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ملخص البحث
يعد النسق املضمر واحدة من الانساق الثقافية التي تكون حاضرة في النص والعرض املسرحيين
على حد سواء وقراءة النسق املضمر ال يمكن ان تتم بدون مرجعيات معرفية سواء اكانت سمعية ام
بصرية فضال عن املرجعيات التاريخية والابعاد الطبيعية والاجتماعية والنفسية للمجتمعات والافراد.
حاول الباحث عبر بحثه هذا ان يركز حول محور الاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر في العرض
املسرحي ،وتحديد ماهية النسق املضمر ،فقد تناول في إلاطار املنهجي :مشكلة البحث :التي تركزت في
الكشف عن الخطوط العامة واملالمح الرئيسة في الاشتغاالت الجمالية التي تصطبغ بها الانساق املضمرة
ليثير تساؤال بحثيا عن ماهية تلك الاطر والحدود لالنساق املضمرة في خطاب العرض املسرحي .ثم عرج
الباحث على اهمية البحث وهدف البحث ثم تطرق الباحث الى حدود البحث الزمانية واملكانية
واملوضوعية ليختم بمصطلحات .اما الاطار النظري فقد تحدد في مبحثين اذ كان املبحث الاول تحت
عنوان (مفهوم قراءة النسق املضمر) ،اما املبحث الثاني تحت عنوان (تشكل املعنى في النسق املضمر)،
ثم تطرق الباحث الى املؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري.
اما اجراءات البحث فقد تحدد في إجراءات البحث فقد تناول الباحث مجتمع البحث وعينة
البحث الذي تمثلت بمسرحية (مكاشفات) ،ثم تطرق الى منهج البحث ثم اداة البحث بعدها ليقوم
الباحث بتحليل عينة بحثه وفي النتائج الاستنتاجات والتوصيات واملقترحات ثم املصادر.
املقدمة:
ان الخطاب املسرحي خطاب متعدد الاوجه يتنقل بين الشكل واملضمون عبر انساق تعبيرية تمتزج
فيها اللغة والحركة والتقانة لتشكل مفهومات جمالية تقدم صورة تجمع ما بين الظل والنور وهما
ثنائيتان معرفيتان مرتبطتان بمفهوم الجمال الذي يحول الصورة من الطبيعة الى املنجز الابداعي.
يعد الخطاب واحدا من عناصر العرض املسرحي سواء اكان هذا الخطاب معرفيا او لغويا او تقنيا،
وهو يتشكل عبر تعالقات وتشاكالت تهيمن على خطاب العرض وتكشف عن اتجاهاته واساليبه وتساهم
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في تحفيز مخيلة املتلقي نحو اكمال او تفسير او تحليل محتوى العرض بوساطة الصورة الجمالية مبتغيا
تحقيق الهدف املنشود من الخطاب الجمالي.
لقد اكد ارسطو بان هناك ثالث مكونات اساسية للجمال وهي "الكلية والتآلف والاشعاع او النقاء
املتألق"(عبدالحميد ,ص .)51اذ ان تلك املكونات تعطي للعرض خطابا متوازنا ومتناغما ،ويبدو ان
لذلك الخطاب انساق مضمرة تقع بين ثنايا العرض املسرحي ،وتلك الانساق املضمرة تتواجد بعدة
اشكال ،قد تكون لغوية تتصف بالحوار او حركية لها عالقة باملمثل او تقنية تتوزع ما بين تشكالت
السينوغرافيا بصريا وجماليا ،غير انها تعد كشفا للتاريخ سواء اكان سردا او عرضا او لوحة او اي منجز
ابداعي معتمدا على (التفسير /التأويل) ،لفك شفرات ذلك النسق عبر جمالياته املنتشرة في ثنايا عناصر
العرض املسرحي.
ويحاول الباحث عبر تلك العناصر الجمالية املنسجمة مع الانساق املضمرة في خطاب العرض
املسرحي ،ان يكتشف الخطوط العامة واملالمح الرئيسة في تلك الجماليات التي تصطبغ بها الانساق
املضمرة ليثير تساؤال بحثيا عن ماهية تلك الاطر والحدود لالنساق املضمرة في خطاب العرض املسرحي؟
وعن ماهية ابعاده الجمالية؟ وعليه اختار الباحث عنوان بحثة( :الاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر
في خطاب العرض املسرحي .مسرحية مكاشفات انموذجا).
