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مقدمة توضيحية خاصة بسري الدروس
عطفا عىل ما سبق من حمارضات قدّ مت يف جمال املرسح املغاريب عموما ،واجلزائري عىل اخلصوص ،والتي تم
التطرق من خالهلا إىل حمارضتني كام هو معلوم لدى عموم الطلبة:
 املحارضة األوىل :مدخل إىل دراسة املرسحية بشكل عام.
 املحارضة الثانية :املرسح اجلزائري النشأة والتأسيس بني ساليل عيل ورشيد القسنطيني ،وحمي الدين
باشطارزي.
فإننا سنحاول يف هذه املطبوعة البيداغوجية الرتكيز عىل:
 املحارضة الثالثة :روافد املرسح اجلزائري.
 املحارضة الرابعة :أهم رواد املرسح اجلزائري.
 املحارضة اخلامسة :مرسح احللقة.
 املحارضة السادسة :التنظري يف املرسح املغاريب.
 املحارضة السابعة :املرسح التونيس :النشأة والتأسيس.
 املحارضة الثامنة :أهم رواد املرسح التونيس.
 املحارضة التاسعة :املرسح املغريب :النشأة والتأسيس.
 املحارضة العارشة :أهم رواد املرسح املغريب.
 املحارضة احلادية عرش :النظرية االحتفالية.
 املحارضة الثانية عرش :البناء الفني للمرسحية املغاربية.
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احملاضرة الثالثة :روافد املسرح اجلزائري
مل يعرف اجلزائريون املرسح باملفهوم احلديث إال يف مطلع القرن العرشين ،إال أن تراثهم مل خيل من الفنون
القصصية والتمثيلية الشعبية التي أفرزهتا ظروف تارخيية معينة كالرواية الشعبية واحللقة واملداح واألراغوز،
وهذا املوروث الشعبي عىل بساطته كان يشكل جزءا هاما من مكونات الشعب الثقافية والفكرية.
0ـ األلوان القصصية الشعبية:
لقد كان الرتاث الشعبي ويف ظل اهليمنة االستعامرية بمثابة البديل اخليايل للواقع ،وتعبريا رومنسيا عن
آمال الشعب؛ حيث أصبح الفرد يعيش رصاعا مع واقع يرفضه من جهة ،وهو عاجز عن إحداث أي تغيري فيه،
كام أنه يعيش يف الوقت ذاته رصاعا مع بقية الفئات االجتامعية من جهة أخرة.
من َث ّم جلأ اإلنسان اجلزائري إىل األدب الشعبي باعتباره مكونا ثقافيا هو ّياتيا خاصا بحثا عن البطل
املخ ّلص الذي حيدد من خالله مساره ومسريه التحرري املفقود ،وقد كانت القصص الشعبية الرتاثية بمثابة ذاكرة
شفهية متنقلة تروي تاريخ الشعب العريب ،وأمته الضالعة يف الزمن والنضال والتاريخ املتباين يف احلدوث
والعادات والتقاليد والرتاث ،ال س ّيام حكايات ألف ليلة وليلة.
القوال:
0ـ0ـ املداح أو ّ
لقد كان األدب الفكاهي الس ّيام احلكاية الشعبية؛ التظاهرة الفنية األوىل التي عرفها املجتمع اجلزائري،
حيث ازدهرت عىل يد شعراء ورواة شعبيني متجولني يشبهون إىل حد ما شعراء الرتوبادور ،وكان هؤالء
الفنانون الشعبيون يف الغالب من املغاربة جيوبون املدن والقرى اجلزائرية كي يقدموا عروضهم التي كانت تروي
حكايات خرافية ،وأساطري عجيبة يستعني فيها الراوي باحلركة ،ثم ظهرت يف مرحلة من مراحل تطور املجتمع
أشكال جديدة يذكر بعض الباحثني منها "احللقة" واملدّ اح".
واحللقة هي شكل من أشكال الفرجة املرسحية التي كانت معروفة يف بالد املرشق العريب كمرص
وسورية ،أما املدّ اح فهو احلكوايت أو احلاليقي أو الراوي؛ قد كان هؤالء املداحون أو الرواة يقدمون عروضهم يف
األسواق الشعبية والساحات العامة حيث تلتف حوهلم حشود من املتفرجني يستمعون بشغف ألحداث القصة،
ويراقبون باهتامم حركات الراوي ،فيبدو الواحد منهم وكأنه طرف يف القصة ،وقد استطاع الراوي من خالل
قدرته يف األداء الدرامي أن يتقمص شخوص القصة ليخلق مشاهد مرسحية منسجمة مستعينا يف ذلك باحلركة
توصل من خالل ذلك إىل خلق رباط خفي بينه وبني اجلمهور يكاد يكون هذا الرباط اخلفي بمثابة
والكلمة ،وقد ّ
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"اإلهيام" املعروف يف املرسح احلديث ،ومن هنا يتسنى لنا كام يقول الدكتور العيد مرياث يف دراسة له عن
األصول التارخيية لنشأة املرسح اجلزائري" :مالحظة الفروق القائمة بني الراوي واملمثل املرسحي ،فإذا كان
املمثل جيسد النص املرسحي فعال وحركة ،فإن الراوي كان جيهد نفسه يف جتسيد نص احلكاية وتقريبه إىل إفهام
العامة وتصوراهتم معتمدا يف ذلك عىل الكلمة واألداء احلركي وتقنيات أخرى ،غري أن تكوين الراوي مل يتكامل
بصورة إجيابية ليتطور إىل ممثل باملفهوم احلديث.
 9ـ األلوان الشعبية التمثيلية :لقد كان هلذه التمثيليات مظهران :األراجوز والفارس الشعبي.
9ـ0ـ األراجوز :يذهب بعض الدارسني إىل أن األراجوز قد دخل اجلزائر يف القرن السابع عرش عىل يد األتراك
الذين جلبوه معهم للتسلية وقت الفراغ خاصة يف شهر رمضان ،وأول ما ظهر كان يف املدن واملناطق حيث
يتجمع األتراك ،ثم انترش بعد ذلك يف كل انحاء البالد.
الفارس الشعبي :لقد كان هذا الشكل التمثييل اجلديد عبارة عن فصل أو مشهد كوميدي قصري يقدّ م يف
9ـ9ـ ْ
مناسبة معينة ،ويعرض قصة هي يف الغالب مستوحاة من واقع الطبقات الشعبية ،ولذا ظهر بداية يف املناطق
الريفية ،ثم انت قل بعد ذلك إىل املقاهي والساحات العامة باملدن ،وقد عني هذا الشكل التمثييل بمضامني خمتلفة
دينية ودنيوية كانت متثل يف الغالب يف املناسبات ،كاملولد النبوي ومواسم احلج واألعراس ،وكانت أحداث
القصة التي يقدمها بسيطة تقوم يف الغالب عىل تصوري سلوك الناس يف املجتمع وما يتخلله من متناقضات مثرية
للضحك والتهكم.
والفارس الشعبي
الفرق بني األراجوز
ْ
الفارس الشعبي
ْ

