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AESTHETICS OF TEXTUAL CREATIVITY AND
HYBRIDIZATION MECHANISMS IN CONTEMPORARY
THEATRICAL TEXTS
Ruqayah Wahhab Majeed BAREM1
.
Theatrical texts are distinguished by the aesthetics of intellectual
and cultural creativity and the mechanisms of technical diversity
for writing texts with characteristics that distinguished them from
the various literary and theatrical texts, which made them
characterized as creative.Dramatic writers seek to create new
creative styles that add poetry aesthetics to the recipien .
Hybridization is one of the techniques used in theatrical script
writing techniques in postmodern arts.From here emerges the
problem of the current research with the following question: What
are the mechanisms of creative aesthetic hybridization of
contemporary Iraqi texts and plays.The importance of the
research lies in knowing the mechanics of hybridization and
aesthetic creativityThe process of producing theatrical texts and
revealing the characteristics of aesthetic creativity, intellectually
and technically, for the contemporary Iraqi theatrical text. The
limits of the research are determined.
Objectively: the aesthetics of textual creativity and hybridization
mechanisms in contemporary theatrical Iraqi texts Literary
creativity date: 2010- 1990. The second chapter covered the
research framework and included two topics:The mechanisms of
aesthetic creativity of the theatrical text. Hybridization
mechanisms for writing the theatrical text.As for the third
chapter, it included the research community which was
determined by ten contemporary Iraqi theater texts The researcher
chose the sample of the research and was represented by the play
(Monument of Freedom) by Khazal Al-Majdi, in order to achieve
the goals of the research..As for the fourth chapter, it includes the
results of the research, its conclusions, and the most important
results Adopting the aesthetic hybridization method by investing
the Iraqi Freedom icon and one of the most prominent and famous
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art works (Freedom Monument) as a title and content for its text
and the facts of its events. Devising the idea of the theatrical text
from social and political reality mixed with the symbols of
religions and ancient myths.The writer used the method of
intellectual displacement and to evade the expectations of the
recipient
with
openness
and
interpretation
of
its
significance.Seeing the future with revolutionary intellectual
visions freedom seeks to crossbreed the text by investing the place
and time of the events of the text in creative ways It breaks the
barriers of time and makes the recipient live the moments of the
occurrence of events by forming various mental images.
Key words: Aesthetics, creativity, crossbreeding, dialogue,
theatrical text.

جماليات األبداع النصي وأليات التهجين في النصوص المسرحية المعاصرة
2

رقية وهاب مجيد بيرم
ملخص

متتاز النصوص املسرحية جباماليا األبداع الفكري والثقايف وأليا التنوع التقين لكتابة النصوص
خبصائص متيز هبا عن خمتلف النصوص األدبية واملسرحية االخرى ،مما جعلها تتسم صفة
األبداع .يسعى املؤلفون املسرحيون ابتكار طرز أبداعية جديدة تضيف اجلاماليا الشعرية
للامتلقي .ان التهجني هو أحد األساليب املستخدمة بتقنيا كتابة النص املسرحي يف فنون ما
بعد احلداثة .ومن هنا تنبثق مشكلة البحث احلايل بالتساؤل االيت :ماهي أليا التهجني اجلامايل
األبداعي للنصوص املسرحية العراقية املعاصرة ؟ وتكامن أمهية البحث مبعرفة أليا التهجني
وأساليب األبداع اجلامالية لعاملية إنتاج النصوص املسرحية والكشف عن خصائص األبداع اجلامايل
فكريا وتقنيا للنص املسرحي العراقي املعاصر .وتتحدد حدود البحث :موضوعيا :مجاليا األبداع
النصي وأليا التهجني يف النصوص املسرحية العراقية املعاصرة .للفرتة.2010-1990 :
ويشامل الفصل الثاين إطار البحث وتضامن مبحثني -:املبحث األول :أليا األبداع اجلامايل
للنص املسرحي .املبحث الثاين :أليا التهجني لكتابة النص املسرحي .أما الفصل الثالث فقد
مشل جمتامع البحث والذي حتدد بعشرة نصوص مسرحية عراقية معاصرة وقد اختار الباحثة عينة
البحث بشكل قصدي وهي مسرحية " نصب احلرية " للكاتب خزعل املاجدي وذلك الهنا حتقق
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احداث البحث.أما الفصل الرابع فشامل نتائج البحث واستنتاجاته ومن أهم نتائجه :اعتاماد
أسلوب التهجني اجلامايل باستثامار ايقونة احلرية العراقية وأحد ابرز وأشهر األعامال الفنية
التشكيلية (نصب احلرية) عنوانا ومضامونا لنصه ووقائع احداثه .و استنباط فكرة النص املسرحي
من الواقع االجتاماعي والسياسي ممزوجا برمزيا األديان واألساطري القدمية .واستنباط فكرة النص
املسرحي من الواقع االجتاماعي والسياسي ممزوجا برمزيا األديان واألساطري القدمية وقد استخدام
الكاتب أسلوب االنزياح الفكري ومراوغة توقعا املتلقي بانفتاح دالالته وتأويلها باجلاماليا
الفكرية .كاما أوضح النص رؤية املستقبل برؤى فكرية ثورية تنشد احلرية من هتجني النص باستثامار
مكان وزمان احداث النص يطرز أبداعية تكسر حواجز الزمن وجتعل املتلقي يعيش حلظا
حدوث الوقائع بتشكيل الصور الذهنية املتنوعة.
الكلمات المفتاحية :مجاليا  ،األبداع ،التهجني ،احلوارية ،النص املسرحي.

المدخل:

تتخذ دراسا التهجني للنص اجلامايل األديب بعيدا ايديواوجيا مفتوح االنساق جباماليتها الفكرية والثقافية وبسيامائيتها الداللة
لكسر املؤلوف وإنتاج نصوص ذا النسق املتعدد واليت تتخذ مسارا التفاعل الدينامية املعرفية ومجالياهتا الشعرية اليت تنش
املنظومة الذهنية والوجدانية عند املتلقي واليت متنحه جماال للتاويل والتفسري واالستنباط لتامازج النصوص حبوارياهتا الثقافية
وحتوالهتا الفكرية وانزياح بنياهتا التكوينية بأطر فلسفية لألفق الواقعي وخترتق طبقاته السطحية بغاياهتا ومقاصدها وصوال اىل
نواته املركزية اليت جتذب املتلقي ليفتح شفرا النص ويردم فجواته ويفسر دالالته املتعددة جباماليا كسر األفق املتوقع وكشف
انساق األصوا املتعددة بأنواعها اخلطابية التواصلية ما بني املاضي واحلاضر واملستقبل لتزيح الواقع وبنيته النسقية النامطية
الرتاتبية وجتد يدها وحتويلها لفضاءا ايديولوجية متحركة وبىن ثقافية وفلسفية ونفسية متعددة الرؤى وفق أساليب األبداع
بتهجني النص األديب املسرحي وصوال باملتلقي اىل أفق اجلامال املعريف والفلسفي.

