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 ** شكـــــــــــر وعــــــــرفان **

الحمد هلل الذي أعانني على إنجاز هذا البحث حمدا كثيرا وأصلي وأسلم على 

 أفضل الخلق سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

 الشكر هلل سبحانه وتعالى له الحمد وله الشكر أوال وأخيرا.

أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف الدكتور بتقة سليم الذي أشرف على 

 إنجاز هذا البحث ،كما ال يفوتني أن أشكر أعضاء اللجنة المناقشة .

أشكر كل أساتذة قسم األدب واللغة العربة كل باسمه وأخص بالذكر الدكتورة 

 زاغز نزيهة والدكتور محمد األمين بحري .

إلى كل أساتذتي في مختلف األطوار التعليمية ، وكل من علمني حرفا في 

 مسيرتي العلمية.
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ور كبري يف نشر ، وذلك ملا له من دومرآة صادقة جلميع األمم والشعوبيعترب املسرح أب الفنون    
 فهو الوسيلة األيسر للوصول إىل عقول املشاهدين وقلوهبم .   ،الوعي بني أفراده

، ملتمثلة يف خيال الظل والقاراقوزعرفها العرب وا املسرحية اليتالرغم من األشكال شبه  ىفعل   
، لذلك مل املسرح مبفهومه احلديث بعيدة عنأهنا كانت  إال واألسواقاليت كانت تقدم يف الشوارع 

نتيجة االحتكاك والتأثر ابملسرح الغريب من تكن والدة املسرح العريب على أرض عربية ، وإمنا كانت 
  .خالل الرتمجة واالقتباس

، إال أن كتاب املسرح أدركوا رسالة املسارح مل يسلم من هذه التبعية واملسرح اجلزائري كغريه من   
فكان لزاما عليهم ، ا خاصا هبم يعرب آماهلم وأحالمهماملسرح اهلادفة وأرادوا أن يكون هلم مسرح

 والنهل من منابعه املختلفة .إىل الرتاث الشعيب االلتفات 

 ق له تواصال بني القدمي واحلديث الكاتب املسرحي اجلزائري أن توظيف الرتاث حيق أدركوقد    
وحينما يستخدم دائم يف وجدان اجلماهري الشعبية،  لذلك التفت إىل تراثه ملا حيفل به من حضور

 .املسرحي هذا املضمون الرتاثي وذلك الشكل يكون قد أضفى على جتربته نوعا من األصالة الفنية

نتج عن خوف املسرحيني  ،شعيب ومتثيله يف املسرح اجلزائريأن العودة إىل الرتاث ال كما   
 اجلزائريني من طمس الشخصية اجلزائرية اليت قد تنتج عن التبعية للمسرح الغريب .

ومن بني أهم الكتاب اجلزائريني الذين كان هلم الفضل يف إرساء دعائم املسرح الرتاثي ، "عبد    
 ين إىل البحث عن شكل مسرحي أصيل جاهد سعيا فقد "و ولد عبد الرمحان كاكي علولة القادر

 .فكانت انطالقتهم حنو الثقافة الشعبية

ت وقد أدرك علولة أن توظيف عناصر الرتاث الشعيب واملتمثلة يف احللقة والقوال واألمثال والعادا   
 ماضيه وحاضره .، حتقق له تواصال دائما بني وغريها من عناصر الرتاث الشعيب
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، واليت تعرب عن اال يف نشر رسالة املسرح الساميةوقد شكلت عناصر الرتاث الشعيب عامال فع   
 ، فكان الرتاث الشعيب سبيل الكاتب املسرحي .قع احلياة االجتماعية بكل أبعادهاوا

، وهي الساميةحللقة منهجا لبلوغ غايته وسيلة ومن القد اختذ عبد القادر علولة من الرتاث    
غريه من املسارح ومن هذا النهوض مبسرح جزائري أصيل له خصوصياته ومميزاته اليت يتفرد هبا عن 

 ، كان اختياري لتجربة عبد القادر علولة ملا تزخر به من عناصر الرتاث .املنطلق

لى فن ر ع، لعل أمهها رغبيت يف االطالع أكثتيار موضوع الدراسة عدة اعتباراتوقد كان الخ   
 ، وكذلك ألن الرتاث جيسد روح األمة ويعرب عن أصالة الشعوب ومتاسكها .املسرح اجلزائري

اللثام األجواد  ،األقوالإن هذا البحث يتمحور حول توظيف الرتاث الشعيب يف املسرح اجلزائري    
املؤطرة من خالل اإلجابة عن التساؤالت  ،ذجا وحتليل جتلياته يف املسرحياتأمنو  لعبد القادر علولة
التساؤالت فيما يلي : ماهي األسباب والدوافع اليت جعلت  هذهوميكن حتديد  ،إلشكالية البحث

الكاتب املسرحي علولة يوظف الرتاث يف مسرحياته ؟ وكيف كان تعامله مع هذه األشكال 
العناصر يف التعبري عن واقع  وإىل أي مدى سامهت هذهالرتاثية؟  وفيما جتلت هذه العناصر ؟

 طمح إليه من خالل هذا التوظيف ؟يوهل وفق الكاتب فيما  اجملتمع اجلزائري ؟

، فقد ارأتيت االعتماد على املنهج الوصفي ل إىل اهلدف املرجو من هذا البحثوللوصو    
 التحليلي القائم على الرصد والتصنيف ملظاهر هذا الرتاث .

 بة لإلجابة عن إشكاالته املؤطرة البحث وتصورهتا مناس طة اليت اتبعتها يف يتعلق ابخلأما فيما    
 إىل مدخل وفصلني مصدر مبقدمة ومذيل خبامتة . هفتتمثل يف تقسيم

 .   أمهية املوضوع ، ودوافع اختياره واملنهج املتبع وإشكاالته املطروحة  : تطرقت فيها إىل مقدمة

اجلزائري البداايت والتطور وحاولت فيه أن أعرف بفن املسرح  ابملسرح: فعنونته  املدخلأما 
 واإلحاطة أبهم املراحل اليت مر هبا املسرح اجلزائري .
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حيث سعيت فيه إىل تعريف مصطلح  ،ابملسرح اجلزائري وتوظيفه للرتاث: عنونته  األول والفصل
ودوره يف للرتاث  اب توظيف الكاتب املسرحي الرتاث وإبراز أهم أنواعه مث عمدت إىل حبث أسب

 . جناح املسرح اجلزائري

اللثام حيث األقوال، األجواد،  : بعنوان مظاهر توظيف الرتاث الشعيب يف الثاين الفصلوجاء 
 حاولت يف هذا الفصل رصد خمتلف العناصر الرتاثية اليت وظفها الكاتب .

يف احللقة الشعبية وافتتحت هذا الفصل أبول مظهر من مظاهر الرتاث الشعيب والذي جتسد    
هذه الشخصية يف ، حيث عرفت فيه احللقة والقوال مث تطرقت إىل حضور وشخصية القوال

 فت فيه املثل ، حيث عر فقد متثل يف املثل الشعيب ص العنصر الثاين ، أما فيما خياملسرحيات الثالث
 ،ألمثال يف مسرحيات علولة األقوالمث تتبعت هذه ا ،وعرجت على خصائصهالحا لغة واصط

 ، اللثام وأهم الدالالت اليت كان يرمي إليها الكاتب وجسدها من خالل أمثاله .األجواد

أما العنصر الثالث فتمثل يف توظيف العادات والتقاليد حيث عرفت فيه العادات والتقاليد    
 .  وظفها الكاتب يف مسرحياته ولت التطرق إىل أهم العادات اليتوأبرزت أمهيتها مث حا

 .متثلت يف جمموعة من النتائج اليت توصلت إليها  خبامتةالبحث  وختمت   

وقد اعتمدت يف معاجلة هذا البحث عل جمموعة من املراجع املتنوعة تراوحت بني كتب ورسائل    
كثري من املعلومات والتقنيات الالزمة خلوض غمار هذا البحث نذكر منها :  لجامعية وقد أمدتين اب

ألمحد بيوض، وكتاب املسرح يف اجلزائر لصاحل ملباركية وكتاب  اجلزائري نشأته وتطورهاملسرح كتاب 
فيما خيص الدراسات  أمااملسرح العريب بني منابع الرتاث والقضااي املعاصرة جلمال حممد النواصرة ، 

بقة نذكر رسالة ماجستري لعبد احلليم بوشراكي بعنوان الرتاث الشعيب واملسرح يف اجلزائر السا
 املسرح اجلزائري وأطروحة دكتوراه بعنوان توظيف الرتاث يف ،أمنوذجا مسرحية األجواد لعلولة

 ، اللثام .األجواد األقوال، ر الدراسة مسرحيات علولةومصد ،ألحسن ثليالين
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إجناز هذا البحث عدة صعوابت نذكر منها صعوبة توفر املصادر واملراجع وقد واجهت يف    
ال أنين حاولت إ ،القادر علولة بصفة خاصة اخلاصة ابملسرح اجلزائري بصفة عامة ومسرح عبد

 قد أحطت ببعض جوانب البحث .، وأرجوا أن أكون هبذا اجلهد املبذول جتاوز هذه الصعوابت

ال يفوتين يف األخري إال أن أرفع أمسى عبارات التقدير واالحرتام وعميق الشكر واالمتنان    
 ألستاذي املشرف الدكتور بتقة سليم على حسن توجيهه ونصائحه فجزاه هللا خريا .

ورجائي أن أكون هبذا البحث قد وفقت إىل ما أصبو إليه فإن أصبت فهذا من فضل هللا وإن    
 وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب . ،فسيأخطأت فمن ن
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 مفهوم املسرح. -1
يعترب املسرح أب الفنون، وهو من أكثر الفنون األدبية جتذرا يف اتريخ اإلنسانية، ملاله من صلة 
وثيقة ابجملتمع، حيث يقوم املسرح مبعاجلة خمتلف القضااي اإلنسانية، سواء كانت اقتصادية، 

رض املسرحي عحلول وال يتم ذلك إال عن طريق العن  هلاويبحث  اجتماعية ،سياسية فكرية...
 الذي يقدمه جمموعة من املمثلني.