وتأتي اهمية البحث في انه يتناول مفهومات متعددة في قراءة خطاب العرض املسرحي على وفق
املناهج والاتجاهات النقدية الحديثة متوسما منطلقات التفسير والتأويل للوصول الى جماليات النسق
املضمر في العرض املسرحي ،كما انه يفيد الدارسين والباحثين في املجال النقدي بشكل خاص واملسرحي
بشكل عام وطلبة كلية ومعاهد الفنون الجميلة والفرق املسرحية واملؤسسات الفنية.
كما ويهدف البحث الى :تحديد اطر وحدود اشتغاالت النسق املضمر في خطاب العرض املسرحي
فضال عن ابعاده الجمالية.
وتتشكل حدود البحث من الحد الزمني :عرض مسرحي عراقي قدم عام  .5102والحد املكاني :مسارح
بغداد .والحد املوضوعي :اختيار مسرحية (مكاشفات) ملؤلفها :قاسم محمد ،ومخرجها :غانم حميد ،ومن
تمثيل :ميمون الخالدي وشذى سالم وفاضل عباس.
وان سبب اختيار العينة كونها تتالءم وطبيعة البحث على وفق تعدد قراءاتها النقدية بما ينسجم
والاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر في خطاب العرض املسرحي.
أ -الجماليات:
لغويا" :ترجم اصطالح الجماليات عن الانكليزية ( ،)Aestheticبأنه جمالي ؛ فنى محب للجمال؛
وب ل َ
َْ ُ
لجمال" (البعلبكي ,ص.)92
مصمم لناحية جمالية ؛ منس ٌ ِ
ويعرف (اللو) الجماليات على انها " علم موضوعي وذاتي في نفس الوقت ودون انفصال ان تعتبر ان
قوانين الجمال ليست خاضعة للمفكر فيها وال بالشخص الذي يفكر فيها ،بل هي عبارة عن عالقات بين
الجانبين"(اللو ,9252,ص.)1
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ويعرفه (بومجارتن) على انه "فرع من فروع الفلسفة يعرف باسم (الاستطيقا  ،)aestheticsوحدد
موضوعه في تلك الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخيال الفني وهو منطق يختلف كل
الاختالف عن منطق العلم والتفكير العقلي"(مطر ,ص.)55
التعريف الاجرائي للجماليات:
هي علم موضوعي وذاتي في نفس الوقت يدور حول منطق الشعور والخيال الفني بين جانبين هما
املرسل واملستقبل.
ب  /تعريف مصطلح (النسق املضمر).
النسق املضمر كما تشير املعاجم العربية ترتبط داللته بـ(إلاضمار) و(إلاخفاء) من (أضمر ألامـر
ً
أخفاه) ولكن هذا إلاضمار ال يعني تغيب املضمر أو إنهاء وجوده .كما ان الاخفاء قد يكـون مقـصودا وقـد
ً
ال يكون كذلك ،وفي النسق الثقافي كثيرا ما يكون إلاضمار غير مقصود؛ ويحتفظ املعنى املـضمر بوجـوده
ً
ً
مستترا مدلوال عليه من السياق الكامل" (الشرع ,ص.)623- 623
وتعرف على انها "اسم يطلق على أي جميلة مضمرة يمكننا استخالصها من القول ،واستنتاجها من
محتواه الحرفي عبر التوفيق بين معلومات ذات وضع متغير من داخل القول ومـن خارجه ،ويتصف
الاستدالل كونه يفضح املحتويات املضمرة بكافة أنواعها" (يربرات ,9222 ,ص.)63
كما عرفها (فوكو) على انها "تعد فكرا قاهريا قسريا ،وعالقات تستمر وتتحول ،بمعزل عن الاشياء
التي تربط بينها" (علوش ,ص.)955
التعريف الاجرائي للنسق املضمر:
هي ما اختفى بين ثنايا الخطاب ولم تكشفه اللغة بشكل مباشر وتحتاج الى الاستدالل عليه لفضح
محتوياته املضمرة إلعادة قراءة الخطاب املسرحي.
الاطار النظري
املبحث الاول :مفهوم قراءة النسق املضمر
يشير النسق املضمر في العرض املسرحي الى فعل التأويل ال بوصفه موضوعا بحد ذاته بقدر ما هو
عملية اكتشاف كوامن النص او العرض املسرحي ،اذ تأتي الشفرات الثقافية والفنية كتشكالت غير
معلنة لتوجيه املؤول نحو الانساق املضمرة أو الدالالت الضمنية ،وهذا يعني ان هناك عالقة تباطنية
بين التأويل كإجراء نقدي وبين تعددية املعاني التي يكشف عنها النص والعرض املسرحي كما هو الحال
في املعنى الحرفي واملعنى املجازي ولذلك يرى (ريكور) ،بأن الكشف عن الانساق املضمرة أو املعاني
املستترة البد ان تكون بمنهجية تأويليه اي.