مشكلة البحث:

مجاليا األبداع االسلويب النصي ومديا انفتاح دالالته وابعاده الفكرية والفلسفية مسة امتاز هبا النصوص املهجنة اليت
اختذ اسلوبا تكوينيا ونتاجا مركبا تتشابك به وتتنوع االنساق االيديولوجية واألبستاموجية بسياميائياهتا و أنطولوجياهتا و
اسرتاتيجييها .فالتهجني هوه أحد األساليب اليت متيز النص ومتنحه اجلاماليا الفكرية وجتعله منتجا ادبيا وفنيا متعدد
الدالال ذو نسق ثقايف مفتوح .وهوه أحد األساليب املستخدمة يف كتابة النصوص املسرحية يف فنون ما بعد احلداثة .ومن
هنا متبثق مشكلة البحث احلايل وتتحدد بالتساؤل االيت:
ماهي أليا التهجني اجلامايل األبداعي للنصوص املسرحية العراقية املعاصرة ؟
أولا :معرفة أليا األبداع اجلامايل النصي وأليا التهجني يف إنتاج النصوص املسرحية العراقية املعاصرة.

ثاني ا :ان مجاليا األبداع للنص املهجن تركيبة ثقافية متعددة االنساق تفاعلت من مجلة عوامل فكرية ومجالية وحتوال اسلوبية
ينبغي االملام بتكويناهتا وعناصرها وفقا لتكامليتها الفنية واألدبية الشاملة.

ثالثا :يفيد هذا البحث الباحثني والدارسني يف جمال االدب املسرحي وفنونه.
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حدود البحث:

موضوعيا :مجاليا األبداع وأليا التهجني يف النصوص املسرحية املعاصرة
مكانيا :العراق
زمانيا2010-1990 :

مصطلحات البحث:

أولا :جماليات
وخ ْلقا فهوه مجيل وهي مجيلة ومجَّل صريه مجيل( .مصطفى ،ابراهيم 1426ه)163 :
اجلامال لغة ممجّل -ممجاال -مح ْسن خلقا م
وقد عرفه ابن منظور بانه مصدر اجلاميل والفعل مجَّل ،جمامل ،واجلامال يقع على الصور واحلديث .واجلامال اي حسن االفعال،
كامل االوصاف ( .االنصاري ،مجال الدين ،ب )132 :
اجلامال اصطلحا" :مفهوما ذهنيا يعاجل كشيئ ذو وجود موضوعي"( .جونسون ،ر.ف )13 :1978
"وهو عاملية النفاذ اىل املداليل الرمزية اليت تشحن الرؤى الفنية وجتليه املؤثرا الوجدانية املتشابكة والفاعلة( .بنتون ،وليم
.)7 :2000
األبداع
لغة "احداث شيئ على غري مثال سابق( .ابن فارس.)209 :1979 ،
اصطلحا عرفة جيلفورد "القدرا اليت متيز االشخاص املبدعني( .سعيد ،ابوطالب .)9 42 :1990
وعرفة كارلروجل " ظهور إنتاج ارتباطي جديد يف العامل نابع من وحدوية الفرد من جهة ومن املواد واحلوادث والناس او ظروف
حياتة من جهة اخرى " (سعيد ،ابوطالب .)9 42 :1990
ويعرف على انه " النشاط الذي يؤدي اىل إنتاج جديد وقيم من اجل اجملتامع " (روشكا ،الكسندر .)97 :1989
التعريف الجرائي :هو عاملية عقلية إنتاجية ناجتة من اندماج انواع من التفكري بصيغه فريدة ينتج على اثرها منتج فريد ذو

نسق مفتوح الدالال .
التهجني :لغة -:مه ُج من – ُهجنه وهجونه ..الكلم كان هجينا صار معيبا مرذوال (مصطفى ،ابراهيم 1426ه.)975 :
"ان التهجني اسم مصدر مشتق من الفعل هجن ومن مث يعين اهلجنه من الكلم واجلامع هجن وهجناء ومهاجني ومهاجنة.
(ابن منظور .)31 :2003
اصطلحا " :هو ادماج وتنويع وخل ومزج بني اللغا و األساليب واخلطابا و احلوارا والرؤى ضامن ملفوظ نصي.
(محداوي ،مجيل  .)52 :2019ويعرفه باختني هو مزج من لغتني اجتاماعيتني داخل ملفوظ وأحد وهوه ايضا التقاء وعيني
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لسانيني مفصولني حبقبة زمنية وبفارق اجتاماعي او هباما معا داخل مساحة ذلك امللفوظ" (باختني ،ميخائيل :1987
.)108
"هو ذلك النسق املهجنن الذي يتجاوز مسة االنغلق االحادي حنوه مسة االنفتاح ع الذا والغري واالنسان واهلامش و التأريخ
واجملتامع واملرجع و املقصدية والسياق واملثاقفة والتعددية والتنوع والتطور التارخيي والصراع اجلديل" (محداوي مجيل :2016
)28 – 27