 لغة: -أ

تعد كلمة مسرح مشتقة من اجلذر اللغوي )س،ر،ح(، والسرح املال السائم، الليث السارح "
 املرعى من األنعام.املال السائم يسام يف 

املال السارح، وال يسمى من املال  املوضع الذي تسرح إليه املاشية الغداة للرعي، والسرح املسرح
 سرحا إال ما يغدى به ويراح، وقيل: السرح من املال ما سرح عليك، واجلمع من كل ذلك سروح.

 سارح كالسباح.، ومنه قوله إذا عاد املاملسارحواملسرح بفتح امليم: مرعى السرح ومجعه 
والسارح  يكون امسا [، …: له إبل قليالت املسارح، هو مجع مسرح ]زرعويف حديث أّم 

 (1)"للراعي الذي يسرح اإلبل.
السارح الذي  لفظةأن املسرح مأخوذ من عجم اتج العروس يف مادة )س ر ح(،"وقد جاء يف م

 (2)."هو اسم الراعي الذي يسرح اإلبل
املكان الذي يسرح عليه العاملون ابلتمثيل واملشاركون يف أدوار القصة واملسرح   حديثاواملسرح "

مشتقة من كلمة سرح وهنا تطلق الكلمة على شيئني، أي أن املمثلني سرحوا فوق املسرح مث كلمة 
 (3)"إن الفكر يسرح عند مشاهدة التمثيلية.

 

                                 
 .(س ر ح)، مادة 879ص، 2ج، 1891، (طن العرب، دار املعارف، القاهرة) دلسا ابن منظور:(1)

 .162، ص2ج ( ، )د ط(، )دتنلبنا ، دار صادر، بريوت: اتج العروسالزبيديحممد مرتضى (2)

 .22، ص1891، (طلكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، )د هند قواص، املدخل إىل املسرح العريب، دار ا(3)
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 اصطالحا: -ب
من ألوان العبادات اليت  كلونلقد نشأ الفن املسرحي عند مجيع الشعوب يف ظل املعابد  "

احلياة فصار فنا مستقال عن الدين يقصد لذاته من  إىليقومون هبا مث تطور حني انفصل عن املعبد 

 "أجل املتعة الفنية.

املسرح قصة حوارية متثل و تصاحبها مناظر و مؤثرات و يراعى فيها جانب التأليف املسرحي "

هذا يعين أن املسرح يتشكل من ".و جانب التمثيل الذي جيسم املسرحية أمام املشاهدين

من  إالدون قصة وضعها الكاتب و ال تتجسد قيمة هذه القصة أو النص جمموعة من املمثلني جيس

" و اليت تعين  Theatronللكلمة اليواننية " Theaterخالل العرض أو األداء" و يعود أصل كلمة 

 ."كلمة الفرجة أو املشاهدة

جممل األعمال املسرحية اليت  أبنه "و قد جاء أيضا تعريف للمسرح يف كتاب املعجم املسرحي 

سرح عصر معني أو مدرسة حمددة فيقال املسرح اليوانين و املسرح الكالسيكي و امل إىلتنتمي 

كذلك املسرح هو ذلك النص املسرحي ممثال على خشبة و معروض على مجهور بتقنية   الشعيب

 املسرح و شروطه".

لي الذي يقوم به جمموعة من املمثلني جيسدون عن طريق األداء الفع إالوال حيقق املسرح هدفه "

                                 
 .21ص (،)دت، (د ط)لكثري، فن املسرحية من خالل جتاريب الشصصية، مكتبة مصر، القاهرة، مصر،علي أمحد اب(1)

، 1عماد علي سليم اخلطيب ، يف األدب احلديث و نقده عرض و توثيق و تطبيق دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، األردن، ط(2)
 .128، ص 2008

 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.(3)

 .828، ص 1887ماري الياس و حنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، مكتبة لبنان، د ط، (4)
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 .قصة وضعها كاتب ما و تسمى هذه القصة أو النص املعروض ابملسرحية

كان ابتدأ   إذاضمن فنون النثر و الشعر معا ألنه  فن يدخل أبهنا"يعرف حممد مندور املسرحية 

 فن نثري يف العصور احلديثة" إىلعند اليوانن شعرا فإنه قد حتول 

أبهنا أدب يراد به التمثيل و هي قصة ال تكتب لتقرأ "زكي العشماوي  حممد و قد عرفها

 "هي قصة تكتب لتمثل. إمنافحسب و 

 املسرحية هي األداء الفعلي اجملسد على خشبة املسرح أو هي العرض الذي يقوم به إذن

جمموعة من املمثلني جيسدون أفعاال و أقواال عن طريق احلوار الذي هو عمود املسرحية و يؤدي  

و أراده الكاتب فاملسرح "هو فن متثيل وقائع يومية أو متصيلة  إليهكل ممثل الدور الذي يسند 

هبدف التسلية النزيهة، هي نزيهة حقا عندما يضحي الفنان مبصلحته املادية من أجل مصلحة 

وسيلة لعرض أفكار عزيزة على املؤلف  إنهالفن فالتسلية يف املسرح ليست هدف بل وسيلة، نعم 

وسيلة تعبري فعالة، فهدف  إنهالدرامي للجمهور، لكن اهلدف احلقيقي للمسرح هو فيما يعرب عنه، 

خدم األفكار اليت تشغل  إن املسرح هو أن يكون يف خدمة األفكار و تكون مهمته كاملة 

 ب بطرح املشاكل صراحة و البحث هلا عن حلول".الشع

، يعتمد األداء ابلدرجة األوىل و األدبيةمما سبق ذكره ميكن القول أبن املسرح فن من الفنون 

                                 
 .3، ص 1887تنظري حتليل منشورات احتاد الكتاب العرب،  أتريخخليل املوسى، املسرحية يف األدب العريب احلديث (1)

 .828، ص 1887، (، )دت(د ط)، مصراإلسكندريةحممد مندور، األدب و فنونه، دار هنضة مصر، (2)

 .83، ص (د ت)، (د ط)حممد زكي العشماوي، يف النقد املسرحي و األدب املقارن، دار الشروق للنشر و الطباعة، بريوت لبنان،(3)

، (د ط)، مقامات للنشر و التوزيع، اجلزائرألدرعاملسرح الوطين اجلزائري، حتقيق خملوف بوكروح، الشريف  إىلمن املسرح اجلزائري مصطفى كاتب،(4)
 .36، ص (د ت)
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و اهلدف األساسي للمسرح  إيضاحهااحلوار القائم بني الشصصيات يف جتسيد فكرة أراد الكاتب 

 حتقيق املتعة و املنفعة للمشاهدين.

 اصات األوىل للمسرح اجلزائري:اإلره -2
األوىل للمسرح اجلزائري إىل بداية القرن العشرين، وإن كان البعض يرجعها  اإلرهاصاتتعود "

قوز، حيث تقول احني ظهر مسرح خيال الظل والقار  ،إىل النصف األول من القرن التاسع عشر
 Leيف كتاهبا املسرح اجلزائري الناطق ابلعامية " Arlette Roth "روثالكاتبة "آرليت 

théatreAlgerien de langue dialectale شاهد خيال الظل يف اجلزائر عام  الباحثني" أن بعض
أن هذا النوع من التمثيل قد منع بقرار من  Bocler Mosco، كما ذكر "بوكلري موسكو"1932

لكون  1983ئر ألسباب سياسية، وكان ذلك عام األجنيب للجزا االحتاللاإلدارة الفرنسية، بعد 
، فصشي احلكام الفرنسيون أن هذا الشكل من املسرح كان ينتقد الوجود االستعماري يف اجلزائر

هذا املسرح يف أنه شاهد  Mulisten ويذكر الرحالة األملاين "مالستان" للثورة عليهم أداةيصبح 
قوز اواآلخر قد شاهد قبل هذا التاريخ مسرح القار  Dusheen ، وأن "دوشني" 1962قسنطينة 

 (1)."م1987وذلك 
وقد ظهرت لعبة القاراقوز كشكل مسرحي يف بعض األحياء القريبة من املوانئ اجلزائرية )ميناء "

 بة(عنا-اجلزائر
كان املداحون يقومون بتشصيص أبطال قصص عنرتة ورأس وإىل جانب حفالت القراقوز  

يف إما  بطريقتنيرافات الشعبية، وكانت رواية هذه القصص تتم األساطري واخلالغولة، ورواية بعض 
بعض األحيان يف شكل مسرح احللقة املعروفة يف األسواق الشعبية، حيث كان الراوي يستعني 

 بشصصيات أخرى تقوم ابلرد على الشصصية الرئيسية يف احللقة.

