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 الذات الفاعلة واستلهام الرتاث الشعبي يف مسزح يسزي اجلنذي
 دراسة يف مسزحية )اهلاللية(

 محمود محمد حمزة
 مصر.  ، جامعة دمنيور ، كمية اآلداب  ، قسـ المغة العربية

  M.hamza@ng.edu.eg اإللكتروني:البريد 
 :  ملخص البحج

اعتمػػدوا عمػػت التػػراث الشػػعبي فػػي يعػػد يسػػري الجنػػدي أحػػد أىػػـ رواد المسػػرح الػػذيف 
لػػو أسػػموبو فػػي الكتابػػة الػػذي يسػػتميـ فيػػو التػػراث  كػػاف كتابػػاتيـ المسػػرحية، حيػػث

خياؿ  :مثؿ ،الشعبي مستفيدًا مف موروثات فنوف الفرجة في التراث الشعبي المصري
والسامر، فضاًل عف استفادتو الكاممة مف عناصر  ،والسير الشعبية ،واألراجوز ،الظؿ
  .ت المسرح الممحمي، وقد ظير ذلؾ جميًا في مسرحيتو )الياللية(وآليا

 الكلمات املفتاحية : 
 .الياللية ،يسري الجندي ،التراث الشعبي ،استمياـ ،الذات الفاعمة
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The Actor Self and the Folk Heritage Effect in 

Yussry El Guendy’s Plays 

A Study on the Theatrical Work ‘Al-Helaleya’ 

Mahmoud Mohamed Hamza 

the department of Arabic language, Faculty of Arts Damanhur 

University, Egypt. 

Email : M.hamza@ng.edu.eg  

  

Abstract: 

Yussry El Guendy is considered to be one of the most 

distinguished pioneers who was inspired by the Egyptian 

cultural heritage in his plays. Yussry El Guendy’s style was 

highly influenced by the Egyptian symbols and archetypes 

that endow the characters of the scarecrow, the clown, the 

orator, and folktales and epics with their vivid style that is 

exemplified in his masterpiece, 'Al-Helaleya' .  
 

Keywords:  

 The Actor Self, The Muse, The Cultural Heritage, Yussry El 

Guendy,  Al-Helaleya, Stage Direction, Parallel Text 
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 :الشعبي)اهلاللية( واستلهام الرتاث  
عمػت وجػو الخصػوص  الشػعبيالحديث عف استمياـ التراث بصفة عامة والتراث 

حديث متشعب ال يزاؿ يحتاج إلت دراسات كاشفة عف األبعاد الرمزية لػذلؾ االسػتمياـ 
المقصػػود ، وبػػرلـ الدراسػػات المتعػػددة فػػت ىػػذا المجػػاؿ والتػػت يػػأتت عمػػت رأسػػيا تمػػؾ 

القيمػػة لمػػدكتور عػػز الػػديف اسػػماعيؿ التػػت رصػػد خالليػػا مسػػتويات اسػػتمياـ  الدراسػػة
 (.8)التراث ما بيف )التضميف والتضفير والتنظيـ والتحويؿ(.

 أقوؿ برلـ ىذه الدراسة القيمة فػنف اسػتمياـ التػراث فػت النصػوص المسػرحية ال
سػتمياـ زاؿ فت حاجة إلت مستويات كاشفة، ولعؿ ىذا ىػو الػذد دعػانت إلػت دراسػة ا

السيرة الشعبية الياللية فت تجربػة المؤلػؼ المسػرحت يسػرد الجنػدد والتػت عرضػت 
، والتػت شػارؾ فييػا عػدد مػف الممثمػيف المعػروفيف  8111عمت مسرح السػامر عػاـ 

إلت جانب عدد مف شػعرا  السػيرة اليالليػة، ففػت ىػذه التجربػة انتقػؿ يسػرد الجنػدد 
يف إسػماعيؿ ليوضػا العالقػة بػيف الػنص بذلؾ المخطط الذد وضعو الدكتور عػز الػد

أو  التراثػػيالحػػديث المسػػتميـ مػػف التػػراث وبػػيف الصػػورة األصػػمية لممػػوروث  اإلبػداعي
 الشعبت :
 
 

                                           

  المجمد األوؿ فصوؿ.راجع :عز الديف اسماعيؿ : توظيؼ التراث فت المسرح . مجمة   (8)
 873صػػ 8111الييئة المصرية العامة لمكتاب. القاىرة        
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(8.) 
المستميـ مف السيرة الشػعبية أمػرًا بػال   األدبيوتمثؿ عممية إعادة إنتاج النص 

سػتعارة أو حتػت عمػت الخطورة واألىمية سوا  عمػت مسػتود التػواتر أو التناقػؿ أو اال
 مستود عمميات اإلضافة ، حيث يعنت عمما  الفولكمور : 

يبػػػذليا أفػػػراد  التػػػي" بعمميػػػة إعػػػادة اإلنتػػػاج لمجموعػػػة الممارسػػػات اإلبداعيػػػة 
مػػػؤدوف ... إلػػػو( لتأويػػػؿ  -قصاصػػػوف  -منشػػػدوف  -رواة  -مبػػػدعوف )شػػػعرا  

ات االجتماعية التاريخية تأوياًل جديدًا أو مناسبًا يتفؽ مع السياق القصصيالموروث 

                                           

 837: صػػعز الديف اسماعيؿ: توظيؼ التراث فت المسرح راجع :  (8)
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... حتػػت يواصػػؿ ىػػذا المػػوروث القصصػػت دوره فػػت تجسػػيد حاجػػة الوجػػداف الجمعػػت 
 (.8)إدراكًا وتعبيرًا و مورفولوجيا" 

وال يختمػػػؼ اثنػػػاف عمػػػت أف المستشػػػرقيف ىػػػـ أوؿ مػػػف اىتمػػػوا بدراسػػػة السػػػير 
ػير الشػػػػعبية فػػػػت مصػػػػر ، ويػػػػأتت عمػػػػت رأسيػػػػػـ )إدوارد وليػػػػػػـ( فػػػػت كتابػػػػػو الشيػػػػػ

 )المصريوف المحدثػوف شمائميـ وعاداتيـ( ، وقد رصد إدوارد وليـ فت مؤلفو :
"الشعرا  الشعبييف فت مدينة القاىرة وأحصت أعدادىـ ، وفرؽ بػيف مػف يػؤدوف 
سيرة الظاىر بيبرس )الظاىرية( وسيرة عنترة )العناترة( والسيرة الياللية )أبو زيديػة( 

ف الشػػعر ويعزفػػوف بعػػد كػػؿ بيػػت نغمػػات ربػػاب والػػذيف ال يسػػتعينوف بكتػػاب وينشػػدو
 (.1)الشاعر أو الرباب األبو زيدي" 

وقد احتمت السيرة الياللية االىتماـ األكبر عند دارست السير الشعبية فت مصر 
وتونس والدليؿ عمت ذلؾ انعقاد أربع ندوات حوؿ ىذه السيرة تأكيدًا عمت ارتبػاط تمػؾ 

تونسػػت والعربػػت ، لكػػف ىنػػاؾ بعػػض الصػػفات السػػيرة بالوجػػداف الشػػعبت المصػػرد وال
 الخاصة بتمؾ السيرة ىت التت جعمتيا تتصدر المشيد:

                                           

 –مضاربات سوسيولوجية  –محمد رجب النجار: التراث القصصت فت األدب العربت   (8)
 881صػػ  8111منشورات ذات السالسؿ  –الكويت 

لمصريوف المحدثوف، شمائميـ وعاداتيـ . سمسمة ذاكرة الكتابة، مطبوعات إدوارد وليـ: ا  (1)
 11.صػػ 8111 1الييئة العامة لقصور الثقافة. صػ
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"مػػف بينيػػا أنيػػا أكثػػر السػػير الشػػعبية العربيػػة ذيوعػػًا فػػت مصػػر والعػػالـ العربػػت، 
وأطوليا عمرًا فت الرواية الشفوية، فيت السيرة الشػعبية الوحيػدة التػت ال تػزاؿ تػرود 

 (.8)ية و النفسية والجمالية واالجتماعية" وتؤدد وظائفيا اإلمتاع
لكف ربما الذد حرؾ مشاعر يسرد الجنػدد فػت اختيػار ىػذه السػيرة دوف ليرىػا 
مف السير الشعبية ىو ذلؾ الصراع القبمت ال القومت بيف أبنا  األمة الواحدة لتعطػت 

ناؤىػػا نموذجػػًا فريػػدًا ودرسػػًا عميقػػًا فيمػػا يػػؤوؿ إليػػو حػػاؿ الجماعػػة عنػػدما يختمػػؼ أب
 فيؤوؿ األمر فت النياية إلت الضياع والتشتت. 