الفصل الثاني

المبحث األول :أليا األبداع اجلامايل للنص املسرحي تسعى النظريا اجلامالية اىل ارساء مسا النص األبداعي كامنتج له
خصائصه الثابته وفق معيار معريف وفين وفقا للقواعد واملبادئ اليت تؤمن هبا وحتاول تطبيقها .وتأسست وفق ذلك نظريا علم
اجلامال وفلسفتها اليت طبقت على جماال احلياة الفنية واألدبية والعلامية واالجتاماعية واالقتصادية منذ نشوء التفكري اجلامايل
يف احلضارا القدمية اىل يومنا هذا .فقد تعدد مفاهيم مجاليا األبداع يف الثقافة األدبية والفنية ونشأ اجلدليا
واألشكاليا الفلسفية يف عصر احلداثة وما بعدها ،وانساقها التكوينية املغلقة واملفتوحة وأشكاهلا الثابتة واملتحولة وايديولوجيتها
وتطبيقها ومدى ارتباطها بنظريا التلقي وافاقها املتعددة واليت تركز على النص والقارئ كقطبني مركزيني لنشاط العاملية ال
أبداعية ومجالياهتا الفكرية .ان املنظومة املعرفية لنظريا القراءة تعتامد على املدركا العقلية واإلدراكية الناجتة من فعل القراءة
املتعدد وعرب تراتبية العامل الذهنية من فهم وتفسري وحتليل وتأويل واستنتاج وإنتاج واستفهام املعىن والذي هو مكونا مهاما
وأساسيا ملفهوم األبداع والذي يتجلى مبعرفة املتلقي وكشفه مستويا النص املعرفية والداللية واجلامالية وذلك على النحو
االيت( :حمامد ،وال )67 :2007
املستوى املعريف :وفيه يقوم النص ببنيته الفكرية بناء القارء معرفيا عرب تنشي ذاكرته ملخزون ثقافته عرب اشارا ورموز بثت يف
النص.
املستوى الداليل :هو مستوى التفسري والتحويل وتأكيد الفكرة وتعاميقها.
املستوى اجلامايل :هو مستوى االحساس جبامال النص عند املتلقي عرب خلخلة وكسر أفق توقعاته مث سعيه اىل البحث عن
تنظيم اخللخلة واعادة بناء النص حسب معطياته.
أ ن البحث يف جينالوجيا النص وكشف مستوياته يتطلب رؤيه نقدية وفلسفية تأيت من مستويا القراءة للامتلقي وثقافته األدبية
وقدرته الذهنية والتصورية وتقيامه للنص األبداعي .وختتلف احكام النص اجلامايل األبداعي وفقا للنظريا النقدية ونظريا
التلقي واليت تضع اطرا عامة وخاصة وقوانني معيارية حمددة للحكم على النص األبداعي وافاقه اجلامالية .ان تعددية املناهج
النقدية ومدارسها تنوع استجابة القارئ حنو فعل القراءة وحكم النقد "فليس نقد استجابة القارئ ذو نظرية نقدية موحدة
تصوريا وتناما ينطوي على جماموعة من التيارا واالجتاها النقدية ....وتستثامر هذه االجتاها جماموعة من املصطلحا يف
االشارة اىل القارئ وهي تعرب بالضرورة عن اختلف االسس الفكرية والفلسفية اليت بنية عليها " (تومبكنز ،جني :1999
.)78فالبنيوية والتفكيكية والظاهرية وا لنقد اجلديد والسياميائية واملنهج االجتاماعي والتأرخيي والنفسي والتأويلية والتداولية هلا
ايدلوجيتها وركائز فلسفية خاصة هبا .وتنظر اىل النص األبداعي وفق منطلقاهتا النظرية اليت تسهم يف تشكيل الوعي األديب
للامتلقي الذي يدخل ضامن حيز كامياء النص حيث تداخل وعي املتلقي جلينالوجيا النص ومستويا اجلامال األديب والتشكيل
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األبداع اجلامايل للنص األديب يقرتحها

املعريف واملرجعي والتكوين النسيجي لبنيته الدرامية وابعادها الفلسفية .ان مستويا
كالفن تيلور ويصنفها اىل مخس وهي كااليت(.عيسى ،حسن .)18-17 :1979
 .1املستوى التعبيربي :وهو التعبري املستقل يف الغالب من املهارا واالصالة ونوعية اإلنتاج ومسة التلقائية واحلرية الغالبة
على النص املسرحي.
 .2املستوى اإلنتاجي :هو املستوى املهاري إلنتاج النصوص مبهارة فنية ودرامية كاملة واإلنتاج يكون ابداعيا حني يصل
الفرد اىل مستوى معني من اإلنتاج وينبغي توفر فيه االصالة حبيث اليكون مستوحى من عامل االخرين.
 .3املستوى االخرتاعي :وهذا املستوى من األبداع اليتطلب املهارة بل يتطلب املرونة يف ادراك علقا جديدة وغري
مؤلوفه بني اجزاء النص.
 .4مستوى االبتداع :وهو املستوى من األبداع اليت تتولد فيه عند الطالب قدرة قوية على التصور التجريدي والذي
يوجد عندما تكون املبادئ االساسية مفهومة مما ييسر للامبدع حتسينها وتعديلها.
 .5املستوى البزوغي :وهو مستوى األبداع الفعلي ويتضامن ارفع صورة من صور االدراك الكامل والذي يشامل كل
االمكانيا ال أبداعية املوجودة داخل ذا الكاتب إلنتاج نص مجايل ابداعي وفق تأملته و خياله وحدسه
وتسلسله املنطقي لرتاتبية االحداث واالفكار .ويقسم جراهام واالس العاملية ال أبداعية بأهنا متر باربعة مراحل تتبلور
من خلل االفكار وهي كااليت (حسني ،مسلم .)26-2007:25
مرحلة التهيؤ واالعداد :وهذه املرحلة مبثابة ظهور الفكرة ومنوا البذرة األولية لعاملية اخللق وتنامية الفكرة األبداعية.
مرحلة االختامار :وهي املرحلة اليت تكون فها الفكرة االصلية قد نضجت ذهنيا وتصوريا يف ذهن الكاتب.
مرحلة االيهام :وهي مرحلة اكتامال الفكرة وادراكها وبزغ احلل يف ذهن الكاتب وتكتامل اخلطوط العريضة للعامل األبداعي.
مرحلة التحقيق :وهي املرحلة التقوميية اليت تشهد جهود املبدع وقدرته على التقومي واحلكم واالستنتاج إن عاملية إنتاج النصوص
املسرحية األدبية تتطلب من الكاتب ثراء فكريا وثقافيا النتقاء افكار النص األبداعي وفق رؤيته الشخصانية وقدراته املخيالية
وتنوع أساليبه الكتابية يف مراوغة املدركا العقلية والتصورية عند املتلقي وكسر أفق توقعاته عرب بث جمسا تشفريية وترميززية
يبتدع فيها رسم اسرتاتيجية التخامني و اللعب الداليل املعريف لكشف انساق النص ودالالته املفتوحة وردم فجوته ومناطق
ختلخلته بشعرية املتلقي للنص األبداعي املفتوح والذي يتطلب خربا معرفية ومجالية لفك شفرا ودالال النص واقامة
علقة حوار مفتوح مع النص يدعم بتأويل املتلقي لكشف العلقة مابني البىن السطحية والبىن العاميقة وه حوار ذا قطبني
قطب اديب وقطب نقدي ومشروط خبربة املتلقي ومعرفته بقواعد العاملية النقدية واسس التفضيل اجلامايل للنص
األبداعي(.قطوس ،بسام  .)13 :1998ان اسرتاجتيا القراءة االسلوبية تنتج متلقي عارف ونص ابداعي ومؤلف مبدع
ضامن تكوينا املنظومة الثقافية واألدبية اجلامالية واملعرفية واالنسانية.

