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مصرحة الحكاًة في مصرح عبد اللادر علولة ،كراءة في
الشكل واملضمون
إدريض كركوة
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هزه الىسكت هي خالـت هخاةج بدث اظخغشكذ غذة ظىىاث ،بذأث مؼ فىشة الخأـُل
للمعشح الجضاةشي واظخمشث مؼ ألادواث ؤلاحشاةُت آللُت جىظُف واظخلهامه الترار
الؽػبي في اإلاعشح الػشبي غامت ،والجضاةشي خاـت و اظخىي رلً مؼ الذساظت اإلاُذاهُت
واإلاػاؼت اإلاعخمشة ألغماٌ الڨىاٌ (اإلاذاح) الؽػبي (الحالًلي) بػذة والًاث في الغشب
الجضاةشي غلى وحه الخفىؿ ،و منها ظُذي بلػباط وهشان وظػُذة وجُاسث وجلمعان
وجِعمعُلذ ومػعىش وغين الذفلى والبُن وغيرها.
هشٍذ مً خالٌ هزه اإلادالشة جلذًم كشاءة مخأهُت لخذي الخجاسب اإلاعشخُت ،التي
اجخزث مً الحياًت و الڨىاٌ الؽػبي أداة لخدلُم سؤاها ؤلابذاغُت و الخىاـل مؼ
حمهىس اإلاخللين ،وبالخالي غبذ اللادس غلىلت حػل مً الحياًت الؽػبُت خاحت لشوسٍت
لبىاء الػمل اإلاعشحي في زالزِخه ؤلابذاغُت ألاجواد ،اللثام ،ألاكوالً ، ..مُم بها الفماء
اإلاياوي و الضماوي للشهذ و للػلبت ؤلاًىالُت و جدعؼ أهثر في مخُاٌ اإلاخللي ،والعإاٌ هىا
هل خلم غلىلت جىاـال داةما مؼ حمهىس اإلاخللين ؟
ظعى غبذ اللادس غلىلت ئلى جىظُف الحياًت الؽػبُت في معشخُاجه (الشالزُت) ال غلى
اغخباس أن لىا جشازا كففُا ًمىً حؽىُله معشخُا ؛ وئهما اللمُت هي أن لذًىا جشازا
كففُا را وبُػت معشخُتً ،فذس غً خُاٌ معشحي ،وفهم مخميز إلاىالب اإلاؽهذ،
واإلاىكف والصخفُت ،وظاةش غىاـش البىاء اإلاعشحي ،غير أهه هخب بأظلىب الحياًت
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(ولِغ الحىاس) ألن الحيي (وان ألاظلىب اإلاعخلش واإلاعىً) وألن ألارن الػشبُت هي
الىشٍم اإلاذسبت اللخلاه الجماٌ (ولِغ الػين).1
لزلً وحذها جشهيز غبذ اللادس غلىلت غلى الحياًت الؽػبُت في معشخُت "ألاكوال"
مشال وحػلها كعمت بين اللىالين في لىخاتها الشالر ممشلت في الجىكت وئدخاٌ هىغا مً
الغىاةُت غلى الىق والػشك مػا ،غلى اغخباس أجها ئخذي اإلاىبهاث الهامت التي لجأ ئليها
الڨىاٌ أو اللاص ي الؽػبي غىذها في الجضاةش بالعاخاث الػامت.
اظتهىي غبذاللادس غلىلت اللىاٌ الؽػبي أو الحالًلي (اللاعي الؽػبي) ،وظعى حاهذا
لدخاله ئلى غالم آخش غير العاخت الػامت ،غير ألاظىاق الؽػبُت ،ئدخاله الػلبت
ؤلاًىالُت ،وحػله ًمخىي (خؽبتها) وٍىاحه حمهىسها ،لىً هزا الڨىاٌ لم ًىً هى
الڨىاٌ الزي ال ٌػشف اإلاعشح أو الڨىاٌ الزي ال ٌػشف غىام الىاط في العاخت و في
العىق الڨىاٌ ،هزه اإلاشة هى فىان معشحي (ممشل جللى جيىٍىه ألاوادًمي اإلاعشحي) وكشأ
الىق ،خفظ مػىاه ،وامخشل لخػلُماث اإلاخشج وأواع جىحيهاجه.