                                 
 .22، ص2018، راجلزائ -أمحد بيوض، املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، دار هومة للطباعة وللنشر والتوزيع(1)
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املداح الذي يقوم بدور املغين ويؤدي مدائح دينية ويعترب هذا شكال مسرحيا بدائياً، وإما بطريقة 
 .(1)"لألنبياء والرسل مثل قصة يوسف وسيدان إمساعيل عليهما السالم

م الدراسات ساضر بقاحمل  Philip Sadajrov"ساداجروفالربيطاين "فيليب  الباحثبينما يذكر "
أنه عثر على خمطوط ملسرحية  ابسكوتالندا" واملتصصص يف األدب العريب العربية يف جامعة "أندنري

رحية هذه بعنوان يقول أهنا األوىل يف هذا الفن يف األدب العريب وهذا مبدرسة اللغات الشرقية واملس
اليت من  دانينوس إبراهيمصة العشاق يف مدينة ترايق ابلعراق" لصاحبها اجلزائري "نزهة املشتاق وغ

 م.1989املرجح أن تكون قد طبعت عام 
جروف" أن هذه املسرحية تتميز بنفس األمهية من حيث الرايدة، إن مل اتاذ "سادويعتقد األس

ارون النقاش واليت عرضت إىل مسرحية البصيل اليت اقتبسها متكن األوىل يف العامل العريب ابلنظر 
 (2)"بريوت.ب 1989عام 
تبدو أكثر أصالة من البصيل ومن العديد من املسرحيات  فمسرحية دانينوس :ويستطرد قائال"

لقد   Mulirكالبصيل املقتبسة عن موليري  يةالعربية املبكرة اليت كانت تقليدا ابهتا لألعمال الغرب
وظف دانينوس يف مسرحيته األساطري الشعبية وكتبها أبسلوب شاعري، على غرار املوشحات 

العربية الفصحى والعامية أي اللغة الثالثة املنتقاة، كما  نيباألندلسية واستصدم فيها لغة وسيطة 
 (3)."استعمل فيها املوسيقى إلعطائها بعدها الدرامي حيث تغين الشصصيات على الركح

ضمن الوسائل  إدراجهوحاولوا  ولعل من أبرز الذين أرسوا  دعامة الفن املسرحي يف اجلزائر"
الذي نشأ يف كنف األسرة اجلزائرية املسلمة  (4)،"التمثيلية يف األوساط الشعبية هو األمري خالد

وحبكم  "واليت وقفت يف مواجهة العدو الغاصب، ابتداًء من حمي الدين والد األمري عبد القادر،
األمة، فطلب من املمثل  وجود األمري خالد بفرنسا للدراسة فقد اطلع على أمهية املسرح يف إيقاظ

                                 
 .10، ص1892 -اجلزائر–،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  2خملوف بوكروح: مالمح عن املسرح اجلزائري، جملة آمال، ع(1)
 .23نشأته وتطوره، صائري أمحد بيوض: املسرح اجلز (2)

 .23املرجع نفسه: ص(3)

 .37، ص2007، اجلزائر 2صاحل ملباركية:املسرح يف اجلزائر، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، ط(4)
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ت لتمثيلها يف أن يبعث له ببعض املسرحيا 1810املصري جورج أبيض حني التقى به سنة 
" ثمنها مسرحية "ماكب 1811رة أرسل له عدة مسرحيات سنة ه إىل القاهاجلزائر، وعند عودت

 . Shakespeare لشكسبري
ومسرحية شهيد بريوت  اليازجيتعريب حممد عفت املصري، ومسرحية املروءة والوفاء خلليل 

 .إبراهيمشاعر حافظ لل
ثالث مجعيات فنية، األوىل يف العاصمة والثانية يف البليدة  نفسهاوأسس األمري خالد يف السنة 

طات طوال السنوات اوالثالثة يف املدية، وقامت هذه اجلمعيات بتقدمي عروض مسرحية ونش
 (1)الالحقة".

فرتة مزدهرة ابلغناء واملوسيقى ساعدت  عاشت اجلزائر 1رب عوميكن أن نشري إىل أن بعد احل"
كانت تقدم استكشافات يف   1818الثقافية واملسرحية يف اجلزائر، إذ منذ سنة يف بعث احلركة 

قدم ح، حيث كانت احملاولة األوىل إلنشاء مسر   1821املقاهي واألحياء الشعبية، ففي سنة 
ت عديدة قدمت خالهلا أعمال بسيطة يف شكل هز،ي، ورغم املمثل عاللو مشهدا هزليا تلته حماوال

، وإىل جانب  هذه احملاولة قامت مبادرة سذاجة هذه األعمال إال أن اجلمهور تقبلها بسرعة فائقة
بعض العناصر املثقفة من  أقدمتعندما  1822إلنشاء مسرح ابللغة العربية الفصحى عام 
رية تقدم ابلفصحى، تبعتها مبحاوالت أخرى منها الشباب على تقدمي أول جتربة مسرحية جزائ

مسرحيات "يف سبيل الوطن" مث "فتح األندلس" إال أن هذه التجربة مل يكن هلا أثر، فسرعان ما 
توقفت بسبب عدم إقبال اجلمهور على عروضها املقدمة ابلفصحى من جهة ولضعفها املادي من 

 (2)."جهة أخرى
خالل العروض من كره ميكن القول أبن اجملتمع اجلزائري عرف شكال مسرحيا بدائيا مما سبق ذ 

الشعبية الفرجوية اليت كانت تقدم يف األسواق والساحات العامة، وهتدف هذه العروض إىل توعية 
                                 

 .37ص صاحل ملباركية: املسرح يف اجلزائر،(1)
 .13املرجع نفسه، ص(2)
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اجلمهور املتفرجني وبث رسالة تثقيفية توعوية اهلدف منها ابلدرجة األوىل نبذ السياسة االستعمارية 
 اجلزائر. يف

كذلك ميكن اإلشارة إىل أن اجلمعيات اليت أسسها األمري خالد كان هلا الدور الفعال واإلجيايب 
 .مهت يف تطور هذا الفن يف اجلزائريف إرساء دعائم حركة مسرحية جزائرية سا

 النشأة الفعلية للمسرح اجلزائري: -3
هبا يف ذلك العام يف اجلزائر ضمن جولة قامت  *زارت فرقة جورج أبيض 1831يف عام "

 ابملغرب. وانتهتالشمال اإلفريقي بدأت بليبيا 
ا ابللغة الفصحى مها: توقدمت فرقة املمثل العريب الكبري مسرحيتني من التاريخ العريب كتب

جلورج حداد، غري أن الفرقة مل تلق من النجاح يف اجلزائر  « صالح الدين األيويب واثرات العرب»
وخاصة تونس، وذلك ألن صفوة املثقفني اجلزائريني كانوا إذ  اإلفريقيد الشام قته يف سائر بالال ما

 أو قليل كثريالعربية هتمهم يف   سرحياتاملذاك يتوجهون بفكرهم وأرواحهم حنو فرنسا فلم تكن 
 (1)"بينما مل جتد مجهرة الشعب اجلزائري يف مسرحيات تعرض ابلفصحى كثرياً من املتعة.

شرع املمثالت  اوالت لكتابة املسرحيات ابلفصحىالعشرينيات وعقب فشل احملويف أوائل "
ودامهون على إخراج هزليات يف شكل  مسرحيات ضاحكة خشنة االجتاه مكتوبة ابلعامية  عاللو

 وأحرزت جناحا طيباً. 1823وقدمت ألول مرة على مسرح الكورسال يف سنة 
مل تكن أتليفا ابملعىن الصحيح، بل كانت  اأبهنويصف األستاذ مصطفى كاتب هذه املسرحيات 

 مسرحيا يعتمد يف مادته اخلام على حكاايت جحا الشعبية وعلى قصص ألف ليلة وليلة. اإعداد
-1998يد رشيد القسنطيين )صرًا ذهبيًا على عويف الثالثينيات عرف املسرح اجلزائري 

                                 
 كان أول نقيب للمثلني ودرس يف معهد الفنون املسرحية.مصري،بناين قدم أول فيلم غنائي سينمائي ومسرحي ل 1828-1990جورج أبيض: *

 13صاحل ملباركية:املسرح يف اجلزائر، ص(1)
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 (1)."رح اجلزائري( الذي كان أول من أدخل فكرة األداء املرجتل إىل املس1888
ذات  تقوامها املسرحياوجهة أخرى  إىل بشطارزيثل والكاتب الرائد حمي الدين كما اجته املم"

املواطن  لدى(2)"ترسيخ اهلوية العربية اإلسالمية إىلاألطروحة األخالقية ،اليت كان يهدف من ورائها 
املفاسد والنقائص اليت ختدش كرامته وتعكر حياته مثل إدمان اخلمر  إىلاجلزائري ولفت انتباهه 

 .واالجتار ابلدين وتعدد الزوجات

 املسرح أثناء الثورة: -4
اليت استصدمتها الثورة اجلزائرية خلدمتها، فلقد أثرت الثورة التحريرية  الفنونيعد املسرح من بني "

 (3)."يف املسرح وأثر هو اآلخر يف الثورة من خالل املواضيع اليت طرحها
يتوقف املنشغلون ابملسرح اجلزائري عن رسالتهم النضالية، فكل الذين اهتموا ابلتأليف والكتابة "

الفرنسية وقوانينها اجلائرة بكل ثبات وعزم، وقد كان هلؤالء الرواد  والتمثيل كانوا يواجهون اإلدارة
الفضل الكبري يف بقاء عناصر هتتم ابملسرح وتكافح من أجل بقائه، ومن هؤالء األستاذ مصطفى  

اسم فرقة املسرح اجلزائري،  أطلق عليها 1880كاتب الذي أنشأ فرقة مسرحية من اهلواة سنة 
، مث استقرت يف فرنسا نظرا للضغوط 1822وطن وخارجه حىت سنة وقدمت عدة أعمال داخل ال

، استجابت الفرقة إىل نداء 1827املمارسة على كل ما من شأنه أن خيدم الثورة، ويف نوفمرب سنة
جلبهة التحرير  ةالفرقة الفنيجبهة التحرير الوطنية، وهو نداء إىل كل الفنانني اجلزائريني إلنشاء 

صطفى كاتب يف تلك الفرتة تستعد للمشاركة يف مهرجان موسكو للشبيبة مالوطين،وكانت فرقة  
 (4).""حنو النور "لعبد احلليم رايس مبسرحية  1827العاملية عام 

                                 
، 22عامل املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت، عدد علي الراعي:املسرح العريب ،(1)

 828، ص1879

 16،ص 2012 ،1املسرح اجلزائري يف النقد املغريب املعاصر ،مكتبة املثقف ، اجلزائر ،طمجيل محداوي : صورة (2)

 .18خملوف بوكروح: مالمح عن املسرح اجلزائري، ص(3)