المبحث الثاني :أليات التهجين لكتابة النص المسرحي

متتا ز النصوص املسرحية باهنا مدونة ثقافية تنصهر فيها الطروحا الفلسفية والنفسية واالجتاماعية والرتبوية واجلامالية يف حوارية
معرفية تركيبية بنسيج درامي تتعدد فيه األصوا وتتصارع فيه االيديولوجيا والنظريا والعوامل الواقية والفنتازية يف كرنفالية
مجالية .ان التهجني هو أحد األساليب الثقافية يف كتابة النص األديب املسرحي وفق عاملية استعادة مجالية الواقع وغرائبيته
وطريقة تقريب احلدود بني الواقع واخليال وبني املرجعي واالنزياح وبني احللم واملخيال التصوري وبني التفاعل والتعالق بني
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النصوص األدبيه والشعرية وبني املوروث الثقايف والديين واالسطوري .وتتجسد يف حوارية ذا أشكال متعددة يف صور احيائية
رامزة مما جيعل جينالوجيا النص املسرحي يف علقة ظاهرة او خفية بتعالقه مع نصوص اخرى ،وتتداخل زمانيا ومكانيا وفكريا
لبلورة معىن او توضيح مفارقة او ايقاظ الوعي النقدي للامتلقي .وفك شفرا النص وخوارزميته التوليفية والرتكيبية ضامن
االدراك الذهين واملوسوعي الثقايف للامتلقي .والتهجني يف رأي باختني املنظر يف مبدا احلوارية وتعدد األصوا "مزج لغتني
اجتاماعيتني داخل ملفوظ وأحد والتقاء وعيني لسانيني مفصولني حبقبة زمنية وبفارق اجتاماعي اوهباما معا ،داخل ساحة ذلك
امللفوظ" (باختني ،ميخائيل  .)222 :2009وقد انبثقت اراء باختني من نتاجا دوستوبفسكي واليت كانت تتاميز بتعدد
األصوا ومتتعها حبرية االختلف وبأراء تولستوي الذي يهيامن لديه صو املؤلف على اصوا الشخصيا فكانت نتاجاته
أحادية اخلطاب(.الرويلي ،ميجان )212 :2002ان تعدد األصوا يأيت من تنوع مستوى الشخصيا وتتوأفق لغتهم
حسب مستوأهم الفكري واملهين والثقايف والكاتب األديب مينح هذه الشخصيا حرية ابراز الذا وايديولوجيتها فامثل يتنوع
نص ما بكثرة شخصياته (عامل ،مهندس ،طبيب ،استاذ جامعي ،شخصية مرأة،وغريها) فان على الكاتب ان يستعامل اللغة
اليت تناسب هذه الشخصيا (.مرتاض .)1998:104كاما يف املسرحية العراقية "الصخرة" للكاتب فؤاد التكريل رغم
اندماجها يف عامل اللمعقول حيث تتجلى الرؤية التعددية للشخصيا الرئيسية واملتجسدة يف اللغة الربقية واملتقطعة يف
اخلطاب املتبادل بني الشخصية (منتظر رمحة اهل) وجماموعة من الشخصيا وهم (اجلار العامل واجلار الفنان واجلار املخط
واجلار املهندس واجلار الفأهم لكل شيئ والزوجة) ،فلكل شخصية هلا عاملها املستقل وحوارها الذي يدل على ذاهتا وعلى
مرجعياهتا العلامية والثقافية فالبوليفونية حاضرة يف النص املستوحى من مسرحية اميديا ليوجني يونسكو حيث اخرتاق امليتافيزقا
للواقع والوجود وانزياح مفهوم الوحدة بتدمريها واستلب هويتها االجتاماعية بتشتيتها وتدمريها عرب تضاعف االزما
والصعوبا واملشاكل االجتاماعية .ان التشكيل البنائي الدرامي املهجن للنص املسرحي منفتح على أليا اخلطابا املعرفية
للجناس األدبي ة والنقدية ومفاهيم االنزياح الداليل واالستلب وتقنيا السردية " ان املعىن ليس معطى قبليا امنا يستخلص
من فنون التألف واالختلف والتقابل القائامة بني التحويل الرتكيبية العاملية والتحوال املتتابعة يف احملور السياقي "
(العجيامي ،حمامد  .)71 :1993والتحول هو أحد نتاجا هجونة النص وابداعاته اجلامالية حنو التغريا الثقافية
واالجتاماعية والسياسية والتحول الفكري واالجتاماعي حيث تبدل القيم والعلقا السائدة يف الواقع( .عبو ،عبد القادر
 .)2007:112فالتحول يف البنية الدرامية للنص املسرحي من انتظام النسق يف تراتبية االحداث يف خ مستقيم اىل تفتيتها
وتشظيها واتساعها يف بنية دائرية حلزونية وفق أليا التجاذب والتنافر يف عناصرها ففي مسرحية " الوحة " هلارولد بنرت يتكون
التشكيل الدرامي من منلوجيني منفردين متزامنينن يتقاطعان مث ينفصلن ليعودا اىل التقاطع املرة تلوى االخر حبيث متثل كل
نقطة تقاطع مرحلة التحام يف الصراع والذي يدور على مستوى املعىن ال الواقع(.صليحة ،هناد .)40 :2010وعلى وفق ذلك
حيول التهجني النص من النسق املغلق اىل النسق املفتوح " تؤمن نظرية التهجني بانفتاح النظام او النسق ع احملي اخلارجي او
االنفتاح على السياق السياسي واالقتصادي واالجتاماعي والتارخيي والثقايف والديين والرتبوي اي يتجاوز النسق املهجن مسة
االنغلق االحادي حنو مسة االنفتاح على الذا والغري واالنسان ةاهلامش والتأريخ واجملتامع واملرجع واملقصدية والسياق واملثاقفة
" (محداوي ،مجيل )28-27 :2016ففي مسرحية "ست شخصيا تبحث عن ممثل للكاتب ليوجيي برندلو يتنافر السياق
وينفتح ع ايديولوجيا العبث بعدم منطقية االحداث وسلوكيا شخصياهتا وتتجلى فيها الل انتظام واللواقع والغرائبية يف
متنها احلكائي .اين تعددية األصوا وتقاطع اخلطاب الدرامي بالبوح الذايت للشخصيا و الذي تتامازج فيه االحلم
واالمنيا والتداعيا واالعرتافا والتذمرا اليت توحي بشعورية االغرتاب النفسي والفكري .ففي مسرحية "االغرتاب"
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للكاتب فلح شاكر وهي تناصا فكرية ملسرحية روميو وجوليت يف نسق متغاير ونتاج ابداعي يستهله خبطاب االغرتاب
الفكري بني شخصيتني مها روميو وجوليت وخيلق الكاتب املفارقة الدرامية للنص املركزي هبدم املركز وتقاطع املعىن جبامالية
فكرية فشعرية االغرتاب الشخصي واللتوازن واالخفاق ومتاهي الشخصية واسلبة تكوينها البنائي وهويتها الثقافية هي من
تقنيا التهجني اجلامايل والفين.
ومن مقومات هجونة النص وشروطه( :محداوي ،مجيل .)53-52 :2019