األراجوز
ـ االلتجاء إىل الدمى

ـ االعتامد عىل األداء البرشي

ـ الشخصية خيالية

ـ االندماج مع الشخصية املتقمصة (شخصية
واقعية مستوحاة من املجتمع أو خيالية)

ـ احلوار مبارش مع اجلمهور او املتفرجني

ـ احلوار غري مبارش مع اجلمهور يتم بني املمثلني

ـ الطابع الكوميدي

ـ الطابع الكوميدي

ينظر:
األصول التارخيية لنشأة املرسح اجلزائري :دراسة يف األشكال الرتاثية للدكتور العيد مرياث
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احملاضرة الرابعة :أهم رواد املسرح اجلزائري
0ـ ولد عبد الرمحن كاكي ومرسح املدّ اح:
يعدّ عبد الرمحن كاكي كام يقول الدكتور مجيل محداوي قي كتابه" :الفضاء الركحي والسينوغرايف يف
املرسح املغاري" من أهم املرسحيني اجلزائريني الذين جربوا جمموعة من األشكال املرسحية الغربية والعربية عىل
حد سواء؛ إن جتريبا أو تأصيال ،مستفيدا من جمموعة من التجارب املرسحية العاملية كانفتاحه عىل مرسح
الالمعقول ومرسح العنف ومرسح برخت وكوميديا دي الريت ومرسح املداح واحلكوايت ومرسح احللقة ،وقد
ركز هذا املرسحي كثريا عىل فن احللقة كام يف مرسحيته "إفريقيا قبل العام األول" حيث تأثر فيها بشكل احللقة
مع توظيف األسلوب الربخيتي ومشاكلته لتقاليد احلكواتية لدى العرب ،حماوال بذلك التخص من ضيق العلبة
اإليطالية واالنفتاح عىل فضاءات سينوغرافية مفتوحة كام فعل تلميذه عبد القادر علولة .ويف هذا الصدد يقول
الباحث اجلزائري الرشيف األدرع عن فن احللقة عند عبد الرمحن كاكي :كل هذا ينجز يف حلقة ،ومن هنا إطالق
مرسح احللقة عىل عرض املدّ اح وفنه عموما نظرا للشكل السينوغرايف للعرض الذي يكون بحسب جتمع
املستمعني املتفرجني ،وهو إما ان يكون حلقيا أو يشبه حدوة حصان اليشء الذي يعني عدم اخلضوع إىل املنظور
مصدر التامهي يف املرسح ذي اخلشبة اإليطالية ،ومن جهة أخرة فقد قدم عبد الرمحن كاكي مرسحية تراثية أخرى
بعنوان" :ديوان اجلراجوز" عىل غرار مرسحية "ديوان عبد الرمحن املجذوب" للمخرج املغريب "الطيب
الصديقي ،مستعمال فيها املنهج الربختي والسينوغرافيا امليتا مرسحية باستدعاء فن احللقة ومداح الساحات
ّ
العمومية وهذا ما نراه كذلك جليا يف مرسحيته "القراب والصاحلني" ،وعالوة عىل ذلك كام يقول "مجيل
محداوي :يمكن القول بأن املرسحي ولد عبد الرمحن كاكي كان يستعمل بكثرة الفضاء الرتاثي وذلك بتشغيل
خيال الظل ،واستعامل الستار الكاشف كام يف مرسحيته االحتفالية "قراقوز".
9ـ عبد القادر علولة:
لقد وظف املخرج اجلزائري عبد القادر علولة فضاء احللقة ضمن رؤية احتفالية تتأرجح بني الرؤية
الربخيتية (التغريب ،التسييس ،تكسري اجلدار الرابع ،توظيف املرسح امللحمي) ،والرؤية الستانيسالفسكية