قراءة ملعنى محتجب في نص معنى ظاهر ,الا ان مهمة هذه (الهيرمنيوطيقا) ,ان تظهر ان الوجود
ال يأتي الى الكالم والى املعنى والى التفكير الا بأجراء تغيير مستمر لكل املعاني التي تظهر في عالم
الثقافة ,فالوجود ال يصبح ذاتا انسانية وناضجة الا اذا امتلك املعنى الذي يبقى في الخارج اوال وفي
الاعمال وفي املؤسسات وفي الصروح الثقافية حيث صيرت موضوعية ,وهذا ناتج عن الزمن الذي
صير املعنى الذاتي نصا موضوعيا حيث يكون (الغيرية) في تخارجها وموضوعيتها املشخصة للمؤول
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في اثناء الفعل التغييري الذي يحاول ربط النص او العرض املسرحي بالعالم الثقافي املؤول( .ينظر:
ريكور ,ص.)11
لقد اصبح التركيز على فعل املؤول واقعا جليا في خطاب التأويل للكشف عن الانساق املضمرة
للوصول الى املعاني املتعددة بوصفها محاولة الستخراج املعاني عبر ممارسة فعل التأويل للنصوص
الادبية والفنية والكشف عن بنيتها الداخلية واملعرفية عن طريق البحث عن الحقائق املضمرة في تلك
النصوص عبر رؤية للنص او للعرض املسرحي في اطار عالقته التاريخية واستبعاد معنى املؤلف بوصفه
املعنى القصدي ،فليس هناك من معنى للمؤلف ،بل هناك معنى للنص ينكشف عبر املمارسة التأويلية
التي تناولت ايجاد الحركة التاريخية للنص بفعل اتحاد الافق الذي صاغه (غاديمير) ،بمعنى اتحاد
(الغيرية) النصية بأفق املؤول ،وفعل الانصات الذي يمارسه املؤول في لعبة التاريخ ،ليكشف عن سياقه
الخاص ،هكذا صاغت التأويلية فلسفتها للفهم والناتج عنها (املعنى) ،عبر ما يفصح عن النص املسرحي
الذي يصغي اليه املؤول .لقد حاول (فلهلم دليتاي) ان يحقق طريقا واضحا لفهم املعنى اطلق عليه
(الحلقة الهيرمنيوطيقا) التي تعني "لفهم املعاني املضمرة ألجزاء اي وحدة لغوية يجب ان تقترب من هذه
الاجزاء لفهم مسبق للمعنى الكلي مع العلم انه ال يمكن معرفة معنى الكل الا اذ عرف معاني اجزائها
املكونة لها"(برامز ،ص .)55اذ يبدو ذلك جليا عبر نقده للخطاب املسرحي وانه يفهم الدراما املسرحية
بوصفها "حاله متطرفة تجعل من حدود الفهم في متناول النظر ،وتلك الحدود يتضمنها اسلوب العرض،
فالنص او العرض املسرحي يشكل نموذجا داخليا قد ال يكون في تسلسله من حيث الترتيب الزمني ومع
هذا نستطيع ان نفهم تسلسله الخطي اثناء القراءة او نسمعه داخل الزمن"(الينور ،ص. )52
وهذا يفيد ان تأويل قراءة اي نص مسرحي فأنها تتحايث مع وجوده في باملؤول في الحياه بقدر ما
استطيع تحقيقا لنظرة فوقية موجودة لكل املشاهدة ولكن ال يوجد لدي غير الهيكل ،اما ادراك الكل
فاني اقترب من خالل تجميعه في ذاكرتي ،بحيث تعتمد كل اللحظات التي تتواصل معا في وحدة
واحدة(،ينظر :الينور ،ص.)57
الن الدراما مثل الحياة لها عالقة بذواتنا وبالتجربة الشخصية للمؤول فالدراما خالف كل الاشكال
الفنية" ،وهي قاعدة الفن الذي يدنوا كثيرا من الظروف التي يجب ان نفهم من خاللها تجربتنا الذاتية،
التي تهرب منا وقت حدوثها ،كل لحظة تتعر ض للحظة الانفصال عن اللحظة الاخيرة" (الينور ،ص.)57
ويحيلنا خطاب التأويل عن النسق املضمر في النص او العرض املسرحي الى فتح الافاق الذاتية للمؤول في
سبيل اكتشاف املعاني املحتملة في الخطاب الدرامي عبر انتقاء اطر الفهم والتأويل بفعل السياقات
املتعددة للشفرات الاجتماعية او ما يسميه (ايكو) باملواضعات ألايقونية التي تعتمد على نمط التبدل
الحاصل بين كلمات النص وما يحصل في تجسدها على خشبة املسرح من خالل العرض اذ "يظهر الش ي
اوال كونه شيئا حقيقيا ندركه ،ثم يتحول الى عالمة تشير الى ش يء اخر او مجموعة من الاشياء" (سوزان،
ص .)42-49وهذا يعني ان "احتماالت املعنى املتعددة ألي عرض مسرحي ال يمكن رصدها الا في اطار فهم
دور القارئ او املؤول داخل بنية العرض املسرحي ،ال في اطار العالقات املتشابكة بين عناصر هذا
العرض" (سوزان ،ص .)49الذي يفض ي الى مجموعة من الانساق العالمية املتعددة والتي يمكن من
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خاللها فهم العرض وطرائق انتاجه وصوال الى انساقه املضمرة التي يقدمها الى املؤول /الناقد ،وهذا يعني
ان لكل عرض مسرحي انساقه املحتملة من املعاني املتفاعلة مع املؤول ورصيده الثقافي والاجتماعي
والفني للكشف عن النسق املضمر في العرض املسرحي .اذ تأتي الشفرات الثقافية والفنية كتشكالت غير
معلنة لتوجيه املؤول نحو الكشف من الانساق املضمرة او الدالالت الفنية في خطاب العرض املسرحي.