التهجني هو ادماج وتنويع وخل ومزج بني اللغا واألساليب واخلطابا واحلوارا والرؤى ضامن ملفوظ نصي واحد .يقوم
التهجني على التنويع والتضيد واالسلبة والتناص واحلوارية واالجناس املتخلخة والعبارا املسكوكة والباروديا (السخرية) .يقوم
التهجني على التعددية البولوفينية  ،مما يعين احلديث عن النص مهجن بوليوفيين او حواري اوديالوجي.
يدرس التهجني يف بنائه الداخلي الكلي وضامن سياقه االجتاماعي.
يدرس التهجني وفق اخلطوا املنهجية الثلث ،البنية والداللة والوظيفة والقراءة السياقية.
النص األديب اهلجني هو نص قصدي وواع ومنظم ادبيا ضامن بناء نسقي كلي موحد موضوعيا وعضويا ووظيفيا .ان أهم
وأكثر انواع التهجني يف النصوص األدبية املسرحية هو التناص وخيتلف أسلوب تضامينه يف النص بني ما هو خمفي وما هو
متجلي "فأن التناص يربز اول هجونة متثل صفته االساسية ،من خلل اجلامع بني اقوال وسياقا عدة واصوا عدة .غري ان
هجونة النص التناص تسامح بالقراءة يف مستوى اخر ضامن تنافر املواد اليت تشكله ،كاما تسامح بالعودة اىل خطابا متعددة
" (ساميول ،تيفني .)2007:71ففي مسرحيا سعد اهل ونوس ساد فيها أسلوب التناص للساطري واحلكايا الشعبية
املوروث الثقايف العريب وحوهلا اىل بنية معرفية برؤية معاصرة حيث عاجل مشكل جمتامعه وخاصة اليت تدور حول السلطة.
كامسرحيا (منامناما مسرحية ،الفيل ياملك الزمان ،لعبة الدبابيس ،رأس املاملوك جابر ،امللك هو امللك ،بائع الدبس
الفقري) والذي وضح فيها معىن استلب احلياة من قبل السلطة املستبدة وما هلا من تأثريا عقلية ونفسية على االنسانية ".ان
احلركة ال أبداعية يف النص األديب ذلك النص املنفتح ع التاريخ غري انه ليس مقيدا فيه فالكلاما اشارا تتيح للامتلقي اكرب
قدر ممكن من هوامش القراءة ليصبح النص متعدد الداللة من خلل شفراته و اشاراته التأرخيية "( .العامري ،حسني :2007
.)50ويف مسرحيا قاسم حمامد جند النص اهلجني يف أكثر من مسرحية كامسرحية "كان يأما كان" املستوحاة من تناصا
الف ليلة وليلة ومسرحية رسالة الطري اليت وظف فيها احلكايا الصوفية املتامثلة تناصا تأرخييا لنصوص إبن سينا و الغزايل وهي
حكاية صوفية تتامثل بصراع بني جماموعة من الطيور حول السلطة وكيف اخللص من ظلم مدينتهم وصوال اىل حلامهم بالعيش
باملدينة العظيامة .إن مجاليا تشكيل الصور الذهبية االحالة اىل نص سابق تتامازج فيه ثقافا متعددة ينصهر فيها البعد
الفيزيائي للزمن والبعد الطبيعي للامكان عرب جتليا مجاليا هجونة النص وتشكيل الوعي الثقافة عرب استثامار تقنية
االسرتجاع وذكريا الشخصية يف حياهتا املاضية بشكل سردي ويف مسرحية "ليلة دفن املامثلة جيم" للكاتب العريب مجال ابو
محدان الذي وظف تقنية االسرتجاع لدمج احلاضر واملاضي يف زمن استيهامي وأحد نتيجة الصراعا الداخلية لشخصية
البطلة املامثلة املشهورة والشخصيا اليت قامت بادوارهن طيلة حياهتا املهنية ومتثلت تلك الشخصيا باملوروث الثقايف العاملي
لشخصية املراة تأرخييا وثاقفيها واليت ازاحت وسلبت افكار وحرية الشخصية البطلة واصبحت الشخصية تكوينية من عدة
شخصيا خلخلت منظومة سياقها النفسي وتلك الشخصيا هي (زرقاء اليامامة – كيلوباترا – دزدمونه – اوفيليا – شجرة
الدر – زنوبيا – بنيلويب – انتجونا – شهرزاد) فرغم تشكيل بنية النص وفق النظام املونودرامي والشخصية األحادية اال ان
الكاتب جعل النص متعدد األصوا وجعل الشخصية مقيدة القوالب االدائية املوروثة بتجليا القدسية البطولية واخرتاق
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اهلوية واستلهبا وفق تشظيها املتعدد الذي يتخم باهلواجس الذاتية وايقاع الزمن املتنامي ضامن صراع االيديولوجيا ومتددها
والنص األبداعي املهجن مدونة ثقافية وفق اسرتاتيجية ثقافية تكسر أفق توقع املتلقي باخرتاق االزمنة والعوامل الواقعية واللواقعية
والنفسية واملعرفية فالنص املهجن تشكيل ينائي درامي ابداعي منفتح الدالال يدمر املركز وينامي الصراع بني االيديولوجيا
املتعددة.

مؤشرات اإلطار النظري

إن املنظومة املعرفية تعتامد على املدركا العقلية الستفهام واستنباط املعىن للنص املسرحي األبداعي واستلهام مجاليته .يعتامد
استفهام املعىن من كشف وفهم مستويا النص املعريف والداليل واجلامايل .ان مستويا األبداع اجلامايل للنص األديب تصنف
اىل املستوى التعبريي واإلنتاجي واالخرتاعي واالبتداعي والبزوغي .املراحل االساسية البداع النص واستلهام فكرته متر باربعة
مراحل متتالية مرحلة التهيؤ واالعداد ومرحلة االختامار ومرحلة االيهام ومرحلة التحقيق.
عاملية التحليل والتأويل للنص األبداعي تتطلب خربا معرفية ومهارا نقدية ومجالية لفك شفرا دالال النص وإجياد
علقة مابني البىن السطحية والعاميقة لطبقا النص املسرحي.
ان التهجني هو أحد األساليب الثقافية يف كتابة النص األديب املسرحي وفق عاملية استعادة مجالية الواقع وغرائبيته .تتبلور
مفهومية النص املهجن وفق حوارية ذا أشكال متعددة يف صور احيائية رامزة مما جيعل جينالوجيا النص املسرحي يف علقة
ظاهرة او خفية بتعالقه مع نصوص اخرى.
ان التشكيل البنائي الدرامي املهجن للنص املسرحي منفتح على أليا اخلطابا املعرفية للجناس األدبية والنقدية ومفاهيم
االنزياح الداليل واالستلب وتقنيا السردية والباروديا " السخرية " والتنويع والتنضيد .تقنية التحول أحد نتاجا هجونة
النص وابداعاته اجلامالية حنو التغريا الثقافية والسياسية والسلوكيا االجتاماعية .يتجاوز النسق املهجن مسة االنغلق حنو مسة
االنفتاح.

الفصل الثالث (اجراءات البحث)
مجتمع البحث-:

مشل البحث ( )10نصوص مسرحية عراقية متنوعة يف البناء والتشكيل الدرامي.