1

 1نسبة لـ"قسطنطين ستانيسالفسكي" (3316-3681م) :مخرج وممثل مسرحي روسي شهير .يعتبر أحد مؤسسي المسرح الحديث ،حاول ابتكار أسلوب األداء
الصادق عن طريق جعل ممثليه يدرسون الحياة الداخلية للشخوص كما لو كانوا أناسا حقيقيين .وتعرف محاولة الممثل أن يعيش حياة الشخصية "بنظرية
ستانيسالفسكي" .أسس مسرح موسكو للفن في عام 3636م بمساعدة فالديمير نيمروفيتش دانشنكو ،وأصبح مشهورا بالعروض الواقعية لمسرحيات أنطوان تشيكوف،
ومكسيم غوركي وآخرين.
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التقمص ،املعايشة الصادقة ،الواقعية النفسية ،توظيف املرسح األرسطي) ،وخاصة يف مرسحية "األجواد" التي
( ّ
كانت مثاال لالنزياح عن فضاء العلبة اإليطالية الغربية بتوظيف احللقة واألشكال الرتاثية الشعبية تأسيسا
وتأصيال.
إن جلوء علولة لبعض األشكال الرتاثية القديمة كان هبدف الولوج إىل معرفة تصور جديد لعالقة
العرض مع اجلمهور الذي ال يرتدد عىل املرسح ،فيرصخ خمرجنا قائال" :إذا الشعب البسيط مل يرتدد كثريا عىل
املرسح ،فلم ال يذهب املرسح إليه".
وهكذا فقد حاول علولة أن ينزاح عن الفضاء األرسطي الكالسيكي ذي البعد األحادي ،واخلروج عن
فضاء العلبة اإليطالية املغلق باالنتقال إىل فضاء احللقة الشعبية املفتوحة بكل طقوسها ومكوناهتا االحتفالية عىل
اجلامهري ،واملتح ررة من رصامة املقاعد املنظمة واملتميزة باألبعاد املتعددة والرؤى املتنوعة يف تقديم الفرجة
املرسحية.
ومنه فإن عبد القادر علولة كان من أكثر املرسحيني العرب انفتاحا عىل الفضاء الدائري بتشغيله لفن
احللقة واألشكال الفرجوية الرتاثية األخرى كام يف مرسحيتيه" :األجواد" و"اللثام".
ينظر:
الفضاء الركحي والسينوغرايف يف املرسح املغاريب ،مجيل محداوي
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دراسة تطبيقية ملسرحية القراب والصاحلني لولد عبد الرمحن كاكي
0ـ من هو ولد عبد الرمحن كاكي؟:
إنه من مواليد 4391م بمدينة مستغانم .كان مولعا منذ صغره بالركح ،وعمل منذ شبابه األول عىل
تأصيل املرسح يف الرتاث الشفوي اجلزائري من خالل تأسيسه لفرقة القراقوز عام 4391م التي اختذ فيها أسلوبا
جديدا اختلف عام كانت تقدمه الفرق املرسحية آنذاك ،وذلك من خالل دجمه للمرسح بالواقع الثقايف
واالجتامعي املستنبط من أصالة وجذور املجتمع اجلزائري .من أبرز أعامله مرسحية 491سنة ،ديوان القراقوز،
القراب والصاحلني ،شعب الليل ،بني كلبون ،كل واحد وحكمه ،دار ريب ..وغريها .تويف يف عام 4339م ،بيد
أن بصامته بقيت جلية يتناقلها املبدعون من جيل إىل جيل.
9ـ االقتباس يف مرسحية القراب والصاحلني:
جيمع أغلب الدارسني والباحثني عىل انفتاح ولد عبد الرمحن كاكي عىل جمموعة من األشكال والتجارب
املرسحية الغربية والعربية بشكل عام ،ومرسح برخيت بشكل خاص الس ّيام يف مرسحيته القراب والصاحلني التي
تقرتب إىل حد كبري من مرسحية (اإلنسان الطيب يف ستشوان لربخيت) ،وإن كان كاكي قد استبعد تأثره هبذا
النص وأرجعه إىل احلكاية الشعبية التي عرفت يف شامل إفريقيا والتي حتمل عنوان (حليمة العمية واملرابطني
الثالثة) ،ويمكن لقارئ املرسحيتني أن حيدد بسهولة أوجه التشابه واالختالف بني هاتني املرسحيتني ،فام هي هذه
األوجه يا ترى؟
ـ عىل مستوى األحداث :ملخص املرسحيتني:
 مرسحية اإلنسان الطيب فستشوان لربخيت :تدور األحداث يف مدينة (ستشوان) والتي نزل فيها ثالثة آله
يلتقون بسقاء اسمه (وانج) ،فيحاول مساعدهتم من أجل احلصول عىل اإلنسان الطيب الذي يستقبلهم
السقاء عىل (شون يت) املرأة العاهرة التي فتحت هلم
للمبيت عنده ،وتستمر املحاوالت إىل أن يدهلم ّ
الباب مرحبة هبم ،وعندما غا در اآلهلة يف الصباح قدموا لشون يت مبلغا من املال ،فاشرتت به دكانا لبيع
السجائر ،ويصبح هذا الدكان مكانا ،أو مالذا للمترشدين واملستغلني ،إىل أن تقع املرأة يف أزمة مالية مما
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أدى هبا إىل التنكر يف زي رجل فتدّ عي أهنا ابن عمها (شوي تا) لتظهر بسلوك مناقض لشخصيتها بغية
استبدال معاملتها مع هؤالء املستغلني .يتّهم (شوي تا) بقتل ابنة عمه (شون يت) ويقدم إىل املحاكمة،
قتكتشف (شون يت) أن القضاة الثالثة هم اآلهلة الذين أهدوها املال ،فتطلب منهم إخالء املحكمة
لتكشف هلم عن خصيتها احلقيقية ،وتعلن اآلهلة قبل مغادرهتم القاعة بأن (شون يت) هي اإلنسان الطيب
يف (ستشوان) ،وأن هذه الطيبة حتتاج إىل قليل من احلزم لتستمر دائام.
 ملخص مرسحية القراب والصاحلني :تناولت هذه املرسحية قصة ثالثة أولياء صاحلني نزلوا لزيارة العباد
القراب) الذي دهلم
يف األرض ،وتفقد أحواهلم .يبحثون عن مضيف هلم بني السكان فليلتقون بـ(سليامن ّ
عىل بيت (حليمة العمياء) بعد أن باءت حماوالته بالفشل وقد طرق مجيع األبواب .ترحب حليمة
باألولياء وتذبح هلم معزهتا الوحيدة وهي كل ما متلك ،وتقدمها طعاما هلم ،ونتيجة كرمها وحسن
ضيافتها هلم يعدوهنا بعودة برصها ،وكذا عودة ابن عمها (الصايف) .بعد مغادرهتم لبيتها تتحقق املعجزة،
فيعود برصها ويرجع ابن عمها الغائب ،فتكلفه حليمة بإقامة وليمة عىل رشف األولياء .تعم فرحة
الناس هبذه الوليمة مما أدى هبم إىل استغالل األولياء ،فيتوقفون عن العمل منتظرين والئم حليمة إىل أن
يفضح الصايف حقيقة سلييامن القراب وغريه من املستغلني داعيا إياهم للعمل.
ـ العالقة بني املوضوعني:
مرسحية اإلنسان الطيب يف ستشوان