وقػػػد ذكػػػر الػػػدكتور إبػػػراىيـ عبػػػد الحػػػافظ فػػػت كتابػػػو القػػػيـ )دراسػػػات فػػػت األدب 
الشػػعبت( أننػػا نسػػتطيع أف نقسػػـ المراحػػؿ التػػت مػػرت بيػػا الدراسػػات المصػػرية لمسػػيرة 

 :  ىيالياللية إلت ثالث مراحؿ 
لوصػػػفية التاريخيػػة، والمرحمػػػة الفنيػػػة " مرحمػػة الريػػػادة ولمبػػت فييػػػا المنػػاى  ا

، السػػيرة وبنيتيػػا فػػيمراحػػؿ البطولػػة األدبيػػة و  بػػالنواحيوالبنيويػػة وشػػيدت اىتمامػػًا 
 (.1)ومرحمة االىتماـ باألدا  وصبت اىتماميا عمت الرواية الشفوية والرواة وأدائيـ"
يػػذه أمػػا الدراسػػات األجنبيػػة حػػوؿ السػػيرة اليالليػػة فقػػد أضػػافت أبعػػادًا جديػػدة ل

السػػيرة بسػػبب االىتمػػاـ بالسػػمات البالليػػة والسػػمات األسػػموبية وخصػػائص شػػاعر 
السيرة وحياتو وفنو، ولعؿ أىـ ىػذه الدراسػات ) نحػو نظريػة لعنػواع فػت الفولكمػور: 

                                           

إبراىيـ عبد الحافظ * دراسات فت األدب الشعبت : مكتبة الدراسات الشعبية الييئة العامة   (8)
 17لقصور الثقافة صػػ

   18صػػ  المرجع نفسو :  (1) 
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الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب القػاىرة  –فيمموس فويجت ، ترجمة د. خيرد دومػة 
8117.) 

المسػػرحية التػػت أدركػػت حقيقػػة ثػػرا  التػػراث  و يسػػرد الجنػػدد أحػػد أىػػـ الرمػػوز
الشعبت بكؿ ما فيو مف مجيولية المؤلؼ وتناقؿ شفاىت وانتشػار وذيػوع وقػدرة عمػت 

   .التداوؿ فضاًل عف ذلؾ
الػدافع الروحػػت والجمعػػت الػػذد يحػػرؾ تمػؾ الطاقػػة اإلبداعيػػة فػػت نفػػوس وعقػػوؿ 

 المتمقيف فت ربوع العالـ وال سيما عالمنا العربت .
ذا  حاولنا أف نحػدد مضػاميف األدب الشػعبت فنننػا سػنجدىا محػؿ جػدؿ ونقػاش وا 

بػػيف كثيػػر مػػف البػػاحثيف والنقػػاد، حيػػث يػػدرج ريتشػػارد دورسػػف فػػت كتابػػو " نظريػػات 
 الفولكمور المعاصرة" تحت مصطما األدب الشعبت" : 

" األشكاؿ التقميدية المنطوقػة مػف حػديث ولنػا  وصػوت بشػرط اتصػافيا بتكػرار 
ويضػػع )النقػػػػاد( القػػص الشػػعبت عمػػت رأس األنػػواع أو التنويعػػات الكبػػرد  أنماطيػػا،

 قصػػػيرة والقصػػػص الرومانسػػػتالمتفرعػػػة عػػػف األدب الشػػػعبت والنػػػوادر واألىػػػازي  ال
، باإلضافة إلت األمثػاؿ والفػوازير والصػيحات والنػدا ات والحػدايا والبكائيػات والمالما

 (.8))العديد( ..." 
 

                                           

 ع: ريتشارد دورسف: نظريات الفولكمور المعاصرة ، ترجمة د/ محمد الجوىرد .د حسف راج  (8)
  13صػػ 8171السامت. دار الكتب الجامعية    
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مػػاًل بػػذلؾ المػػوروث الشػػعبت فػػت رحمتػػو االبداعيػػة لقػػد كػػاف يسػػرد الجنػػدد مح
فاستميـ السير الشػعبية فػت كتاباتػو المسػرحية مثػؿ: عمػت الزيبػؽ، عنتػرة ، والسػيرة 
اليالليػػػة ، فضػػػاًل عػػػف ممػػػوؾ الحػػػارة التػػػت اسػػػتميميا مػػػف السػػػيرة الشػػػعبية لمظػػػاىر 

أف  بيبػػرس، وبػػرلـ أف ىػػذه األعمػػاؿ تػػدور حػػوؿ فكػػرة انتظػػار البطػػؿ المخمػػص، إال
يسرد الجندد قد بدأ رحمتو فت استمياـ التراث لتأكيد اليويػة المصػرية أو العربيػة ال 

 . 8117سيما بعد ىزيمة يونيو 
والغريب أف جيؿ الثمانينيات مف مبدعت المسرح وعمت رأسيـ يسرد الجندد قد 
لػػاب عػػف الدراسػػات النقديػػة والبحثيػػة بػػرلـ مػػا فػػت تجػػربتيـ مػػف ثػػرا  وخصوصػػية 

 لتوقؼ أماـ تجاربيـ اإلبداعية. تستمـز ا
بنػا  متجػدد يتجػدد  ىػيويخطت  مف يظف أف السيرة الياللية ركػاـ ثابػت، إنمػا 

مع تطورات الحياة وأحداثيا، وتحمؿ النياية المأساوية ليا والممثمة فت قتػؿ أبطاليػا 
بعضيـ البعض تحػذيرًا شػديد األىميػة والخطػورة لجميػع المجتمعػات ال سػيما العربيػة 

 مر العصور : عمت
، ونسػػ  صػػب حكايػػات السػػير الشػػعبية وأشػػيرىا" وقػػد تنػػاوؿ يسػػرد الجنػػدد أخ

منيػػػا مسػػػرحية محكمػػػة البنػػػا  شػػػعبية األحػػػداث شػػػديدة االلتصػػػاؽ بواقعنػػػا العربػػػت 
المعاصر، بالرلـ مػف التزاميػا بالوقػائع األساسػية فػت الممحمػة القديمػة التػت يحػدثنا 

 (.8)بتة " الدارسوف عف أصوليا التاريخية الثا
 

                                           

 8111كتابات نقدية الييئة العامة لقصور الثقافة  –فؤاد دوارة: مسرح الثقافة الجماىيرية   (8)
 17صػػ 8111
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مسػػرحيتو إلػػت قسػػميف، األوؿ مقسػػـ إلػػت أربعػػة دواويػػف : )ديػػواف  الجنػػديقسػػـ 
 ديواف الريادة(  –ديواف القحط  –ديواف الغراب  –جينـ 

ديػواف  –فقسػمو إلػت ثالثػة دواويػف: )ديػواف التغريبػة والحػرب  الثػانيأما القسـ 
 ديواف القتؿ المتقابؿ( –الفتا 

عنػد )الجنػدد( كػاف مخطئػًا  اليالليأف  ىية أساسية وتمؾ الدواويف تؤكد حقيق
حيف بحث عف الحؿ الخارجت خارج األرض، برلـ أف الكاتب سار مع أحػداث السػيرة 
خطوة بخطػوة والتػـز بأحػداثيا لكنػو حمميػا بالمعػانت العصػرية المعبػرة عػف المجتمػع 

ة والزناتيػػة لػػـ المصػػرد والمجتمػػع  العربػػت خػػالؿ تمػػؾ الفتػػرة، فكمتػػا القبيمتػػيف اليالليػػ
 تكونا تصمحاف لمبقا : 

 (.8)" فاألولت شعب بال قيادة ، والثانية قيادة بال شعب " 
أحداث السيرة أبعادًا سياسية وفمسفية ونفسية وذلؾ مف  الجنديويحمؿ يسرد  

 خالؿ رفع مستود الشخصيات واألحداث ليحمميا أقصت ما يستطيع :
سيرة نحو ىدؼ ساـ ىو انقاذ القبيمة مف " فيو عمت سبيؿ المثاؿ يوحد أبنا  ال

الػذد يكػػرس نفسػػو مػػف أجػػؿ  الثػػوريالقحػط، ويرفػػع )أبػػا زيػػد( إلػت مسػػتود النمػػوذج 
 (.1)قبيمتو لمحصوؿ عمت أرض ال ينبض ماؤىا وال يجؼ زرعيا" 

                                           

القاىرة مطبوعات  –دراسات نقدية  الجنديليسرد نبيمة إبراىيـ : مقدمة مسرحية الياللية   (8)
 7صػػ 8111منؼ 

 1111المعاصر الييئة المصرية العامة لمكتاب  المصريمسرح الفمكمور العميمي. عادؿ   (1)
 811صػػ
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اسػتطاع إعػادة خمػؽ السػيرة  الجنػديإف  : ونسػتطيع أف نقػوؿ ونحػف مطمئنػوف
د اشػػتقو مػػف األحػػداث ومػػف عالقػػة الشخصػػيات الػػذ اإلبػػداعيمػػف خػػالؿ التفسػػير 

 : الجنديببعضيا البعض ، كما تميز 
المزدوج ، الوعت بالسػيرة وبمػا أخػذه منيػا ومػا تػرؾ ، والػوعت  النقدي" بالوعت 

مازجػػًا بػػيف األصػػػالة  والفمسػػػفي السياسػػيبػػالواقع الػػراىف الػػذد يطػػػرح فيػػو خطابػػو 
 (.8)والمعاصرة دوف فصؿ ..... "

، وتمثػؿ ذلػؾ المسػرحيالػنص  فػيعف إشػاعة الػروح الشػعبية  ديالجنوال يكؼ 
)بالرحيؿ( و )ضػرب الػودع( ، وىػو يختمػؼ عػف اإليمػاف بالقػدر  الشعبياالعتقاد  في

 الشعبيالمفيـو  في -حيث ال يعرؼ اإلنساف القدر إال حاؿ وقوعو، أما ضرب الرمؿ
 فيو معرفة بالغيب الذد ال يعممو إال اهلل.  –

أف يقـو بعممية انتقا  إبداعية وتجريػد لممػادة المػراد نقميػا  لجنديالقد استطاع 
ف خضػع البنػا   ألصػوؿ وقواعػد البنػا   الفنػيمف وسيط السيرة إلػت المسػرح حتػت وا 

 .المسرحي
مػا ظػؿ باقيػًا  الشػعبيإف نص مسرحية )الياللية( يحاوؿ أف يستميـ مف التراث 

تجاىػات متعارضػة و شػعارات فارلػة بكؿ ما يحيطو مف ا العربيواقعنا  فيحتت اآلف 
 المضموف وأطماع ذاتية محدودة . 