املبحث الثاني :تشكل املعنى في النسق املضمر
يتشكل املعنى في النسق املضمر في النص والعرض املسرحي عبر اثباتات موضوعية تتأتى عن
القراءات او املقاربات النقدية النابعة من تاريخية /سوسيولوجية ،والتي تمسكت بعناصر التحليل
التقليدية (املؤلف  /السياق  /النص) تاركة عنصر املؤول القارئ والذي يعد الظاهرة الاجتماعية
والجمالية عبر الاثر الذي ينتجه الفن والادب في القارئ  /املؤول ،بوساطة الانتاج والتلقي النساق العمل
الفني والادبي فـ"جمالية التلقي تجهر بعقدتها التأويلية وتتموقع في حقل علوم املعنى( ،)...ان التأويل من
منظور جمالية التلقي يتطلب باألحرى ان يهمش الناقد  /املؤول على مقاربته الذاتية باعترافه باألفق
املحدود لوضعه التاريخي" (املنصف ،ص.)77
وعلى هذا الاساس تصير العالقة بين النص املسرحي او العرض املسرحي املؤول خاضعة ملنطق
املعضلة والحل والسؤال والجواب ،اذ يكون النص جوابا عن سؤال ،فاملؤول ال يدرك من النص سوى
ما يعنيه البعيد.
ان جواب النص عن سؤال القارئ ال يكون دائما كافيا ،فالنص او العرض املسرحي يطرح اسئلته
التي تتطلب بدورها جواب القارئ  /املؤول عنها وينتج عن ذلك ان منطق السؤال والجواب يتمظهر في
شكل حواري ،او في شكل الدائرة الهيرمونتيكية ما دام الامر يتعلق بسيرورة تأويلية ولذلك فان فهم
النص او العرض املسرحي يعني فهم الانساق الداللية التي يجب على املؤول ان يكشف عنها عبر تحديد
افاق الاسئلة والاجوبة التي تشكل في نهاية الامر خطابا جديدا بالنسبة للمؤول الذي يتبنى تأويال جديدا .
ان منطق السؤال والجواب يجعل من النص الادبي والفني توليفة من (الحوافز) ،او مجرد امكانية
فرضية يلزمها لتتحقق وتصبح خطابا منتجا ،اسهام املؤول القارئ ،اي ان فعل القراءة هو الذي يخرج
العمل الادبي والفني من حالة الامكان الى حالة الانجاز ،ذلك ان تصور جمالية التلقي تعتمد على تطبيق
اساسين ،الاول هو النص الادبي او املسرحي كما ابدعه املؤلف ـ او العرض املسرحي او كما ابدعه املخرج،
اي كيفية فرضيه ،والثاني جمالي ،وهو تلقي القارئ  /املؤول ،ذلك ان بنية العمل الفني تحتاج الى قارئ
ليحققها لتكتمل صفة انتاجية الدالالت الكامنة او الانساق املضمرة ،التي تحتاج الى دينامية قرائية /
تأويلية الكتشافها وتحويلها من نطاق الكامن الى فعل التحقق ،فالنص او العرض املسرحي ال يحمل في
ذاته داللة جاهزة وثابتة ونهائية بل يكتب داللة جديدة لكل قراءة مؤولة اذ " يتشكل معنى النص في
تجدده الدائم ،معنى متجدد هو نتيجة تطابق واتحاد عنصرين :الافق الجمالي املفترض في العمل او
(السنن الاولى) ،وافق التجربة املفروض في التلقي (او السنن الثانية)" (الغالي ،ص.)01
اذ ان لكل عرض مسرحي ،ونص ادبي تحايثات معلنة ،فلكل منها افق انتظار تظهر عبر بعض
العالمات او الاشارات الظاهرة او الكامنة ومن الاحاالت الضمنية او الاحكام باملحيط والسببية
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الاجتماعية املألوفة يكون املؤول مهيا من قبل لتلقي وبطريقة ما ،وهذه الحالة من التهيؤ القبلي هو ما
يطلق عليه افق انتظار القارئ ،ذلك ان كل عرض مسرحي جديد يذكر املؤول بعروض من نفس الاتي.