مرسحية القراب والصاحلني

ـ االعتامد عىل خرافة صينية

ـاالعتامد عىل خرافة أولياء اهلل الصاحلني
واملرأة الكفيفة يف شامل أفريقيا

ـ ثالثة آهلة يزورون األرض بحثا عن إنسان

ـ ثالثة أولياء صاحلني يزورون العباد بحثا

طيب يأوهيم

عن إنسان طيب يأوهيم

ـ االلتقاء بالسقاء (رجل فقري)

ـ االلتقاء بسليامن القراب (سقاء،رجل فقري)

ـ رفض أهل املدينة استضافتهم إال العاهرة

ـ رفض أهل املدينة استضافتهم إال حليمة

(عيب خلقي)

العمياء (عيب َخلقي)

ـ إعطائها مكافأة مادية

ـ إعطائها مكافأة معنوية (رد البرص وعودة
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ابن العم الصايف)
ـ تزعم أهنا ابن عم هلا (شوي تا)

حليمة توكل كل يشء البن عمها

ـ تتعرض لالستغالل

ـ تتعرض لالستغالل

ـ تيمة الطيبة النادرة يف املجتمع

ـ تيمة الطيبة النادرة يف املجتمع

ـ الشخصيات:
مرسحية القراب والصاحلني

مرسحية اإلنسان الطيب يف ستشوان

ـ شان يت امرأة شابة عاهرة لكنها طيبة وهي ـ حليمة امرأة طيبة متقدمة يف السن فاقدة لبرصها
وهي نموذج لإلنسان الطيب الذي فقد يف األرض

نموذج لإلنسان الطيب الذي فقد يف األرض

ـ شون يت توزع األرباح التي جنتها من الدكان عىل ـ حليمة بدأت تقيم الوالئم يوميا للفقراء حتى
تركوا أعامهلم وأصبخت عرضة لالستغالل

الفقراء ،فاستغلت طيبتها بالتواكل.

ـ شوي تا ابن عم شون يت مل يكن حقيقيا يف الواقع ـ شخصية الصايف ابن عم حليمة منفصلة عنها
لكنه كان داخل نفسية شون يت (شخصية ومهية وهي شخصية حقيقية وهو إنسان يتمتع بالفطنة
وإدراك حقيقة الواقع الذي يعيشه

اتسمت باحلكمة والرصامة)

ـ شخصية شون يت متزج بني طبعني :الطيبة والعقل ـ شخصية حليمة أقل فاعلية فبمجرد ما تصادمت
الطيبة مع الواقع توقفت عن فاعليتها وأوكلت كل
يشء للعقل املتمثل يف الصايف
ـ تربز مالمح العاطفة عىل شون يت من خالل ـ حذف صفة احلب واألمومة عند حليمة
التقائها بالطيار (سون) يف املنتزه
ـ السقاء وانغ السبب يف الوصول إىل اإلنسان ـ القراب سليامن السبب يف الوصول إىل اإلنسان
الطيب رغم أن الطيبة عنده نسبية

الطيب رغم أن الطيبة عنده نسبية

ـ وظف برخيت ثالثة آهلة

ـ أبقى عىل الشخصيات الثالث إال أنه غري صفتها
(أولياء صاحلني)