واجلدول االيت يوضح جمتامع البحث-:

عينة البحث :اختار الباحثة مسرحية "نصب احلرية" للكاتب خزعل املاجدي ومت اختيارها بالشكل القصدي الهنا حتقق
اهداف البحث.
1

اسم املسرحية (عينة البحث)

اسم املؤلف

سنة التأليف

نصب احلرية

خزعل املاجدي

2010

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

Ruqayah Wahhab Majeed BAREM

58

أداة البحث:

اعتامد الباحثة على مؤشرا اإلطار النظري يف حتليلها لعينة البحث.

منهج البحث:

اخذ الباحثة باملنهج الوصفي التحليلي يف حتليل مضامني عينة البحث.
الصدق والثبا  :اعتامد الباحثة على الصدق الظاهري وعلى الية االتساق عرب الزمن لقياس ثبا
التحليل

االداة واملصداقية يف

تحليل العينة:

مسرحية نصب الحرية
اسم املسرحية

اسم املؤلف

سنة التأليف

1

عزلة يف الكرستال

خزعل املاجدي

1990

2

حبيبيت دزدمونة

سعدون العبيدي

1992

3

العقاب واجلرمية

فلح شاكر

1993

4

الشبيه االخر

لطفية الدليامي

1995

5

قامامة

علي عبد النيب

1995

6

اباء للبيع او للجيار

قاسم حمامد

1998

7

اكتب بإسم ربك

فلح شاكر

2000

8

عشتار يف بغداد

رشا فاضل

2005

9

حبور احلنني

حكيم جاسم

2007

خزعل املاجدي

2010

 10نصب احلرية

تأليف خزعل املاجدي
إن املسرحية تتخذ صفة احلوارية واملناجاة بني مكنونا النفس وتأملهتا احللامية اليت تلشت وتشظت وانعدمت اماهلا يف
حتقيق السعادة نتيدة للامعانة والصعوبا واحلروب اليت اهنكت االنسانية يف حضارة الرافدين العريقة .جسد املاجدي نصه
مبوندرأما شعرية تتخذ من رمز احلرية منطلقا الحداث النص ومنحوتاته جمسا حراكية فعلت بنيته الدرامية لتحاكي الواقع
املعاصر جبامالية فكرية ونفسية .وقد قسامت املسرحية اىل مخسة مشاهد واطلق عليها تساميا على النحو االيت:
-1النزول من نصب احلرية.
-2بكاء امرأة النصب.
-3طريان احلصان.
-4السحرة.
-5نزيف التاماثيل وتفطر النصب.
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وتشكلت وفقها تراتبية حبكته الدرامية اليت ختلخلت وفق امناط احلياة املاضية باستخدام تقنية اسرتجاع الذكريا ومفارقتها
باحلياة العصرية متثلت بثنائيا احلياة واملو والعزلة املقيدة واحلرية بني الذايت واملوضوعي بني الواقعي والغرائيب واالسطوري
والوجودي بني الثواب والعقاب بني الثابت واملتحول بني السحري واخليايل التأملي .بىن املؤلف نسيج نصه بتداخل عوامل هذه
الثنائيا وحاورها وفق حماكاة شعرية يرسل فيها رموز احيائية نابعة من عامق اساطري حضارة العراق العظيم ودياناته لتحيي فيها
ملحامة احلرية اليت خطت منحوتاهتا ملحامة اخللود االبدية اليت تسرد حكاية العراق وقوة اردته وامل احلرية اليت قد التتحقق
بسبب عامل سحري مدفون حتت نص به وهو اعتقاد نتج لسبب كبت الشخصية واعتقاداهتا الذاتية االجتاماعية استهل
املاجدي مسرحيته مبشاهد االجواء السحرية حيث تصاعد الدخان ورائحة البخور عند جدارية نصب اجلرية وكأن متاثيل
النحت بعثت فيها االرواح.
الصو  :سبع مرا اشعلت مشعة ،سبع مرا انطفأ  ،سبع مرا طرد الشر من بييت ،سبع مرا عاد الشرور ،ليل
العراق مازال طويل وهناره مازال حتت الرماد .فامىت تنامحي ايها اجلسد وتصري ندى؟ اال تبا لدوالب املو وهو حيصينا واحدا
واحدا اال تبا لعادا الدم واخلراب تسري فينا دون ان ندري اىل التيه.
استخدم الكا تب الرقم سبعة ومت تكراره للرتكيز على تداولية هذا الرقم يف الكتب الساماوية ويف األساطري وامللحم بكثرة
فالساماوا السبع والكون الذي خلقه اهل تعاىل يف سبع ليايل وهذا الرقم تراكم استعاماله وتكرر بشكل كبري يف األساطري
العراقية القدمية كأسطورة نزول انانا اىل العامل السفلي عرب البوابا السبع بعد ان تزينت بالنواميس السبعة ويف ملحامة كلكامش
ذكر ملرا عدة يف نسيج النص ان التكرار تقنية استوظفها املاجدي لينقل املتلقي اىل العودة االبدية حيث تبدأ االحداث
بنقطة لتنتهي عندها على مستويا الضروف املانية واملكانية لتضيف دالال فلسفية مجالية ذا متصورا ميتافيزيقية حث
اقرتاهنا بالسحر والسحرة وعامل الشعوذة ليخرتق مستوى االفكار والعقائد والوعي وفق هذيانا النفس وختلخل املنظومة
اإلدراكية هبواجس األعامال املشعوذة فرتوي الشخصية حوارها"-:فقهاء املو  ،املنجامون اجلدد ،سحرة الظلم وضعوا الباخر
(اي عامل السحر) حتت النصب ووضعوا النجوم اليت هي من دم ،ووضعوا اهلذيانا وقالوا هنا تكامن االرواح البشرية وعلينا
اخراجها من النصب لتنجوا البلد"
تظهر الشخصية كأهنا مسحورة او تعاين من مرض نفسي تصارع قوى خفية وس اجواء الطبيعة العاصفة (الرعد واملطر
والربق) وكأهنا مستلبة من واقعها حنو عامل الباراسايكلوجي.
"الرجل :كم من الزمن مضى وانا يف ذلك احلجر عشر ،شرون،مائة ،الف من الساموا  ،زمن ال يتكسر مثل زجاجة بل حيطم
من فيه وال يتحطم  ،دخان ابدي مساموم يستنشقه ذاهبون اىل اجلحيم ..بدال من الزهور واالغصان ،ظهر غيوم الدخان
وسخامتنا ،كأن بغداد خارجة من اقامطت السحر كأن صياديها يسعون لصيد الشامس .يستذكر الكاتب حروب العراق الثلثة
املعاصرة وكيف تغري وحتول العيش فيه ويسرد زمن احلصار بأسلوب استعاري حبوار سردي يروي فيه ماضي حياته
"الرجل :عندما اصبحت جنديا كنت اداري البغال اجلرحية العائدة من احلرب ،وكنت ارتب صيدلية حمشوه يف اجلبال ،اصنع
متاثيل مشع صغرية للنساء الليت احببتهن واضعها يف جيويب ،ادون مذكرايت وخاويف كان اجلنراال يقودوننا اىل املو وكنت
الوذ بصيدلييت وبغايل اجلرحية ،خرجت من ذاكرة املقابر ،وضعت يل فردوس من الورق مل يقبل اجد الدخول اليه ،يف طاسلوجة
تركت الربوق تنضرب اهناري وتفيض خبرافايت كنت حتت نار احلروب ،فصول (خزائيل) كنت ارى اهنار دموعي حتت
اقدامي ...كانت تلامع خيوط العناكم وتنشرها ،ضباط يصعدون املسل ويطلقون النار على متاثيلي واساطريي وكتيب...
كنت اصغي للساماء واحندر بعيدا عنهم دون ورقة اجازة ودون وداع ..كفئ حربا"
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ان الكاتب يصور معاناة اجلندي ابان احلروب ويتوجه اىل اجلندي يف نصب احلرية وحياوره برفض احلروب اليت اهنكت
االنسانية ،ورفض مهنته اليت يرغب باستبداهلا بشخصيا الفنانني والشعراء واالطباء وهذا ناتج من الرتاكاما النفسية الناجتة
