البحوث املرسحية
التشفري ادلاليل الداء املمثل يف العرض املرسيح العرايق
راسل اكظم عوده
ملخص البحث:
يتلخص البحث يف الاش تغاالت العملية للتشفري ادلاليل اليت يقوم هبا املمثل داخل العرض املرسيح اليصال املعىن
الفكري ,والاجامتعي ,فضال عن امجلايل اىل املتلقي ,كون الشفرة يه عالقة دوال مش تغةل وفق قصد مس بق اليصال
مدلوالت بقصد معني ايضا ,وكون التشفري يه الطريقة الامثل يف نقل الرساالت يف منظومة العرض املرسيح ,حيث
ينبغي عىل املمثل ان ميتكل القدرة عىل خلق صور(حس ية) او فكرية جديدة يف الوعي الانساين عىل اساس حتويل
الانطباعات اجملمعة من الواقع واعادة تشكيلها فنيا داخل العرض املرسيح مبا يسمح للمتلقي ان يقوم برتتيب تكل العالمات
الس تحصال املعىن القابع فهيا .ذلا فقد جاء لالجابة عىل التساؤل الايت :كيف ميكن للممثل ان ينتج شفرات ادائية يس تطيع
املتلقي بعدها من فك دالالهتا وفهمها والتواصل معها .وقسم البحث وفق الايت :حيث حددت مشلكة البحث وامهيته
وهدفه وحدوده ومن مث قام الباحث بتحديد مصطلح الشفرات يك يس تقمي البحث ,مث جاء االإطار النظري عرب مبحثني:
الاول ,عن التشفري ادلاليل وأبرز تقس اميت املنظرين لعملية التشفري وعالقة الشفرة ابدلالةل .اما املبحث الثاين فقد تناول
الاش تغال ادلاليل للشفرة يف معل املمثل وكيفية اتسيس الشفرات .بعدها خرج البحث مبجموعة مؤرشات ميكن ان تكون
اداة لتحليل عينة البحث .ومن مث جاء التحليل اذلي تناول فيه الباحث عرض مرسحية (روميو وجوليت يف بغداد) كعينة
للتحليل .وبعد التحليل خرج البحث بعدد من النتاجئ امهها( - :حلركة وامياءات املمثل بناء تشفريي متعدد فهيي احاالت
اىل املس توى الثقايف والنفيس والاجامتعي للشخصية ,كام اهنا تسهم يف تعزيز الفعل ادلرايم ودفعه حنو الامام ,فمكية احلركة
وادلفق الاميايئ يعد منظومة تشفري تكشف عن ادلالالت املنظوية عربها) .بعدها قامئة ابملصادر اليت اعمتد علهيا يف البحث
واخريا عنوان وملخص البحث ابللغة الانلكزيية.
مشلكة البحث:
يعد العرض املرسيح رساةل موهجة اإىل اجملمتع (املتلقي) ذلا البد أن يقدم يف رسالته ما يعين ويثري اهامتم املتلقي  ,حبيث
يرى – الخري – شيئ ًا من ثقافته متجسد ًا يف العرض ,مما يؤدي اإىل التفاعل الوجداين  ,الصمميي وابلنتيجة يفيض اإىل
التأثر املمتد اإىل احلياة العامة ,فالعرض املرسيح يقوم عىل اساس املعايري الثقافية والنسقية للمجمتع كلك واليت يس تحيل
فهمه من دوهنا مث ال تلبث ان تنشأ مجموعة من القواعد الثانوية املنتظمة اخلاصة ابملرسح ,لتصدر عهنا شفرات فرعية معينة,
فالعالقة بني شفرات املرسح وثقافة اجملمتع ليست تبعية امنا يه عالقة تفاعل يؤدي اىل انبثاق وصريورة شفرات جديدة,
تصبح راخسة بفعل تداولها يف هذا الظرف او ذاك .وتأيت معلية فهم الرساةل اليت تبعث من خالل الوس يط عرب فهم الشفرات
اليت ميكن فكها عن طريق املرجعيات امجلعية او املرجعيات اذلاتية او عن طريق العالقات العرفية والعالقات االتفاقية
ومعلية التشفري ( ) Codingاليت يقوم هبا الفنان (املمثل) ,واليت تعين أعادة بناء أنساق العالمات عىل وفق الس ياق الفين
املزمع انتاجه ,ذكل الن فعل التشفري يف حقيقته يتضمهنا مجيع ًا فالتشفري يعين تنظمي العالمات ( الرموز و الاشارات) مبا
يكفل ان تكون لها دالالت مفهومة من قبل املتلقي  ,ولكون املمثل املنتج الاكرب لعملية التشفري داخل العرض املرسيح
فعليه يقع امحلل الاكرب يف ايصال دالالت هذه الشفرات من اجل الوصول اىل املعىن والغاية امجلالية ,ذلا تربز مشلكة
البحث ابلتساؤل الايت :كيف ميكن للممثل ان ينتج او يؤسس شفرات ادائية يس تطيع املتلقي بعدها من فك دالالهتا
وفهمها والتواصل معها .وعليه جاء عنوان البحث( :التشفري ادلاليل الداء املمثل يف العرض املرسيح العرايق)
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امهية البحث:
تمكن امهية البحث ابنه يفيد املمثلني واملش تغلني يف حقل انتاج العرض املرسيح كونه يدرس اليات انتاج التشفري ادلاليل
وعالقهتا ابملتلقي من حيت مرجعيات انتاج الشفرة.
هدف البحث:
الكشف عن كيفية انتاج الشفرة ادلاللية يف معل املمثل يف العرض املرسيح.
حدود البحث:
اداء املمثل يف العرض املرسيح العرايق وحتديدا يف عرض مرسحية (روميو وجوليت يف بغداد) .
حتديد املصطلحات:
التشفري:
ترى (اديث كريزويل) ان معلية انتاج الرساةل هو نوع من التشفري ,الن معلية حتويلها اىل مدلول هو نوع من فك الشفرة
(.)1
تعرف (سزيا قامس) الشفرة :ابهنا " نظام من الاشارات او العالمات او الرموز تس تخدم من خالل عرف مس بق متفق
عليه ,لنقل معلومة من نقطة مصدر اىل نقطة وصول"()2
ويعرف (رئيف كرم) الشفرة  :ويه "نسق ( )systemالاشارات ( )singalsاو العالمات ( )signsاو الرموز
( )symbolsاليت يضعها اتفاق ما مس بق يفرض متثيل املعلومة ونقلها من املرسل اىل املرسل اليه" ()3
التعريف الاجرايئ:
التشفري :نسق من العالمات يمت بهثا عرب قناة االتصال يؤدي اىل انتاج رساةل دالالهتا تعمتد املرجعيات والاعراف ذات
مفهوم حمدد متداول عىل املس توى الاجامتعي العام يضعها اتفاق مس بق.
