجریدي مرمز وق لقراءة المتلقي وانتهاءًا

طول وعرض خشبة المسرح والتي تمثل  عالمة جد رمزیة تحیلنا إلى البیت الـذي اسـتحال إلـى هشـیم بـل 

تجمــع النــاس وقــد اســتحالت القطــع إلــى توابیــت بفعــل الحــرب التــي طالــت ال جمیــع فصــارت البیــوت قبــورًا

بلحمـه  الخشبیة عبر االشتغال العملي الدقیق إلى كتل حیة مثخنة بالـدالالت الرمزیـة كمـا لـو كانـت ممـثًال

. ودمه ، أي كتلة حیویة متحركة ومتغیرة ذات دالالت مصاحبة ومزدوجة 

نامیـة التـي أحكمـت سـیطرتها علـى اإلیقـاع الحركـي والبصـري أهم ما تفرد به هـذا العـرض ؛ الدیّنإ

عـــن التحـــول العالمـــاتي المتـــوالي للعالمـــة الصـــوریة ، األمـــر الـــذي تعمقـــت علـــى وفقـــه  والســـمعي فضـــًال

إســتراتیجیة التلقــي فاســتحوذ العــرض علــى حــواس وأفئــدة المتلقــین بفعــل المعالجــة اإلخراجیــة الذكیــة التــي 

. الجامدة بعثت الحیاة في العالمات 

إلى دراما الموقف المتمثل في الضحك المر المتولد بنحـو تلقـائي مـن ) كاروك(ینتمي هذا العرض 

فتتولـد المتعـة المجبولـة بـاأللم وبهـذا النشـیج اإلنسـاني المـؤلم الــذي )) تراجیكومیـدي (( مـوقفین متناقضـین 

. فعول وسوى ذلك من التقابالت الضدّیة یجسد لنا عمق الكارثة بین القاتل والمقتول ، الفاعل والم

وهكــذا تتـــوالى الصـــور المنتقــاة بقصـــدیة مـــن داخـــل بنیــة الواقـــع العیـــاني المــدرك علـــى وفـــق وحـــدة 

عــن التمــازج ذلــك الــتالحم الــداللي فضــًالهعضــوي لمنظومــة العــرض المســرحي ترجمــموضــوعیة وبنــاء 

. الثیمي بین الماضي والحاضر 

لـــرغم مـــن اإلرســـال المـــزدوج للـــدالالت التـــي بثتهـــا عالمـــات العـــرض اال ان المتلقـــي قـــد وعلـــى ا

اســتقبلها وفــك شــفراتها بــرغم التنــوع الــذائقي والتبــاین المعرفــي للمتلقــین ، بمــا یؤكــد لنــا ابتعــاد العــرض عــن 

ن الغمــوض والعقیــد واالبهــام واقترابــه مــن الوضــوح المشــفر الــذي اكتســى لغــة الــنص ونــص العــرض فكــا

بمدیاته اإلنسانیة الرحبة وجسامة الحدث والهم التراجیدي  لصورتیه المهیمنة وجلیًال . العرض جمیًال

للعــروض التقلیدیــة وخــرق للذائقــة ) كــاروك ( عــرض ّنإ ینطــوي علــى خــرق قصــدي وتلقــائي معــًا

عب العراقـي مـن جـراء الصدئة والمخیلة المعطوبـة عبـر مـا أثـاره مـن تسـاؤالت إشـكالیة لخصـت همـوم الشـ

الحصار اللئیم ، لكن العرض ال یخلو من الهنات التي تتعلق بالنواحي الفنیة التي لها صلة وثیقة بـاألداء 

التمثیلي في ما یخص حركة المجامیع فقد كانت الحركات الجماعیة بحاجـة إلـى ضـبط أدائـي لكـي ترتقـي 

. بالتكوینات والكتل إلى مراتب الجمال القاهر 



ذلك ، لم تحط تلـك الهنـات مـن شـأن العـرض الـذي أولـى فیـه المخـرج مسـألة التوظیـف المـاهر بـین ومع 

أهمیـة بقصـد تحقیـق اكبـر قـدر ممكـن مـن االتصـال مـع ) الفعـل الحركـي(وبـین ) الحوار(الملفوظ اللساني 

. سواء المتلقي بسبب تلك المقاربة السیمیائیة النساق العرض فنال رضا النقاد والمتلقین على حد 