ويخلق توقعا معينا بدايته ووسطه ونهايته بحسب الشعرية الارسطية التقليدية ،اذ يتشكل افق الانتظار
بحسب راي الباحث من اربع سمات اساسية وهي ،معرفة املؤول املسبقة بخصوصية العرض املسرحي
وشفراته مثل قصص الحب في املسرحيات الرومانسية وكذلك تجربته الخاصة في اتجاه معين ،فاملؤول
الذي يعتمد على نوعية العروض الواقعية سيؤول العروض امللحمية (البريختية) من منظور ذاتي خاص.
ويعتمد اكتشاف النسق املضمر ايضا على تجربة املؤول وحصانته الثقافية والفنية الذي يشمل
اشكال وثيم العروض السابقة التي تلقاها ،فاملؤول يقارن ويحايث بين الاعمال الشكسبيرية مثال وبين
العروض املحلية التي تحاكي تلك العروض او تستمد بعض اشكالها ومضامينها ،وهكذا يستمر املؤول في
الكشف عن النسق املضمر عبر الفرق الواضح بين التجربة الواقعية واملتخيل  /املرئي ،وبعبارة اخرى
بين اللغة العلمية واللغة الشعرية التي ينتجها العرض املسرحي من العالمات (مسموعة  /مرئية) تتحد
عبر متتاليات نسقية (كودات) مشفرة وفنية رمزية.
هذه الانساق تتواشج مع الانساق الاخرى التي يبثها خطاب العرض املسرحي ،اذ تكشف عن
الانساق املضمرة للعرض املسرحي عبر الاستثمارات القيمية التي تتخلل مضامين الخطاب واشكاله
املرئية ويتضمن املواقف املرتبطة بالنظام الاجتماعي  /والسياس ي التي يفترضها املؤول بان الشخصيات
املسرحية تتحرك ضمنه ويمكن تسميته بالنسق القيمي لشخصيات العرض املسرحي وكذلك النسق
التركيبي  /التحليلي الذي يرصد العالقة السببية بين الاحداث الدرامية من اجل تغيير مواقف
الشخصيات بإزاء املواقف ألايديولوجية املعلنة وتماسك النظام الاخالقي وكذلك النسق التركيبي /
السيميولوجي ،الذي يرصد الافعال او الاحداث بالعرض املسرحي وهذه الانساق تعمل للكشف عن
احتماالت النسق (الانساق املضمرة) للعرض املسرحي.
مؤشرات إلاطار النظري
 .0ان اكتشاف النسق املضمر في العرض املسرحي واشتغاالته التأويلية يعتمد على العالمات (الكودات
الثقافية) املتغيرة واملتحولة بدء من الحكاية وشكل العرض املسرحي والذي يحتاج الى دينامية
قرائية وتأويلية الكتشافها.
 .5الانساق املضمرة في العرض املسرحي تعيد بناء السلسلة التأويلية التي تفض ي الى املعنى الغائب
انطالقا من املعاني واملضامين الاكثر وضوحا وصوال الى الطبقات الداللية الاكثر تواريا واحتماال.
 .1ينكشف النسق املضمر بالعرض املسرحي عبر الاستثمارات الغيبية التي تتخلل مضامين الخطاب
واشكاله الغيبية.
 .9يتشكل معنى النسق املضمر واشتغاالته في العرض املسرحي عبر الافتراضات التخيلية التي يبثها
لعرض املسرحي وافق التجربة التي يكشفها املؤول.
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إجراءات البحث
مجتمع البحث.
لقد تم تحديد مجتمع البحث الذي تمثل في العينة نفسها والتي حددها الباحث في عنوان بحثه.
عينة البحث
اختار الباحث عينة من مجتمع بحثه ألاصلي املتمثل بنفس العينة بصورة قصدية إذ سيتم
تحليلها على وفق املؤشرات وادوات البحث.