 .160صاحل ملباركية: املسرح يف اجلزائر، ص(4)
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إبرازها  على الثورة والعمل  معوقد حتدد العمل املسرحي إابن الثورة التحريرية وهو املشاركة "
اإلميان ابلثورة أعطى دفعا كبريا  إن،االستعمارة أبعمال فنية يكون املنطلق فيها الكفاح ومقاوم

 ضالية تصور الشعب اجلزائري البطللكل العاملني ابملسرح إىل التأليف والكتابة يف موضوعات ن
 اهلزلية منها واجلادة واضحاً. االجتماعيةوكان العزوف عن املوضوعات 

حوله كل الكتاب املسرحيني وقد ظهر فنانون   التفوأصبحت الثورة احملور األساسي الذي 
 مسرحية يف املعتقالت. افرق اأنشئو ن والطيب أبو احلسن الذي.عروف "ببوبقرة"كحسن احلسني امل

كل ظرف لفظل املسرح اجلزائري يساير الظروف واملراحل احلرجة اليت تسري هبا البالد وكان 
الفضل يف ذلك إىل أولئك الذين عرفوا  عمل مسرحي يناسب حتدي احلواجز والعراقيل، ويعود 

 (1)."كيف حيولون هذا الفن إىل سالح له أمهية جبانب سالح  النار

 املسرح بعد االستقالل. -5

برزت أمهية النهوض ابلثقافة الوطنية، ابعتبار أن  1862الوطين عام  االستقاللمع بزوغ فجر 
الوطنية فقد  وتعبئة اجلماهري ملهام التنمية وعيةيف تاملسرح أحد روافدها األساسية ، وله أمهية كربى 

 1863-01-09املؤرخ يف  63-12جلزائرية أتميمه وذك مبقتضى املرسوم: رقم قررت احلكومة ا
والذي جاء فيه أن النهضة املنوطة ابملسرح ذات أمهية ابلغة لشعبنا، وهو ما يستوجب وضع املسرح 

سرح بني يدي املؤسسات اخلاصة ،وقد نص يكون امل أبنيف خدمة الشعب وال يعقل أن نسمح 
فرقة املسرح الوطين اجلزائري، وميكن أن  اسمأيضا على أتسيس فرقة وطنية للمسرح أطلق عليها 

 (2)يف أربعة فرتات أساسية. االستقاللبعد نلصص مسرية املسرح اجلزائري 

 (:3699-3691الفرتة األوىل:)
قيت متيزه يف هذه املرحلة االستقالل بطفرة يف اإلنتاج ببعد املسرحية  االنطالقةلقد متيزت "

                                 
 .161ص صاحل ملباركية :املسرح يف اجلزائر،(1)

 .177وتطوره، صينظر: أمحد بيوض، املسرح اجلزائري نشأته (2)
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ت خالل رحيات بينما عرضمس 10فقط  1868-1863موسم عام  خالل حيث عرضت
عرضا مسرحيا بني شهري أفريل وديسمرب 1 18رحية كما سجلمس 20هذه الفرتة الذهبية 

والواقع أن االنطالقة  مشاهد، 38102، مثانية منها مت عرضها ابجلزائر العاصمة واتبعها 1863
ولد عبد الرمحن  و كانت ثرية للغاية بفضل مسامهة كل من عبد احلليم رايس، مصطفى كاتب، 

كاكي، عبد القادر السافري، رويشد وغريهم، وتنوعت العروض بتنوع املواضيع واملشكالت 
 ء القصبة"املتجددة جملتمع ما بعد االستقالل وقد عرضت عدة مسرحيات من بينها مسرحية "أبنا

فريقيا قبل "غرفتني ومطبخ" لعبد القادر السافري، و"إلعبد احلليم رايس و"حسان طريو" لرويشد و
، وقد شهد هذا 1866واحد" لعبد الرمحان كاكي، و"القراب والصاحلني" اليت عرضت سنة 

أخرجها  لتوفيق احلكيم، واليت "ن احلائراالسلط"، "ديوان القارقوز"مسرحيات منها  7املوسم عرض 
لبشطارزي، وقد شهدت هذه الفرتة تقدمي العديد من "ما ينفع غري الصح "عبد القادر علولة، و

 (1)."1862و جوان  1863عرض ما بني شهري أفريل  892العروض حيث سجل 
 (:3611-3691الفتور: ) مرحلة الفرتة الثانية

مسرحية بني جزائرية  19متيزت هذه املرحلة ابلفتور مقارنة بسابقاهتا، حيث شهدت تقدمي "
ومقتبسة من كبار املسرحيني، برزت فيها أمساء قدمية وجديدة منها رويشد، مصطفى كاتب، كاتب 

  1869ايسني، عالل احملب، احلاج عمر، عبد القادر علولة، وقدم رويشد مسرحية البوابون سنة 
، كما قدم كاتب Gogol م علولة أيضا مسرحية محق سليم اليت اقتبسها من الروسي غوغولكما قد

إىل عرض مسرحية دائرة الطباشري القوقازية عن  ابإلضافةايسني مسرحية الرجل ذو النعل املطاطي 
 (2)."م1868سنة  Brechtبرخيت 

 (:3691-3611املرحلة الثالثة:)
-12بتاريخ  70-99التطورات ابتداء من تطبيق املرسوم الوطين ساير املسرح الوطين خمتلف "

                                 
 .179ص صاحل ملباركية :املسرح يف اجلزائر،(1)
 .192املرجع نفسه: ص(2)
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وهو ما  والقاضي بتنظيم املسرح الوطين كمؤسسة وطنية ذات طابع صناعي وجتاري 06-1870
مل يتوافق مع نشاط املسرح الوطين فتمت إعادة عروض سابقة، وكذا االقتباس من املسرح العاملي، 

وقد عاجل املسرح  ودائرة الطباشري القوقازية لربخيت Pirandello" بريانديللو"هي قالت وأان قلت عن 
ومن املسرح Max Frish س فريش" اكمل"ريوقراطية يف مسرحية ختطي راسي قضااي اجتماعية كالب

 Garcia "وبدر البدرو" لغارسيا لوري  ميوت"  يفوت"إىل  العريب وعن عصام حمفوظ مسرحية

Lory (1)."سنة 132ومسرحية كاكي 
 (:3696-3691رحلة الرابعة:)امل
رغم االهتمام ابجملال الثقايف عامة واجملال املسرحي خاصة ورغم الندوات والتوصيات فقد بقيت "

هتم اإلبداعية، فتم عرض مسرحية احربا على ورق وهو ما دفع ابملمثلني لالعتماد على إمكاني
 Edward  " عن ادوارد فيليبوبوعجاي جبيةو"عجاMaxim Gorky مكسيم غوركي الدهاليز عن 

Philippoو عن سعد هللا ونوس عبد القدوس وابئع راسو يف قرطاس   عن إحسانواحلافلة تسري
 Miler Arthir ".(2)وآرثر ميلر  Ben Johnson غارسيا لوري وبن جونسون"إىل   ابإلضافة

ندوة  1823رب ديسم 2-3ودعما هلذا التوجه واالهتمام ابملسرح اجلزائري انعقدت ما بني "
أايم املسرح اليت طرحت أول مرة منذ استقالل البالد فكرة النهوض ابملسرح حتت شعار من أجل 

 تطوير املسرح اجلزائري.
 90وقد شهدت هذه املرحلة انتعاشا ملحوظا للفن الرابع ابجلزائر متثل يف تقدمي  ما يقرب عن 

ن كتاب مسرحيني أوربيني أو عرب مسرحية وقد كان أغلبها مقتبسا ع 20مسرحية قدم منها 
 Ray Bred ، راي براد برييEdward Philippoإدواردوديفيليبو، Maxim Gorkyمنهم ماكسيم غوركي

Beryسالفومري مروزك ، Slavo Mir Marzouk – إلياكازان-  Ilia Kazan  لوركافريديريكو غارسيا 

                                 
 : الصفحة نفسها.السابقاملرجع (1)

ة لنيل العلجة هذ،ي: توظيف الرتاث يف املسرح احللقوي يف اجلزائر مسرحية القراب والصاحلني لولد عبد الرمحن كاكي أمنوذجاً، مذكرة مقدم(2)
 .20، ص2008بوطابع العمري، املسيلة،  ، إشراف شهادة املاجستري
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Frederico Garcia Lorca ،إحسان عبد القدوس وسعد  –، نبيل بدران إىل حممد املاغوط ابإلضافة
 (1)هللا ونوس.

وقد صادفت هذه املرحلة انعقاد األايم األوىل ملهرجان قرطاج الدو،ي للمسرح بتونس يف نوفمرب 
من اقتباس الثنائي زايين "قالوا العرب قالوا "حيث شارك املسرح اجلزائري فيها مبسرحية  1893

 (2)."الشريف عياد وعز الدين جمويب
وأتيت يف هذا السياق مسرحية الدهاليز اليت اقتبسها علولة عن ماكسيم غوركي، ويف سنة "

قدم املسرح الوطين اجلزائري مسرحية "جحا ابع محاره" اليت اقتبسها وأخرجها املرحوم  1898
اليت اقتبسها  1892كما قدمت مسرحية حافلة تسري  سنة ،يل بدران بمصطفى كاتب عن ن

عبد القدوس، مث قدمت سنة  إلحسان"سارق األوتوبيس"وعز الدين جمويب عن حممد بن قطاف 
قدم املسرح الوطين اجلزائري مسرحية ما قبل املسرح  1896لعلولة ويف سنة " األجواد" 1892

قدمت مسرحية "غابوا األفكار" من اقتباس عز الدين جمويب عن البولوين  1897لكاكي ويف سنة 
قامت هبا محيدة آيت احلاج  نسوي إخراجأول عملية  1898، كما سجلت سنة سالفومري مرزوك

، ويف جانفي Licia Ucraine املقتبسة عن الكاتبة السوفياتية ليسيا أوكرانيا"أغنية الغابة "ملسرحية 
قدم املسرح الوطين اثين جتربة نسوية له حيث قامت فوزية آيت احلاج برتمجة وإخراج  1899
قدم املسرح  1898ري ميلر واليت أخرجها إلياكازان ويف سنة " ألرثتاجر املتجولموت ال"مسرحية 

اليت Bernard Alba حية "برانرد ألبا" نساء وهي مسر  هنالوطين اجلزائري مسرحية ممثالهتا كل
 (3)."فريديريكو  غارسيا لوكا اإلسباينب عن الشاعر اقتبسها عالل احمل

ابتدأ شعبيا بسيطا ، إال أن النصبة املثقفة أدركت الدور الفعال  ميكننا القول أبن املسرح اجلزائري
، فكان لزاما عليهم االهتمام ابملسرح والنظر فيه توعية األفراد يفالذي يلعبه املسرح ورسالته اهلادفة 

                                 
 .276أمحد بيوض: املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، ص(1)

 .277ص العلجة هذ،ي : توظيف الرتاث يف املسرح احللقوي يف اجلزائر مسرحية القراب والصاحلني لولد عبد الرمحان كاكي أمنوذجا،(2)
 .293-279: صالسابق املرجع(3)
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 هت يف إنتاجاحقق املسرح قفزة نوعية  وحملية، وقدفرتاوحت العروض املقدمة بني مرتمجة ومقتبسة 
 جبوائز عاملية .فحقق بذلك جناحا ملحوظا توج 



 

 

 الفصل األول:المسرح الجزائري وتوظيفه للتراث.