املبحث الاول:
التشفري ادلاليل:
اكن لنظرية االإعالم والرتمجة احملفز ادلافع لولوج مفهوم الشفره اإىل اللسنية ,وهذه النظرية يه عبارة عن تعادل بني متتاليني
من الوحدات( ,لكمة تؤدي اىل لكمة) وأوحض مثال يتطابق مع هذا املفهوم هو (لغة املورس) ويه لغة اشارية تقمي تعادال
بني حروف أجبدية ومتتاليات النقاط واخلطوط .مث انتقل هذا املصطلح بعد ذكل من اللسنية اإىل الس مييائية  ,كام دخل
هذا املصطلح عىل الكثري من العلوم العلمية واالإنسانية ومهنا ,شفرة الوراثة ,وشفرات العمليات العصبية الفزييولوجية
وشفرات التواصل االإنساين واحليواين والفنية والدبية  ,فقد اس تولت الس مييائية عىل هذا املصطلح وجعلته يعمل يف لك
يكون هذا العامل  ,.وتشرتك معلية نقل الرساةل الفنية مع الرسائل احلياتية برشوط َأساس ية حيددها جاكوبسن وكذكل
ما ِّ
كري ايالم بثالثة رشوط الجناز معلية ارسال أي رساةل( ,مرسل ,رساةل ,مرسل اليه) ,وبأَقل تقدير حتتوي هذه الرساةل
عىل شفرة (َ ,)codeأو نسق من الشفرات ( ,)4()codesوالشفرة يف هذا الس ياق يه القدرة التعبريية للرساةل ,همام
اختلف نوعها كتابة ,صورة ,اشارة ,صوت ,راحئة ,والشفرات هنا يه القانون اذلي يربط ادلال ,ابملدلول ,ليك يصبح ذو
 1اديث كريزويل ,عرص البنيوية من ليفي شرتاوس اىل فوكو ,ت :جابر عصفور ,بغداد  :دار افاق عربية للصحافة والنرش ,1985 ,ص .266
 2سزيا قامس ,انظمة العالمات يف اللغة والادب (مقاالت مرتمجة) ثبت املصطلحات القاهرة :دار الياس العرصية ,1986,ص. 352
 3كري ايالم ,س ميياء املرسح وادلراما  ,ط , 1تر  :رئيف كرم ( ,حاش ية املرتمج )  ,بريوت :املركزالثقايف العريب  ,1992,ص. 53
 4ينظر:كري ايالم  ,س ميياء املرسح وادلراما  ,مصدر سابق  ,ص .53
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معىن ,ونس تطيع فك رموزه ,وادراكه ,أي ان الشفرة "تشلك مجموع قواعد تعالقية حتمك شلك عالقات العالمة"( )1ومبا ان
العالمة يه مس مترة يف الظهور ,والاختفاء يف حياتنا اليومية بشلك دامئ ,ويه وس يةل اتصالنا ببعضنا ,وكذكل اتصالنا
ابلعامل اخلاريج ,ويه السبب والواسطة اليت نس تطيع ان ندرك العامل من خاللها ,ومن خالل احتواهئا عىل شفرات تنظم
وختلق العالقات بني ادلال واملدلول يف العالمة ,من هنا تصبح حياتنا "معلية مس مترة من التشفري وحل الشفرات ,وهذه
العملية حبد ذاهتا يه معلية انتاج داليل"( ,)2ويلعب الس ياق دور همم يف فهم الشفرة وتفسريها ,النه " الطاقة املرجعية
اليت جيري القول من فوقها ,تمتثل خلفية للرساةل متكن املتلقي من تفسري املقوةل وفهمها"( ,)3والطاقة املرجعية يه امتالك
املرسل واملتلقي ملرجعية مشرتكة ومتباينة ,متكن املرسل من بث شفراته وتعطي املتلقي اإماكنية حلها واس تقراهئا ,أي اجياد
عالقة تواصلية بني العالمة ومرجعها ,ما متثهل واقعي ًا ,وعرب اإجياد العالقات ادلاللية اليت تس تنبط من املنظومة العالمية
يف طرهحا الابداعي ,الن العالقة غالب ًا ما تكون فكرية بني املرجعية والصورة املعروضة.
تصنيف الشفرات  :صنف الكثري من الباحثني وادلارسني الشفرات عىل وفق اش تغاالهتا يف احلياة ويف انظمة التخاطب
ومن امه التصنيفات اليت ميكن ايرادها يف هذا اخلصوص ما ييل:
تصنيف (بيار غريو)  :صنف بيار غريو الشفرات عىل وفق ثالثة انواع تنقسم بدورها اىل انواع فرعية من الشفرات اليت
تدخل مضن مجمل اخلطاابت سواء اكنت فنية أم غري فنية  ,لفظية أم غري لفظية.
اوال /الشفرات املنطقية (العلمية) :يه شفرات معرفية (املعرفة العلمية واملعرفة التقليدية) وظيفهتا اإعطاء معىن للتجربة
املوضوعية ولعالقة االإنسان ابلعامل ,فأنساق اإشارات املرور وبرامج العمل والشفرات االإحيائية ,واليت تتوزع عىل ثالثة أنواع
وحسب متطلبات اخلطاب  ,يه اإما أن تكون عىل شلك اإانابت أو بدائل أو معاوانت للغة املنطوقة وكام ييل(: )4
 -1الاانابت الالكمية  :ويه اإعادة بس يطة لعملية بناء الشفرة ,ويمتثل ذكل مبختلف الجبدايت ,كرموز الربقيات وأجبدية
العميان.
 -2بدائل الالكم  :اإنشاء منط خمتلف (مس تقل) عن المنط الصيل ,اكس تعامل الرسوم ادلاللية (كام يف اللغة الصينية) لتحمل
معاين معينة ,فمثة اإشارة تدل عىل البيت وأخرى عىل الشجرة واثلثة عىل السامء وهكذا.
 -3مساعدات الالكم  :ويف هذا النوع تكون الشفرات ذات منط مو ٍاز ومنافس للالكم املنطوق فاخلطاب غالبا ما يرتافق
مع اإشارات موازية عىل شلك نربات ,حراكت حماكية ,حراكت تكون وظيفهتا تعبريية حبتة ,وبعضها خاضع لالصطالح يف
معلية االإيصال الهنائية ,ويمتثل ذكل مث ًال – هبز الكتفني اإىل العىل ,ورفع اجلانبني ,وحراكت الرأس الفقية والعمودية,
ولك هذه احلراكت يه عبارة عن اإشارات ذات وظيفة تعبريية أكرث مما يه تقنية وختتلف يف دالالهتا من ثقافة اإىل أخرى.
اثنيا /الشفرات امجلالية :يه نتاج لك ما هو ذايت (خاص ابملشاعر والحاسيس) جتاه الواقع وتمتثل الشفرات امجلالية بعالقة
االإنسان ابلطبيعية ,واالإشارة فهيا تصويرية (اإيقونية) وقياس ية فالفنون مث ًال عبارة عن أمناط تصوير للواقع فادلوال امجلالية
عبارة عن أش ياء حمسوسة (تصويرية) حيث أن الفن ذايت فانه يؤثر يف املرسل (يالمسه انطباعيا) ويؤثر نتاجه علينا
جسد ًاي ونفس ي ًا (الانفعال اذلي نعانيه إازاء الطبيعة) .والفنون سواء اكنت واقعية أو متخيةل  ,مرئية أو غري مرئية ,موضوعية
 1املصدر السابق نفسه  ,ص .28
 2ينظر :د .ميجان الروييل  ,واخرون  ,دليل الناقد الاديب  ,مصدر سابق  ,ص.34
 3عبد هللا محمد الغذايم  ,اخلطيئة والتكفري  ,جدة :النادي الاديب الثقايف , 1985 ,ص .8
 4ينظر  :بيار غريو ,عمل االإشارة  -الس مييولوجيا  ,تر :منذر عيايش  ,تقدمي  :مازن الوعر ,دمشق  :دار طالس لدلراسات والرتمجة والنرش  , 1992,ص- 83
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أو ذاتية اإمنا يه عبارة عن متثيالت للطبيعة واجملمتع ,تس تخدم الشفرات املالمئة يك ختلق من املعىن الول (الصيل)
مدلوالت تصبح بدورها دوا ًال ملدلوالت أخرى ,وهذا ما نراه يف مضامني الرموز وسامهتا والشعائر والساطري وغريها,
معىن شعر ًاي (جاملي ًا) ,ذلكل نرى أن
فلك هذه االإشاكل تس تخدم شفرات جاملية من شأهنا أن تضفي عىل رساةل اخلطاب ً
1
والساطري اعمتدت العداد والشاكل البدائية اكإشارات تمت عىل أساسها صياغة هذه الساطري والقصص ( ) .