ـ الرصاع :لقد جعل برخيت شون يت تعيش بني نقيضني مها :العقل والعاطفة ،وهذا الرصاع الداخيل كان نتيجة
الرصاع اخلارجي لدى هذه الشخصية؛ ذاك الرصاع األبدي بني القوة والضعف ،الطيبة والرش ،تلك املشاحنات
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ال تعرف هلا مستقرا حتى تستعني بابن عمها الذي يمثل العقل الواعي .أما كاكي فقد جعل من حليمة امرأة جد
طيبة يف تعاملها مع الناس ،تستسلم للظروف معلنة هزيمتها أمام ابن عمها الذي استعانت به حلل هذه األزمة.
ـ اللغة :تبدأ مرسحية برخيت بأغنية يؤدهيا وانغ ،صوت وانغ من اخلارج( :ها معي للبيع ماء ..واقفا حتت املطر..
كم سعيت اليوم من أجل قليل من املياه وأنا اآلن أصيح ،)..أما كاكي فقد وظفها عىل شكل استهالل تقدمه
القراب( :ها املا ..ها املا ..ما سيدي ريب ..جايبه ..جايبه من عند سيدي العقبي).
مجاعة بمعية سليامن ّ
استخدم كاكي اللهجة العامية التي ختاطب املجتمع اجلزائري ،كام أضفى شخصية املداح املرتبطة بالطابع
الشعبي ،واستطاع أن يؤثر يف املتلقي اجلزائري ملا وظفه من أمور تتعلق بعاداته وتقاليده منها الدعاء والتربك
باألولياء.
3ـ األفكار التي دعت إليها كلتا املرسحيتني:
 رفض االستبداد والظلم
 البحث عن الطيبة يف األرض
 احلث عىل العمل واالتكال عىل النفس دون التواكل عىل الغري
 تصوير ظاهرة الرشوة التي تفشت يف املجتمع
 بالنسبة لولد عبد الرمحن كاكي :تصوير تقاليد ومعتقدات املجتمع اجلزائري ،تقديس أولياء اهلل الصاحلني
وجعلهم يف صفة األلوهية (األولياء الصاحلي هوما اليل رجعوهلا العينني) ،العادات والتقاليد التي تعرب
عن بعض املعتقدات ومن أبرزها طقوس إقامة الوالئم لالولياء الصاحلني.
ينظر:
املؤثرات األجنبية يف املرسح اجلزائري خالل فرتة  ،59/59عزوز هني حيزية
نص مرسحية القراب والصاحلني
مرسحية القراب والصاحلني عىل موقع اليوتيوب
مرسحية اإلنسان الطيب عىل موقع اليوتيوب
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احملاضرة اخلامسة :مسرح احللقة
فرجوي شعبي قديم يتوفر عىل
تعترب احللقة من أقدم الفنون األداتية يف املغرب العريب ،وهي شكل
ّ
عنارص مرسحية خمتلفة منها الغناء والرقص واحلكاية واملؤثرات الصوتية األخرى ،وهي بمثابة املرسح يف شكله
البدائي ـ ما قبل املرسح ـ ألهنا لقاء عام يتشكل من أجساد برشية وبداخلها يقف الراوي ،أو هي عبارة عن جتمع
من الناس يف شكل دائري يتوسطها فرد أو أفراد خمتصون يف الغناء املمزوج ببعض احلكايات والتهكامت تقدّ م
للمتح ّلقني.
0ـ وسائل تشكل احللقة:
القوال ( احلاليقي ،املداح ،املحدث ،احلكوايت) :يعترب القوال الشخصية املركزية يف مرسح احللقة ،هذه
0ـ0ـ ّ
الشخصية التي حتمل الكثري من املعاين يف الرتاث الشعبي لبلدان املغرب العريب خاصة اجلزائر واملغرب .يقول
عبد القادر علولة يف شأهنا" :القوال هو حامل الرتاث الشفهي بكامله ،فهو يؤلف ويغني ويروي احلكايات
واألساطري املتداولة" ،كام أنه يلعب أدوارا خمتلفة ( دور املرشد ،دور املصلح الديني ،دور املهرج أو الفكاهي)،
ومن بني أهم األساليب التي يسلكها أو ينتهجها القوال أثناء العرض:
 إيقاف الفرجة عند نقطة الذروة أو احلبكة :ويؤدي التوقف إىل تأجيج احلامسة من خالل إضفاء عنارص
التشويق ،حيث يستغل احلاليقي املادة الغنائية لتوضيح مبهم أو استكامل جزء من احلكاية ،واهلدف من
ذلك معاينة نسبة تركيز املتلقي ،واستثارة املتفرج ،وجعله يغدق األموال عىل املمثل.
 توظيف األدعية والفواتح الر ّبانية :وحتيل هذه التقنية إىل االعتقاد بأن احلاليقي من الصاحلني ،أو
باملسمى العامي من املربوكني أو أحباب اهلل الذين ال يرد هلم دعاء.
 الصرب عىل كالم الناس وعىل طبيعة رؤيتهم هلذا الفن :ويتضمن باب الصرب كل ما تفرضه طبيعة احلرفة
م ن امتحانات واقعية يضع فيها القوال نفسه أثناء العرض ،حيث يتحمل معاملة اجلمهور التي قد تكون
سيئة أو قاسية عند ضعف العرض أو سوء تأدية األدوار مما حيتم عىل املمثل تدبري احليل املمكنة للخروج
من أي عارض أو مأزق فني يقع جراءه يف دائرة الفشل املحبط.
 القدرة عىل احتواء اخلطابات الشفهية املشكلة للذهنية الشعبية العامية ،واستثامرها يف بناء الوصالت
الفنية املقدمة إىل اجلمهور ،وذلك من باب الذكاء االجتامعي الذي تولده اخلربة ،كام أن الرتحل املستمر
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ومجع األخبار واخلربات من األوسا ط املختلفة وسيلة أساسية يف بناء هذه القدرة ،ومتكني املمثل من
التأقلم مع الوضعيات واملرجعيات املختلفة.
9ـ أنواع احللقة:
9ـ0ـ احللقة الفرجوية :تستثمر احللقة الفرجوية مظاهر التشويق املمكنة واملتاحة أثناء العرض ،وكذا االتكال
التام عىل مساعدة اجلمهور للممثل ،أما الوسائل أو األدوات املستخدمة فال تعدو أن تتجاوز العصا والقبعة التي
يعتمرها املمثل أثناء العرض ،لتتحول يف آخره إىل أداة جلمع ما يمكن مجعه من أموال ،كام يتخذ احلاليقي من