 مفهوم الرتاث. -1

  لغة. -أ

 اصطالحاً. -ب

 أنواع الرتاث. -2

 الرتاث الديين.2-1 

 الرتاث األديب.2-2 

 الرتاث التارخيي.2-3 

 الرتاث الشعيب.2-4 

 لور     الفولكـــــــ2-5 

 أسباب توظيف املسرح اجلزائري للرتاث. -3

 املعايري الواجب توفرها يف العمل املسرحي  -4

 املتأثر ابلرتاث

 دور الرتاث يف جناح املسرح اجلزائري. -5
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 مفهوم الرتاث. -1

 لغة. -أ
لفظ الرتاث يف اللغة العربية مشتق من مادة "ورث" قال ابن األعرايب: الوِرُث، والَورُث، "

 ُث واحد.ارتُ واإلرُث، والوِراُث، واإِلراُث، وال
فيه  التاءقال اجلوهري: املرياُث أصله ِمْورَاث انقلبت الواو ايء، لكسرة ما قبلها، والرتاث أصل 

 (1)."واو
 .ونقول أورث الشيء أبوه وهم ورثة فالن، وورثه توريثاً أي أدخله يف ماله على ورثته"

 (2)."وأورث امليت، وأورثه ماله أي تركه له
 (3)اإلرث ابلكسر، املرياث واألصل واألمر القدمي توارثه اآلخر عن األول."

 معلقته:وقد وردت لفظة الرتاث يف الشعر اجلاهلي، فقد ذكرها عمرو بن كلثوم يف 
 َأََبَح لَنا ُحصوَن املَجِد دينا     َورِثنا ََمَد َعلَقَمَة بِن َسيٍف      "

 زَُهرياً نِعَم ُذخُر الذاِخرينا             ِهالً َواخَلرَي ِمنُه ـــــَورِثُت ُمَهل
 ِِبِم نِلنا تُراَث اأَلكَرمينا                   يعاً ــــــَوَعّتاَبً وَُكلثوماً جَ 

وكلثوما وهبذا اإلرث املأخوذ عن (4)".وعتاابً ذا البيت أبنه ورث جمد علقمةوهو يقصد يف ه
 أسالفه من مآثر ومفاخر وشرف وعزة وكرم، فإنه قد انل تراث األكرمني.

 من سورة الفجر: 91آلية فقال هللا تعاىل يف ا دت لفظة الرتاث يف القرآن الكرمي،وقد ور 
وَن َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي )91َن اْلَيتِيَم )﴿َكالا َبْل ََل ُتْكرُِمو  ( َوََتُْكُلوَن الت ُّرَاَث 91( َوََل ََتَاضُّ

                                 
 .222، ص(ورث)، مادة 9111، دار صادر بريوت، لبنان، 2ابن منظور: لسان العرب، جملد (1)
 .229املرجع نفسه: ص(2)

 .291، ص 9111، 9ي: الشريازي الشافعي، القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، جالفريوزاابد(3)

، 9111، 9َتقيق حممد الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، لبنان، طالزوزين: عبد هللا احلسن بن أمحد:شرح املعلقات السبع، (4)
 .911ص
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ا ) بُّوَن اْلَماَل ُحبًّا ََجًّا91َأْكاًل َلمًّ  (1).﴾( َوَتُِ
بينما يعد لفظة تراث يف املعاجم مشتق من مادة "ورث" فجاء يف الصحاح وِرث أابه، ورث "

راًث بكسر اهلمزة وأورثه أبوه راء، فيهما ورث " بكسر الواو، إبكسر الالشيء عن أبيه يرثه 
 (2)"الشيء.

ونذكر للتدليل على هذا املصطلح أبن الكندي مثال يف مقدمة رسالته املعروفة بكتاب الكندي "
املعتصم ابهلل يف الفلسفة األوىل عن فصل القدماء، وواجب الشكر هلم وضرورة األخذ عنهم  َلبن 

يستعمل تعابري يستخدم العبارة الشائعة لدينا اليوم تراث األقدمني بل ل العلم والفلسفة، َل  جمايف
 (3)".أخرى مثل ما أفادوان من مثار فكرهم

" تعنيان كل ما Patrimoine" و "Héritageأما ابلنسبة للغات األجنبية احلديثة فإن كلميت ""
وصلنا من األسالف من ثروة نفيسة، أي تراث فين، أو هو كل ما يوصف به تراث مشرتك فهي 

يف معىن  أطلقت " Héritage"كلمة   غري أناَلكتشافات الكربى اليت صارت مريااث جلميع األمم، 
. "لرتاث الروحيجمازي للدَللة على العادات والتقاليد واملعتقدات حلضارة ما وتشمل بصورة عامة ا

(4) 

 اصطالحاً. -ب
 (5)واملعنوي ألمة منذ أقدم العصور إىل اآلن". "الرتاث هو َجاع التاريخ املادي

 اليت حنن امتداد طبيعي هلاالرتاث هو كل ما ورثناه اترخييا عن أسالفنا الذين هم األمة البشرية "
ويشري املصطلح أيضاً  "(6)."فالرتاث مرياث إنساين جبهد بشري خلفه الذين أورثوان إايه

                                 
 . 22-91سورة الفجر: اآلية (1)

 . 331، ص9111، 9الرازي: خمتار الصحاح، َتقيق يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، بريوت لبنان، ط(2)

 املرجع نفسه : الصفحة نفسها(3)

 .92، ص2292، 9، الرواية اجلزائرية أمنوذجا ، عامل الكتب ، عمان األردن ،ط سعيد سالم : التناص الرتاثي(4)

 الصفحة نفسها:نفسهاملرجع (5)

 .91املرجع نفسه: ص(6)



 

 

29 

 

إىل...الرتاث ليس من خملفات ثقافة املاضي بقدر ما هو كلية هذه الثقافات من حيث أهنا الدين 
واللغة واألدب والعقل والفن والعادات واألعراف، والتقاليد والقيم املألوفة اليت يتشكل منها النسيج 

 (1)."الواقعي للحياة ويلتصق هبا
 إىل الرتكة الفكرية أيإىل ما هو مشرتك بني العريب، أصبح يشري اليوم  والواقع أن لفظ الرتاث"

خلفا لسلف، وهكذا فإن كان اإلرث هو اختفاء  يت جتمع بينهم لتجعل منهم َجيعاً والروحية، ال
حمله، فإن الرتاث أصبح ابلنسبة للوعي العريب املعاصر عنواانً على حضور األب  اَلبنوحلول األب 

حضور السلف يف اخللف، حضور املاضي يف احلاضر، ذلك هو املضمون احلي يف   اَلبنيف 
اإلسالمية عندما ينظر إليها بوصفها مقوما النفوس واحلاضر يف الوعي الذي يعطي الثقافة العربية 

أساسيا ورئيسا من عناصر وحدهتا، ومن هنا ينظر إىل الرتاث  اوعنصر من مقومات الذات العربية 
 ، إنه العقيدة والشريعة واللغةوكليتهابقااي ثقافة املاضي، بل على أنه متام هذه الثقافة على أنه من 

 واأليديولوجييف واألدب والعقل والذهنية، واحلنني والتطلعات وبعبارة أخرى إنه يف آن واحد املعر 
 (2)."وأساسهما العقلي وابطنهما الوحدانية يف الثقافة العربية اإلسالمية

مة هو كل ما خلفه السابقون لالحقني، من أبناء األمة ويوزع تراث األمة على "فرتاث كل أ
كل أمة   لدى عاب، واملمارسات واحلفظ وابلتايلواَلستي الفهم أفراد األمة حسب قدرات كل من 

 (3)."تراث هؤَلء األفراد متجادَل مع نفسه مرة و متجادَل مع هؤَلء األفراد مرة أخرى
أفرادها ينمو ويتطور  ووعيكبريًا لكل شيء داخل وعي اجلماعة   أهاابويكون الرتاث هكذا "

ً على البقاء ووعي  يف احلياة، بل متثل  اَلستمرارحسب منو وتطور هذه اجلماعة من انحية، وحافزا
مرجعًا للجماعة، وأفرادها َتتكم إليه عند اخلالف، وَتتكم إليه عند الصراع مع اآلخر يف الوقت 

ويتطور  بل ألنه نتاج بشر فهو ينمو بنموهم ا أن هناك كتلة صماء تسمى الرتاثنفسه َل يعين هذ

                                 
 .291، ص2223، 9رزان حممود إبراهيم: خطاب النهضة والثقافة يف الرواية العربية املعاصرة،دار الشروق، عمان األردن، ط(1)