الحياًت الؽػبُت بمذاخها أو ڨىالها في معشخُت ألاكوال هي اظخػاسة مً الحللت
الؽػبُت ئلى اإلاعشخُت ،هي اهبهاس غبذ اللادس غلىلت وئعجابه بالحياًت الؽػبُت وظاسدها،
ومداولت جىظُفها فىُا ،ووـىال ئلى ججاوصها هزا الترار ئبذاغُا وفىُا.
فالحياًت في معشخُت ألاكوال جأخز ؼيل الػماد الشةِغ باغخباسها غماد الىخابت
الؽػبُت هفعها ،وهي أظلىب الحىاس اللاةم غلى الىالم وغلى أظلىب ججمُذ الحياًت
غُاهُا مً خالٌ ظشد أخذاثها ...و الشاوي في ول رلً هى الخُمت اإلاىللت التي حؽذ
حمهىسه وىاٌ الػشك الفشحىي ،حامػا بين ؤلاًماءة والفػل اللفظي ،فالشواًت أو
الحياًت بىاء مشن كابل للخػذًل ظىاء في مدخىاه أو في ؼيله ،ئهه بىاء ًيىن فُه للفمذ
والخىكف كُمت.
فالشاوي هى اللاةم بأغباء العشد اإلاعشحي ومدذد لحذود الػالم الزي ظخلىم فُه
الحياًت ،وؼذ اهدباه اإلاخللي ئلى وكاتؼ الحياًت ،والاظخدىار غلى اهدباهه بخلم ولؼ
دسامي مهم في خذ راجهٌ ،ؽير فُه جىكؼ أولاع كذ جخىىس غىه .وئرا واهذ اإلاعشخُت
بىـفها فماء مياهُا و صماهُا أكل احعاغا مً الىاكؼ ،فان ئكدام الحياًت في الػملُت
 1خعً غبذ هللا ،مدمذ ،)8111( ،املصرح املحكي ،اللاهشة ،داس كباء للىباغت واليؽش والخىصَؼ،
ؿ.98 .
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اإلاعشخُت وئلباظها زىب اإلاعشخُت ،حػل الشواة في معشخُت ألاكوال أهثر خشٍت
في ججعُذ الظاهش والخفي مً الحياًت الؽػبُت ،اإلامىً واإلاداٌ لصخىـها وأخذاثها
وجدلُم الفشحت اإلاعشخُت اإلايؽىدة وكذ ٌعميها البػن الاخخفاء أو الاخخفاٌ بالجمهىس.
فالحلىٌ الفىُت إلاعشح الحيىاحي باهشة ،جلىم غلى اظخمذاد جلالُذ اإلاعشح في جلالُذ
الؽػب ...جبعي اإلاماسظت اإلاعشخُت ئلى معخىي خُاة البعىاء".2
ثوظيف الجوكة في مصرحية "ألاكوال" لعبد اللادر علولة
وظف غبذ اللادس غلىلت الترار واإلاىسور الؽػبي مً خياًاث ؼػبُت وأظىىسة
وهىخت وأمشاٌ ؼػبُت ،واظخخذم الحللت والشواًت في أغلب معشخُاجه ،3فلم ًلف غىذ
اإلادلُت في اظخلهامه للترار وغىاـشه ،وئهما اظخػاس أؼياال جشازُت غاإلاُت وئوعاهُت ومنها
"الجىكت"" ،اليىسط" هخلىُت معشخُت وهي راث أـىٌ ئغشٍلُت.
مفهوم الجوكة وثاريخها
للذ وسد مفىلح الجىكت في اإلاعجم اإلاعشحي إلااسي ئلُاط غلى أجها ((حعمُت مػشوفت
في غالم اإلاىظُلى واإلاعشح مػا وجذٌ غلى مجمىغت مً اإلايؽذًً ًمىً أن جإدي بػن
الشكفاث أزىاء ؤلاوؽاد وكذ غشفذ الؽػىب اللذًمت في غالبُتها الجىكت ؛ ّ
ألن الغىاء
ً
الجماعي والشكق واها حضءا مً الػبادة في هشير مً الذًاهاث .4)) ...أما الذهخىس ئبشاهُم
خمادة فُػشفها في معجم اإلافىلحاث الذسامُت واإلاعشخُت واآلحي (( :الجىكت -أو الجىق -
هي الجماغت مً الىاط والجمؼ أحىاق ،وٍلاٌ حىق اللىم أي اسجفػذ أـىاتهم ...وكذ
اظخخذمذ ولمت ((الخىسط)) في بذاًت حػشف الػالم الػشبي غلى اإلاعشح ألاوسوبي ،زم
أوللذ لفظت الجىكت -أو الجىق -غلى الفشق الخمشُلُت ،أما الجىكت معشخُا ،فخػني
مجمىغت اإلاغىين ،أو الشاكفين وحؽترن في الخمشُل بمجاوسة اإلامشلين أو الخػلُم غلى
الحىادر ،أو بفمتها اإلاػبر)).5
 2أو هُف ،غبذ ( ،)8118املصرح العربي املعاصر ،دمؽم ،ميؽىساث ئجداد الىخاب الػشب ،ؿ.757.