أكثػػر أنمػػاط التػػراث مال مػػة لفكػػرة اسػػتنياض الوجػػداف  الشػػعبيفػػنذا كػػاف األدب 
والتحضير نحػو المقاومػة، فػنف سػيرة )بنػت ىػالؿ( بكػؿ مػا فييػا مػف دروس  الجمعي

                                           

 811صػػ الجنديوأثره عمت مسرح يسرد  الشعبيالتراث   (8)
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شػرذمة والتفرقػة، وىػذا نحو آثار ونتػائ  ال العربيومعاف قادرة عمت بنا  ذلؾ الوعت 
بداعًا.   الجنديما كاف   واعيًا لو نصًا وا 

 اهلاللية والذوات الفاعلة:
المسرحية والمعتمدة عمت  الجنديفكرة المقارنة بيف أبطاؿ أعماؿ يسرد  دفعتني
بصػػفة خاصػػة إلػػت ذلػػؾ الػػربط بػػيف نظػػاـ عبػػد الناصػػر بأحالمػػو  الشػػعبيالمػػوروث 

ف صورة عبػد الناصػر الػدكتاتور كمػا ذىػب عػدد ليػر المصرية والعربية والقومية وبي
 قميؿ مف المحمميف السياسييف، والسؤاؿ : 
أعمػػاؿ  فػػيالميمػػة القوميػػة  فػػي اإلسػػكافيلمػػاذا نجػػا كػػؿ مػػف جحػػا ومعػػروؼ 

إنجاز ما تطمعػوا  في اليالليبينما فشؿ كؿ مف عمت الزيبؽ وعنترة و  الجندييسرد 
 إلنجازه؟

، جزيػرة خطوتيف وترؾ السمطة ألىؿ الجزيػرةورا  لم اإلسكافيىؿ تراجع معروؼ 
ذلػػؾ النجػػاح، أـ لكونػػو رجػػاًل عاديػػًا ال يممػػؾ مقومػػات  فػػيالنعػػاس، كػػاف سػػببًا رئيسػػًا 

 خارقة؟ 
عنتػرة واليالليػة وعمػت الزيبػؽ ىػو السػبب  فػيىؿ كاف الرىاف عمت بطؿ خارؽ 

ع ألد وجػػػو طبػػػع الجمػػػوع بصػػػفة السػػػمبية والتبعيػػػة والقابميػػػة لالنخػػػدا فػػػيالػػػرئيس 
 دكتاتورد يقدـ نفسو بطاًل مخمصًا ؟ 

عقػب  التػاريخيبسػياقو  الجنػديأدب ومسػرح يسػرد  فػيفنذا ما ربطنا كػؿ ذلػؾ 
نفوس ذلؾ الجيػؿ بػيف  في، فنننا سوؼ ندرؾ ذلؾ الصراع القابع  117نكسة يونيو 

حولػو،  بأحالمو القومية، عبد الناصر بطاًل قوميًا إذا ما التؼ الناس الناصريالنظاـ 
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مقابؿ رفض قناع عبد الناصر الديكتاتور، حتت ولو حاوؿ البعض تبرير الموقؼ  في
 بنظريات المستبد العادؿ. 

 السؤاؿ:  يأتيوىنا 
ولماذا ىيمنت الذات الفاعمة ذات المرجعية التاريخيػة لمبطػؿ  ما الذات الفاعمة ؟

 المسرحية ؟!  الجنديالمخمص عمت أعماؿ يسرد 
يعبػػر  (Subjectum) الالتينػيو مصػطما مشػتؽ مػف الجػذر الػذات الفاعمػة ىػ

الذات بالمدلوؿ السيكولوجت مف حيث ىو كياف سيكولوجت يتسػـ باليويػة فػت  عف: 
 الزمف وبصفات نفسية وأخالقية ثابتة.

 فالذاتية تقابؿ الموضوعية . المنيجيومف حيث المعنت 
عػؿ الػداؿ عمػت النحػو الفا فػيومف حيػث المنطػؽ موضػوع القضػية مثممػا يعنػت 

 فعؿ الفعؿ .
 الخاضع لحكـ الحاكـ.  (Sujet)ومف حيث السياسة تعنت كممة 

وفت الفمسفة يعد مفيـو الذات أساس الفمسفة الحديثػة عنػد ديكػارت الػذد أحػؿ 
 (.8) الذات الواعية المفكرة أساسًا لممعرفة والعمؿ .

قػػود واألنظمػػة وىكػػذا نػػرد أف الػػذات الفاعمػػة تتكػػوف وسػػط إرادة اإلفػػالت مػػف ال
، وتعمػػؿ عمػػت تحويمنػػا مكونػػًا لسػػمطتيا تمنعنػػا مػػف أف نكػػوف ذواتنػػا التػػيوالسػػمطات 

                                           

العمـو اإلنسانية  فيساسية : موسوعة المفاىيـ األاليرمونيراجع: محمد سبيال ونوح   (8)
لعبحاث  العربي العمميبالتعاوف مع المركز  –ميالنو  –والفمسفية، منشورات المتوسط 

 37الرباط . صػػ  –والدراسات االنسانية 
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ف عادة ضد القابضة عمت نشاط الجميع ومقاصدىـ وتفاعالتيـ، ىذه الصراعات تكو
، وما مػف ذات فاعمػة صراعات ضد سمطة أو ضد نظاـ ىي، ما يسمبنا معنت وجودنا

 لغضب واأللـ : إال وىت ذات ثائرة تتأرج بيف ا
مدينػة  فػيقػدر إليػت ،  فػيأحد أنظمػة الكػوف أو  في" لطالما بحثنا عف حياتنا 

شػػفافية  فػيتطػػور ال يعػرؼ نيايػػة أو  فػيمجتمػػع تسػوده المسػػاواة ،  فػيفاضػمة أو 
اسػتنفدت، إذ بقػدر مػا تضػاعفت  –ال تزاؿ قائمػة  التي –مطمقة لكف ىذه المحاوالت 

عمت إحداث تغيير، جعمت ىػذه العػوالـ المثاليػة تتنػا د  وبالتاليقدرتنا عمت العمؿ ، 
 وتترا د لنا خيالية، بحيث أفرلت السموات مف آليتيا ، وحؿ مكانيػا حػراس الييكػؿ

عالنييف   (.8)بعض الزوايا الخفية "  فيمف طغاة ورجاؿ مخابرات وا 
 :  ىيأد نص  فيوتشير ترسيمة لريماس إلت ستة فواعؿ أساسية 

  Objetاليدؼ   Sujet الذات الفاعمة       Destinateurالمرسؿ 
 Adjuvant(1.)والمساعد   Destinataire Opposant المرسؿ إليو

واحتمػاؿ  الػدرامياالعتبػار تحػوالت الفواعػؿ وتعقيػدات الفعػؿ  فػيفنذا ما وضعنا 
تحػوؿ وجود أكثر مف نموذج فاعمت ، فنننا نصبا إزا  ترسيمات بالغة التعقيد ، قػد ي

 لحظة ما إلت معارض أو العكس ، كذلؾ قد تتغير األدوار الطبقية. فيفييا المساعد 

                                           

مركز دراسات  –آالف توريف: براديغما جديدة لفيـ عالـ اليـو ترجمة: جورج سميماف (8) 
  811الوحدة  العربية صػػ

 8113 –مصر  –أكاديمية الفنوف  التممساني ميوبرسفيمد: قرا ة المسرح  ترجمة آف أ  (1)
 71صػػ 



 

  

 

 
 

 
 دراسة في مسرحية )الياللية( الذات الفاعمة واستمياـ التراث الشعبي في مسرح يسري الجندي

 

8318 

 
كما تبدو خانات ىذه الترسيمة فارلة، كنشارة لغياب القوة الميتافيزيقيػة وعندئػذ 

 تصبا لدينا دراما ذات طابع فردد طاٍغ ، ولذلؾ :
 فػيؿ يػتـ تحديػدىا ، بػبطؿ المسػرحية ىي" ليس شرطًا أف تكوف الذات الفاعمة 

يتمحػور الحػدث حػوؿ رلباتيػا، ومحػور  التػي فيػي، واليدؼ، ضو  عالقتيا بالحدث
ثنائيػػة ذات فاعمػػة، ومػػف الممكػػف أف  فػػيوجػػود ذات فاعمػػة ، بػػؿ  فػػيالقصػػة لػػيس 