ویعد كاظم النصار من المخرجین التجریبیین الذین یعدون بالكثیر فهـو شـاعر ومسـرحي یوظـف 

معطیات الشعر لصالح الدراما باتجاه تأثیث عرض مسرحي تجریبي یمتاز بالشـعریة والمغـایرة ، لكنـه فـي 

حاشــد بالعالمــات الســاكنة یباغــت عــین المتلقــي بتكــوین ســینوغرافي ) الجــزرة الوســطیة(العــرض الموســوم 

التي تناثرت في جغرافیة المسرح األرضیة والفضاء المسرحي ، أي ان العالمات الرمزیـة لـم توظـف علـى 

وفق آلیة ترسخ فاعلیة الرمز في منظومة العرض المسرحي ، ففقدت المفردات البصرّیة جدواها وأهمیتهـا 

بــین العالمــات الســمعیة ، وذلــك لعــدم اشــتغالها حســب ســیاقات علمیــة مدروســة ، ممــ حــادًا ا خلــق تنــافرًا

حتــى أضــحت العالمــات منســلخة عــن مرجعیاتهــا االجتماعیــة والثقافیــة ، ) الصــوریة(والعالمــات البصــریة 

بمعنـــى انهـــا لـــم تخـــرج عـــن اســـر الوجـــود الطبیعـــي لهـــا ، فغـــادرت دالاللتهـــا الموحیـــة وتحولـــت إلـــى كتـــل 

. مرصوفة بال روح 

ـــ علــى الضــد مــن  ، وفیــه نفســهالــذي أخرجــه كــاظم النصــار) عــرس الــدم(العــرض المســرحي ب

تتأسس منظومة العرض المسرحي على وفق افتراضات تنزع باتجاه تحقیق عنصـر المغـایرة فـي األسـلوب 

تتشــكل البنیــة التكوینیــة للصــورة أو المبنــى )) الحلمیــة(الواقعیــة والمفترضــة (االخراجــي ، ومــا بــین الــرؤى 

والمعنى الداللي الذي یشتمل علیه التكوین التصویري للعرض المسرحي المدرك حسی . ًا

وعبــر االســتثمار االمثــل للرمــز ، فقــد تــم تفعیــل المتعــة الحســیة التــي تــدمج المتلقــي مــع عـــوالم 

العرض ومصدرها اإلیهام المترتب على الجانب التشخیصي في األداء التمثیلي وبعض المفردات الرمزیـة 

فـي ) یحائیةاال( ذات الطابع البصري ، لكن الغلبة للترمیز الذي غلف الملفوظ اللساني ، والذي كان سـببًا

هیمنة الجانب األدبي على العرض غیر متناسین فاعلیة الرقصات التعبیریة المشفرة والمـؤثرات الموسـیقیة 

. المرمزة المتزامنة مع لحظات الصمت البلیغة 

المخرج كاظم النصار نجد ثمـة اسـتثمار لـبعض العالمـات الرمزیـة المؤسسـة في أغلبیة عروض

) عـرس الـدم(امـا فـي ) جزرة وسطیة ، السحب ترنو الّي(لسینوغرافیا العرض المسرحي كما في العروض 

باستثناء عدد ضئیل من العالمات الرمزیة واإلكسسوارات  . فقد أمسى فضاء العرض فارغًا

أریـد لنسـق الضـوء واللـون ان یكـون الباعـث المحـوري علـى جمالیـة ) عرس الدم(وفي هذا العرض

ـــم یحـــدث النصـــار فـــي هـــذا العـــرض انعطافـــة نوعیـــة تســـمو بالمقاربـــة  التشـــكیالت البصـــریة ، ولـــذلك ، ل

. اإلخراجیة 

مــن الجــدیر بالــذكر ان الرغبــة فــي توظیــف الرمــز فــي العــروض المســرحیة قــد تزایــدت منــذ العقــد 

، اال عبـر الرمـز الـذي یحتـل  الثمانیني ، عندما اشتعلت الحرب ، وأصبح التعبیر عن أهوالها لیس ممكنًا



عـروض تمجـد : التأویل ویبعد المخرج عن شر الرقیب ، فانقسمت العروض المسرحیة علـى ثالثـة أقسـام 

د فــي ســوح الحــرب وتعــدها مقدســة كمــا فــي عــروض المســرح العســكري التــي نتجــت الســتنهاض همــم الجنــ