احليوانات املرافقة له أدوات لتسيري العرض كالثعابني والقردة التي متكن من فرض طابع اهليبة من املساحة التي
قد يتامثل فيها عنرص التخييل الالواقعي عىل الفضاء الذي يقدم فيه العرض.
وقد تظهر حاجة القوال إىل االستعانة بممثل ٍ
ثان أو جوقة غنائية تنقل احللقة الفرجوية إىل حلقة غنائية
تتمتع بكل مقومات العرض الكرنفايل املتكامل والواسع اجلمهور.
9ـ9ـ احللقة الغنائية :تستدعي اآلالت الوترية واإليقاعية من بندير ووتار وزمار وغريها من األدوات التي تنتج
حمليا ،وأحيانا تضعها انامل املداحني أو القوالني املصاحبني للحاليقي ،حيث يربع املغنون يف مصاحبة العرض
الكالمي ،وفيه أحيانا تتوزع العروض إىل غنائية فكاهية تستغل األحداث اليومية.
9ـ3ـ حلقة التداوي باألعشاب :وهي إحدى احللق التي باتت تقيض عىل الشكل الفني والفرجوي للحلقة،
حيث يلعب فيها احلاليقي دور الصيدالين العليم بفوائد النبات ومضاره عىل حد سواء ،كام يبدو لغريه عليام
بأحوال املاورائيات ،ويستعمل ألجل ذلك بعض العبارات املرهبة واملخيفة من قبيل" :هذا حالنا ونحن
صحابو" " ...اهلل يسرت"  ...وغريها.
وانطلقت احللقة بفعل املتغريات والظروف املعيشية الصعبة التي يعيشها القوال إىل أكثر صورها سلبية
عندما ارتبطت يف فهم املتلقي بالشحاذة أو الطلبة وغريها من املسميات التي تقيض عىل املقومات الفنية
واإلبداعية واجلاملية ،إال أن ذلك مل يمنع املرسح احلديث من استغالل احللقة داخل الركح من خالل اللعب عىل
السينوغرافيا والنص يف آن.
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دراسة تطبيقية ملسرحية "األجواد" لعبد القادر علّولة
0ـ من هو عبد القادر علولة:
كاتب مرسحي جزائري من مواليد عام 4393م بمدينة الغزوات والية تلمسان .درس الدراما يف فرنسا،
وانضم إىل املرسح الوطني اجلزائري ،وساعد عىل إنشائه عام 4359م .من أهم أعامله :القوال  ،4311األجواد
 ،4319اللثام  ،4313التفاح  ،4351أرلوكان :خادم السيدين  ،4339وكان قبل مقتله يف مارس 4331م من
شهر رمضان املعظم يتهيأ لكتابة مرسحية جديدة بعنوان :العمالق.
9ـ ملخص مرسحية األجواد:
تتكون املرسحية من ثالث لوحات فنية كل لوحة حتمل فكرة معينة ،إال أن املخرج جعل هلا خيطا رفيعا يصل
كل لوحة بأخرى أال وهو حماربة الفساد االجتامعي الذي استفحل يف الكثري من املؤسسات الوطنية مستخدما يف
القوال أو الراوي.
ذلك ّ
 اللوحة األوىل :تم تسميتها بالربوحي ،وهي جتسد صورة احلبيب الربوحي ،ذلك العامل يف البلدية الذي
يتعاطف مع احليوانات التي مل تطعمها البلدية ،ويظهر العرض أول ما يظهر الراوي الذي يبدأ برسد قصة
متحمل املخلوق مصائب ومشاكل املغبنة" ،ويرافق
الربوحي املسكني
ّ
احلبيب الربوحي .يقول الراويّ " :
هذا احلديث مقطع موسيقي افتتاحي يوحي بالطابع العام للوحة األوىل.
املنور وهو إنسان ذاق مر
 اللوحة الثانية :نتعرف من خالل هذه اللوحة عىل شخصية أخرى هي شخصية ّ
اهلجرة والسجون والنضال ،وقد تربع هبيكله العظمي للثانوية التي يعمل هبا ألهنا ال متلك هيكال عظميا
القوال الذي يرشح مضمون
الستخدامه يف تعليم التالميذ ،وكالعادة يستخدم عبد القادر علولة تقنية ّ
اللوحة ،والتي تبني الواقع االجتامعي هلذا احلارس يف الثانوية.
 اللوحة الثالثة :جتسدها شخصية جلول الفهايمي ذلك العامل باملستشفى والنقايب الذي ال يرىض
بالقساد ،وهذا ما جعل املسؤولني حييكون ضده الؤامرات حتى متت إحالته عىل التقاعد لكي ال يعري
القوال" :جلول الفهايمي خدام يف مستشفى املدينة يف
فضائح املسؤولني ،وقد بدأ برسد قصته من خالل ّ
الصيانة خدمتو ينظف ويسقم األجهزة الطبية ..هذا عرشين عام ميل ابدا يعمل يف املؤسسة ..يف البداية
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داروه عند باب املستشفى ..هكذا تنقل جلول الفهايمي يبدلوه من مصلحة ملصلحة ويعطوه خدمة
اخرى" ،مع العلم أن هذا الرسد دائام ترافقه موسيقى وديكور يم ّيز احل ّيز املكاين والزماين لألحداث.
3ـ عنوان املرسحية:
ي ّتسم عنوان املرسحية بالتشويق واإلثارة للقارئ واملتفرج معا ،فاألصل يف كلمة األجواد شعبي دارج
مجع مفرده اجليد ،والتي تأخذ أكثر من معنى يف أكثر من سياق ،فلفظ اجليد باملعنى الفصيح؛ هو حكم يصدر
لتقدير سلوك اإلنسان .غري أن معناه يف التداول الشعبي يتعداه بالكثري ،فاألجواد هي صورة من صور مثالية
الربوحي احلبيب احلداد) .األجواد هي القضية
اإلنسان عندما يبلغ أعىل درجات التضحية من أجل اآلخرين ( ّ
اليومية إلبداعات إنسانية وبالتايل فالعنوان حيمل داللتني ،األوىل :الثورة عىل الواقع املعاش ،أما الثانية :فهي
شخصيات تنشد التغيري (ز ّبال ،حارس ،عامل ،معلمة).
يقول عبد القادر علولة يف تقديمه هلذه املرسحية" :األجواد يعني باملعنى األويل واحلريف الكرماء ()...
هي عبارة عن جدارية متثل احلياة اليومية ،أو باألحرى بعض اللحظات من حياة اجلامهري الكادحة والناس