 نفسها. املرجع نفسه: الصفحة(2)

 .22، ص9الوحدة املغاربية، الرابط، املغرب، د ت، ط دراساتحممد عابد اجلابري :الرتاث واحلداثة، مركز (3)
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مرتبط مبا عليه هذه اجلماعة من  ثهذا الرتاالنظر إليه، بل إن ثبات حركة  وبتطوربتطور هم، 
 (1)."َتضر أو ختلف من وعي حبقيقة التطور وأمهيته أو عدم وعيها به

"الرتاث يف احلقيقة خمزون نفسي عند اجلماهري ، فالرتاث إذن ليس له وجود مستقل عن الواقع 
 (2)".حيث يتغري ويتبدل  ويعرب عن روح العصر وموجها لسلوك اجلماهري يف حياتنا اليومية 

مما سبق قوله ومن خالل هذه التعريفات ميكننا القول أن الرتاث ميثل القيم املادية والروحية 
 منه حاضرها ومستقبلها. لتبينلثابتة والراسخة عند كل األمم واجملتمعات ا

 أنواع الرتاث. -2

تراكم عرب األزمان املاضية  من علوم وفنون  ما إذا كان الرتاث كل"الرتاث الديين:  .2-1
فإن الرتاث الديين هو الثقافة الدينية وما تضمنته كل آاثر علمية ماضوية تواكب العصر، وآداب، ف

معتقدات وطقوس دينية، إذ أنه يف كل ما َتتويه من أمناط التفكري املنطقي واَلستدَلل من 
 (3)."واَلستنتاج والتأويل العقلي هو بيان احلجة يف تثبيت احلقائق الروحية واملعتقدية، واجلمالية

مي ويعترب الرتاث الديين أحد مصادر الرتاث الشعيب، وَل أعين ابلرتاث الديين الدين اإلسال"
 فقط، وإمنا مت أيضا إستلهام قصص من األداين األخرى.

لقد  قص القرآن الكرمي الكثري من القصص منذ بدء اخلليقة حىت ظهور اإلسالم، ومل يهتم 
 (4)."اإلسالم ابلقصة لذاهتا بل بصفتها آداة للتنقيب والعرب واحلكم

َرٌة أِلُويل اأْلَْلَبابِ  َلَقْد َكاَن يف ﴿وقد قال تعاىل بعد بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴾، وقال َقَصِصِهْم ِعب ْ
َنا إِلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه ﴿تعاىل أيضا: حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا َأْوَحي ْ

 (5).﴾َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ 
                                 

 .992، ص(دطت(،)د)اإلسكندرية، مصر،،ابلرتاث، دار الوفاء الطباعة والنشر العريب مدحت اجلبار: الشاعر والرتاث،دراسة يف عالقة الشاعر(1)

 91، ص2والتجديد موقفنا من الرتاث القدمي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة مصر ، طحسن حنفي : الرتاث (2)

 .21، ص2229، 9للطباعة والنشر والتوزيع، ط دمنري احلافظ: الرتاث يف العقل احلداثي، حبوث يف الفلسفة والقيم اجلمالية، دار الفرق(3)
 . 12ص، 2292، 9عريب من منابع الرتاث والقضااي املعاصرة، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان األردن، طَجال حممد النواصرة: املسرح ال(4)

 .999سورة يوسف: اآلية (5)
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وقد وجد يف اإلسالم من يقومون برواية قصص القرآن على الناس ومنهم عبد هللا بن سالم "
من الكتاب العرب الذين عاجلوا قصصا من القرآن و  ،وغريهم سياروكعب األحبار وموسى بن 

 كتب مسرحية أهل الكهف.الكرمي، توفيق احلكيم عندما  
وقد أشار املؤلف إىل أنه اختذ من القرآن وهي مقتبسة من سورة أهل الكهف يف القرآن الكرمي، 

 استلهمهاالثالثة  املصادرضع دائما نصب عيين هذه أ إينفيقول:  يف املسرح  الكرمي مصدر إهلامه
 (1)."فنيا: القرآن الكرمي، وألف ليلة وليلة، والشعب واجملتمع

حقيقية: بل ...لست ويقول عن املسرحية أهنا ليست عصرية وَل اترخيية وَل حىت قصة متثيلية "
َل أكثر وَل أقل... حوار أديب للقراءة وحدها فإن  رأدري، رمبا كانت عمال فنيا يقوم على احلوا

يف بداييت األدبية، مازالت  لإلهانةوضعها للتمثيل مل خيطر ببايل، إن كلمة التشخيص اليت عرضتين 
حبتة، ليقرأ على أنه أدب وفكر،  ترن يف أذين، كال إن هدف اليوم هو أن أجعل للحوار قيمة أدبية

وظيف فين لسورة ت" و Transposition Artistiqueهذا العمل على كل حال َل خيرج على كونه "
قرآنية ترتل يف املسجد يوم اجلمعة، على أين َل أنكر أين ساعة كتبتها مل أكن َتت َتثري القرآن 

كتاب املوتى والتوراة واألانجيل األربعة وحده، بل أيضا َتت َتثري مصر القدمية، لقد كنت قرأت  
 (2)."والقرآن

وهكذا استطاع توفيق احلكيم يف هذه املسرحية أن ينتقل إىل اخلطوة الثالثة يف توظيف الرتاث "
إىل التغيري والتبديل يف تلك األحداث  ث التارخيية كما كانت، وكما حدثتمن جمرد سرد األحدا

عل الفين يف املسرحية، مث هذه املرحلة الثالثة اليت جت الغرضخيدم مع احلفاظ على اإلطار العام مبا 
يف أهل الكهف فكرة الزمن  هناجمسد لفكرة جمردة وهي وإطار من املوضوع الرتاثي جمرد رمز 

ذكر قصة النيب سليمان عليه السالم مع ملكة سبأ يف القرآن  ورد وعالقة اإلنسان به وقد

                                 
 .12َجال حممد: النواصرة املسرح العريب بني منابع الرتاث والقضااي املعاصرةص(1)

 .11، ص(دت)، (دط)، مصر، اإلسكندريةللطباعة والنشر والتوزيع،  حممد زغلول سالم :املسرح واجملتمع يف مائة عام، الدار الفنية(2)
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 (1)"الكرمي.
َر فَ َقاَل َما يلَ ََل أََرى اهْلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنَي  ﴿سورة النمل: قال هللا تعاىل يف َوتَ َفقاَد الطاي ْ

بَ ناُه َعَذااًب َشِديًدا َأْو أَلَْذحَبَناُه َأْو لََيْأتِيَ ينِِ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي )) َر بَِعيٍد فَ َقاَل ( أَلَُعذِِ ( َفَمَكَث َغي ْ

ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَ َبٍإ يَِقنٍي )َأَحْطُت مبَِ  ْط بِِه َوِجئ ْ ( ِإيِنِ َوَجْدُت اْمرَأًَة مَتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِِ ا ملَْ َتُِ
 (2)﴾.َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعِظيمٌ 

ومل يلتزم توفيق احلكيم فقط ابلقصة الواردة يف القرآن الكرمي بل أخذ عن التوراة  وعن اإلجنيل  "
 .كذلك

احلكمة فالنيب سيلمان عليه ،وتناقش هذه املسرحية عدة قضااي رئيسية، منها العدل، القوة 
 زمان، َل ينبغي أن تطغى أحدمها على األخرى.متال معا فهماواحلكمة  القوةالسالم هو رمز 

ومن املعروف أن مسرح احلكيم هو مسرح ذهين ابلدرجة األوىل ولذلك فقد كانت املسرحية 
 (3)"ذهنية وفلسفية.،الرتاثية والدينية  َجالياهتاىل جانب إ

ومن بني الكتاب اجلزائريني الذين وظفوا الرتاث اإلسالمي يف مسرحياهتم جند مسرحية املولد "
 .9121اجلياليل سنة  ألفهاعبد الرمحن اجلياليل وهي مسرحية دينية ل

م، ومنطقها هو اهتزاز تدور أحداث مسرحية املولد حول مولد املصطفى صلى هللا عليه وسل
عرش كسرى أو شروان بفارس ملولده صلى هللا عليه وسلم، وسقوط شرفاته وقد صاحبه لغط 

ملولد  إشاراتغريب، وظواهر حمرية،  كجفاف ماء حبرية طربية، منذ ألف سنة، وكان كل ذلك 
قت نبوة حيث سجلت املسرحية َجلة اإلرهاصات اليت سب  ا النيب العريب، وبداية عهد جديدهذ

 (4)."حممد صلى هللا عليه وسلم وأخبار مولده وتداعياهتا يف بالد فارس والعرب والروم
وهي شخصية بالل بن  كما جند أيضا حممد العيد آل خليفة  الذي وظف شخصية دينية"

                                 
 .11:  ص  نفسهاملرجع (1)
 .22، 29، 22سورة النمل: اآلية (2)

 .19َجال حممد النواصرة: املسرح العريب بني منابع الرتاث والقضااي املعاصرة، ص(3)

 .19، ص2221، -اجلزائر–، دار اهلدى عني مليلة 9112صاحل ملباركية: املسرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص حىت سنة (4)
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 وتعد املسرحية الشعرية األوىل يف األدب اجلزائري« بالل بن رابح»ذلك يف مسرحية و  رابح
احلديث، وهي أول ظاهرة أدبية لفتت انتباه النقاد اجلزائريني فهي عبارة عن رواية مسرحية شعرية  

املدارس، متثل الصدر األول من اتريخ إسالم الصحايب  عن تالميذ للناشئنيذات فصلني، وضعها 
ه وأحد الكرمي سيدان بالل بن رابح رضي هللا عنه، مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخازن

 (1)."الذين هم أول من أظهر اإلسالم السبعةسادات احلبشة، وأحد 
 الرتاث األديب:  .2-2
تشكل احلكاايت و القصص الشعبية للشعوب املختلفة مصدرا هاما من مصادر الرتاث "

 الشعيب.
الكثري من احلكاايت و القصص املروية املكتوبة اليت تبدو متشاهبة مع  إلينافقد وصلت 

حكاايت أخرى، كوهنا خضعت للزايدة و النقصان بفعل تنقلها بني شفيت الراوي، أو بني طيات 
 (2)."الكتب اليت تناقلتها

 هي جمموعة من احلكاايت و القصص الشعبية حيث قيل أهنا مرتَجة" حكاايت ألف ليلة و ليلة: -أ
 عن أصل هبلوي فارسي امسه اهلزار أفسان، أي األلف خرافة.