، ومػػف الممكػػف أف يػػة )مجموعػػة أشػػخاص تقػػاـو تيديػػدًا(تكػػوف الػػذات الفاعمػػة جماع
يكػوف اليػدؼ مجػردًا، لكنػو يقػدـ بصػورة كنائيػة يكوف ىدؼ الذات فرديًا، ويمكػف أف 

 (.8)التخمص مف مستبد معيف"  فيمثؿ الحرية تقدـ كرلبة 
     
 

                                           

لمنقد  العاليالمعيد  –أكاديمية الفنوف  المسرحيلمنص  السيمائي: التحميؿ شريؼ عبده  (8)
 873. مصر صػػ  1181  –الفنت 
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وعمػػت ىػػذا األسػػاس تصػػبا اإلجػػرا ات المتبعػػة لتحديػػد الػػذوات الفاعمػػة وأدوارىػػـ 
ثالث عالقات  فيإجرا ات حدسية، لكف مف المتفؽ عميو أف الفواعؿ الستة تتمخص 

 ىت : 
 حيث سعت الذات لنيؿ ما ىو مرلوب فيو . ←الرلبة 

 بيف المرسؿ والمرسؿ إليو. ←عالقة التواصؿ 
 (.8)تتنافس فيو الفواعؿ المساعدة والمعارضة .  ←الصراع 

عمػػت ثالثػػة مسػػتويات، أمػػا  الػػدراميالػػنص  فػػيويمكػػف أف نحمػػؿ الػػذات الفاعمػػة 
يتطرؽ لمجوانب النفسية ، المالبس ، الحركة ، وأحيانًا الجسمانياألوؿ فيو التكويف 

لمشخصية مف حيث األبعاد النفسية والسيكولوجية، وعمت ىػذا المسػتود مػنا يسػرد 
 الفواعؿ )الياللية( أسما ىا مثؿ :  الجندي

 )حسف ، دياب ، الجازية ، العالـ ، أبو زيد ، مرعت(
 ( 3قناع    1قناع       8قناع )مقابؿ الرواة    

 
 

                                           

الدار  – السردي : بنية النص الحمداني: حميد  وراجع 811صػػ المسرح:قرا ة  راجع:  (8)
  33. صػػالعربي الثقافيالمركز  –البيضا  
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،  الػػوظيفيلمػػذات الفاعمػة فيػػو المسػتود  الثػانيتود أو المسػػ الثػانيأمػا الػػدور 
وفػػت ىػػذه الحالػػة طبقػػًا لترسػػيمة لريمػػاس تتنػػوع اإلحػػاالت إلػػت )المرسػػؿ( لتصػػير 

 أو مصدر الفعؿ ومرلب الذات فيو: الراوي)المرسؿ إليو(، وقد يصبا ىو المتكمـ أو 
 " وتقتضػػت ميمتػػو صػػيانة القػػيـ مػػف خػػالؿ الحػػرص عمػػت تبميغيػػا إلػػت المرسػػؿ

 (.8)إليو، ومف ثـ يتبوأ منزلة أرقت مف المرسؿ إليو الذد يكوف تابعًا " 
)اليالليػػة( الممثمػػيف والػػرواة يمعبػػوف دور " المرسػػؿ" ،  فػػيوىػػذا مػػا جعمنػػا نػػرد 

 حيث يبدأ الممثموف ذوو األقنعة األقرب إلت الحكواتية: 
 (.1)" الميمة ليمة بنت ىالؿ، أماـ الباب المفتوح والباب الموصد"  

لكػف عمػت مسػتود آخػر يصػبا )المرسػؿ( ىػو القحػط بعػد أف أصػاب أرض نجػد 
 ىػيذات فردية، بػؿ  فيسبع سنيف كامالت، لكف مف الصعب حصر )الذات الفاعمة( 

ذات جماعية تشمؿ فرساف  ومموؾ تػونس، لكػف ىػذا لػـ يجمػب ليػـ الخيػر والسػعادة 
ومثمما أىمكيػـ القحػط سػبع  بقدر ما أثار روح التنافس والسمب والزعامة فيما بينيـ،

 سنوات، أىمكتيـ الحروب سبعًا أخر.
 

                                           

  –لمترجمة  القوميالمشروع  –، ترجمة عابد خازندار  السرديجيرالد برنس ، المصطما    (8)
   111القاىرة . صػػ    

- 11، الييئة العامة لمكتاب صػػالجندي* مختارات مف مؤلفات يسرد  الجندييسرد   (1)
   1181 -الياللية  
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وعمت مستود )المساعد( يختمؼ المساعدوف باختالؼ فرساف القبيمة وصراعيـ 
كما قد يتحوؿ المساعد إلت معػارض، فػػ )ديػػػاب( كػاف خصػمًا ألبػت زيػد لكنػو سػانده 

يف ألبػػت زيػػد )الفعػػؿ( ، لكػػف مػػف أبػػرز المسػػاعد فػػيكػػاف معػػو  أيفػػتا تػػونس،  فػػي
 عمومًا )الجازية  وأبنا  أخيو يحيت ويونس ومرعت(. 

 : التفاعميالنموذج  فيأما القحط ، فيو ذو وظيفة مزدوجة 
، كما كػاف بمثابػة معػارض سؿ لفرسانيا إلت الرحيؿ واإللارة" فيػو الباعث والمر 

سػاعدة ( معارضػًا رلػـ أف ابنتػو )سػعدا( كانػت مالزنػاتيليـ، أيضًا كاف ممؾ تػونس )
أداة  فيػي، ، وفقػًا لمػا تقولػو ليػا )البمػورة(لمعدو، باعتبارىا أنيا تنفػذ إرادة المسػتقبؿ

 (.8)" اليالليومساعدة ألبت زيد  لمزناتيفاعمة معارضة 
اليالليػػػػة ىػػػػو )المرسػػػػؿ إليػػػػو( وذلػػػػؾ عمػػػػت مسػػػػتود  فػػػػيويصػػػػبا الجميػػػػور 

ىما  الزناتيممكيا )الحكواتية( أما عمت مستود السيرة نفسيا فتصبا مممكة تونس و 
 )المرسؿ إليو(. 

مسػػرحية )اليالليػػة( إذا مػػا وضػػعنا فػػت  فػػيويمكػػف أف نمخػػص الػػذوات الفاعمػػة 
اعتبارنا تحوالت الفواعؿ وتعقيػدات الفعػؿ الػدرامت واحتماليػة وجػود أكثػر مػف نمػوذج 

 فاعمت فت الجدوؿ التالت: 
 
 
 

                                           

  813التحميؿ السيميائت لمنص المسرحت : صػػ  (8)
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 فير الفرقة العربية محاولة إلظيا الجنديوبيذا التصور تصبا )ىاللية( يسرد 
 كؿ العصور: فيالعصر الراىف وربما 

" فبداًل مف اتحاد الفرساف عمت كممػة سػوا  لمواجيػة القحػط، وىػو بػدوره كنايػة 
عف الخراب، يأخذىـ التنافس إلت خصػومة دمويػة تنتيػت باالقتتػاؿ فيمػا بيػنيـ، مػف 

سػػادات لمقػػدس لكتابتيػػا عقػػب زيػػارة ال السياسػػيثػػـ ال ينفصػػؿ تأويميػػا عػػف السػػياؽ 
 (.8)والقطيعة مع بعض الدوؿ العربية" 

يعبػػػر عػػػف ذوات فاعمػػػة ذات مرجعيػػػة تاريخيػػػة أو  الجنػػػديإف مسػػػرح يسػػػرد 
 أسطورية لالبًا ما تعانت نقصًا ما ، أو فقدًا : 

 ال يعرؼ أباه  ←عنتػػرة  
 ال يعرؼ أباه الحقيقت ←الزيبػؽ  
 أنكره أبوه  ←أبو زيد  
 متو صغيراً نبذتو قبي ←ديػػػاب  

                                           

مؤسسة الطوبجت لمتجارة والطباعة  الجنديمسرح يسرد  فينجود عانوس: الممحمة   (8)
 811القاىرة صػػ والنشر
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أنػو يولػد ألب مرمػوؽ لكنػو يعػيش لريبػًا كػأف  الشػعبيوكأف أىـ سػمات البطػؿ 
 الحياة تمفظو، لكنو :

وال يتعرؼ عمت أبويو إال بعد  الصعوبات،" سرعاف ما يشؽ طريقو ويتغمب عمت 
 (.8)بنبو ة سابقة عميو"  بمغامرتو المرىونةأف يقـو 

لمواجيػة القػود األخػرد وىزيمتيػا ، وليس ىذا فحسب، لكنو يمثؿ قدرة الجموع 
ع بمسػػاندة القػػود الغيبيػػة لػػو، ليعبػػر بالدرجػػة األولػػت عػػف صػػراعات مجتمعػػو تػػويتم

 وليس مشكالتو ىو الشخصية :
" مف ثـ تكوف صراعات خارجيػة أكثػر منيػا داخميػة ، لتحقيػؽ كيػاف المجمػوع ، 

، أصػػبا ييػػـز  األسػػطورة فػػيوبػػداًل مػػف أف يواجػػو القػػود الخارقػػة المجيولػػة ، كمػػا 
 (.1)الشعوبييف ممف يدعوف إلت االستيال  عمت العرب" 