البسطاء ( )...وحتكي هذه اجلدارية وتكشف بدقة كيف يتصف هؤالء الناس املغمورون والبسطاء املحقورون
والذين ال نكاد نلحظهم باجلود"
0ـ سيميائية الشخصيات:
املنور ،وجلول
احتوت مرسحية األجواد عىل سبع شخصيات؛ ثالثة منها رئيسية هي :الر ّبوحيّ ،
الزبال،منصور،قدور ،وسكينة.
الفهايمي ،والربعة منها ثانوية يذكرهم القوال يف شكل أغاين حكائية وهي:عالل ّ
0ـ0ـ الربوحي احلبيب احلداد :تعرض املرسحية هذه الشخصية بشكل نسبي يتالءم مع طبيعة النمط املرسحي،
لتكون كاشفة خلبايا الالمسؤولية والنفاق ،وقد أعطى علولة هذه الشخصية معظم املبادئ التي يعتقد يف صواهبا
والتي من شأهنا أن ختدم تصوره للواقع ،وأهم صفة شحنت هبا الشخصية هي البساطة ،باإلضافة إىل أهنا
شخصية هلا مبادئ هلا من الشعور الوطني واإلحساس باملسؤولية ما يدفعها إىل نكران الفساد والتذمر منه.
املنور :أما شخصية املنور فهي شخصية نقية يصورها علولة بشحن نفيس عميق ..حتيا حلظتني متناقضتني
0ـ9ـ ّ
ٍ
وماض ماثل دفعة واحدة .فبالقدر الذي تأخذ فيه شخصية املنور وجودها
يف آن واحد؛ واقع موضوعي،
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املوضوعي يف املشهد ،بقدر ما تذوب يف ومضات حضور الغائب (العكيل) ،والذي أعطاه علولة رغم غيابه
املوضوعي وجودا تأثرييا عىل شخوص املشهد.
0ـ3ـ جلول الفهايمي :وهي شخصية ملتزمة حاملة ملبادئ إنسانية مسؤولة ،وضعت يف تربة عفنة قذرة ال
صالح للحياة فيها.
0ـ0ـ الشخصيات الثانوية :أراد هلا علولة أن تكون آهات وطن جريح يئن حتت وطأة أناس غري أسوياء ،لذلك
فهم يمثلون التضحيات والثورة عىل الفساد.
0ـ5ـ شخصيات املرسحية وعالقتها باملكان :لقد حاول الكاتب متثيل كل فضاء بإسناد شخصيات تؤدي
وظائف خمتلفة ،وتساهم يف حتريك وترية األحداث ،فالشارع متثله شخصية عالل الزبال ،ومكان البلدية متثله
شخصية احلارس ،أما املدرسة فتمثلها شخصيات (املنور ،عكيل ،املعلمة).
وعليه نقول أن علولة و ظف شخصيات مرسحية تتناسب مع األمكان والفضاءات التي تتحرك فيها،
إضافة إىل أنه يصور لنا معاناة شخصياته يف أماكنها الطبيعية ،وهو تصوير من شأنه أن يرفع من معنويات الطبقة
الكادحة يف اجلزائر ،وتكريم هلا.
5ـ خصائص اللغة يف مرسحية األجواد:
لقد أ ّلف عبد القادر علولة أغلب مرسحياته بام يسمى اللغة الثالثة ،وهي لغة وسطى بني الدارجة والفصحى،
وهي لغة ذات طابع تراثي أيضا مستمدة من لغة املدّ اح املستعملة يف األسواق واحللقات الشعبية ،كام اهنا تنتقل
شفهيا يف قالب شعري مق ّفى عىل شكل قصائد شعرية ملحونة ،وهذا ما نالحظه عىل لسان القوال يف وصفه
لشخصية عالل الزبال:
عالل الزبال ناشط ماهر يف املكناس
حني يصلح قسمتو ..يمر عىل الشارع الكبري
زاهي حواس باش يمسح باب
الشقا وهيرب شوية الوسواس
كام تعد اللغة عند املؤلف انفعاال يصدر عن تصوره ملرشوع مرسحي جديد ينطلق من قناعته السياسية
واأليديولوجية ،وذلك من خالل استنطاق أي حوار أو كلمة أو مجلة حتمل بني ط ّياهتا بعدا رمزياله داللة
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اجتامعية أو سياسية ،بلغة بسيطة مفهومة مثل مقولة احلبيب" :وين هي الصفارة تاع اهلم ..وين هي بنت
الكلب!" ،وهذا ما يدل عىل أن املؤلف استعان كثريا بالعبارات الشعبية املتداولة يف أوساط املجتمع اجلزائري.
6ـ احلوار يف مرسحية األجواد:
لقد أعاب فارس نور الدين عىل مرسحية األجواد طغيان الرسد يف أسلوهبا عىل حساب الفعل واحلوار،
ورأى أن هذا الرسد قد و ّفر هلا إمكانية روائية كبرية .أي أن علولة كتب بأسلوب احلكاية وليس احلوار،
فالشخصية الرسدية يف املرسحية ـ حسب رأيه ـ مل تتشكل وتتبلور من خالل ما متارسه من أفعال ومواقف عيانية
سببية ضمن تكوينها النفيس واالجتامعي والفكري ،وإنام تشكلت عىل لسان الراوي بصورة وصفية إخبارية
حرمت املتلقي من أسباب التعرف عليها وهي يف حالة حضور يتجسد من خالل الفعل واحلركة.
وما يمكن استنتاجه بذلك أن شخصية القوال قد طغت بشكل كيل ومبارش عىل باقي شخصيات املرسحية،
مؤديا من خالهلا جمموعة من الوظائف الدرامية ،وهي:
 تقديم الشخصية املرسحية ،ووصف أبعادها اجلسدية واالجتامعية والنفسية.
 استحضار مايض الشخصية ،وعرضه عىل املتلقي ملساعدته عىل استيعاب حارض الشخصية وما تواجهه
من رصاع.
 استعادة احلوادث الكربى التي يصعب متثيلها عىل خشبة املرسح ،واالكتفاء برسدها عىل األسامع.
 إلقاء األشعار واألغاين الشعبية.
 مالحظة :ملزيد من التوسع واالطالع عىل موضوع احللقة ،ومرسح عبد القادر علولة ينظر:
دور احللقة الفرجوية يف تأصيل املرسح املغاريب أحالم بن الشيخ
مقومات الفرجة الشعبية يف مرسح عبد القادر علولة ،مرسحية األجواد أنموذجا ،بليصق عبد النور
توظيف القوال واحللقة يف املرسح اجلزائري ،مرسحية األجواد لعبد القادر علولة ،احسن تليالين
طبيعة احلركة النقدية ودورها يف املامرسة املرسحية يف اجلزائر ،سواملي حلبيب
مرسحية األجواد لعبد القادر علولة عىل موقع اليوتيوب