اثلثا /الشفرات الاجامتعية :ويه هتمت بعالقة االإنسان ابالإنسان أو اجملمتع ,ففي العلوم والفنون يمت توصيل جتربة خاصة من
جتارب املرسل اإىل املتلقي اذلي ال يكون معني ًا هبا مبارشة ,أما االإيصال الاجامتعي فرييم اإىل اإعطاء معىن للعالقات بني
الناس (املرسل واملتلقي) وهذه يه وظيفة الشفرات الاجامتعية ,فهيي نظام اجملمتع ومعناه .وما البرش فهيا اإال مبثابة املدلوالت
وعالقاهتا ,كام اإهنم ميثلون وساطة نقل االإشارة ومادهتا أي اإهنم ميثلون ادلال واملدلول يف الوقت نفسه ,واالإشارة الاجامتعية
يه اإشارة مشاركة والفرد يُظهر هويته من خاللها ,كام يظهر انامتءه اإىل فئة من الفئات فالعالقة الوجدانية بني االإنسان
واالإنسان أكرث قوة من العالقة بني االإنسان والطبيعة .وتعمتد الشفرات الاجامتعية يف ظهورها عىل الكثري من االإشارات
(أو العالمات) اكإشارات الهوية واليت يه عبارة عن عالمات والفتات ,ختتص بوظيفة التعبري عن التنظمي الاجامتعي
(العالقات بني الفراد) ومن هذه العالمات السلحة ,اللباس الومسة ,الوشوم ,السامء والكناايت ,وعالمات متيزي
الش ياء ,وعالمات الصناعة لدلالةل عىل منتوج معني وهناك نوع أخر من االإشارات يه اإشارات اللباقة واليت تمتثل بنربات
الصوت (ودوده ,مهتمكة ,أمرة) والتحيات واالإمياءات والرقصات ,واحلراكت فلك يشء يف حياتنا يعد اإشارة ,تؤدي اإىل
ظهور شفرة (.)2
تصنيف (روالن ابرت) :اما تصنيف روالن ابرت فقد حدد مخس شفرات ,يه(: )3
 -1شفرة ادلاالت (شفرة الفعال)  :وتسمى هذه الشفرة ابلشفرة احلدثية (واحلدث مرادف للفعل) ,ويعين هبا (ابرت)
الشفرة املعاجلة للثاميت أو املوضوعات أو البىن الثميية ,ويه الكرث اإمسااك ابملعىن ,لهنا تعىن ابدلال الظاهري بقدر ما
تكون معنية ابلبحث عن املضامني اجلانبية ,لتسهم ابلتايل يف اإنتاج ادلالةل املركبة.
 -2الشفرة التأويلية (شفرة اللغاز)  :لقد مسيت بشفرة اللغاز لهنا تعبث برغبة القارئ يف الوصول اإىل احلقيقة ,حماو ًال أن
جييب عن الس ئةل اليت يثريها النص.
 -3الشفرة االإحيائية (التخمينية)  :وهذه الشفرة كسابقهتا  ,أي تتواجد بكرثة يف النص الواحد ,ويه شفرات احامتلية توقعية
ال جتانب ماهية احلدث اإال أهنا تعمتد وعي القارئ يف حتديد تنايم احلدث.
 -4الشفرة الرمزية  :متثل الشلك التجميعي لقصدية الشفرة ادلاةل واذلي يظهر هممين ًا وبصيغ متعدد يف معوم النص  .اإن
هاتني الشفرتني (الرمزية وادلالية) متالزمتان من حيث املعىن  ,حيث تشلك الوىل احملتوى  ,بيامن تشلك الثانية الشلك
املتوفر عىل ادلوال والرموز والشفرات .
 -5الشفرة الثقافية  :ويه الشفرة الكرث ش يوع ًا ومشولية وتشلك اإحاالت النص اإىل أش ياء مث التعرف علهيا من قبل وقد
شفرهتا الثقافة  .وتشلك المثال والبدهييات والعادات والتقاليد واللغة وحىت اللهجات وادلايانت والزايء والشعارات
والعالم والثقافة السائدة يف ممتع ما مبجموعها شفرات ثقافية.
 1ينظر  :بيار غريو ,املصدر السابق ,ص.118 - 113
 2ينظر  :املصدر السابق نفسه  ,ص.149 - 137
 3ينظر :روبرت شولز  ,الس ميياء والتأويل  ,تر  :سعيد الغامني  ,بريوت  :املؤسسة العربية لدلراسات والنرش  ,ط ,1994 ,1ص. 168
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ان ماكنة وموقع الشفرة يتحدد يف ضوء ما يفرتض ان تس توفيه من معىن داخل س ياق معني ,وان املعىن ال يتعلق بشفرة
منفردة بل يتعلق مبا يس بق ويلحق ابلشفرة والشفرات الخرى ,ويكون س ياق ًا يف النص ,وقد توجد رضورة لتكرار شفرة
حىت تصبح الزمة بقصد التأكيد او االإظهار وهذا المر يعمتد عىل رؤية املرسل ,فهو اذلي خيتار موضع الشفرة يف الس ياق
من حيث النـوع  ,والزمن (التسلسل والرتتيب) وبذا يتحمك مبدى الرتكزي علهيا واكتساهبا درجة عليا او دنيا من المهية يف
اإيصال املعىن  .والن الشفرة يه وس يةل التفامه والفهم ,بني املرسل واملتلقي ,فأهنا املدخل الرئييس لتفسري وتأويل العرض
املرسيح .وترتكب الشفرة من عدة عالمات ,أما الرمز فانه عالمة واحدة يف العادة ,ويف هذا الس ياق يرى (كري أيالم)
"ان العرض املرسيح كلك هو رمزي ,نظر ًا اىل ان املشاهد ينظر اىل أحداثه عىل أهنا تقوم مقام أش ياء أخرى غريها,
استنادا اىل االتفاق وحده "(. )1
والفارق اجلوهري بني الشفرة والرمز ( )symbolهو ان للشفرة معىن (دالةل) اثبتة أي أهنا ذات مفهوم حمدد متداول عىل
املس توى الاجامتعي العام ,يف حني ان الرمز ال ميتكل مفهومة (داللته) الا من خالل الس ياق املوضوعي ,ومبعىن أخر من
خالل ارتباطه مبا جياوره من عالمات تأيت قبهل او بعده ,وذكل بسبب من “ان الرمز ال يشابه املوضوع اذلي يرمز أليه ,
كام ان الفضائيني (الرامز واملرموز) منفصالن وغري قابلني لالتصال”(.)2ان الشفرة يه الساس يف توصيل الفهم وان تباينت
متلق اإىل أخر ,فعىل الرمغ من عدم وجودها املادي الا اهنا موجودة كحقيقة من خالل مجموعة السنن او
مس توايته من ٍ
العراف اليت تمتثل يف أنواع العالمات العامةل يف النساق احلامةل لها ,والشفرة تش تغل عىل مجمل أنواع العالمات عرب
وجود عالقة متينة بني الس ياق والشفرة جيعلهام متشابكني عضو ًاي يرشد أحدهام اىل الخر.