 3أهظش الباب الشاوي ،الففل الشالث خىٌ معشح غلىلت والترار الؽػبي مً سظالت الذهخىساه بجامػت
ظُذي بلػباط.
 4ئلُاط ماسي ،وخعً ،خىان كفاب ( ،)0997اإلاعجم اإلاعشحي ،مىخبت لبىان ،هاؼشون ،ؿ.067 .
 5خمادة ،ئبشاهُم ( ،)0991معجم املصطلحات الدرامية واملصرحية ،الىبػت الشالشت ،مفش ،مىخبت
ألاهجلى مفشٍت ،ؿ.90 .
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أما م .مجذي وهبت في معجم مفىلحاث ألادب فيري أن الجىق ((فشكت مً اإلامشلين
(اليىسط) جلىم بىظُفت الخػلُم غلى الحادزت في اإلاعشخُت)).6
ً
وكذ اظخخذمذ الجىكت في اإلاعشح الُىهاوي اللذًم ،خُث واهذ غىفشا مهما
في ولىط غبادة ؤلاله "دًىهيزوط" ،وفي هزه الىلىط الذًيُت واهذ مجمىغت مً
الىهىت جمؼ أكىػت خُىاهُت لخمشل سفاق ؤلاله دًىهيزوط ،وكذ اكخفش الخمشُل خين ران
7
غلى الجىكت وممشل واخذ زم ازىين غىذ أٌسخُلىط ESCHYLEUS
(456ق.م525 ،ق.م) وأـبدىا غىذ ظىفىولِغ  SOPHOCLEزالزت ممشلين .8وكذ
جدذد دوس الجىكت في الحذر بؽيل واضح
(مىز اللشن الخامغ كبل اإلاُالد فلذ ـاس غذد أفشادها في التراحُذًا خمعت غؽش
وفي اليىمُذًا أسبػت وغؽشًٍ ًلذمىن لمً اإلاعشخُت الُىهاهُت وؽُذ الجىكت الزي
ًذخل لمً وعُج الذساما).9
اهخلل اظخػماٌ الجىكت ئلى اإلاعشح الشوماوي ،زم معشح اللشون الىظىى وخاـت
اإلاعشح الذًني (الىيس ي) ،خُث واهذ مجمىغخان جخجاوسان في الػشوك داخل الىيعُت
((زم ـاسث هىان حىكت ًذًشها مذًش اللػبت  Meneur de jeuودوسها هى الخػلُم
والشبي بين ألاخذار)).10
فالجىكت التي جىىس اظخخذامها مؼ اإلاعشح ألاوسوبي خالٌ اللشن الشامً غؽش
والخاظؼ غؽش ،واظخلهمها الىشير مً الىخاب واإلاخشحين الػاإلاين في فتراث ظابلت والخلت،
ً
ً
ً
وان رلً ألجها وبؽيل غام جلػب دوسا دسامُا خاـاً ،خفف مً جىجش الحذر وٍىعش
ؤلاحهام اإلاعشحي.

 6وهبت ،مجذي ( ،)0971معجم مصطلحات ألادب ،بيروث ،مىخبت لبىان ،ؿ.67 .
ٌ 7ػخبره الىشير مً الىلاد أب التراحُذًا ؤلاغشٍلُت ،وان معشحي ئغشٍلي مشمىق مً أبىاء وبلت الىبالء
ألاجُيُت -في الػهذ اللذًم .أهظش كاموس املصرح.
 8معشحي أغشٍلي ( ،)0998مً أهم أغماله اإلاعشخُت ،أهدُلىن .لالظتزادة ًىظش كاموس املصرح
لفاظضس ،حىهى ئدواسد .وىن جشحمت مإوغ الشصاص ،الىبػت الشاهُت ،غمان  -ألاسدن ،اإلاإظعت الػامت
للذساظاث واليؽش ،ؿ.001 .
 9ئلُاط ،ماسي و خىان ،كفاب ،اإلاشحؼ العابم ،ؿ.061 .
 10اإلاشحؼ هفعه.