بينما لابت األنثت فت مشػيد الػذات الفاعمػة فػت )اليالليػة( ، الميػـ إال دور أو 
تقػػـو بعمميػػة تجييػػز البطػػؿ وحمايتػػو ، وقػػد جسػػدت ذلػػؾ خضػػرة  التػػيوظيفػػة األـ 

رض لمذات الفاعمػة ، فيػت الشريفة مع أبت زيد ، وقمما تظير األنثت فت موقع المعا
الػػػرحـ الرمػػػزد لمبطػػػؿ الػػػذد يضػػػمف الػػػوالدة المتكػػػررة أو قػػػؿ: " قػػػوة العنايػػػة الخيػػػرة 

 (.3)والحامية" 

                                           

 817صػػ  3طػ  –القاىرة  –نبيمة إبراىيـ : أشكاؿ التعبير فت األدب الشعبت دار لريب   (8)
. مصر  317صػػ لمثقافة. لحكاية فت التراث العربت ، المجمس األعمت يوسؼ الشارونت، ا  (1)

1111 
دار الكممة لمنشر  -ترجمة حسف صقر سوريا  -جوزيؼ كامبؿ : البطؿ بألؼ وجو   (3)

 71والتوزيع صػػ
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وينطمػػؽ يسػػػرد الجنػػػدد فػػػت ذاواتػػػو الفاعمػػػة مػػػف منظػػػور ذكػػػورد ، لكػػػف ىػػػذه 
البطولػة تػؤوؿ فػػت النيايػة إلػػت الفشػؿ، أو قػؿ إف الػػذوات الفاعمػة فػػت أعمػاؿ يسػػرد 

تحقؽ ما تصػبو إليػو، فعػادة مػا ينتيػت أمرىػا  مستميمة مف التراث ذوات الالجندد ال
إلت اإلخفاؽ أو الحيرة أو االرتباؾ ، وكأف الجندد يريػد أف يقػوؿ كممتػو ويرحػؿ دوف 
أف يقدـ حمواًل ، ويمكف أف نضػـ أعمػاؿ يسػرد الجنػدد وعمػت رأسػيا )اليالليػة( إلػت 

 نظـ المضادة لمديمقراطية .تمؾ األعماؿ المسرحية التت تنقد مظاىر ال
ذا كانت النكسة ىت الجرح العميؽ والمرسؿ المضػمر أو الباعػث ورا  انتػاج  " وا 
معظـ نصوص الجنػدد المسػرحية ، فػنف السػياؽ التػاريخت واالجتمػاعت الػذد كتبػت 

 (.8)فيو جعميا أيضّا بمثابة مرثية لثورة يوليو وشعاراتيا" 
ف التنحت معترفًا أف الشعارات التػت لنػت فالبطؿ المخمص اعترؼ باليزيمة وأعم

 وتغنت بيا تتكت  عمت فراغ سحيؽ.
 
 
 
 
 
 

                                           

 –( 8117-8111نادية بدر الديف : قضية الحرية فت المسرح المصرد والمعاصر )  (8)
 313مصرية العامة لمكتاب صػػ الييئة ال     –القاىرة 
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 اهلاللية بني التغزيب والتأحز الربخيىت:
يعػػد )بروتولػػت بريخػػت( أحػػد أىػػـ كتػػاب المسػػرح العػػالمت المعاصػػريف تػػأثيرًا فػػت 

وعمػػت يسػػرد الجنػػدد عمػػت وجػػو الكتػػاب المسػػرحييف المصػػرييف عمػػت وجػػو العمػػـو 
وذلؾ لما تميز بو مسرحو مف سمات رالبة فػت التجديػد باعتبػاره شػاعرًا  ،الخصوص

ومؤلفًا مسرحيًا ومخرجًا فت ذات الوقت، و )بريخت( ىو مف حوؿ المسرح السياست 
إلػػػت مسػػػرح ممحمػػػت مطػػػورًا اإلضػػػا ة والموسػػػيقت وطريقػػػة أدا  الممثمػػػيف و وضػػػع 

 التغريب :الالفتات وارتدا  األقنعة والموحات فيما يعرؼ بظاىرة 
" ويقصػد بػو إثػارة الغرابػػة فػت نفػس المشػاىد مػػع إدراكػو لمػا يشػاىده، فالصػػور 
المغربة ىت تمؾ التت تجعمنا ندرؾ الموضوع وفت نفس الوقت تشعرنا بأنو )لريػب(، 
وكاف المسرح فت العصػور اليونانيػة والوسػطت يحػدث ىػذا التػأثير عػف طريػؽ أقنعػة 

يا ال يزاؿ يسػتخدـ وسػائؿ موسػيقية وبنتوميميػة اإلنساف والحيواف ، والمسرح فت آس
 (.8)إلحداث اإللراب " 

استعمميا بريخت المؤدية لمتغريب، ألنو كػاف  التيوتأتت األقنعة كأبرز الوسائؿ 
يرد أف الحقائؽ عمت المسرح يمكف أف تصور بطريقة واقعيػة محسوسػة أو بطريقػة 

مة عف الػنص ، إنمػا اسػتخداـ خيالية، واألقنعة فت منظوره ليست حمية شكمية منفص
 األقنعة : 

                                           

بريخت: ترجمة عبد الرحمف بدود. فت مسرحية دائرة الطباشير القوقازية روائا المسرح   (8)
المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ  –، وزارة الثقافة واإلرشاد القومت  31العالمت 

 83والترجمة والطباعة .  مطبعة مصر.صػػ
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 أمامػو،" ييدؼ إلت إعطػا  المشػاىد معمومػات تسػاعده عمػت النقػد لمػا يعػرض 
 (.8)كما أنيا تعطيو إدراكًا لعبعاد االجتماعية لمشخصيات وتفسيرًا لتصرفاتيا" 

وقد جعؿ يسرد الجندد فت )الياللية( رواتو مقنعيف، بما يػوحت بػو القنػاع مػف 
حالة إلت الطقوس الدينية والبدائيػة القديمػة، كمػا أنػو داؿ أيضػًا لموض وا لتباس، وا 

 عمت الحيادية.
وتفجػػر  لفمتػػو،واإللحػػاح عمػػت فكػػػرة األقنعػػة مػػف شػػأنو أف يػػوقظ المتفػػرج مػػف 

  عديدة:داخمو أسئمة 
زد نصػػفت وليسػػت فػػت زد كامػػؿ ،  فػػي" وليػػذا السػػبب اسػػتخدـ الجنػػدد أقنعػػة 

 (.1)ؼ األخر مجسدًا لمحاضر" فيو يريد أف يكوف النص
يستيؿ يسرد الجندد اليالليػة بثالثػة أشػخاص يجمسػوف القرفصػا  ويضػع كػؿ 

 منيـ قناعًا كبيرًا لوجو طفؿ:
 وأخرجت األرض أثقاليا : إذا زلزلت األرض زلزاليا8" قناع 
 : الساعة 1قناع 
 : القيامة3قناع 

 الثالثة : الحساب 
 إلت باب الندامة(  : )ييمس لممشاىديف مشيراً 8قناع 

                                           

: الييئة العامة لقصور الثقافة الجنديثره عمت مسرح يسرد وأ الشعبيراجية يوسؼ: التراث (8) 
 11صػػ 1181 –سمسمة كتابات أدبية     –

 81رؤد الواقع وىموـ الثورة المحاصرة نوادد المسرح. صػػ   القادر:فاروؽ عبد   (1)
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 وىذا باب جينـ  
 : ويقاؿ ليا تشود تمود تكود 1قناع 
  (.8): تعود تعود وبألؼ لساف" 3قناع

وبػػرلـ حياديػػة المظيػػر والتخفػػت ورا  القنػػاع ، لكػػنيـ ليسػػوا حيػػادييف تجػػاه مػػا 
     يدور أماميـ ، وال يتوقفوف عف التعميقات الالذعة : 

 المممكة .. ىذا ما قاؿ الرمؿ .. ما قاؿ الرمؿ  " الغالـ : كاف البد أف تنيار
  والخارجية.: والظروؼ التاريخية والسياسية الداخمية 8قناع 
 : وميزاف المدفوعات وعوادـ السيارات1قناع
 : واليالؾ والمستيمؾ3قناع

 الثالثة : بانت بعض األوراؽ 
 (.1): ىيا باقت األوراؽ"8قناع

حرصًا عمت المسرح الشامؿ ، وحرص منػذ  ويعد يسرد الجندد أكثر كتاب جيمو
الستينيات عمت توظيؼ الني  البريختت، وىذا ما جعؿ الػدكتور مصػطفت عبػد الغنػت 

 يرصد بريخت عند يسرد الجندد فت فترتيف ميمتيف : 

                                           

 81الياللية :صػػ  (8)
 87الياللية صػػ  (1)
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" األولت فترة االىتزاز العنيؼ فػت المجتمػع المصػرد إبػاف السػبعينيات، واألخػرد 
يع توصػيؿ مضػمونو إلػت الجمػوع، وفييػا التقػت مػع فترة البحث عف أداة فنيػة تسػتط

 (.8)المسرح الممحمت سوا  فت السبعينيات أو الثمانينيات" 
التغريػػب إذف ىػػو أىػػـ قاسػػـ مشػػترؾ بػػيف الجنػػدد وبريخػػت متكئػػًا عمػػت تػػراث  