من اثر التجنيد االلزامي يف احلروب الطويلة واليت كانت سببا يف كبت جانب احلرية واالرادة وشكلت عائقا يف حتقيق االحلم
واالمنيا واالحداث وتروي الشخصية ذلك بعد خماطبته متثال اجلندي يف النصب قائلة "ايها الفردوس ..ملاذا انا يف اجلحيم ؟
امحد ..حىت اتوهم ان فجر احلرية قد جييء اىل هذه البلد.
ومىت اعود اليك ؟ ارسل يل اشارة واحدة حىت ُ
ان مسة التهجني احلواري يسود النص املسرحي بأسلوب استحضار االرواح وخماطبتها كأن حضورها امر ملاموس وحمسوس
باستخدام اللغة والكلاما املوحية اليت تستحضر الصور الذهنية بشكل مجايل عند املتلقني ويستثري ذاكرهتم وعواطفهم وتفعيل
خمياالهتم اجلامعية وجيذب انتباههم وتشويقهم حنو احداث النص وفعله املتصاعد مع جتليا روح صانع وفنان النصب جواد
سليم وختاطبه الشخصية قائلة ماذا ؟ "ياجواد ماذا هل حترك جوادك ؟ نعم انه يتحرك حترك أكثر وتعال ..هذه هي العلمة..
انا هنا بأنتظارك عألما تضطرب روح جواد سليم ؟ وما الذي جيعلها حتوم حول نصب احلرية ؟ اي قلق اصابك ياجواد ؟ وملذا
تركن روحك هائامة هنا ،ملذا ترفرف فوق النصب ؟ ماذا تريد روح جواد ،تريد ان حتل يف النصب ..لكن اين ؟
يف هيكل اجلندي الذي يكسر القضبان..ال ..ال ..مل يعد ذلك اجلندي يعرفها..إذن يف جسد الثور ذي القرنني ..ال الثريان
تذبح يف الشوارع..إذن يف النساء الناحبا حني هبطت روحه بني ايدي النساء الناحبا بكى جواد كثريا معهن حىت غاب
عن الوعي ومل يفق االحني مسع دوي االنفجارا فعاد روحه من حيث اتت ومل يرغب يف أن تبكي عليه النساء ..ويف اليوم
الثاين حامت روحه حول النصب وهيطت عند الطفل فوجدته ممددا والدم ينزف منه مث سق الطفل يف ساحة التحرير ملطخا
بدمه ..ذعر روح جواد وطار  .هجن الكاتب نصه بتفاعل النصوص االستعارية والسرديا احلوارية واجملازا اللغوية
الشعرية والرمزيا الفكرية واالنسانية لتفسري معطيا وماهيا احلياة والوجود ومتغرياهتا اليت اصبحت أكثر ثقل وتراكاما على
السلوكيا االنسانية لتكوين دافعا للتحرر واالصلح .ويتجسد يف حوار الشخصية كااليت" -:يف ثقوب البلد جرحتين
الدموع ..علتين ذخرية فاسدة دفعت يب الغيوم العهد يل هبا حنو الرتاب ..أعشاشي مزدمحة بكسر النجوم وفتائل قناديلي
التشتعل ..ها انا ذا ..عند الفجر ..هنا يكون ترتيلي ..هنا يكون اسرائي تعال ايها احلصان الطائر صويب لنخلص الناس من
هذا الظلم واملو  .ويرسم الكاتب صورة جمازية استعارية لرحلة االسراء واملعراج ورسالة الغفران حيث العروج اىل الساماء
باحلصان املقدس والصعود اىل اجلنان بعد ان انزل ادم منها ويستكامل الكاتب وصفه للامأة ويسرتسل مساراهتا الشعورية
والنفسية عند خماطبت املأة اليت يف نصب احلرية ويكون اخلطاب مثقل باالستطرادا واالفكار احلاملة الناجتة من عاملية
اسرتجاع الصور الذهنية للامدركا احلسية والنفسية والعقلية القابعة يف خزائن الذكريا واملدونة يف كتب الساماء املقدسة
حيث قصص االنبياء واملتامثلة بقصة ادم وحواء عليهاما السلم.
الرجل":انزيل معي ..ملاذا التنزلني ..؟ تعايل معي يف حمنيت هذه ..تعايل وانظري بغدادنا كيف قتلت ..ملاذا التريدين النزول ؟
ِ
اغوتك االفعى واخذ منها مثرة احلرية وناولتها يل ؟ انظري ما الذي حصل ؟ لقد عاقبتين االقدار
ملاذا نزلت وحدي ؟ ملاذا
ونزلت وحيدا من النصب اىل االرض :ملاذا اطرد من الفردوس النزل يف هذا اجلحيم ؟ وملاذا ترتكيين وحيدا هنا...ملاذا؟"
ويكشف الكاتب للامتللقي عن زمكانية االحداث عرب تناصا الذاكرة الشعورية الواعية يف وصف اجلنة والنار ويشبها بصورة
الدنيا وداللتها املكانية والزمانية ذا االبعاد الدنيوية والدينية ممتزجة باالستطرادا والتداعيا السايكلوجية وامليتافيزيقية
وتكويناهتا التناصية ذا السامة السردية.
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ولدو من الريح والعلمة جتدوهنا يف صور ولدها بقعة
الرجل" :ولد لكم اليوم مسكة هي ساقية النعم البتول اليت سيكون فاهلا ٌ
مسراء مثل رغيف اليشبع الناس منه انتبهوا ..هذه هي العلمة رغيف على صدر فىت طويل ،ياكل منه اجلائع والتائه واليتيم
فيشبعون ،رأ احلم البقرة وهي تتبدل من صفراء اىل خضراء ،رأهتا تشيق وجيف ضرعها وانتحبت امامها االبراج وظهر
منها طيور مصلخة ،طيور سق عنها الريش منذ قرون وحشر نفسها بني قضبان شبابيك الغرف .لكنها كانت هتشها
بقطعة قاماش .انتبهت ان قطعة القاماش هي قاميص والدها ".
ان تقنية التهجني النصي اعتامد تعددية اخلطابا احلكائية وجتسد بثلثة انواع خطاب املؤلف وخطاب الشخصية املسرحية
واملتامثل حبوارها وسردها وخطاب التناص القصصي لشخصيا واحداث متثل الكون القصصي احلواري ومابني الديين
والدنيوي بأسلوب ابداعي حيرك بنيا النص ويولد الدهشة والغرابة وحيفز املتلقي على التويل والتفكري واحلكم .منح املاجدي
شخصية املسرحية وضيفتني األوىل مشاركة وحمركة للفعل املسرحي بشكل ديناميكي والثانية املفسر للحداث وفق سردية
سايكولوجية انفعالية متثل حالة االنعزال الفكري والشعوري وتراكامية العقد النفسية املختزنة يف الوعي الشخصية واليت مت
تفريغها والتنفيس عنها بواسطة اخلطاب املسرود الذايت بواسطة ضامري املتكلامني (حنن) الن الكاتب عرب عن معاناة مجعية
سببها (احلروب – فقدان احلرية) .وحتكم السلطا املتداولة على فرض ايديولوجياهتا كأهنا دساتري مقدسة .وتظهر شخصية
الرجل وكأنه يأخذ طينا من االرض تراكامت يف سهول الرافدين لتبين حضارة عريقة وكأمنا يعيد اجماد احلضارا القدمية برتميم
النص اجلداري املتفطر وايقاف نزيف متاثيله من انني الفرا ودجلة.
فرتوي الشخصية أساليب معاجلة االمل واملشكل اجملتامعية باحلوار االيت-:
"االبرة اليت ساخي هبا البلد عامياء ..ال استطيع غرسها يف االرض او القاماش او الورق ...ابرة عامياء ..وضامائر عامياء..
هب اجلاميع حبناجرهم ليامزقوه ..وانا ال املك سوى هذه االبرة اليت ساغرسها يف قليب فرمبا يكون
كيف ساجعل البلد واحداَّ ..
دمي اضحية هذه البلد.
فاستحضر الكاتب يف هناية نصه االعتقادا االسطورية القدمية وهي االضاحي والقرابني والنذور اليت هتدى اىل االهلة
للحصول على ارضاء االهلة اليت كانت تتم وفق طقوس وتعاويذ سحرية كوسائل للتصال مع عامل الغيبيا واليت نشأ من
خلهلا األساطري وامللحم والقصص الدينية ،على شكل تكوينا حراكية وصور ذهنية تؤسطر الواقع.