املبحث الثاين:
اش تغال التشفري ادلاليل يف المتثيل:
مبا اإن الفن منظومة من العالقات تتصف ابلوعي اذلهين والدايئ ,ذلا من خصائص هذا الوعي مسة التنظمي اليت تعد من
اكرث السامت اتصا ًال به وابلتايل ابلعملية الفكرية اليت تقود الوعي الفين لتحقيق االإجناز ,وعليه فالفن هو مركب داليل تتفاعل
فيه مجموعة من العنارص بعالقات حتليلية تركيبية متبادةل الثر والتأثري فامي بيهنام وكذكل بني اجلزء واللك داخل املركب .ويعمتد
العمل الفين يف مبادئ تركيبه عىل أنظمة وقوانني تعمل مبوجهبا العنارص والتجاورات ,حيث تس متد هذه العنارص معناها
من العالقات الرتابطية ,فالعرض املرسيح سلسةل من اخلطوات تبدأ من الرتكيب مث التحليل مث الرتكيب عىل حنو مغاير
من الرتاتب الول ملعطيات التأسيس ,ووفق هذا املنطق ميكن أن حندد منطني من الرتكيب:
الول داخيل :وهو ميثل مجمل العالقات البنائية لعنارص التكوين وفق نظام التوازي أو التعارض أو التحول أو التاكفؤ .ولكام
اكن هذا الرتكيب أكرث انتظام ًا واس تقرار ًا مضن قانون حيمك العرض يف الزمان واملاكن يكون ابالإماكن كشف الرتكيب ادلاخيل
ورصده ومن مث معرفة وبيان مرجعياته الضاغطة من تأسيس نظام الشلك بغض النظر عن توصيفه أو تعينه عن مشلكة
الرتكيب ادلاخيل ويه مشلكة املعىن فنحن نرفض املعىن الواحض وحناول بد ًال من ذكل حتديد الرتاكيب العميقة (ادلاخلية)
ابتداء ًا من حتويل العالقة وحىت التكوين الشامل للعالقات.
الثاين خاريج :فهو ميثل القمية املظهرية لعنارص البناء وفق منطق الرتكيب ادلاخيل عىل حنو المتفصل املزدوج لاللسينات
وهذا ما جنده يف القوال املنس بة اإىل (بوسان تواز) حيث يقول " اإن احلروف الجبدية تس تعمل لتشكيل الكمنا واالإعراب
 1كري أيالم  :س ميياء املرسح وادلراما  :مصدر سابق ص.45
 2جوليا كريستيفا ,عمل النص  ,تر  :فريد الزايه ,ط 1املغرب  ,ادلار البيضاء ,دار توبقال للنرش , 1991 ,ص.18
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عن أفاكران مثلام تس تعمل مالمح اجلسم للتعبري عن ش ىت أهواء النفس الإخراج ما هو مكنون يف الروح وإاظهاره اإىل
اخلارج" (.)1
أن اللغة تعد قارصة حبسب (هيدجر) عن تبني املعاين وادلالالت ,اإذ ميكن التعبري ابالإمياءة واحلركة واالإشارة اليت تكون
عام ًال مساعد ًا لدلالةل عىل الش ياء( ,)2مما يدفع ابخملرج اإىل البحث عن وسائل تعبريية توازي اللغة داخل النص لتكون
عالمات داةل داخل العرض تشلك احدها :نص املؤلف ,والخرى نص اخملرج عرب تفاعل العالمات اللفظية وغري اللفظية
داخل نص املؤلف وإانتاج نص جديد ,هو نص العرض.
اإذ ميَزي (س بريير وولسون) مقصدين ملفهوم َ
ادلالةل غري الطبيعية هام:
يقصد اإليه القائل خملاطبه عىل معرفة قصده االإخباري
 -1املقصد االإخباريَ :أي ما َ
 -2املقصد التواصيلَ :أي ما يقصد عليه القائل خملاطبه عىل معرفة معلومة معينة ( .)3ويرى ( َأوتاكرزيش) يف (عمل جامل
الفن ادلرايم) ان الفن ادلرايم :هو فن الصور ,وهو كذكل يف مجيع النوايح عىل الاطالق ,وان لك يشء عىل خش بة
املرسح :نص الاكتب املرسيح ,متثيل املمثل ,والاضاءة املرسحية يه مجموعة من عالمات ( )4واحلدث التواصيل هنا
يعمتد عىل اس تقبال ,وارسال الرسائل ,بشلك متتابع كعملية فعل ورد فعل ,ورد الفعل يصبح بدوره فعل وهكذا .وليك
تمت معلية التواصل ال بد ِّمن توافر عدد م َن الرش ِّ
وط ميكن اإجيـاز َأمهها :
َ -1أن يأخذ ِّ
املرسل (املمثل) بعني الاعتبار مجيع التحوالت العلمية والثقافية جملمتعه .
 -2أن يكون ِّ
املرسل (املمثل) عىل وعي ات ٍم مبضمون الرساةل املراد تبليغهاَ ,ومدى تعبريها عن الوا ِّقع .
 -3العمل عىل ربط خربة ِّ
املرسل (املمثل) و َأثَرها يف الوسط اخلارجـي خبربة املس تقبل للرساةل.