ذا كانت األقنعة أحد أىـ صور ذلػؾ التػأثير، فػنف ىنػاؾ الكثيػر مػف آليػات  ممحمت، وا 
 دميا الجندد فت الياللية تؤكد ذلؾ التأثير البريختت.المسرحية التت استخ

وقػػػػػد يسػػػتعيض يسػػػػػرد الجػػػػندد عػػػػف األقنعػػػػة بوضػػػػع المساحيػػػػؽ واستخػػػػػداـ 
، كمػػا قػػد يسػػتعيف بالموحػػات، بػػس والتمثيػػؿ بطريقػػة طبيعيػػة جػػداً األكسسػػوارات والمال

را  ، يظمػـ حيث كانت الصورة فت )الياللية( تشير إلت مممكة الزناتت بتػونس الخضػ
نجػد سػػتارة بشػرية كػػؿ مػنيـ يمسػػؾ بصػدره صػػورة لمزنػػاتت   حوليا وترفع ستارة حيث

 واألقنعة الثالثة بالمقدمة .
ىكػػذا يعيػػد الجنػػدد اسػػتخداـ األقنعػػة لكنػػو لػػـ يوظفيػػا مػػف أجػػؿ التخفػػت ولكنػػو 

 استخدميا لتحقيؽ التغريب البريختت.
والتعميػؽ عمييػا، وىػو اقتحػاـ  واألقنعة الثالثة ال تتوقػؼ عػف اسػتخداـ األحػداث

مقصػػود يوصػػموف مػػف خاللػػو رسػػالة، ففػػت آخػػر المسػػرحية يظيػػر كػػؿ األبطػػاؿ قتمػػت 
 وقاتميف فت ذات الوقت :

 

                                           

 1ينات دراسة فت النص المسرحت : طػػالثمان في المصرينت : المسرح غمصطفت عبد ال  (8)
 181صػػ 8111الييئة المصرية العاممة لمكتاب 
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 األقنعــة 
"متـ جميعًا قتمت وقاتميف، فت تمؾ الممحمة المجنونة وال جػواب ، مػا فػيكـ مػف  

نػػت يػػا ىاللػػت ، ، لػػيس فػػيكـ مػػف بػػرد  حتػػت أ، كػػذلؾ أيضػػاً منتصػػر، والكػػؿ خاسػػر
  (.8)أعرفت  أحالمؾ فت طوفاف الدـ وأطماع السادة واألمرا  وكانت األحالـ بال نجاح"

األقنعة فت )الياللية( تحاوؿ اإلجابة عمػت األسػئمة الكامنػة فػت عقػوؿ النػاس ، 
 كما تثير قضايا جدلية تؤدد إلت التغريب البريختت.
توجػو بػو بريخػت إلػت جميػوره ،  " فالعدالة االجتماعية كانت مادة الدرس الػذد

وتتفؽ ىذه الثورة مع ظروؼ التجربة االشػتراكية فػت مصػر فػت عيػد عبػد الناصػر ، 
إذا اصػػػػطدمت بكثيػػػػر مػػػػف السػػػػمبيات ولػػػػـ يتطػػػػور المجتمػػػػع المصػػػػرد ، فالعدالػػػػة 
االجتماعية كانت مف التيمػات األساسػية التػت حػاوؿ أف يصػيغيا يسػرد الجنػدد فػت 

 (.1)مسرحياتو"
ضػػا لنػػا قػػدرة يسػػرد الجنػػدد المسػػرحية ورلبتػػو فػػت التمسػػؾ بػػالتراث ىكػػذا يت

بػػراز اليويػػة العربيػػة ومزجيػػا بػػالمؤثرات الغربيػػة الحديثػػة واسػػتمياميا مػػع  العربػػت وا 
 تطويعيا بحيث تكوف مالئمة لمبيئة المصرية والعربية .

 اهلاللية والنص املىاسي:
و الػنص المباشػر مػف النصوص المسرحية عادة ما تنقسـ إلت نصيف، األوؿ ىػ

يسميو النقػاد المغػة المسػرحية  كالـ الشخصيات أو قؿ النص الرئيس ، أما الثانت ما

                                           

 11الياللية صػػ  (8)
   811التراث الشعبت وأثره عمت مسرح يسرد الجندد : صػػ  (1)
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ليػػر المنطوقػػة أو ليػػر الكالميػػة ، وىػػو مػػا يمكػػف أف نطمػػؽ عميػػو الػػنص المػػوازد 
Paratexte  .أو الشارح الفرعت الذد يعبر عف تقاليد النوع المميزة لو عف ليره ، 

العناصػػر النصػػية وليػػر النصػػية التػػت ال تنػػدرج فػػت صػػمب  " وىػػو أيضػػًا مجمػػوع
النص، لكنيػا متعمقػة وفيػو تصػب، وال منػاص لػو منيػا، فػال يمكػف أف يصػمنا الػنص 

 (.8)مادة خاـ عاريًا دوف نصوص وعناصر عالمية وخطابات تحيط بو" 
ف تختصػرىما فػت وىكذا يجد القارد  نفسػو أمػاـ نصػيف ليػر منفصػميف يمكػف أ

 ، كالـ المؤلؼ وكالـ الشخصيات :الحواراإلرشادات و 
 (.1)"  (Haupttext)والنص الرئيس   Nebentext" النص الفرعت 

وينقسـ الػنص الشػارح أو الػنص المػوازد إلػت ثالثػة مسػتويات، أمػا األوؿ فيػو 
العنونة الرئيسػية والفرعيػة، أمػا الثػانت فيػو إرشػادات اإلىػدا  واليػوامش أمػا الثالػث 

مسرحية التػت تسػبؽ أو تمحػؽ نػص الحػوار وأحيانػًا تػأتت متضػمنة فيو اإلرشادات ال
 فيو.

ذا كػػاف العنػػواف ىػػو كمػػا قػػاؿ نقػػاد المسػػرح التجريبػػت أفضػػؿ سمسػػار لمػػنص  وا 
والكاتب، فنف العناويف الرئيسية ألعماؿ يسرد الجندد بصفة عامة تكشػؼ عػف ذلػؾ 

 المخزوف التراثت الشعبت الميمـو بقضايات األمة والوطف:
 حكاية جحا والواد قمو                    ب جميمةالتصا

                                           

 31دار محمد عمت لمنشر تونس. صػػ محمد القاضت: معجـ السرديات:  (8)
أكاديمية  –لعالمات ترجمة سباعت السيد إليف أستوف وجورج سافونا. المسرح وا  (1)

 71الفنوف.صػػ
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 ماذا حدث لمييودد التائو مع المسيا المنتظر           عمت الزيبؽ 

 دكتور زعتر و حكاود  الزماف             عنترة
 الياللية                   سمطاف زمانو  

 رابعة العدوية           المحاكمة 
 واقدساه            االسكافت ممكًا 

 حدث فت وادد الجف   الطفؿ الجميؿ الذد لـ يمت 
 بغؿ البمدية 

وتستشػػؼ مػػف ىػػذه العنػػاويف عػػدة مالمػػا، األوؿ اسػػتخداـ الفصػػحت المبسػػطة 
التت تقترب مف العامية، والثانت ىو اإلعال  مف شأف الحكاية وتمػؾ مػف أىػـ سػمات 

اذج البطوليػػة الشػػػعبية المسػػرح الممحمػػػت ، أمػػا الثالػػػث فيػػو الولػػػع باسػػتدعا  النمػػػ
 والتراثية.

وتأتت العناويف الفرعية فت )ىاللية( يسرد الجندد ذات أىمية بالغة فػت تػأطير 
النص المسرحت، وتقسيـ أجزائو وفؽ العناويف الداخميػة، فضػاًل تييئػة الجػو النفسػت 
ومسػػتود التوقعػػات، أد الجوانػػب الجماليػػة السػػتجابة الجميػػور، وىػػت ليسػػت مسػػألة 

 و تزيينية، بؿ عممية معقدة النتقا  وترتيب األحداث وفؽ إيقاع زمنت ما : شكمية أ
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" ومف ثـ تصبا العناويف الفرعية بمثابػة دواؿ، والمقطػع النصػت ىػو مػدلوليا ، 
كمػػا أنيػػا تتكامػػؿ بمػػا يشػػبو شػػبكة مػػف الػػدواؿ مػػع العنػػواف األساسػػت لبنػػا  حبكػػة 

 (.8)النص"
يػـو الػديواف، حيػث جػا ت فػت قسػميف وفت الياللية لجأ يسرد الجنػدد إلػت مف

 يضـ األوؿ أربعة دواويف ىت : 
 ديواف الريادة  -ديواف القحط  -ديواف الغراب  -ديواف جينـ 

 أما الثانت فقد جا  فت ثالثة دواويف: 
 ديواف القتؿ المتقابؿ  –ديواف الفتا  –ديواف التغريبة والحرب  

رج مسػاحات كبيػرة لدبػداع ، كمػا وال شؾ أف ثػرا  العنػاويف الفرعيػة يمػنا المخػ
نجػػد أف العنػػاويف الفرعيػػة تسػػاعد عمػػت توثيػػؽ الصػػمة بػػيف الػػنص وعناصػػر المسػػرح 