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مالمح وشمات الجوكة في مصرحية "ألاكوال"
"ألاكوال" هي معشخُت احخماغُت مً زالر لىخاث جدىاوٌ في مممىجها كمُت الػماٌ
وهمىمهم و همالهم مً أحل جدلُم خلىكهم اإلاؽشوغت ومداسبت الىفُلُين مً
الاهتهاصٍين ،الزًً ظػىا لخدىُم آمالهم وأخالمهم في الىظام الاؼتراوي وخفظه لىشامت
ً
الػامل -اإلاغبىن -وأًما في الىماٌ اإلاؽترن ألحل الىوً ،وأن ًبلى ؼامخا بين بلُت
ألاووان ،جلػب الجىكت اإلاعشخُت الذوس اإلاهم في سبي ألاخذار وجلذًم الصخفُاث
والخػلُم غلى ما ًجشي في اإلاعشخُت مً ـشاغاث ومىاكف دسامُت.
 اللىخت ألاولى  :جدىاوٌ شخفُت كذوس العىاق ،هزا الػامل الزي ظل ًضاوٌ وؽاوههعاةم غىذ مذًش الؽشهت (اإلاإظعت) مىز خمغ غؽشة ظىت وٍذافؼ غىه لذي الػماٌ
ئرا اتهمىه باالخخالط والعشكت والخالغب بدلىق الػماًٌ ،فُم كذوس العىاق مً غفىجه
وٍذسن خلُلت مذًش اإلاإظعت (س ي هاـش) وٍصحى لميره ،فِعشع لخلذًم اظخلالخه،
وٍىمم ئلى فئت الػماٌ ًذافؼ غً خلىكهم وأخالمهمً ،ىىؽف أمش اإلاذًش (س ي هاـش)
فُىشد مً الؽشهت بعبب الىماٌ الػمالي.
 أما اللىخت الشاهُت  :فخدىاوٌ شخفُت غمالُت أخشي "غؽام" الزي أفنى غمشهفي اإلافىؼ مىز الاخخالٌ الفشوس ي زم باإلاىجم خُث الغاصاث وسواةذ الفدم الىشحهت والزي
أـِب بمشك غماٌ أكػذه الفشاػ ،وٍدمل ألاب اإلاشٍن معإولُت الػاةلت البىه ألاهبر
معػىد ،وخب الىوً والزود غىه.
 وفي اللىخت الشالشت  :جشوي هزه اللىخت كفت فخاة غمشها ازيخا غؽشة ظىت ،أـِبذبمشك الللب "صٍىىبت" بيذ بىصٍان الػعاطً ،ىصحها ألاوباء بالعفش ئلى ميان آخش
ًيىن هىاءه ّ
وحىه الاحخماعي أفمل مً خالت أظشتها الباتعت الفليرة ،فدعافش ئلى خالها
غبر اللىاس ،خالها "الجُاللي" الزي واهذ جضوسه في ـغشها ،خُث الحُاة الجمُلت
واإلاعىً الىاظؼ ،خالها "الجُاللي" الزي ًىفم الىشير مً اإلااٌ غلى ظػادة غاةلخه
وظػادة "صٍىىبت" ،لىنها جفىذم بالىاكؼ الاحخماعي لخالها وخالخه اإلاضسٍت ،وهى ًيخظشها
باإلادىت ،فال العُاسة الجمُلت التي وان ًمخلىها ،وال اإلاالبغ اإلابهشة غير ظشواٌ كذًم
وخزاء مشلىب جظهش مىه حىاسبه ،اهدؽفذ صٍىىبت ،خلُلت الىلؼ مً خالها الزي وشده
مذًش اإلافىؼ مً الػمل مؼ مجمىغت مً الػماٌ ،ألجهم والبىا بدلىكهم وخاولىا هؽف
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جالغب اإلاذًش واخخالظه ،لم جخدمل صٍىىبت ـذمت ما أث وظمػذّ ،
ألن كلبها لػُف
س
ً
ّ
الحغ ،فخأإلاذ لزلً وماجذ اإلاعىُىت وكلبها ًخلىؼ أإلاا وخعشة.
وهي سهُفت
اظخخذم غبذ اللادس غلىلت الجىكت في معشخُت ألاڨىاٌ إلاػشفخه بأجها حػىي إلاعشخُخه
غملها وفاغلُتها في الجمهىس ،أي بخدلُم الخفاغل البىاء مؼ الجمهىس.