منهج البحث.
اعتمد الباحث املنهج (الوصفي-التحليلي) ،في إجراءات بحثه لغرض تحليل عينة البحث والتوصل
الى النتائج.
أداة البحث.
ً
تم بناء أداة البحث استنادا الى املؤشرات التي أسفر عنها إلاطار النظري ،وكذلك اعتماد العرض
املسرحي (مكاشفات).
تحليل عينة البحث
عرض مسرحية :مكاشفات.
اعداد :قاسم محمد.
اخراج :غانم حميد.
انتاج :الفرقة الوطنية للتمثيل5102 /
حكاية املسرحية:
ان الاحداث الجارية في عرض مسرحية (مكاشفات) ،تنتمي في جذورها التاريخية الى متن حكائي
ذو اثر قبلي ،اذ اعدها (قاسم محمد) ،عن مسرحية (مكاشفات عائشة بنت طلحة) لكاتبها (محي الدين
البرادعي) ،فضال عن نص مسرحية (ابن جال) للكاتب (محمود تيمور) ،والتي ارادا عبرها ان يبرئوا
(عائشة) من التهم التي الصقت بها نكاية بما جرى بينها وبين الـ(الحجاج) ،بعد ان قتل زوجها (مصعب
بن الزبير) ،بيد الاخير ،كما حاول النص والعرض من ان يقدمان سيرة سلوكية وفكرية للحجاج،
ودفاعات (عائشة عن مواقفها) في مشاهد ال تخلو من شكل املحاكمات.
كما اراد العرض في خطابه الجمالي من ان يقدم التاريخ بشكل معاصر عبر تحوالت الشخصية من
لباسها التاريخي الى املعاصر فضال عن تعريق املكان والزمان عبر استخدامات مغايرة لألزياء الشعبية
العراقية في بعض املشاهد ،وبالتالي ليقول العرض قولته الفصل بان التاريخ يعيد نفسه فلكل زمان
حجاج وعائشة ال ينتهيان.
الاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر في خطاب العرض املسرحي (مكاشفات).
ان النسق املضمر يتواجد في النص املسرحي كما في العرض املسرحي فتحول فعل القراءة الى
صورة مرئية يحيلنا الى مرجعيات معرفية للمتلقي  /القارئ ،وعرض مسرحية (مكاشفات) كان بمثابة
بؤرة تشكلت عبر كثافة تأويلية للمضمر فيها ،اذ ساعدها ذلك عبر املتن الحكائي ذو الابعاد الشائكة
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واملتناقضة في قضية (عائشة بنت طلحة) ،وقصتها مع الـ (حجاج) ،كما ان املضمر في خطاب هذا
العرض توزع بين منحيين اولهما نسق مضمر مرئي والثاني نسق مضمر سمعي ،وما بين املضمرين
السمعي واملرئي تبدا الاشتغاالت التأويلية للمتلقي على وفق مرجعياته الثقافية ذات عوامل الفهم
والتفسير والتحليل.
يستهل العرض خطابه البصري بالكشف عن عمق املتن الحكائي عبر رموز واشارات عن اللغة
العربية في محاولة إلزاحة الصورة نحو زمكانية الحدث او املوضوع فضال عن الخطاب الذي اتى عبر مكبر
الصوت وهو ينادي (من للعراق كي يطفئ نيرانه ؟) ،اذ حاول خطاب العرض املسرحي ان يفعل
اشتغاالته الجمالية منذ البداية كما حاول ان يفتح الافق على مصراعيه امام املتلقي  /املؤول كي يخلق
تفاعال منتجا عبر الصراع الذي توجه الخطاب السمعي والبصري ،وكما في الصورة رقم (.)0

ان الظهور الاول لشخصية (الحجاج) قد كشفت عن سلوك هذه الشخصية عبر استخدامات
عدة للحركة بوساطة الايماءة والاشارة فضال عن اشتغاالتها الجمالية لكشف النسق املضمر في الصورة
املرئية (للحجاج) وخلفه الجالد مشفوعة بجملة معرفية ذات جذور تاريخية بوساطة الخطاب (ارى
رؤوسا قد اينعت وحان قطافها) ،بدالالت السوط الذي ترجم السلوك املغالي (للحجاج) وهو يضرب به
الارض يمينا وشماال كما في الصورة رقم (.)5

ان الاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر في خطاب عرض مسرحية (مكاشفات قد افرز تموقعا
لبعض الانساق املضمرة على وفق الاهتمامات التأويلية للمؤول بوساطة املزج بين العناصر السمعية
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والبصرية ،اذ يتم تفكيكها ثم اعادة تركيب تلك العناصر حسب املرجعيات املعرفية للمؤول الن
الخطاب داخل فضاء العرض قد امتاز بقدرته على الايحاء وخلق تصورات ابعد نظرا من الصورة املرئية
او اللغة بعدها خطابا فاعال حين يكون متالزما مع الفعل املرئي ،وهذا ما شاهدناه في مشهد تواري
(الحجاج) خلف (ياشماغ احمر) متخفيا ليدخل على (عائشة) مدعيا ان الـ(الحجاج) يطلبها في التو ثم