 -4التَأكد من التَجانس التام يف ال ِّنظام التَواصيل بني املرسل (املمثل) واملس تقبِّل (امجلهور) محللِّ اخلربات املراد نقلها ِّم ْن
مرسل اإىل مرسل اإليه (.)5
ففي هذه احلاةل حنن نقوم بعملية مس مترة تواصلية ,ابالعامتد عىل خزين اذلاكرة اليت جسلت حاالت خمتلفة من العادات,
والتقاليد ,والاعراف ,والتعمل ,واىل غريها من احلاالت اليت متر عىل الشخص يف احلياة ,اهنا خربة مكتس بة بشلك ارادي,
َأو ال ارادي ,اهنا مبجملها نوع من الثقافة املرتامكة يف املعرفة "حنن نعرج عىل ثقافاتنا املكتس بة من الانظمة ادلاللية ,املتكونة
من شفرات ,وعالمات ,ودالالت ,واملتفرج هنا يبحث عن معىن من خالل القراءة ,ليك يس تطيع ادراك الاش ياء وهذه
طبيعة الاش ياء ليك تدرك جيب َأن يكون لها معىن "ومبا ان أي معىن يستند اىل الشفرة اليت تدخل فهيا الشفرات تقدم
اطارا يضفي عىل العالمات معىن وال ميكن اعتبار أي يشء مبزنةل عالمة الا أذا اكن يعمل مضن شفرة ,وتنظم الشفرات
العالمات يف منظومات ذات معىن وحتدث تالزم ًا بني دالات ومدلوالت ,وذكل بواسطة الاشاكل البنائية الرتكيب"(.)6
وكذكل يرى (اكفزان) "لك يشء عىل خش بة املرسح عالمة ولك عالمة لها قابلية للتحول مضن مفاهمي معينة ,ف ُتحول
اخلش بة العالمات وتس تطيع يف ذكل ان تصنع العالمات وليس ان حتولها فقط حىت لو اكنت هذه العالمات مرد افعال ال
 1لكود ليفي شرتاوس ,السمع ,النظر ,القراءة  ,تر :أمحد خليل  ,بريوت ,دار الطليعة الدبية للطباعة والنرش  , 1994 ,ص. 28
 2ينظر :امحد ,اإبراهمي ,انطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر ,ط ,1بريوت :منشورات الاختالف ,مطابع ادلار العربية للعلوم  ,2008 ,ص. 30
 3ينظر  :أن روبول جاك موشالر  ,التداولية اليوم (عمل جديد يف التواصل)  ,تر  :س يف ادلين دغفوس ,بريوت  ,دار الطليعة للطباعة والنرش ,ط, 1
 , 2003ص. 79
س
س
 4ينظر :مجموعه من الباحثني  ,ميياء براغ للمرسح ,دراسات مييائية  ,تر :ادمري كوريه  ,دمشق :وزارة الثقافة ,1997 ,ص .97
 5ينظر  :عبد احللمي عيىس  ,املرجعية اللغوية يف النظرية التداولية  ,مةل دراسات أدبية ,ع , 1اجلزائر ,جامعة وهران  2008 ,م  ,ص. 53
 6تشاندلر دانيال  ,اسس الس مييائية  ,مصدر سابق  ,ص .252
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ارادية يف احلياة ,فأن اخلش بة حتولها اىل افعال وعالمات ارادية"( .)1فالشفرات يه العنرص ذو الس يادة يف الس ياق ادلرايم
واملرسيح ,وميكن المتيزي يف االتصال املرسيح بشلك خاص بني املرسل املبارش واملرسل غري املبارش (الضمين او املتواري)
يف العالقة مع املتلقني فاملمثل (جسد  ,صوت) واملنظر املرسيح وملحقاته يعدون مرسلني مبارشين  ,أما اخملرج واملؤلف
واملصممون الفنيون فأهنم غري مبارشين يف تقدمي رسالهتم ذكل ان "لغة ادلراما احلقة يه أهنا (مبارشة) عن الشخصيات اليت
تنطق هبا ,ووس يط ملؤلف يفرسها ويوحضها"( )2واملرسلون املبارشون ,واملرسلون غري املبارشون (الفنيون) ,لك حبسب
قناته او تداخهل مع القنوات الخرى البد ان متزتج رسائلهم  ,وتصهر يف بوتقة العرض "صورته اللكية امجلالية) .فلك مدلول
َأو اشارة َأو امياءة امنا يه تضبط وتنظم شالك لغواي يعرب عن احلقيقة وراء التعريف اذلي تكونت منه وابلتحمك يف الادوات
اذلهنية اليت من خاللها يكون البرش مدراكهتم عن العامل اخلاريج ويضبط ذاتيهتا"( .)3فالفعل هنا يتضح من خالل معلية
ربط ادلال ابملدلول ,أي طريقة التشفري ".فاملمثل ال يقوم ابحياء الفعل مرة اثنية ,بل يبحث عام هو يح يف الفعل ,ويف
هناية املطاف هذه العملية من التفكيك والرتكيب ابلفعل يه معلية تشفري ,ان خمتلف معليات الابداع الفين يف توليد
الشفرات عبارة عن طرق لتجاوز طرق احلراكت التقليدية املعتادة ( .)4وتسعى شفرات المتثيل لتقدمي حمااكة فنية لصورة
ما ابس تخدام لغة اجلسد واالإمياءة والانفعال مما يشلك سلواكً متاكم ًال مع الخرين (الشخصيات) وتعام ًال مع الش ياء يف
فضاء ذي مالمح بينة ,والاشرتاط السايس من قبل معوم املتلقني لتصبح النتيجة والغاية الهنائية من شفرات المتثيل يه
املعرفة املتواجشة مع اجلانب امجلايل شأهنا يف هذا شأن مجيع أشاكل التعبري الفين والصورة املشفرة اجملسدة .وهنا ال ميكن
جتاوز وظيفة الاداء المتثييل كونه يشلك حمصةل لك معليات التشفري ,وهذا التشفري يتأسس فعلي ًا من خالل الداء اجلسدي
للممثل اذلي يقوم بوظيفة هامة يف ربط وتعالق التشفريات الاخرى للعرض املرسيح ,والفضاء املرسيح حيقق وظيفته
فعلي ًا حيامن يقوم املمثلون واملتفرجون بوظائفهم املرسحية اليت يؤسسون من خاللها العالقة الفضائية فامي بيهنم ,وازاء ارتباط
العرض املرسيح ابملمثل وابلشغل املرسيح اذلي يقوم به ,فميكن للممثل ان حيقق الكثري من الوظائف سواء اكنت تعمتد
عىل ادائه او عىل عالقته مبجمل عنارص العرض الاخرى "فاإذا اكن هناك أداء حريك فوق املنصة ,فاإن هذه احلراكت ال
ختلو من املعىن أو الهدف ,اهنا متثل وحتىك ,فهيي عىل عالقة مبارشة ابلومه"(.)5
ويرى الباحث ان معلية التشفري اليت يقوم هبا املمثل تنمتي اىل خصوصية العرض املرسيح فضال عن الرتابط بينه وبني
احلياة ,فالتشفري هو معلية حياتية يقوم هبا لك انسان بنشاطاته داخل النس يج الاجامتعي لكهنا يف المتثيل عىل خش بة
املرسح تشرتط اش تغاالت فنيه مما يعين ان هناك إاشاكل نظري بني التشفري يف احلياة والفنون بشلك عام والمتثيل عىل
خش بة املرسح بشلك خاص وهذا الاشاكل ميكن طرحه ابلتساؤل الايت :أي تنوع او شلك من اليات التشفري ميكن
للممثل استامثرها يف اطار العرض املرسيح؟ ان هذا التساؤل ميكن الاجابة عليه ابن العرض املرسيح والمتثيل خيضعان
العراف اللعبة الفنية املتجسدة يف العرض والتشفري هنا عالمات مشفره عن التشفري يف الواقع أي يه معلية تداخلية
الباب تقول (أوبرسفيدل) " :لفهم وضع اخلطاب املرسيح ,ينبغي المتيزي بني أملشهدي والتخييل ,فهذا
تركيبيةَ .ويف هذا ِّ
ا َلخري يفرتض وجود َأفعال الكم متتكل لك قوهتا التخاطبية .فاذا َأقسمت الشخصية قائةل ( ُأقسم) فَان لالكهما داخل
ِ
 1كري ايالم  ,س ميياء املرسح وادلراما  ,مصدر سابق  ,ص –ص .34-33
 2عقيل همدي ,يف بنية العرض املرسيح بغداد  :مطبعة اسعد ,ص.41
 3كري ايالم  ,عالمات الاداء املرسيح ,مصدر سابق ,ص .13
 4ينظر َ :أوجينيو ابراب ,زورق من ورق  ,تر :قامس بياتيل  ,القاهره :الهيئة املرصية للكتاب ,2006,ص .68
 5ابفيس ,ابتريك ,الفضاء يف املرسح ,ص.82
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طرف الشخصية.