أكثر ما مييز حكاايت ألف ليلة و ليلة هو املزج بني التاريخ  و األسطورة من جهة، وبني  إن
الرتاث الشعيب العريب  و الرتاث العاملي من جهة أخرى و خصوصا يف جمال األبطال التارخييني 

 املعروفني لنا، فاحلكاايت استطاعت التوليف بني األساطري اليواننية و احلكاايت املختلفة لدى
 الكثري من الشعوب.

شفهيا  على مر العصور وتناقلتها األجيال جيال بعد جيل، و  تروىوقد ظلت هذه احلكاايت 
 (3)."يسردها الرواة يف املقاهي و التجمعات الشعبية حىت و قتنا احلاضر

                                 
 .12، ص السابقاملرجع (1)

 .11َجال حممد النواصرة: املسرح العريب بني منابع الرتاث و القضااي املعاصرة،ص(2)

 .13:ص نفسهاملرجع (3)
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ومل يقتصر األمر على الرواية الشفهية فقط بل كانت هناك خمطوطات هلذه احلكاايت يف كل "
، رمبا ختتلف اختالفا بسيطا يف املضمون أو يف الشخصيات أو يف األماكن، أو يف عدد بلد عريب

أن هذه احلكاايت كانت  تتزايد نسبيا من  إَلاحلكاايت من بلد آلخر، أو من زمن آلخر أيضا، 
آخر لتتناسب مع الرتاث الشعيب لكل بلد من الشعوب، وهذه  إىلعصر و من بلد  إىلعصر 

هي مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلزمن، فالزمن يرتدد   إمناويه من أجواء غامضة و سحرية احلكاايت مبا َت
 (1)."كثريا فيها وهو رمز هنايتها

 املالئكة، العفاريت، احليوان،و اجلن، األرواح  اإلنسفحكاايت ألف ليلة و ليلة تتناول أخبار "
اللصوص و األشراف و الوزراء و التجار الرجال و النساء، املوتى و األحياء، احلكام وأبناء الرعية، 

والصناع والبحارين و الفالحني و اجلنود، و القتلة و السحرة و احملتالني و البخالء و املنافقني و 
الكتاب و الشعراء و الفالسفة و العلماء و الفقهاء و األطباء و البنات و األمهات و الزوجات و 

 (2)"..دول و الشعوب و األداين املختلفة و غريهااألخوات و احليواانت و الطيور وأخبار ال

العريب مبا تضمنته من قصص و  اإلبداعوميثل كتاب ألف ليلة وليلة رافدا مهما من روافد "
للكتاب العرب يستقون منها و يستفيدون من روحها  زمخاحكاايت أسطورية متعددة، و رافدا 

عناصر واقعية تالءم الزمان و املكان الذين  إليهاالواثبة وقدرهتا على التشكيل الوجداين مضيفني 
 فيه. يعيشون

م مارون النقاش  مؤسس املسرح العريب احلديث مسرحية أبو احلسن املغفل من هفقد استل
 حكاايت ألف ليلة وليلة. إحدى

وظفوا تراث ألف ليلة وليلة يف قصص مسرحياهتم  الذينومن أشهر الكتاب العرب اآلخرين 
 اته السلطان احلائر، احلمار يفكراملعاصرة توفيق احلكيم يف مسرحي اإلنسانيةلقضااي لتتناسب مع ا

                                 
 .12ص:املسرح العريب بني منابع الرتاث والقضااي املعاصرة،  َجال حممد النواصرة(1)

 .11:ص نفسهاملرجع (2)
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 (1)."سليمان احلكيمو  شهرزاد
 عليأما من أشهر كتاب املسرح اجلزائري الذين وظفوا تراث ألف ليلة وليلة جند ساليل "

املعروف بعاللو يف مسرحية "جحا" لقد اجتهد عاللو وجنح يف تقدمي أول عرض مسرحي جزائري 
تكن لتتأتى له  شعيب بعنوان "جحا" فاستحق بذلك لقب أبو املسرح اجلزائري هذه األبوة اليت مل

و  عيبة َجهوره ابستدعاء الرتاث الشة و خربته الفنية و ذكاؤه الوقاد يف خماطبليلوَل موهبته األص
فين جديد حقق للناس الفرجة و حقق للمسرح  إطارتوظيف شخصية تراثية حبجم "جحا" ضمن 

 ئري الوَلدة الشرعية و التارخيية.اجلزا
ملخصا عن مسرحية "جحا" فأكد أنه  "لقد قدم عاللو يف مذكراته شروق املسرح اجلزائري

وهي حكاية "القن" و أيضا  حكاايت القرون الوسطى الغربية إحدىسرحية من استلهم هذه امل
من ألف ليلة وليلة كما أضاف لعمله الدرامي شخصية "جحا" املعروفة "قمر الزمان" قصة 

 (2)."جباذبيتها يف األوساط الشعبية
يقول فاروق أوهان أن عبارة كليلة و دمنة جاءت على ما يبدو  ": ودمنة كليلة حكاايت-ب

 من )ك ليلة( و) دمنا( أي هي تشبه ) كل ليلة( و )دمنا( أي مبعىن كل ليلة و دام اجلميع خبري.
اللغة العربية ابسم الفصول اخلمسة و هو  إىلكان يسمى كتاب كليلة و دمنة قبل أن يرتجم 

أهنا تعود ألصول  يرجحيتصف ابحلكمة و األخالق و عبارة عن جمموعة قصص ذات طابع 
 هندية.

مظاهر الفن املسرحي تتجلى يف هذه احلكاايت و خصوصا يف احلس الدرامي و طبيعة  إن
 (3)."املشاهد و احلوار الذي يبدو سرداي يف معظم األحيان على لسان الفيلسوف بيداب

من الضروري أن  فإنه لذلك، و تَلاَلنفعافاحلكاايت هتتم ابحلكمة أكثر من العواطف و "

                                 
 .11:ص نفسهاملرجع (1)

حممد العيد  يف األدب العريب احلديث، إشراف أحسن ثيالين :توظيف  الرتاث يف املسرح اجلزائري، أطروحة مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه العلوم (2)
 .31، ص2292اتورته، قسنطينة، 

 11َجال حممد النواصرة : املسرح العريب بني منابع الرتاث والقضااي املعاصرة، ص(3)
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جلتها بذكاء و التدخل يف بنيتها حبرفية كبرية حىت تصبح صاحلة للعروض احلكاايت معا ذهتتناول ه
 (1).املسرحية

و عند َتليل حكاايت كليلة و دمنة جند أهنا عبارة عن جتسيد للحكمة و املعرفة و َجاليات 
العام من تنويعات خمتلفة تتناغم فيما بينها للمحافظة على القصة أو احلكاية، مبا حيتويه السياق 

 وحدة موضوعها.
مع  تنسجم فإهناومبا أهنا َتوي عناصر املسرح الرئيسية الفعل الدرامي و املؤدي و اجلمهور، 

و الفائدة، فالناس تستمتع بقضاء أوقاهتا، و تستقي احلكمة و  املتعة الرئيسينيهديف املسرح 
 تنطق هبا الشخوص احليوانية على مسامع البشر.املوعظة اليت 

تعد حقا مثاَل حيا للحكمة و  فإهناومبا أن هذه احلكاايت مقتبسة من الرتاث الشرقي القدمي 
 (2)".العرب التعليمية لكافة طبقات اجملتمع

 الرتاث التارخيي:  .2-3
تهي ابنتهاء األحداث التارخيية و الشخصيات التارخيية ليست جمرد ظواهر كونية عابرة تن

جانب ذلك دَللتها الشمولية الباقية و القابلة للتجدد على امتداد  إىلن هلا إوجودها الواقعي، ف
التاريخ يف صيغ و أشكال أخرى، فدَللة البطولة يف قائد معني، أو دَللة النصر يف كسب معركة 

و صاحلة ألن تتكرر من  معينة تظل بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك املعركة ابقية
خالل مواقف جديدة و أحداث جديدة، وهي يف نفس الوقت قابلة لتحمل َتويالت و تفسريات 

معاصر  إنسانإدراك  إنهالتاريخ ليس وصف حلقبة زمنية من وجهة نظر معاصر هلا،  إن إذجديدة، 
و هذه الدَللة  ،دة اثبتة ألية فرتة من هذا املاضيصورة جام إذنفليست هناك  ،أو حديث له

الكلية للشخصية التارخيية مبا تشمل عليه من قابلية للتأويالت املختلفة هي اليت يستغلها الكاتب 
التجربة نوعا من الكلية و املسرحي املعاصر يف التعبري عن بعض جوانب جتربته ليكسب هذه 

                                 
 : الصفحة نفسها  نفسهاملرجع (1)

 .11-11:ص  السابقاملرجع (2)
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 (1)جالل العراقة.و ليضفي عليها ذلك البعد التارخيي احلضاري الذي مينحها لوان من  ،الشمول
الكاتب املسرحي خيتار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة األفكار و  فإنو ابلطبع "

طبيعة املرحلة التارخيية اليت  انعكستاملتلقي ومن مث فقد  إىلالقضااي و اهلموم اليت يريد أن ينقلها 
ملها يف الكثري مما كانت الكثري من أحالمها و خيبة أ وإحباطعاشتها أمتنا يف احلقبة األخرية، 