 الممحمت : 
" فنجد أبنية سردية، حكاية مف داخػؿ حكايػة، عنػاويف سػاخرة تراكيػب شػفاىية، 
مكانيػػة االنتقػػاؿ بػػيف أزمنػػة وأمكنػػة مختمفػػة، أو استحضػػارىا فػػت مشػػاىد  شػػعبية، وا 

ية فت آف، فالمسرحة ىنا لعبة، يقؼ المتفرج عمت مسػافة منيػا، ناقػدًا ومراقبػًا متواز 
            (. 1)وقاضيًا وليس متماىيا معيا" 

 

                                           

مروة ميدد مصطفت: الزماف، المكاف المتخيؿ بيف النص الشكسبيرد والمعالجات   (8)
 11المجمس األعمت لمثقافة ، القاىرة ، صػػ  –الشكسبيرية الحديثة 

 11التحميؿ السيميائت لمنص المسرحت: صػػ   (1)
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المسػػتود الثػػانت مػػف الػػنص المػػوازد ىػػو مػػا يسػػميو النقػػاد بػػػ )الػػنص المحػػيط( 
ـ والمتمثػػؿ فػػت اإلىػػدا ، االسػػتيالؿ، صػػورة الغػػالؼ وليرىػػا مػػف اإلشػػارات التػػت تقػػد

الػػػنص لمجميػػػور، ويمفػػػت النظػػػر إىػػػدا  )اليالليػػػة( لولػػػدد يسػػػرد الجنػػػدد )وائػػػؿ 
مػػؿ بكػػؿ مػػا فيػػو مػػف طموحػػات وجاسػػر(، وكأنيمػػا يعبػػراف عػػف المسػػتقبؿ، عػػف األ

، ويرتبط ىذا بجعؿ األمػؿ فػت )اليالليػة( مرتبطػًا بػػ )مرعػت( ولػيس بػػ )أبػت وتحديات
اة لتبػدأ مػع )مرعػت( حيػاة جديػدة زيد( ، ويرتبط أيضًا ببقا  )سػعدد( عمػت قيػد الحيػ

 بعد تطيرىا مف خيانة أبييا باختيار طريؽ المقاومة لمشر .
أمػا المسػتود الثالػث مػف الػنص المػوازد فيػو اإلرشػادات المسػرحية أو النصػية 

لت خصوصية النص مف ناحية أخرد :   التت تشير إلت تقاليد النوع مف ناحية وا 
الحػػػوار يكمػػػف فػػػت سػػػؤاؿ مػػػف يػػػتكمـ ؟ " والفػػػارؽ األساسػػػت بػػػيف اإلرشػػػادات و 

يما اتيػا  فالمؤلؼ ىو مػف يضػع اإلرشػادات، ويحػدد أسػما  الشخصػيات وحركاتيػا وا 
والفضا  الخاص بيا وسياؽ النص ككؿ ، أما الشخصػية فيػت تعبػر عػف  وانفعاالتيا

 (.8)منطوقيا الذاتت مباشرة بنفسيا" 
عمميػة )مونتػاج( وانتقػاؿ وقد جا ت اإلرشادات المسرحية فت )الياللية( بمثابة 

مف مشيد آلخر ، كما عبرت عف حيوية وحركة الرحمة التت يقـو بيا اليالليػة ، لػذا 
 تكررت اإلرشادات خارج الحوار، مع افتتاح كؿ ديواف مف دواويف النص السبعة: 

                                           

الييئة المصرية والمسرح. مدخؿ إلت عمـ العالمات فت المغة  :العالعصاـ الديف أبو   (8)
 811العامة  لمكتاب صػػ 
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" ثالثة جياد بالمقدمة وصوت طبوؿ بالخارج تػدخؿ األقنعػة الثالثػة فػت مالبػس 
بيرة كؿ يحمؿ طبمة عمت بطنو ويػدوروف حػوؿ الجيػاد وىػـ يػدقوف امرأة ليـ بطوف ك

 (.8)الطبوؿ بعنؼ وسرعة ثـ يتوقفوف فجأة مع صيحة واحدة"

وقػػد تكػػوف اإلرشػػادات المسػػرحية معبػػرة عػػف وصػػؼ انفعػػاالت وحركػػة الفواعػػؿ 
فتدور فت ثنايا الحػوار وفػت فمػؾ الفواعػؿ، فتكػوف قػادرة عمػت تحريكيػا قربػًا أو بعػدًا 

حػػدث وفضػػائو ورسػػـ مالمحيػػا النفسػػية فتعطػػت توجييػػًا مسػػبقًا صػػػريحًا أو عػػف ال
 مضمرًا لمممثؿ، يتعمؽ بكيفية أدا  الدور : 

" يجروف ويظير رجؿ آخر عمت جواد أماـ الزناتت، يتبارزاف، يسقط رأس الرجػؿ 
يتتابع الرجاؿ وتتساقط الرؤوس مع كوراؿ رجالت ونسائت ىمع ، ييبط باليسار قطاع 

 (.1)معمؽ عميو رؤوس القتمت"  مف سور

 وقد تكوف اإلرشادات المسرحية قادرة عمت التوجيو الخفت لممتمقت : 

نتاج   فنذا  المعنت،"حيث تعطت اإلرشادات مفاتيا أساسية لفؾ شفرات النص وا 

افترضنا أف النص الرئيس بمثابة متاىة فنف النص الموازد ىو خريطة المتمقت 
 يجيب المتمقت عف ثالثة أسئمة أساسية : لمعبور داخميا، فمف خاللو

 الشخصيات  ← مػػػف ؟  

                                           

 18صػػوالحرب. مقدمة ديواف التغريبة  –الياللية   (8)
 11الياللية : صػػ  (1)
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 الزماف والمكاف  ← أيػػػف ؟  

 (.8)الطريقة واألسموب"  ← كيؼ ؟  

وفت النياية يجدر اإلشارة إلت أنو ليس مف اليسير وضع ترسيمة محددة لمنص 
عػؿ ىػذا الموازد فت ظؿ اشتباكو بسائر العالمػات المسػرحية داخػؿ وخػارج الػنص، ول

مػػا جعػػؿ اإلرشػػادات المسػػرحية محػػؿ جػػدؿ ونقػػد بػػيف نقػػاد المسػػرح ، فبعضػػيـ يراىػػا 
يػذىبوف إلػت تجاوزىػا أو  –وقد جانبيـ الصػواب  –مفسرة لشفرات النص ، وآخروف 

 تجاىميا عند القرا ة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

الزماف : المكاف المتخيؿ بيف النص الشكسبيرد والمعالجات الشكسبيربة الحديثة.   (8)
 881صػػ
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 النتائج املستخلصة
ًا بػػػال  تمثػػؿ إعػػػادة انتػػػاج الػػنص األدبػػػت المسػػػتميـ مػػػف السػػيرة الشػػػعبية أمػػػر  -

الخطػػورة سػػوا  عمػػت مسػػتود التػػواتر أو التناقػػؿ أو االسػػتعارة أو حتػػت عمػػت 
 مستود عمميات اإلضافة .

احتمت السيرة الياللية االىتماـ األكبر عند دارست السيرة الشعبية لكونيا أكثر  -
السػػير الشػػعبية ذيوعػػًا فػػت مصػػر والعػػالـ العربػػت وأطوليػػا عمػػرًا فػػت الروايػػة 

 الشفيية.
جندد إلت السيرة الياللية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بذلؾ الصراع القبمت بيف لجو  ال -

أبنػػا  األمػػة الواحػػدة، ممػػا يعطػػت نموذجػػًا فريػػدًا لحػػاؿ األمػػة عنػػدما يتصػػارع 
 أبناؤىا فيؤوؿ األمر فت النياية إلت الزواؿ.

يسػػرد الجنػػدد أحػػد أىػػـ الرمػػوز المسػػرحية التػػت أدركػػت حقيقػػة ثػػرا  التػػراث  -
ؿ ما فيو مف مجيولية المؤلؼ وتناقؿ شػفاىت وانتشػار وقػدرة عمػت الشعبت بك

 التداوؿ ، فضاًل عف ذلؾ الدافع الروحت والجمعت.
كػاف يسػػرد الجنػػدد فػت اليالليػػة شاخصػػًا لػػوعت مػزدوج ، وعػػت بالسػػيرة وبمػػا  -

أخذ منيا وما ترؾ ، ووعت بالواقع الراىف الذد يطرح خاللو خطابػو السياسػت 
 والفمسفت. 

األدب الشػػعبت أكثػػر أنمػػاط التػػراث مال مػػة لفكػػرة اسػػتياض الوجػػداف  إذا كػػاف -
الجمعت والتحضير نحػو المقاومػة ، فػنف سػيرة )بنػت ىػالؿ( بكػؿ مػا فييػا مػف 

 دروس ومعاف قادرة عمت بنا  ذلؾ الوعت العربت نحو آثار الفرقة والتشتت.
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طبػع  فػيالسػيرة اليالليػة ىػو السػبب الػرئيس  فػيالرىاف عمت البطػؿ الخػارؽ  -
الجمػػوع بصػػفة السػػمبية والتبعيػػة والقابميػػة لالنخػػداع ألد وجػػو دكتػػاتورد يقػػدـ 

 نفسو بطاًل مخمصًا. 
ىيمنت الذات الفاعمة ذات المرجعيػة التاريخيػة عمػت شخصػيات أعمػاؿ يسػرد  -

 الجندد المسرحية ال سيما المستميمة مف التراث الشعبت.
ة( باستثنا  كونيا أمػًا تقػـو لابت األنثت فت مشيد الذات الفاعمة فت )الياللي -

 بعممية تجييز البطؿ وحمايتو، فيت الرحـ الرمزد لمبطؿ. 
ينطمػػؽ يسػػرد الجنػػدد فػػت معظػػـ أعمالػػو المسػػرحية المسػػتميمة مػػف السػػيرة  -

منطؽ ذكورد ، لكف كؿ ىػذه البطولػة تػؤوؿ عػادة إلػت الفشػؿ أو  الشعبية مف
 اإلخفاؽ أو الحيرة أو االرتباؾ.