التخَيل لك قوته التخاطبية من حيث كونه قسم ,غري َأن امل َمثل ,ابلطبع ,غري َ
ملزم ابلقس ِّم املتلَفظ به من َ
واذا قال املمثل للمتَفرجني (اهنْ ضوا) ,فان َه س يخرج عن ْدوره" (.)1
ِومع أن نص املؤلف اذلي قام اخملرج بكتابته اإبتداء قد حتول اإىل نص جديد بعد تطوير منظومة العالمات داخهل فاإنه س ينتج
نص ًا مغاير ًا ليقع فعل التواصل مع املتلقي عن طريق شفرات يصنعها املمثل ,فاملمثل عندما يؤدي الشخصية فهو يس تعني
بشفرات هذه الشخصية ليمتثلها (يتبناها ويعمل من خاللها) ابالتفاق الضمين بينه وبني مجهور املتلقني  .ومن خالل أداء
املمثل ال جيري متثيل الشخصية حسب ,أمنا جيري متثيل احلدث ,والرصاع مبراحهل ,والفكرة ,ولك ما ميكن ان يتضمنه
الفعل املرسيح ويتسع هل يف العمل عىل فك شفرات النص من خالل تضمينه عالمات داةل تتيح هل اإماكنية التعاطي مع
الثغرات املتوافرة يف نص املؤلف من اجل تطوير الصورة املرسحية داخل العرض ,تكل الثغرات اليت قد ال يدركها سوى
اخملرج واملمثل حني الرشوع يف العمل ويعمل عىل االإفادة مهنا يف العرض)2(.
مؤرشات البحث:
 -1التشفري معلية حياتية تواصلية ,الغرض مهنا بث رساةل من املرسل وفكها من قبل املتلقي ,والعرض املرسيح كونه
احدى معليات التواصل فهو يبىن عىل عدد غري حمدد من الشفرات.
 -2يقع عىل عاتق املمثل كونه املرسل للشفرات يف العرض املرسيح ,الكثري من الاشرتاطات ,مهنا ان يكون عىل دراية
اتمة ابلشفرات الاجامتعية والثقافية والرمزية والاحيائية اليت تكون حمور الرساةل اليت يبهثا للمتلقي.
 -3اللغة (احلوار) وحدها قارصه عىل بث مجيع شفرات العرض ذلا يتحمت عىل املمثل جتيدها عرب الالقاء اىل افعال (شفرات)
.
 -4اداء املمثل يفرتض اتفاقا مضنيا مع املتلقي وهذا االتفاق هل قواعده ورساهل اخلاصة اليت تتشلك فلك مايلحق ابداء
املمثل من زي او اكسسوار وحىت املنظر والسينوغرافيا يس تطيع املمثل التعامل معها وتكوين شفرات خاصة فنية جاملية
داللية يف العرض.
 -5هناك الكثري من املقاصد مضمنه او مرمزه يقوم هبا املمثل ,ترسل اىل املتلقي فتتحول اىل معىن يعود اىل املقصد ال اىل
الفعل او القول املبارش ,ويه معلية تشفري خاضعة لس ياق بث الفعل ادلرايم.
 -6العرض املرسيح ليس واقعة حياتية امنا شلك فين خاضع مجلاليات النوع املرسيح ,ومعل املمثل هو تشفري فين لتشفري
الواقع ,وعليه يعمتد اخليال والصور امجلالية ,فالغاية ليست املعىن السطحي املبارش امنا مشاركة اخليال يف تكوين املعىن.
اجراءات البحث:
مهنج البحث :اعمتد الباحث مهنج الوصفي يف حتليل العينة.
ممتع البحث :املمثلون العراقيون يف العروض املرسحية العراقية
عينة البحث :الاداء المتثييل يف عرض مرسحية (روميو وجوليت يف بغداد)
اعداد واخراج :مناضل داود عن مرسحية (روميو وجوليت) للاكتب ولمي شكس بري
متثيل :سايم عبد امحليد ,مميون اخلادلي ,حيدر منعرث ,فوزية عارف ,ومجموعة اخرى من املمثلني.
ماكن العرض :املرسح الوطين العرايق.
 1حسن يوسفي ,املرسح والتداولية ,املرسح والتداولية ,املرسح ومفارفاته ,املغرب :مطبعة س يدي مكناس. 1996,
 2ينظر :اوبرسفيدل ,قراءة املرسح  ,تر :يم التلمساين ,القاهرة :مطابع اجمللس العىل للاثر ,همرجان القاهرة ادلويل للمرسح التجرييب ( , 1982 ,)6ص .26
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فكرة النص املعد:
فكرة النص املعد اليت قام هبا املعد اخملرج تمتسك ابصل حاكية روميو وجوليت الاصلية لكهنا يف الوقت نفسه تبحث عن
موقع الاكئن الانساين يف الوجود فالنص الاصيل نص مفتوح قابل للتاويل كام توجد فيه مناطق ثرية لبث الشفرات احمللية,
فمل يبق النص التقليدي للحاكية مثار اهامتم املعد امنا حتول الاهامتم الاكرب عىل بناء احلاكية املتخيةل فهناك فرق جوهري
بني الروية املرسحية الاصلية ورؤية اخمليال الشعيب وهبذا جنح املؤلف يف مقاربة قصة احلب بني روميو وجوليت يف نص
شكس بري اىل حاكية عراقية حملية تضج ابلكثري من مفارقات مابعد سقوط بغداد عام  2003واتكيده عىل اذلات الانسانية
مضن النسق الثقايف الاجامتعي ويف صلته العميقة مبا لك ما ميتكل من انسانية ,هذه الالتقاطه الناهبه من قبل املعد صنعت
ترس مية شلك الرصاع للقمي والاعراف والتقاليد وعالقاهتا املتغرية  .فاكنت عالقة روميو جوليت حاكية تمنو احداهثا ابفعال
جديدة وتقود احداهثا شلك جديد جيري يف بغداد املعارصة للحدث.
التحليل:
اعمتد عرض مرسحية (روميو وجوليت يف بغداد) بشلك كبري عىل اداء املمثل اليصال شفرات العرض فقد مت ازاحة
خشصيات النص الاصلية بعملية تناص مع خشصيات اجملمتع العرايق مما حتمت عىل اخملرج ان يقوم ابجراء موازاة تناظرية مع
الشخصيات الاصلية ففكرة العمل واحضة تتحمكها الرصاع بني عائلتني وهذه الازاحة تطلبت من اخملرج الاهامتم
ابلشخصيات اكرث من عنارص العرض الاخرى كونه يقدم شلك مغاير ومتناظر فتقدم هبذا الاداء وابذلات حوار
الشخصيات عىل مفردات الشلك الاخرى أي ان مه اخملرج اكن يف ايصال مضمون العمل كونه رساةل اجامتعية غايهتا نبذ
التعصب الطائفي وهنا يبدا التشفري يف خصوصية حملية غادرت الشلك العام لبنية النص الاصيل للمرسحية ذلا جاء تركيب
الشفرات الادائية متساوقة مع هذه اخلصوصية احمللية فاحلوار بين عىل اللهجة العراقية ادلارجة وكون اللهجه ادلارجة تتنوع
يف مناطق العراق بتنوع جغرافيته واثنياته فقد مت تشفري احلوار عن طريق التشفري املوجود اصال يف اللهجه احمللية ,وهذا
مانلحظه يف معظم حوارات العرض فااللقاء واحلوار هو تشفري داليل اليصال هوية وانامتء الشخيات وكام يف املشهد الاول
من العرض حيث يدخل اىل خش بة املرسح مجموعة من الشخصيات يتبني اهنم يف خصام وجشار:
خشصية (ماركيش يو) صديق (روميو) يسحب املسدس صوب (اتيبالت) شقيق جوليت.