جبذأ معشخُت "ألاكوال" باظتهالٌ أو خذًث أولي للجىكت غً كُمت "اللىٌ" وأهمُخه
في خُاة ؤلاوعان ،كىتها الخأزيرًت في الحُاة وفي اإلاعاس الػام لإلوعان ورلً مً خالٌ :
((اليىسط  :ألاكىاٌ ًا العامؼ لي ،فيها أهىاع هشيرة ،اللي ظشَػت ،غظلم جشغذ غىاش ي
هادةت ،والضلضاٌ ججػل اللىم مفجىغت ،عجالهت ،حغفي الخىاوش تهُج جدىصن للفخىت...
جفُن غلى الخلم وجفشك اإلادىت.
ألكىاٌ ًا العامؼ لي ،فيها أهىاع هشيرة ،فيها اللي مشة دفلت ،ظم جىمؾ والغفلت ...فيها
لي خلىة جشوي ،جدمغ والشكاكت جملي الللىب زُلت بالشصاهت ،جىجي مً الحىلت ...جىسي
حهاس الفخاث اإلاذسكت)).11
حعخمش الجىكت في الخػظُم مً أهمُت ألاكىاٌ وألاخباس ،وظاةفها في اإلاجخمؼ مً
خالٌ جلعُمها ئلى أكىاٌ هافػت وأكىاٌ لاسة ومهلىت هما أجها حؽخمل غلى أخادًث
الىاط غىيهم و فليرهم ،لػُفهم وكىحهم ،ورلً في اظخمشاسٍت أداء الجىكت وحػلُلاتها :
اليىسط أو الجىكت :
((ألاكىاٌ ًا العامؼ لي فيها أهىاع هشيرة اللي في ـالح الغني الىاغي اإلاعخغل ،ولي
في ـالح اليادح البعُي والػامل.
كىالىا الُىم ًا العامؼ غلى كذوس العىاق وـذًله
كىالىا الُىم غلى غؽام ولذ دواد وابىه
كىالىا الُىم غلى صٍىىبت بيذ بىصٍان الػعاط
هبذاو بلذوس العىاق وهخلىه ًلىٌ)).12

11غلىلت ،غبذ اللادس ،مصرحية ألاڨوال ،ؿ.81 .
 12اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.87 .
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جمض ي مؽاهذ مً اللىخت واظخلالت كذوس العىاق مً مهىخه وللاةه مؼ (س ي
الىاـش) مذًش اإلاإظعت .وئغشاءاث اإلاذًش بأن ًفىش كذوس في لُاع ألاكذمُت ،وسفؼ ألاحش
لىً كذوس العىاق ًجُبه.
((أال باغي هخخلق مً اإلادبت الي رلخني وحػلخني هاخز أوشٍم الؽِىت في خمان ...ألي
حعميها أهذ أكذمُت أها وعميها مىىش وغىاج)).13
ً
ً
ًخذخل اليىسط لُىضح وحها أخشا مً معألت اظخلالت كذوس العىاق وخلفُاتها
وخلُلت اإلاذًش (س ي الىاـش) ،وهى حػبير غً البىسحىاصٍت الجضاةشٍت الجذًذة -التي ابخيذ
غىذ بػمها بفػل الاخخالط والاخخُاٌ.
اليىسط (الجىكت)  :كذوس الُىم جداظب مؼ هفعه وغىٌ ،كذوس الُىم كشس بػذما
خلل ودسط شحاٌ ومً هىا كذوس بلى ًخداوس وٍخفاسح مؼ اإلاذًش ،وحها لىحه ،غلى ول
غمل مىىش كام به هزا اإلاذًش (س ي الىاـش) ول الػملُاث لي كام بيها.
بلى ًفىشه ما فػل في الىالُان وآلاالث اإلاؽشٍت مً هىان ،اإلاخاصن لي فيها اإلااؼين
اإلاذًين واإلالُىظين في اإلاخاصن ،الخُاهت هخاع الػماٌ ،الؽػب والذولت ،الشؼىة
والبيروكشاوُت.
كذوس العىاق الم وغاجب "س ي الىاـش" غاله ًىكف لذ الؽػب الخذام ،لذ
مياظب الػماٌ وهُفاه ٌػشكل وشٍم الاؼتراهُت)) فالجىكت في معشخُت "ألاڨىاٌ" لم
جىً حؽاسن في ظير ألاخذار أو جىىسها ،لم جخذخل في الفشاع فخدعمه لفالح فئت غلى
ألاخشي أو لصخفُت غلى الصخفُت اإلامادة ،فلذ اهخفذ بعشد ألاخذار والخػلُم غلى
ما ظىف ًجشي وٍدفل مً بػذ رلً.