. وسواها الكثیر )مسرحیة أم خلیل ومسرحیة حسین ارخیص(: القتال ومنها 

مزیـة تلــك العــروض المسـرحیة االشــتغال علــى المعنـى ، أي المضــمون مــع اضـفاء شــيء مــن ّنإ

الكومیدیا الستقطاب الجمهور ، وكانت ابعـد مـا تكـون عـن الرمـز والرمزیـة ، النهـا واضـحة اشـد الوضـوح 

. یست غامضة أو مشفرة ، بوصفها تندرج ضمن العروض التعبویة ذات الطابع الدعائي ول

مـا القسـم االخـر فمثلتـه تلـك العـروض المســرحیة الجریئـة التـي تضـمنت موضـوعات تـدین الحــرب أ

ًامذكرات رجل میت ، وانها أمریكا ، والمومیاء ، الـذي ظـل فـي هذیانـه یقظـ( : والحصار فیما بعد ومنها 

، فصـیل علـى طریـق المـوت ، ثــورة المـوتى ، الشـهداء یصـعدون إلـى الســماء ، امـام البـاب ، الجنـة تفــتح 

. ، وأخریات )ابوابها متأخرة

روض المسرحیة من الرمز اداة لتمریر أفكارها وحكایاتها التـي لخصـت أهـوالعوقد اتخذت تلك ال

فـــي تكـــوین الصـــورة ) التعبیـــري الرمـــزي ( األســـلوب مـــنةفاداســـتالحـــرب علـــى وفـــق معالجـــات إخراجیـــة 

. المسرحیة وبث الرسائل المشفرة من فرط هیمنة الرقیب 

مــا تمثــل العــروض التجاریــة القســم الثالــث والتــي ولــدت مــع بــواكیر الحــرب كمــا فــي مســـرحیة فــي

ب المضـــمون وتلتهـــا عشـــرات العـــروض التـــي كـــان هـــدفها الـــربح المـــادي علـــى حســـا) الخـــیط والعصـــفور(

ومباشـرة لــى مبــدأ إمــن عـروض القســم األول السـتنادها الفكـري واالخالقــي والجمـالي وكانــت اشـد وضــوحًا

الربح عبر دغدغة عواطف المتلقي واستمالته بشتى الوسائل اال الرمز ، بل حتى الرموز التـي حفلـت بمـا 

دة اإلقبــال علــى شــباك كانــت جــد واضــحة ، تصــب فــي صــالح الهــدف العــام مــن العــرض المتمثــل فــي زیــا

. التذاكر 

( : وألجــل تحقیــق تلــك الغایــة اســتخدمت كــل الوســائل الداعمــة لشــیوع هــذا االتجــاه وٕادامتــه ومنهــا 

األغاني الهابطة والرقصات الفاضحة ، والقباحات والموسیقى الصاخبة واأللفاظ النابیـة والمشـاهد السـوقیة 

) المتلقـي(، ولم تحفـل بـالرمز ، النهـا تخاطـب عاطفـة المشـاهد )اس التي تحاكي أبناء الشارع وبسطاء الن

ولیس عقله فأنحدرت باتجاه العروض التبسیطیة المفضوحة التي التنطوي على ایما قیمة تربویة وتعبیریـة 

أو ایحاءات مرمزة تثري وجدان المتلقي وتستفز وعیه وذائقته ، أي لم تكن للرمز ایة فاعلیة تذكر اال بمـا 

. الهدف العام لتلك العروض المسرحیة یخدم

احتشــاد بنیــة العـــرض المســرحي بـــالرمز یضــفي علــى العـــرض القــیم التعبیریـــة والجمالیــة ممـــا ّنإ

على القراءات المتعددة ومن هنا تأتي أهمیة الرمز في النص والعرض علـى حـد سـواء ، إذ  یجعله منفتحًا

باعثــًاأنــه یبعــدهما عــن المباشــرة ویكســبهما منا رمزیــًا عــة فیبــدو العــرض المســرحي مــن جــراء ذلــك احتفــاًال

علــى الجمــال والمتعــة اللــذین یشــدان المتلقــي إلــى العــرض المســرحي فیتعمــق االتصــال بــه ، الن الرمــوز 