ماركيش يو - :اكتكل وهللا ..اكتكل
يرد عليه (اتبياليت) شاهرا مسدسه
اتبياليت - :اقتكل ..جبان
من احلوار والقاء الشخصيات يتبني التشفري الثقايف والاجامتعي ادلاليل ملرجعيات الشخصية عن طريق تشفري مفردات
احلوار واسلوب القائه ويه مرجعيات حملية يس تطيع املتلقي العرايق فك شفرهتا بسهوهل عن طريق احالهتا اىل اجلغرافية
احمللية واىل الانامتء ,فيعرف املتلقي اىل أي فئه من اجملمتع ينمتي روميو واىل أي فئة اخرى تنمتي جوليت .وبعد حتديد
مرجعيات الهوايت تكون غاية اخملرج كشف طبيعة الرصاع القامئ بني املتخامصني واس بابه ,فيلجا اخملرج اىل التشفري الرمزي
وهنا ايضا عن طريق حوار والقاء املمثلني.
وادل روميو - :لو تنطبك السامء عىل الارض مننطهيا
وادل جوليت - :ليش وكل ليش  ...مو الساكن (املقود) ماليت
وادل روميو - :بس املركب احنه بنيناه
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وهنا بنيت الشفرة الرمزية يف اداء اللممثل لكشف اس باب الرصاع بني الشخصيات جفاء التشفري الظمين يف احلوار والالقاء
لكشف عن من يريد السلطه ومن هو احق ابس تالم السلطه وادارة دفة البدل ويه تشفريات حملية تعمتد املضمون يف
بناهئا اكرث من كوهنا تعمتد عىل الشلك الفين العام وهنا يرى الباحث ان املمثل مميون اخلادلي وكذكل املمثل حيدر منعرث,
قد جنحا يف التعامل مع طبقات الصوت يف معلية اداء والقاء احلوار ليجعاله متوافقا مع الطبيعة احمللية العراقية .فالرصاع
حتول من النص الاصيل لشكس بري بني العائلتني (عائةل روميو وعائةل جوليت) اىل رصاع حميل عرايق سببه من يتسمل
مقاليد السلطة يف البدل ,وما سبب فشل عالقة (روميو وجوليت) الا نتيجة لهذا الرصاع ادلائر بني فئتني من اجملمتع تطمح
لك واحدة مهنا يك متسك ابلسلطة.
وقد متثل التشفري الاحيايئ يف املشهد اذلي جيمع بني الغريب (ابرس) ووادل جوليت حول زواجه مهنا ,فهذا الغريب هو
اذلي حياول تعزيز اخلالف بني العائلتني او الفئتني املتصارعتني ,ويه دالةل واحضة ان الغرابء مه من دخلو بني ابناء الباد
لتفريقهم ,فتعزز هذا التشفري بطريقة تعامل الشخصيات مع الزي فاداء ابرس بتعامهل مع الزي يعطي احياء ان هذه الشخصية
التنمتي اىل طبيعة اجملمتع العرايق فضال عن طبيعة القاء احلوار ونوعه ,حيث متزي حوار خشصية وادل جوليت ابللهجة العراقية
ادلارجة ,يف حني نرى ان حوارات ابرس اكنت ابللغة العربية الفصحى ,وهو تشفري احيايئ ان املتحدث الينمتي اىل جغرافية
املاكن امنا هو غريب عنه واحلوار التايل يوحض هذه الشفرة الاحيائيه ,وجاء هذا احلوار عىل النحو الايت:
ابرس - :بزوايج من جوليت سوف يزداد ماكل.
وادل جوليت  - :الفلوس مو لكيش ابرس  ...هاي جوليت  ...تعرف ش نو جوليت؟
ابرس  - :اعرف ,كذكل اان ماهد يف سبيل هللا  ...يه تترشف يب  ...وانت سوف تكرس هلم خشوهمم.
ومن خالل التشفري الثقايف يس تطيع اداء املمثل ان يثري اخمليةل يف بناء الشفرات الالحقة عرباملزج بني املريئ والالمريئ
لتحفزي هذه الشفرات ففي املشهد الثاين وهو يؤدي رقصة برصية ,واكن يرتدي زي برصي ,نرى خشصية روميو قد ارتدت
الزي اخلاص اذلي يش هتر به ساكن مدينة البرصة والبحارة عىل وجه اخلصوص ,فاكن للزي دالةل مبارشة تؤكد انامتء روميو
للجنوب العرايق ,ان طبيعة الاداء المتثييل قد وفق اىل درجة كبرية يف الكشف عن تشفري ثقايف من خالل اتقان احلراكت
املرتبطة خبصوصية الرقصة البرصية ,وهذا ما يريد الباحث تأكيده ,اي ان املمثل قد صاغ اداؤه عىل وفق معطيات مشهدية
ومعرفية بطبيعة حراكت الرقصة .فهنا العالقات بني الشفرات والقوة التعبريية لهذه العالقات ودلت دلينا قراءات عن الرصاع
حبسب ما يودل عند املتلقي من معىن من خالل ربط العالقات بني ثقافته وبني جذور هذه الشفرات.
اما يف مشهد اذلي جيمع وادل روميو بوادل جوليت لتحديد من هو املترضر ومن هو الاقدر عىل الاس مترار ,فقد اكن
الاداء يف هذا املشهد حيمل شفرات اتويلية حتيل اىل املايض (قبل سقوط بغداد) وتربط مع احلارض العرايق اذلي يكتنفه
الغموض والفوىض:
وادل روميو - :اس نني طويةل واين خمتنك  ..اريد اتنفس اريد اراتح ميصري اريد اغري.
وادل جوليت :اتغري جدلك ميفيدك ..ايل يقود اين ..ايل يغري اين مو انته.
هذه الشفرة التاويلية يه شفرة فرعية اشارة اىل شفرة اخرى اندمتا مع بعضهام لتكون القراءة لهذا املكون الصوري وهنا
معلية مزج بني الواقع واخليال الواقع املرفوض واحلمل اذلي ينبذ لك يشء هل عالقة ابحلرب ,فدالالت اداء وادل روميو عرب
امياءاته وحراكته تشري اىل ان فئته قد عانت الكثري قد سقوط بغداد بسبب نظام متسلط ,اما اداء وادل جوليت فهو دالةل
عىل ان من قام ويقوم ابلتغيري دامئا مه ,ان الشفرة هنا شفرة مركبة جتمع لك العالقات عرب املزج بني املفردات ,اذلي ينطلق
منه صانع العرض اخملرج لتحفزي خميةل املتلقي ,ابعطاءه شفرات تقود اىل دالةل (اس باب الاهنيار) ومن مث يقوم املتلقي
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ابس تحضار الالمريئ مللء الفراغ اذلي حييط بتشكيل احلركة وردم الهوة بني ما حيتاج اليه املكون الصوري ,من َأثر حتفزي
اخمليةل لتمكةل املكون الصوري املادي .ان تمكةل (الالمريئ) للمكون الصوري للعرض (املريئ) يعمتد عىل ربط دالةل بني
النص والصورة ,من خالل شفرة يصنعها املمثل لرتبط ادلال املادي ابملدلول اذلهين.
من اجلدير ذكره يف هذا الس ياق ,ان هذا العرض قد مت عرضه ايضا يف دول اجنبية ختتلف فهيا اللغه واملرجعيات الثقافية
والاجامتعية ,وبربط الاداء واملكون الصوري للشلك العام للعرض ,يرى الباحث ان التشفري ادلاليل قد ارتكز بشلك
كبري عىل املضمون ومل هيمت ابليات الشلك ,ذلا ومبقارنة بس يطة بني مرجعيات اجملمتع العرايق ومرجعيات ادلول الغربية اليت
عرض فهيا العمل ,يكون التشفري ش به معطل وميكن للمتلقي الاجنيب التقاط شفرات بس يطة من الاداء المتثييل ويه
الشلك املغاير للنص الاصيل عن طريق الزي والغناء وادليكور ,يف حني تتعطل اللغة اليت اليفهم تشفرياهتا سالفة اذلكر
يف التحليل ,من هنا نصل اىل ان التشفري ادلاليل للعرض والاداء المتثييل يكون بعالقة مضنية يشرتك فهيا املمثل واملتفرج
معا واذا ضعفت معطيات هذه العالقه ضعفت ابلتايل التشفريات ادلاللية لالداء والعرض املرسيح معا.