ً
((اليىسط  :كذوس العاةم ظػُذ الُىم ..كذوس العاةم ـاخب اإلاذًش ظابلا ..فشخان
الُىم كذوس الُىم هأهه كىؼ بدىس وحباٌ وودًان ..كذوس الُىم سحػذ له هشامخه وـشف
مً البالء)) .14
وان اليىسط في اإلاعشخُت هى خامل ألفياس الياجب اإلاعشحي غبذ اللادس غلىلت وهظشجه
ئلى اإلاجخمؼ وئلى كماًا غذًذة ،أهمها الدعِب والاغخىاء بىشق غير مؽشوغت وغلى
خعاب الفئاث اليادخت مً الػماٌ ،وصحىة لمير كذوس العىاق ئال مىكف الياجب مً
 13اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.81 .
 14اإلاشحؼ هفعه.
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اإلاىالُؼ العابلت ومً اللُم واإلاشل ،وما اليىسط ئال رلً الممير الجمعي ،الزي ًىىش
جلً ألاغماٌ وٍملتها ،حاء به اإلاإلف لُذغم به مىاكفه(( .ئن الفىشة أو اإلاىلىع هي
أظاط الػمل اإلاعشحي وأن ما ًشبي بين العىىس مً مػان .أهم مً العىىس راتها ،ئجها
الشباه بين ألاحضاء اإلاخخلفت للمعشخُت ،ووظُلت خلم الىخذة بين الػىاـش اإلايىهت
للمىلىع)) ،15جلً ؤلاًماخاث التي جلذمها الجىكت لىعش ؤلاواس اإلاعشحي وجلذًم الىصح
وؤلاسؼاد في اللماًا اإلاىشوخت واظخخالؿ الػبر :
الجىكت  :ألاكىاٌ ًا العامؼ لي فيها أهىاع هشيرة.
كالىا ما كالى غلى كذوس وما ـشاله
اللي سفذ كؽه واهجش وبػذ ما اجشن ؼغله.
واللي كالىا ؼذوه الػماٌ بػذما ظمدىا له.
ولبىا مىه ًبلى ٌػىًُ ٌغير أفػاله
الؽشهت ما جمُؼ ظىاق حشاب مشله
أدخل مػاهم في الفف هىا واجدعيذ أخىاله
للىاٌ ًا العامؼ لي فيها أهىاع هشيرة )).16
ٌؽػش اإلاخفشج باللشب أهثر مما ٌػشك له في معشخُت ألاكوال ،السجباه الجىكت
في رهً اإلاخللي ،بلماًا الترار وألاـالت ،فهى ًدغ بأهه ألخى أهثر كشبا مما ٌؽاهذ
وَعمؼ مً أخذار وأخيام مً اليىسط أو الجىكت والتي حؽبه غىذه ئلى خذ هبير الڨىاٌ
أو اإلاذاح وئن وان الػمل ًلذم ئلُه حماغُا( لشالزت أو أسبػت ممشلين) هزا ئلافت ئلى دوس
اللىٌ في الحُاة الؽػبُت في الػباساث اإلاػشوفت بالػامُت :
 كالً كالى. كالى الػشب. كالى هاط بىشي. أظمؼ واػ كالى. 15ؼىشي ،غبذ الىهاب ( ،)8110النص املصرحي ،ؤلاظىىذسٍت-مفش ،مإظعت خىسط الذولُت،
الىبػت الشاهُت ،ؿ.75 .
 16غلىلت ،غبذ اللادس ،املرجع الصابم ،ؿ.86 .
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 كالىه الىاط اللىلين. كالً واخذ اجهاس ....الخ.ولها ـُغ هالمُت وحمل مترددة في ألاظماع ،ظل غبذ اللادس غلىلت ًشهض غلى ولمت
اللىٌ و"لڨىاٌ" غىذ ما ًيخلل ئلى اللىخت الشاهُت خىٌ الغؽام و ابىه معػىد هشاه غلى
لعان الجىكت :
(( للىاٌ ًا العامؼ لي فيها أهىاع هشيرة
وعمػىا الغؽام مؼ ابىه اإلاعػىد هُف ًىمي
بػذ ما خذم وىٍل كبل ألاحل ما دامه خامي

لڨىاٌ ًا العامؼ لي فيها أهىاع هشيرة.17)) ...