لتأمــل واسـتیعاب الرمـوز نفســها ودالالتهـا ومـن ثــم  المبثوثـة فـي انســاق العـرض تجعـل ذهــن المتلقـي مهیئـًا

سلبیًاتأویلها ، وعنئذ  في إنتاج معاني العرض ولیس متلقیًا أساسیًا . یصبح المتلقي عنصرًا

وهذه واحدة من فضائل الرمز في حـین أن العـروض المسـرحیة التـي تفتقـر إلـى الرمـوز المؤسسـة 

تكــون مســطحة وال تثیــر وعــي المتلقــي مــن فــرط عادیتهــا وال تحتــاج إلــى جهــد  لبنیــة الــنص والعــرض معــًا

. قصد تفسیرها ومن ثم تأویلها ، أي انها تمنح نفسها للمتلقي ببساطة ذهني ب

في الـنص األدبـي أو العـرض الفنـي لمـا ظهـر االتجـاه الرمـزي فـي األدب والفـن  ولو لم یكن الرمز فاعًال

. وسطعت في فضاء المسرح روائع الدراما الرمزیة 

عــــن كـــون الرمــــز عالمــــة مهیمنـــة تســــاند العال مـــات األخــــرى المبثوثــــة فـــي بنیــــة العــــرض فضـــًال

المســرحي فتتشــكل مــن جــراء ذلــك كتلــة عالماتیــة هائلــة تضــفي علــى العــرض المســرحي ســمات الحیویــة 

. والشمول والتأمل 

للمضامین واألفكار والرؤى التي یعـج بهـا العـرض  حامًال من هنا ندرك ، ان الرمز یمثل وسطیًا

. ته وجدواه المسرحي ومن هنا تأتي اهمی

ولــیس المهــم ان یــزدحم العــرض المســرحي بــالرموز ، بــل األهــم الوســیلة التــي یــتم عبرهــا توظیــف 

وداللیًا . الرمز جمالیًا

المصادر
، المركز الثقافي العربي ، ١كیر ایالم ، سیماء المسرح والدراما ، ترجمة وتعلیق رئیف كرم ، ط-١

. ٣٧ص:١٩٩٢بیروت ، 



. ١٠ص: ٢٠٠١نهاد صلیحة ، التیارات المسرحیة المعاصرة ، دائرة الثقافة واالعالم ، الشارقة ، -٢

سالم احمد الحمداني ، مذاهب األدب الغربي ومظاهرها في األدب العربي الحدیث ، جامعة . د-٣

. ٢٢٣ص:١٩٨٩الموصل ، كلیة اآلداب ، الموصل ، 

الثقافة واالرشاد القومي ، ة ، المطبعة النموذجیة ، وزارةدریني خشبة ، اشهر المذاهب المسرحی-٤

. ١٦٥ص: ١٩٦١ة ، هر القا

سیزا قاسم ونصر حامد ابو زید ، مدخل إلى السیموطیقا ، شركة دار الیاس العصریة ، القاهرة ، -٥

. ٨ص: ١٩٨٦

للغات ، ترجمة سامح فكري ، مركز ا١٩٩٢–١٩٨٢كریستوفر فراینتز ، المسرح الطلیعي من -٦

. ٤٧ص) : ت.د(والترجمة ، القاهرة 

: ١٩٨٦راضي حكم ، فلسفة الفن عند سوزان النجر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، -٧

. ٧٢ص

. ١٠٥، ص١٩٨٠محمد صدقي الجباحنجي ، الحس الجمالي ، دار المعارف ، القاهرة ، -٨

١٩٨٩، بغداد ، ١١لة االقالم ، العدد عبد الكریم راضي جعفر ، الرمز والرمز االسطوري ، مج-٩

. ٥٦ص:

: ١٩٩٦، المركز الثقافي العربي ، بیروت ١عواد علي ، غوایة المخیل المسرحي ، ط-١٠

. ٩٦ص

. ١٨ص: راضي حكیم ، مصدر سابق -١١

. ٢٧ص/ نهاد صلیحة ، مصدر سابق -١٢

. ٤٧ص: كریستوفر فراینتز ، مصدر سابق -١٣

، المؤسسة العربیة للدراسات ٢ترجمة جبرا إبراهیم جبرا ، طیان كوت ، شكسبیر معاصرنا ، -١٤

. ١٣٤ص: ١٩٨٠والنشر ، 