النتاجئ ومناقش هتا:
 -1للحوار وطريقة القاء املمثل النصيب الاكرب يف معلية بث الشفرات يف هذا العرض .فاعمتد الاداء عىل تشفري اللهجة
وطريقة القاء احلوار يك يس تطيع املتلقي (احمليل) فك شفرة مرجعيات الشخصية الايدلوجية والاجامتعية.
 -2حلركة وامياءات املمثل بناء تشفريي متعدد فهيي احاالت اىل املس توى الثقايف والنفيس والاجامتعي للشخصية ,كام اهنا
تسهم يف تعزيز الفعل ادلرايم ودفعه حنو الامام ,فمكية احلركة وادلفق الاميايئ يعد منظومة تشفري تكشف عن ادلالالت
املنظوية عربها.
 -3يعد التعامل املمثل مع الزي والاكسسوار نسق تشفريي حيدد مرجعيات وانامتء الشخصيات فللك زي الية تعامل يقوم
هبا املمثل متثل منطا انسانيا حمددا.
 -4تتوحض دالالت التشفري الرمزي والتاوييل عرب عالقة املمثل مع مجمل عنارص العرض املرسيح ,فاداء املمثل حني يتشالك
مع الفضاء او ادليكور يبث احياءا دالليا مشفرا لطبيعة املاكن فضال عن ما يتوارى من افاكر داخل النسق.
 -5اعامتد العرض عىل الشفرات احمللية وخاصة احلوار (املضمون) عطل من دالالته الشلكية الصورية ,ونس تنتج من ذكل
ان التشفري الادايئ يكون غري فاعال يف ايصال دالالته حني يقدم هكذا نوع من العروض اىل متفرج اجنيب .ذلا جيب
الاهامتم ابلتشفري الادايئ للشلك والصورة واجلسد ,يك يسمح للك املتفرجني من فك شفرات العرض.
املصادر:
 -1امحد ,اإبراهمي ,انطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر ,ط ,1بريوت :منشورات الاختالف ,مطابع ادلار العربية للعلوم . 2008 ,
 -2اديث كريزويل ,عرص البنيوية من ليفي شرتاوس اىل فوكو ,ت :جابر عصفور ,بغداد  :دار افاق عربية للصحافة والنرش.1985 ,
 -3أن روبول جاك موشالر  ,التداولية اليوم (عمل جديد يف التواصل)  ,تر  :س يف ادلين دغفوس ,بريوت  ,دار الطليعة للطباعة والنرش
,ط. 2003 , 1
 -4ان اوبرسفيدل ,قراءة املرسح  ,تر :يم التلمساين ,القاهرة :مطابع اجمللس العىل للاثر ,همرجان القاهرة ادلويل للمرسح التجرييب (,)6
. 1982
َ -5أوجينيو ابراب ,زورق من ورق  ,تر :قامس بياتيل  ,القاهره :الهيئة املرصية للكتاب.2006,
 -6ابتريك ,ابفيس ,الفضاء يف املرسح ,همرجان القاهرة ادلويل للمرسح التجرييب ,القاهرة.2005 ,
 -7بيار غريو ,عمل االإشارة  -الس مييولوجيا  ,تر :منذر عيايش  ,تقدمي  :مازن الوعر ,دمشق  :دار طالس لدلراسات والرتمجة والنرش
. 1992,
73

راسل اكظم عوده............................................................................................................ التشفري ادلاليل الداء املمثل يف العرض املرسيح العرايق

. 1996 , املغرب,  مطبعة س يدي مكناس, املرسح ومفارفاته,  املرسح والتداولية,  حسن يوسفي-8
1991 ,دار توبقال للنرش,  ادلار البيضاء,  املغرب1ط,  فريد الزايه:  تر,  عمل النص, جوليا كريستيفا-9
. 2008 ,  املنظمة العربية للرتمجة:  بريوت,  طالل وهبة:  تر, اسس الس مييائية,  دانيال, تشاندلر-10
.1994 ,1 ط,  املؤسسة العربية لدلراسات والنرش:  بريوت,  سعيد الغامني:  تر,  الس ميياء والتأويل,  روبرت شولز-11
.1986, دار الياس العرصية: القاهرة, ) انظمة العالمات يف اللغة والادب (مقاالت مرتمجة, سزيا قامس-12
.1994 ,  دار الطليعة الدبية للطباعة والنرش, بريوت,  أمحد خليل: تر,  القراءة, النظر, السمع, لكود ليفي شرتاوس-13
.1992,  املركزالثقايف العريب: بريوت,  رئيف كرم:  تر, 1 ط,  س ميياء املرسح وادلراما, كري ايالم-14
. , عالمات الاداء املرسيح,  كري ايالم-15
. 2008 ,  جامعة وهران, اجلزائر, 1ع,  مةل دراسات أدبية,  املرجعية اللغوية يف النظرية التداولية,  عبد احللمي عيىس-16
. 1985 , النادي الاديب الثقايف: جدة,  اخلطيئة والتكفري,  عبد هللا محمد الغذايم-17
. , مطبعة اسعد:  يف بنية العرض املرسيح بغداد, عقيل همدي-18
. 2000 ,  بريوت,2 ط,  ادلار البيضاء,  املركز الثقايف العريب,  دليل الناقد الاديب,  ميجان الروييل واخرون-19
.1997 , وزارة الثقافة: دمشق,  اومري كوريه: تر,  دراسات س مييائية, س ميياء براغ للمرسح,  مجموعه من الباحثني-20
Research Summary:
Summary Search Alachtgalat process semantic encoding carried out by the actor inside the theater to
deliver the intellectual sense, and social, as well as the aesthetic to the recipient, the fact that the code
is the function is operated relationship in accordance with the prior intent to deliver the implications
of a particular intent, too, and the fact that encryption is the best way to transfer messages in system
theater, where should the actor that has the ability to create images (sensory) or intellectual new in
human consciousness on the basis of conversion of impressions collected from reality and re technically
formed inside the theater, allowing the recipient to arrange these marks to obtain the meaning that lies
in them. So he came to answer the question follows: How can the representative of the performance
today produces blades recipient can then decode the implications, understand and communicate with
them.
Search section according to the following: where identified the problem of the research and its
importance and its objectives and its borders and then the investigator should define the term blades
in order to correct the search, then the theoretical framework came across two sections: the first, for
semantic encoding and most prominent divisions theorists of the encryption process and the
relationship of the code give indications. The second section dealt engage in semantic of the blade in
the work of actor and how to establish a cipher. Find out after the set indicators can be a tool for the
analysis of the sample. And then came the analysis in which the researcher eating a play (Romeo and
Juliet in Baghdad) Sample. analysis. After analysis of the number of search results the most important
output: - (for movement and gestures actor Representative building Chwira are references to a multicultural, psychological and social level of the character, they also contribute to enhancing the dramatic
act and push it ahead). Then a list of sources relied upon in the search and finally the title and abstract
in English
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