ليتواصلوا بالحديث دون ان تعرف من املتخفي خلف ذلك القناع لتعبر عن رايها بالـ(الحجاج) ليزداد حبا
بها ،وكما في الصورة رقم (.)1

ان الكودات الثقافية ذات املرجعيات الاجتماعية قد كانت حاضرة في هذا العرض عبر مسميات عدة منها
املوروث الشعبي وكذلك السرد التاريخي فضال عن املواقف ذات الابعاد السياسية التي يمكن تأويلها
وعصرنتها عبر التحوالت التي تعتري بنية املشهد وفضائه الجمالي ليكشف عن انساقه املضمرة
واشتغاالته على وفق الخطاب الدرامي ،اذ برز هذا الجانب عبر توظيف املوسيقى الشعبية واستخدامات
اللهجة الدارجة (الشعبية) كعنصر تأويل يحيل الى مفهومات ابتغاها املخرج عبر خطابه املسرحي حينما
اعلن الحجاج عن ان (دروب الكوفة مغلقة منذ صباح اليوم) ،ليدخل قارع الطبل وهو يقدم اهزوجة
مناطقية يؤديها (اهل الغربية) ،وكما في الصورة رقم (.)9

ان الخطاب الجمالي للنسق املضمر قد اتضحت مدياته وعمقه في غياب املعاني املباشرة ضمن
سلسلة تأويلية تؤدي الى الكشف عن الاثر املعنوي الغائب واحالل فاعلية املخيلة التأويلية املنطلقة من
املعاني واملضامين كي تتسع بؤرة الرؤية وصوال لتلمس وتحسس الطبقات الداللية الاكثر اختباء واستتارا
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كما في مشهد الصراع بين (الحجاج وعائشة) حول احقية الحكم ودفاع (الحجاج) عن عدله وماذا جناه
او ارتكبه لتاتي املوسيقى جوابا على سؤال (الحجاج) والتي هي موسيقى ذات مرجعيات طقسية
عاشورائية يؤديها (باسم الكربالئي) تحت عنوان (وينك) ،مشفوعة بالحركات الطقسية التي تشبه
الطقسية العاشورائية وكما في الصورة رقم (.)2

ان عامل الفهم هو املنطلق الاساس في ترويج املفهومات املتعددة في الخطابين البصري والسمعي
عبر اشتغاالت جمالية تبتغي تفعيل تأويل املؤول لالنساق املضمرة في خطاب العرض املسرحي لتحقيق
غاية الوصول الى املعنى (أي معنى يعتريه الغموض) على وفق استراتيجية تهيمن على كشف املضمر
بوساطة املؤول  /املتلقي ،وهذا تركز في مشهد (املطهرجي) في حواره مع (عائشة) التي اشارت ان كل
الذين جاءوا الى هذا الوطن عبارة عن (مطهرجية) ليجيبها (الحجاج) (لكن كل واحد له اسلوبه الخاص)
في اشارة ان املوت قد جاء في هياة انسان أي ان الحاكم مجرم قاتل ولكن بطرق مختلفة وكما في
الصورة رقم (.)7

ان الاستثمارات للمضمر املتواري خلف جماليات الخطاب البصري والسمعي ينسل عبر مضامين
متنوعة واشكال مختلفة عبر املمثلين والسينوغرافيا او املوسيقى او الازياء او باستخدام امللحقات
الاخرى ،اذ نجد ان املضمر املتواري قد تواجد في مشهد (رجل الريف واملرأة الجنوبية) برفقة اغنية
خمسينية او ستينية تتغنى (بالصدق وذهابه ادراج الرياح) ليعمم تلك املفهومات ويعكسها على حقبة
معاصرة اصبحنا فيها ال نميز بين الصدق والكذب او موت الصدق سريريا ،وكما في الصورة رقم (.)5
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ان التشاكل والتعالق في معنى النسق املضمر واشتغاالته في خطاب العرض املسرحي يتم بوساطة
افتراضات تخيلية عبر مجموعة املبثوثات الداللية في متن العرض املسرحي وهي مثار بحث وتواصل املؤول
للوصول الى فك شفراتها وكشف املخبوء منها ،وهذا ما انكشف ستره حين تغيرت مالبس البطلين
(الحجاج وعائشة) ملالبس معاصرة ليتحول املكان الى مدرج طائرات يعلن عن قرب اقالع الرحلة بعيدا
عن ذاك املكان الذي شكل بدالالته (قصر الحجاج) ليعلن رحلة الخالص من الاسر والعبودية نحو
الحرية والهواء النقي غير امللوث بعسس (الحجاج) .وكما في الصورة رقم (.)8

النتائج ومناقشتها
 .0ان الاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر في خطاب العرض املسرحي قد ارتبط بعملية املخيلة
(مخيلة املتلقي) عبر تقصية للمرجعيات البصرية والسمعية على وفق الحدث او املوضوع ،كما في
مشهد (اصل الحكاية) مشكلة (الحجاج مع عائشة بنت طلحة).