زم في مىوً خذًث الجىكت غً وشد الغؽام مً الػمل ،جخدذر الجىكت بلعان
الىبِبت اإلاهىُت وهي جشوي خياًت الغؽام
(( الجىكت  :خشج مىشود ،مهذد باإلاىث ،ال أحش وال لمان احخماعي ،خعشوا غلُه
ولمت وخذة كالتها الىبِبت ((:دسظىا اللمُت وكشسها باػ جخىكف غلى الػمل جهاةُا،
خفً أجذاوي سوخً .بدُث اإلاشك لي فًُ خىير حذا ،الشٍت أهخاغً ممشوبت ،غاًم
غليها اإلاشك )).18
جلذم الجىكت ئًماخاث وجفعيرا لحلُلت ففل الغؽام مً اإلافىؼ ،بػذما وان كذ
أفنى خُاجه خذمت للىوً ،هما ًلاٌ اإلاشل  ( :أولىه لحما وسمىه غظما ) ول رلً ختى
ًىذمج اإلاؽاهذ أهثر مؼ الػشك وَعخيبي الػبرة مما ًدذر ،فُبذو للمخفشج شخق
"غؽام" اإلاىاوً (اإلاغبىن) معلىب الحم ،وهى سمض للؽػب الىبلاث اليادخت اإلاهان
واإلاػشك لىشد و ؤلارالٌ مً أهاط ال ًدملىن لهزا الىوً أي خب أو مىدة وال بىاءه أًت
ؼفلت (( ،واإلاعشح في خلُلت أمشه سؤٍت جىىٍشٍت ئوعاهُت جذغى الىبلاث الاحخماغُت ئلى
جدمل اإلاعإولُت واملت باخخالف ألاؼياٌ والفىس )) ،19وجشظم للجىكت مؽهذا آخش مً
مػاهاة اإلاىاوً البعُي ،خياًت الفخاة صٍىىبت في اللىخت زالشت :
 17اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.79 .
 18غلىلت ،غبذ اللادس ،مصرحية ألاجواد ،ؿ.11 .
 19بشجىلذ ،بشَؽذ )0977( .هظرية املصرح امللحمي ،جشحمت ،حمُل هفُف ،وصاسة ؤلاغالم بغذاد،
الىبػت ألاولى ،ؿ.80 .
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((الجىكت  :صٍىىبت بيذ بىصٍان الػعاط في غمشها جىاغؾ ظىت كاـفت فاللامت جلىٌ
مىالث جمً ظىين وكلُل في الصحت ،دسغيها وسحليها أسكاق وئسهاف وحهها ظشٍف وابػُىه
غُىيها هباس.
لىجهم كشفي خين ًضغذو اًخيعىجى خُىما حغمب وٍخبعمىا خين ما جطحً ...كالىا ما
كالىا غلى صٍىىبت بيذ بىصٍان الػعاط ...كالىا ما كالىا غلى البيذ مىالث الللب
الحعاط.20)) ...
واظخمشث الجىكت في ظشد ألاخذار والظشوف اإلادُىت بضٍىىبت خفالها الفاللت،
جفىكها في الذساظت ،مشك الللب الزي الصمها وظُإدي بدُاتها ،ألجها فخاة خعاظت أهثر
ً
مً بلُت الىاط .ئرا خاولذ الجىكت هؽف ألابػاد الاحخماغُت والىفعُت لضٍىىبت سمض
الذفء والبراءة في غالم ال ًشخمً ،لخل ختي الابدعامت البرًئت وٍلىم بىأد ألاخالم
في مهذها ،هزا الخفاغذ في ظشد أخذار خياًت "صٍىىبت" مؼ الحُاة وأن الاهتهاصٍين الزًً
وشدوا خالها "الجُاللي" مً اإلاهىت واهىا العبب في مىتها هما ًشوي اليىسط كفتها
وجدمل الجىكت مأظاتها للجمهىس ،وظىاء وان هىان ـشاع أم ال(( .فان الحذر
في الذساما ال بذ مً أن ًبنى بترجِب جفاغذي بدُث ًخفاغذ اهخمام اإلاخفشج مؼ جىالي
اإلاؽاهذ وٍخدلم رلً مً خالٌ الىؽف غً حىاهب حذًذة مً الصخفُاث وألافياس
ّ
التي جىشخها اإلاعشخُت ،أو صٍـ ــادة حشغت الدـؽىٍـ ـم بدُث ٌؽػش اإلاخفشج أن اللحظت
الحاظـمت جلترب أهثر فأهثر أو بضٍادة الصحىت الؽػىسٍت أو الفىشٍت)).21
وظائف الجوكة في مصرحية" ألاكوال" لعبد اللادر علولة
حاء اظخخذام الجىكت في معشخُت "ألاكوال" واظخمشاسٍت لخىظُفها ظىاء في اإلاعشح
الجضاةشي أو غلى اإلاعخىي الػشبي والػالمي لىعش ؤلاحهام لذي اإلاخللي واغخباس الىق -
اإلامشل واإلاخللي (الجمهىس)  -ول مخيامل لمً غشك ألاڨىاٌ باإلاػادلت الخالُت :
 هق  +ممشل (مصخق+حىكت) +حمهىس = غشك ألاكىاٌو غمىما كذمذ الجىكت في معشخُت الڨىاٌ وظاةف غذة هزهش منها غلى ظبُل اإلاشاٌ ال
الحفش.