الفصل الرابع

نتائج البحث

استنباط فكرة النص املسرحي من الواقع االجتاماعي والسياسي ممزوجا برمزيا األديان واألساطري القدمية .استخدم الكاتب
أسلوب االنزياح الفكري ومراوغة توقعا املتلقي بانفتاح دالالته وتأويلها باجلاماليا الفكرية .رؤية املستقبل برؤى فكرية ثورية
تنشد احلرية من هتجني النص باستثامار مكان واحداث مكان و زمان احداث النص بطرز أبداعية تكسر حواجز الزمن
وجتعل املتلقي يعيش حلظا حدوث الوقائع بتشكيل الصور الذهنية املتنوعة .استلب هوية الشخصية وتعريفها الذايت حيث
جعل الكاتب شخصية مسرحيته منطية حتت مسامى الرجل وتتحول اىل هيئا ومناذج روحية بني الواقع والوهم واحللم
روح او ضامري او صو جاء من عامق تأريخ العراق يسرد احداثه ويتغىن باجماده املسلوبة وحريته
والغرائب وتتعدد اصواهتا كاهنا ٌ
املفقودة .جتلى النص وابداعه املهجن بنسقه املفتوح على النصوص الدينية واالسطورية واحلوارية السردية واللغة الشعرية املتشكلة
وفق فضاءا خيالية ايهامية ضامن النسق الطقسي السحري.
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كسر أحادية الصو الوأحد للنص املونودرامي بتعددية األصوا وتزامنية حوار األصوا املفرتضة الساكنة يف الفضاء النصي
املكاين واليت تتحرك وفق خميل الشخصية وتواتراهتا النفسية املضطربة وانزياحتها حنو الل معقول وجتلى ذلك بتحريك بنيا
الفضاء املكاين فنيا يف النص وتوظيفه لتحريك الضامائر الساكنة والصامتة .استخدام تقنية التكرار للامفردة اللغوية هي ظاهرة
يف النصوص الشعرية املسرحية األدبية ووظفها املؤلف بشكل سحري يثثري استفهام املتلقي وتغري استجابته ملعطيا النسق
اللغوي ومفاهيامه وتشكيلته اجلامالية حسب رؤيته ومنظوره اخلاص.

الستنتاجات

عكست البنية الدرامية للنص اهلجني اللفكر الفلسفي وابعاده اجلامالية من مجلة نصوص مفتوحه النساق خطابية كسر
حواجز الزمن لتواصل حوارها للفكر املعاصر وقضاياه.
جتلت مجاليا النص األبداع ي بقلب مفاهيم امليتافيزيقيا وحزحة الواقع بتعارضاته وتراتبيته النسقية بتغريها وحتويلها وجتديديها
وفق للامفاهيم الفلسفية والنقدية املعاصرة وتعددية الرؤى وتنوع أساليب األبداع األديب والفين .استخدام مفهوم النفس املتغرية
اليت تكسر من الثبا ووضعها ضامن هجنة معقدة تتشكل وفق انظامة الرمزي والعقائدي واحللامي وامليتاسايكوجلي وعوامل
الدالال االجيابية املكانية والزمانية اليت هية موضع حتقيق امنية الشخوص وهي احلرية.

التوصيات

النظر اىل النص األديب املسرحي املهجن كنتاج فين ثقايف ذا فكر متاميز يغين الرصيد املعريف األديب الثقايف ضامن والتوجها
النقدية األدبية مابعد احلداثة والتهجني هو أحد مرتكزاهتا وتقنياهتا االيدلوجية الثقافية وال أبداعية .االهتامام بتدريس مناهج
االدب املهجن واالدب املقارن وانوع االجناس األدبية وأليا متازجها إلنتاج احلوار اخلطايب ضامن مناهج التدريس يف كليا
الفنون اجلاميلة – فرع الفنون املسرحية.
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