16

احملاضرة السادسة :التنظري املسرحي املغاريب
عرف املغرب العريب منذ السبعينيات من القرن العرشين امليالدي جمموعة من النظريات والبيانات
والعروض املرسحية التطبيقية ،والتي استهدفت إرساء تصور مرسحي جديد من أجل تأسيس املرسح العريب
يب كام يقول الدكتور مجيل محداوي يف اعتقاده كان باجلزائر
وتأصيله وتثويره .بيد أن اول تنظريي مرسحي مغار ّ
مع مرسح البحر بقيادة قدور النعيمي والذي أصدر بيانه األول سنة 4351م ،ويتبعه يف ذلك عبد الكريم برشيد
ببيان املرسح االحتفايل سنة  4355م ،ومن أهم النظريات املرسحية املغاربية التي حاولت التنظري للمرسح تأليفا
وإخراجا ومتثيال ورؤية االحتفالية االحتفالية اجلديدة ،املرسح الثالث ،املرسح الفردي ،نظرية مرسح البحر مع
قدور النعيمي ،نظرية مرسح القوال مع عبد القادر علولة ،نظرية املرسح الرتاثي مع عز الدين املدين.
ثوابت التنظري املرسحي املغاريب:
يرى الدكتور مجيل محداوي أنه من بني الثوابت البنيوية التي يمكن اخلروج هبا من خالل قراءة جممل
النظريات املرسحية املغاربية ما ييل:
4ـ ثابت الرتاث الشعبي عىل مستوى القالب.
1ـ ثابت اليومي واملحيل والقومي واإلنساين والكوين عىل مستوى املضمون والطرح.
9ـ ثابت املتعة والفائدة عىل مستوى التل ّقي ،واملقصدية ،واهلدف.
1ـ ثابت الربخيتية عىل مستوى املنهجية والرؤية اجلاملية.
9ـ ثابت االحتفالية يف تقديم الفرجة الشاملة أسلوبا وأداء وتقنية.
ومما ال شك فيه أن دافع التنظري ملرسح مغاريب معارص كان حيركه أمر ثابت ووحيد ،وهو البحث عن قالب
مرسحي عريب بديل جتريبا وحتديثا وتأصيال من خالل إحداث قطيعة معرفية خالصة مع املرسح الغريب
األرسطي.
ينظر:
التنظري املرسحي املغاريب مجيل محداوي
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