 .5تمتد اشتغاالت النسق املضمر وجمالياته عبر الكشف عن املستتر او املخبوء خلف الصورة او
الكالم (الحوار) ،عبر تفكيك كودات العرض السمعبصرية على وفق تغيرها او تحولها كما في الية
تبدل الازياء والاكسسوارات والتحول من منطق الحوار الفصيح الى اللهجة الدارجة.
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ان اعادة بناء السلسلة التأويلية قد تم على وفق تشخيص النسق املضمر عبر املضامين واملعاني
التي شكلها العرض عبر عناصره الجمالية كما في مشهد الرجل الريفي واملرأة الجنوبية والصورة
الفلمية للمضايف الجنوبية التي كانت خلفهم.
ان عملية الفهم ذات ارتباط وثيق باملرجعيات املعرفية للمؤول اذ يحتاجها للوصول الى الغامض
(املستتر) خلف املعاني كما في مشهد (املطهرجي) .انعكست تقنيات الضوء الواقعية عبر واقعية
الشخصيات وطبيعة ألاحداث كما في مشهد صالة املطار.
استطاعت املضامين في خطاب العرض املسرحي السمعبصري عبر الاشتغاالت الجمالية للنسق
املضمر من تعلن عن نفسها كما في مشهد (مدرج الطائرة) .املمثل املسرحي في عرض (مكاشفات) من
الانسجام مع تقنيات الاضاءة بحدودها املتاحة وفي غالب املشاهد املسرحية.
ان الافتراضات ذات الجذور املعرفية تتساوق مع املعنى الظاهر لكشف املضمر املخبوء بين ثنايا
العرض املسرحي وكما في مشهد الطقس العاشورائي.

الاستنتاجات
 .0ان توظيف املوروث قد سهل عملية التلقي وكشف املخبوء واملضمر بين ثناايا خطاب العرض
املسرحي.
 .5املصادر املوسيقية ذات املرجعيات الجمعية قربت املسافات بين التلقي والعرض فضال عن دالالتها
وبثها املضمر.
 .1ان الاشتغاالت الجمالية للنسق املضمر في خطاب العرض املسرحي لم يكن خطابا ذو بعد واحد بل
سلسلة متنوعة رافقت حقب متنوعة من التاريخ فسترها عناصر الانتاج املسرحي.
 .9حاول العرض ان يجعل الغموض مقصودا في بعض الاحيان غير ان الاشتغاالت الجمالية
السمعبصرية قد ساعدت على فك شفرات بعض ذلك الغموض.
 .2يعد النسق املضمر في هذا العرض فضال عن توظيفاته الجمالية في متن الخطاب املسرحي واحدا
من السبل التي اعطت نتائج فاعلة في تقديم الصورة والحوار بجمال وتقانة منتجين على حد سواء.
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The aesthetic preoccupations of the latent format in the presentation
speech (Play model detectors)
………………………………………………………Maher Khazaal Fadel
Summary
Consistent pattern is one of the cultural patterns that are present in both
the text and theatrical presentation and the reading of the implicit pattern can
not take place without cognitive references, whether audio or visual as well
as historical references and the natural, social and psychological dimensions
of communities and individuals.
In this research, the researcher attempted to focus on the axis of the
aesthetic preoccupations of the latent layout in the theatrical presentation and
the definition of the implicit patternThen the researcher checked the
importance of research and the purpose of the research and then the
researcher touched on the limits of research temporal, spatial and objective to
conclude with terms.
As for the theoretical framework, it was determined in two subjects. The
first topic was entitled "The concept of reading the implicit pattern." The
second section under the title "Forming the meaning in the implicit pattern."
Then the researcher touched on the indicators that resulted from the
theoretical framework
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