 20اإلاشحؼ هفعه ،ؿ.57-56 .
 21ظشخان ،ظمير ،مبادئ الدراما ،الؽاسكت ،مشهض الؽاسكت لإلبذاع الفىشي ،بذون جاسٍخ ،ؿ.50 .
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 ئخُاء الترار الؽػبي الؽفهي اللاةم غلى اللىٌ اإلاسجىع والحىمت الؽػبُت. الخمهُذ للمعشخُت..جلذًم الصخفُاث..ؤلاخباس غً ما مض ى مً خلاةم و أخذار..اإلاؽاسهت في الحىادر بففت غير مباؼشة والخػلُم غليها. ئـذاس أخيام مػُاسٍت غلى ألاخذار. جلخُق أخذار اإلاعشخُت ((فاإلاإلف ٌعخيبي اإلابرساث لجمُؼ أبىاٌ معشخُخه فيميان واخذ وأمىىت مدذدة ...وئلى غشبلت ألاخذار وجىشُفها ،بدُث جدعم غلى اإلاعشح في
ظاغت أو ظاغخين ـشاغاث ئوعاهُت هبيرة مػلذةً ،خىلب خعمها في الحُاة الىاكػُت
فترة وىٍلت مً الضمً)).22
.جىلُذ الحلاةم غير اإلاػشوفت للمؽاهذ (الجمهىس) و مداولت الخلشب مىه ،جدلُلاللخىخذ وهعش ؤلاحهام اإلاعشحي.
ً
.جلذًم الىصح وؤلاسؼاد ،مىػا لخىشاس ألاخىاء وولؼ ألامىس في هفابها الحلُليً
ً
((فدشٍت الىخابت ال جخدلم ئال ئرا وان ألادًب ملتزما بمؽشوع اإلاجخمؼ التزاما مبِىا غلى
اكخىاع وخشٍت كعش ال حبر)).23
.جللين مبادب الاؼتراهُت والىوىُت والشوح الجماغُت.فاليىسط أو الجىكت مهذث لذخىٌ الصخفُاث وغللذ غلى اإلاؽاهذ ووظفذ لىا
الصخفُت وغللذ غلى أغمالها واظخخلفذ الػبر مما خذر وٍدذر ،لزلً سأًىاها
وىاٌ اإلاعاس العشدي للمعشخُت جأخز  -أي الجىكت -مجاالث مخػذدة فخفذس أخيامها
وجىلل مىاكف الياجب وسؤاه خُىا آخش ،وجدث غلى الخغُير ،فهي جلىم بذوس "الىهي غً
اإلاىىش وألامش باإلاػشوف" مً اإلاىظىس الؽػبي ،تهذم اإلاػىج وحػُذ البىاء صحُدا هظُفا،
وجخىحه بالالةمت غلى العلىهُاث العلبُت اإلابيُت غلى ألاهاهُت وئلغاء آلاخش والدعلي
والاظدبػاد وؤلارالٌ.
ً 22اظين ،سؼُذ ( ،)8111املؤلف واملصرح ،دمؽم-ظىسٍا ،ميؽىساث اجداد الىخاب الػشب ،ؿ.078 .
 23بلىحي ،مدمذ ( ،)8118الخطاب النلدي من الصياق إلى النصم ،وهشان ،داس الغشب لليؽش
والخىصَؼ ،ؿ.51 .
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وهزا الىىع مً الخىظُف للجىكت أغىى للمعشخُت "ألاكوال" كُمتها الفىُت وبػذها
التراسي وداللتها ؤلاوعاهُت و الؽػبُت.
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