العميؽ الذد يمعب دور المرسػؿ فػت )اليالليػة( ، أو يمكػف النكسة ىت الجرح  -
 لنت وتغنت بيا الجموع . التيأنيا بمثابة مرثية لثورة يوليو  أف نقوؿ

يتضا تأثر يسرد الجندد فت الياللية بالكاتب المسرحت بروتولػد بريخػت فػت   -
ظاىرة التغريب ، ويقصد بيا إثارة الغرابػة فػت نفػس المشػاىد مػع إدراكػو لمػا  

 يشاىده. 
تأتت األقنعة أبرز وسائؿ التغريب التت استعمميا الجندد فت )اليالليػة( متػأثرًا   -

بيريخت ، فقػد جعػؿ رواتػو مقنعػيف بمػا يػوحت القنػاع مػف لمػوض والتبػاس  
حالة إلت الطقوس الدينية والبدائية.  وا 
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اإللحاح عمت فكرة األقنعة مف شأنو أف يوقظ المتفرج مف عقمػو ويفجػر داخمػو  -
 ئمة عديدة.أس

 التغريب قاسـ مشترؾ بيف بريخت والجندد متكت  عمت تراث ممحمت . -
يسػػتعيض يسػػرد الجنػػدد فػػت بعػػض األحيػػاف عػػف األقنعػػة بوضػػع المسػػاحيؽ  -

واسػتخداـ االكسسػوارات والمالبػس ، وأحيانػًا التمثيػؿ بطريقػة طبيعيػة، وأحيانػػًا 
 بالموحات.  يستعيف 

لنص المباشر وىو كالـ الشخصيات النصوص المسرحية تنقسـ إلت نصيف ، ا -
 والنص الموازد وىو المغة المسرحية لير المنطوقة أو لير الكالمية .  

العنونػػة واإلشػػارات واإلرشػػادات  مسػػتويات:ينقسػػـ الػػنص المػػوازد إلػػت ثالثػػة  -
 المسرحية . 

عنػاويف الجنػػدد الفرعيػػة تكشػػؼ عػػف رلبػة حقيقيػػة فػػت تػػأطير الػػنص وتييئػػة  -
 ت المشاىد.الجو النفست لتوقعا

اإلىػػدا  أو الػػنص المحػػيط عبػػر عػػف األمػػؿ ، األمػػؿ فػػت جيػػؿ قػػادـ قػػادر عمػػت  -
 تجاوز األزمات والتشرذـ . 

اإلشارات المسرحية فت )الياللية( أشبو ما تكوف بعممية المونتاج فت األعماؿ  -
 السينمائية.  
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 املزاجـــع
دراسػات الشػعبية إبراىيـ عبد الحػافظ * دراسػات فػت األدب الشػعبت : مكتبػة ال [8]

 الييئة العامة لقصور الثقافة 
، شػػػمائميـ وعػػػػاداتيـ . سمسػػػػمة ذاكػػػػرة إدوارد ولػػػيـ : المصػػػػريوف المحػػػػدثوف [1]

   8111الكتابة، مطبوعات الييئة العامة لقصور الثقافة  
 –إلػػيف أسػػتوف وجػػورج سػػافونا. المسػػرح والعالمػػات ترجمػػة سػػباعت السػػيد  [3]

 أكاديمية الفنوف.
 –ديغمػػا جديػػدة لفيػػـ عػػالـ اليػػـو ترجمػػة : جػػورج سػػميماف آالف تػػوريف : برا [3]

  .مركز دراسات الوحدة العربية
 –آف أوبرسػػفيمد : قػػرا ة المسػػرح . ترجمػػة جػػورج سػػميماف  أكاديميػػة الفنػػوف  [1]

  .8113 –مصر 
بريخت : ترجمة عبد الػرحمف بػدود . فػت مسػرحية دائػرة الطباشػير القوقازيػة  [1]

المؤسسػػػة  –ة الثقافػػػة واإلرشػػػاد القػػػومت ، وزار  31روائػػػع المسػػػرح العػػػالمت 
 المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة . مطبعة مصر.

دار الكممػة  -ترجمة حسف صقر سوريا  -جوزيؼ كامبؿ : البطؿ بألؼ وجو  [7]
  .لمنشر  والتوزيع

المشػػروع القػػومت  –، ترجمػػة عابػػد خازنػدار ، المصػػطما السػرددجيرالػد بػػرنس [1]
  .القاىرة –لمترجمة 

المركػػز الثقػػافت  –الػػدار البيضػػا   –حميػػد الحمػػدانت : بنيػػة الػػنص السػػردد  [1]
 العربت. 
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راجيػػة يوسػػؼ : التػػراث الشػػعبت وأثػػره عمػػت مسػػرح يسػػرد الجنػػدد : الييئػػة  [81]
  .1181 –سمسمة كتابات أدبية  –العامة لقصور الثقافة 

    ريتشارد دورسف: نظريػات الفولكمػور المعاصػرة ، ترجمػة د/ محمػد الجػوىرد . [88]
  .8171حسف السامت. دار الكتب الجامعية  د

المعيد  –شريؼ عبده : التحميؿ السيمائت لمنص المسرحت أكاديمية الفنوف - [81]
           .. مصر 1181  –العالت لمنقد الفنت 

عػػادؿ العميمػػت . مسػػرح الفمكمػػور المصػػرد المعاصػػر الييئػػة المصػػرية العامػػة  [83]
   .1111لمكتاب 

وظيػػؼ التػػراث فػػت المسػػرح . مجمػػة فصػػوؿ . المجمػػد عػػز الػػديف اسػػماعيؿ: ت [83]
 . 8111الييئة المصرية العامة لمكتاب . القاىرة  831األوؿ 

عصاـ الديف أبو العال : مدخؿ إلت عمـ العالمات فت المغػة والمسػرح . الييئػة  [81]
  .المصرية العامة لمكتاب

 سرح. نوادد الم -فاروؽ عبد القادر: رؤد الواقع وىمـو الثورة المحاصرة  [81]
كتابػات نقديػة الييئػة العامػة لقصػور  –مسرح الثقافػة الجماىيريػة  دوارة:فؤاد  [87]

 .8111الثقافة 
 محمد القاضت: معجـ السرديات: دار محمد عمت لمنشر تونس. [81]
مضػػػػاربات  –محمػػػػد رجػػػػب النجػػػػار: التػػػػراث القصصػػػػت فػػػػت األدب العربػػػػت  [81]

  .8111منشورات ذات السالسؿ  –الكويت  –سوسيولوجية 
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بيال ونػػػوح اليرمػػػونت: موسػػػوعة المفػػػاىيـ األساسػػػية فػػػت العمػػػـو محمػػػد سػػػ [11]
بالتعػػاوف مػػع المركػػز  –ميالنػػو  –اإلنسػػانية والفمسػػفية، منشػػورات المتوسػػط 
 الرباط .  –العممت العربت لعبحاث والدراسات االنسانية 

مػػػروة ميػػػدد مصػػػطفت: الزمػػػاف، المكػػػاف المتخيػػػؿ بػػػيف الػػػنص الشكسػػػبيرد  [18]
  .المجمس األعمت لمثقافة ، القاىرة –الحديثة  والمعالجات الشكسبيرية

مصػػػطفت عبػػػد الغنػػػت: المسػػػرح المصػػػرد فػػػت الثمانينػػػات دراسػػػة فػػػت الػػػنص  [11]
  .8111الييئة المصرية العامة لمكتاب  1المسرحت : طػػ

-8111ناديػة بػدر الػػديف : قضػية الحريػة فػػت المسػرح المصػرد والمعاصػػر ) [13]
 . لمكتاب  الييئة المصرية العامة –القاىرة  –( 8117

  3طػ  –القاىرة  –أشكاؿ التعبير فت األدب الشعبت دار لريب  نبيمة إبراىيـ : [13]
القػاىرة مطبوعػات  –مقدمة مسػرحية اليالليػة ليسػرد الجنػدد دراسػات نقديػة  [11]

 .8111منؼ 
نجود عانوس : الممحمة فت مسرح يسرد الجندد مؤسسػة الطػوبجت لمتجػارة  [11]

 .والطباعة والنشر القاىرة 
جندد * مختارات مف مؤلفات يسػرد الجنػدد ، الييئػة العامػة لمكتػاب        يسرد ال [17]

  . 1181 -الياللية 
يوسػػؼ الشػػارونت ، الحكايػػة فػػت التػػراث العربػػت ، المجمػػس األعمػػت لمثقافػػة .  [11]

 .1111مصر 
 
 