 هبا منيتو سيطرة بعض القوى اجلائرة على بعض مقدراهتا و اهلزائم املتكررة اليت  اخلريَتمل فيه 
رغم عدالة قضيتها....انعكس كل ذلك على نوعية الشخصيات التارخيية اليت استخدمها كاتبنا 

طبيعة الظروف  إىلبصلة (2) "رئيسية متت كلها أنواعاملعاصر فسوف جندها تندرج َتت ثالث 
 أمتنا يف القرن األخري، هي حبسب استحواذها على اهتمام الكتاب و محاسهم. متر هبااليت كانت 

 غايتها إىلتصل  ودعواهتم أن ميقدر لثوراهت، الذين مل النبيلة: أبطال الثورات و الدعوات أوال"
فكان مصريها و مصريهم اهلزمية و مل يكن سبب هذه اهلزمية نقصا أو قصورا يف دعواهتم أو مبادئهم 

كان سببها أن دعواهتم كانت أكثر مثالية و نبال من أن تتالءم مع واقع ابتدأ الفساد يسري   إمناو 
 (3)."يف أوصاله

املظلم لتارخينا، سواء بسبب  : شخصيات احلكام و األمراء و القواد الذين ميثلون الوجهاثنيا"
استبدادهم وطغياهنم، أم بسبب احنالهلم و فسادهم و كذلك الشخصيات اليت استغلها هؤَلء  

 كأدوات للقضاء على الدعوات و القيم النبيلة يف عصرهم.
: اخللفاء و األمراء و القواد الذين ميثلون الوجه املضيء لتارخينا، سواء مبا حققوه من اثلثا

 قراطية.ا أرسوه من دعائم العدل و الدميانتصارات و فتوح أو مب
العكسي  اَلستيحاءوهذا النوع األخري من الشخصيات كان كاتبنا يف الغالب يستخدمه بطريق 

وازدهاره، وبني  وَتلقه املاضيالتناقض احلاد بني روعة  إبرازلتوليد نوع من املفارقة التصويرية هبدف 

                                 
 .922ص، 9111، (دط)ينظر علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، دار الفكر العريب، القاهرة ، مصر(1)

  922صعلي عشري زايد: استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، (2)

 929املرجع نفسه:ص(3)
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 (1)."فساده و تدهوره و ظالم احلاضر
جانب هذه األنواع الرئيسية مثة شخصيات أخرى َل تندرج اندراجا مباشرا َتت أي من  وإىل"

هذا النوع أو ذاك، وذلك مثل شخصيات  إىلهذه األنواع الثالثة و لكنها متت بصلة أو أبخرى 
خصيات متت بصلة الشهداء الذين انتصرت القيم و املبادئ اليت استشهدوا من أجلها، فهذه الش

 (2)."النوع األول إىلقوية 
يعودون ذلك ما جعل كثريا من الكتاب  اإلنسانيةو التاريخ العريب حافل ابلبطوَلت و املواقف "

فيه و يعاصرونه، و الرتاث العريب  حييونالذي  اجملتمعمون هبا و يستنبطون أفكارا و مواقف يقوَ  إليه
، هو اتريخ غين و ثري اإلسالمسواء منه القدمي الذي يعرب عن احلياة اجلاهلية أو حياة العرب بعد 

بتجارب حياة امللوك و األمراء سواء يف املشرق العريب بالد احلجاز و الشام و العراق أو يف املغرب 
 العريب من مصر حىت األندلس.

زائريون عرفوا من هذا الرتاث مادة أساسية لبعث األمل يف اجملتمع اجلزائري الذي و الكتاب اجل
املختارين من  األبطالضمن جمتمع بال هوية و بال اتريخ فكان  إدراجهطمسه املستعمر، وحاول 

النموذج للشخصية اجلزائرية حيث ميثلون البطولة و الشجاعة و الكرم و  اإلسالميالتاريخ العريب 
و غري ذلك من الشيم العربية النبيلة، فالنصوص  اإلميانو النخوة و األنفة، و الصدق و اجلود 

يف الفرتة قبل الثورة التحريرية و من خالل عناوينها توحي أن الكتاب قد اهتموا  املقدمةاملسرحية 
دلس، و ، ومن  بني هذه العناوين "اخلنساء، و أمرية األناإلسالمياهتماما كبريا ابلرتاث العريب 

حالق بغداد، و صالح الدين، و طارق بن زايد، و األمرية شجرة الدر، وامرؤ القيس، و عنرتة و 
أن جل هذه املسرحيات ضاعت رغم أهنا من املؤكد  إَلعبلة، و هارون الرشيد، و الربامكة" 

 (3)."يف زماهنا على املسارح و أمام اجلمهور عرضت

                                 
 الصفحة نفسها املرجع نفسه:(1)

 . 929ص  علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر(2)

 .921صاحل ملباركية: املسرح يف اجلزائر،ص(3)
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ستوجب الدراسة املعمقة و الفكر املتقد مع الوعي التام مث أن الكتابة يف التاريخ القدمي ت"
جملرايت الوقائع و األحداث لذا جند كثريا ممن سلكوا هذا الطريق و لعل أول من تصدى ملثل هذه 

اليت قدمتها فرقة هواة املسرح العريب اليت أنشأها "حنبعل"املواضيع أمحد توفيق املدين يف مسرحية 
 "الصحراء"نفسه كمسرحية حممد الطاهر فضالء حيث قدمت عدة مسرحيات ذات اَلجتاه 

روما  "حملمد البشري اَلبراهيمي، و "كاهنة األوراس"لعبد هللا انقلي و "الكاهنة  و" ليوسف وهيب
 (1)."ماضوييوغرطة لعبد الرمحان "و "

 لشعيب:الرتاث ا  .2-2
و أقوال  توسلوكياالرتاث الشعيب هو ذلك املوروث الشعيب من أفعال و عادات و تقاليد "

تتناول مظاهر احلياة العامة و اخلاصة و طرائق اَلتصال بني األفراد و اجلماعات الصغرية و احلفاظ 
و اَلحتفال ابملناسبات اليت يبدر من  ةعلى العالقات الودية يف املناسبات املختلفة بوسائل متعدد

 (2)"طرائقها عدد كبري من معتقدات الشعب الدينية و الروحية و التارخيية.
الفنون و املعتقدات و أمناط السلوك احلية اليت يعرب هبا الشعب "و يعرفه أمحد علي مرسي أبنه: 

اخلط أو اللون أو تشكيل أو  اإليقاعأو  اإلشارةعن نفسه سواء استخدم الكلمة أو احلركة أو 
 (3)"املادة أو آلة بسيطة.

ن الرتاث الشعيب ميكن أن يشمل أيضا ما دون ذلك من الرتاث فهو آخرون أ كما اعترب"
 (4)."الثقافة سواء الفكرية أم املادية اليت يتوارثها الناس عرب األجيال

و طرق  تسلوكياو و يطلق كذلك و يراد به املوروث على مدى أجيال من تقاليد و عادات 
املناسبات و  إحياء، و احلفاظ على هذه العالئق يف و اجلماعات الصغرية األفراداتصال بني 

 بعدها اَلجتماعي و النفسي لدى خمتلف الشرائح اَلجتماعية. وإعطائهااَلحتفال هبا و 

                                 
 .931:صالسابقاملرجع (1)

 .21، ص 9111، 9حلمي بدير: أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط(2)

 .12، ص9112، 2أمحد علي مرسي،:مقدمة يف الفولكلور، دار الثقافة، القاهرة ، مصر، ط(3)

 .921املرجع نفسه:ص (4)
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ألنه  األحاديةالرتاث الشعيب َل يعرب عن وجدان فردي واحد و َل يكرتث ابلرؤية الفردية  إنمث "
يزخر برتاث عميق عمق اتريخ األمة أبكملها، فهو ضمريها احلي املعرب عن أفراحها و أحزاهنا و 

 (1)"املختلف. إبداعها
فاملوروث الشعيب هو ذلك الفولكلور الذي حيوي وسائل التعبري املختلفة فهو أيضا يطلق على "

 (2)."الرتاث الروحي للشعب خاصة الرتاث الثقايف
 ولكلور:الف  .2-1

ما استخدم األساليب و  إذايكتسب أي موضوع و أي حقل من حقول الدراسة صفة العلم، "
ما كان هلذا العلم موضوع حمدد خاص به َل  إذاالقواعد و املناهج  العلمية يف التعاطي مع مادته و 

و  إنسانيةجوهره علم آخر سابق، ومبا أن املوضوعات الفولكلورية هي موضوعات  إىليتعرض 
أن  إىلمن جوانب متعددة  اإلنسانيةاجتماعية، فقد  تناولتها الكثري من العلوم اَلجتماعية و 

 (3)."بدأت تستقل رويدا رويدا لتتبلور يف حقل مركزي مسي بعلم الفولكلور
" ابتداع اجنليزي قام بصياغته عامل اآلاثر اَلجنليزي جون Folkloreومن املعروف أن مصطلح""

م ليدل على دراسة العادات املأثورة و املعتقدات و اآلاثر 9112"يف عام W. G thomsتومز "
" مبعىن حكمة أو Lore" مبعىن الناس و"Folkالشعبية القدمية و يتألف هذا املصطلح من مقطعني "

 (4)."معرفة، فالكلمة تعين حرفيا معارف الناس أو حكمة الشعب
العلماء يرجحون أبنه ترَجه للكلمة  فإنو ابلرغم من أن تومز هو مبتدع هذا اَلصطالح "

كان ميكن   وإنم أو بعد هذا التاريخ بقليل، 9121" اليت ابتدعت يف عام Volkshundeاألملانية"
" يف منتصف القرن Réelالقول أن مصطلح الفولكسنده مل يستخدم كثريا حىت التقطه اثنية رايل"

                                 
 .99-92،ص2222اجلزائرية، منشورات التبيني اجلاحظية، اجلزائر،بلحيا الطاهر: الرتاث الشعيب يف الرواية (1)

 .33،ص9111، 9حممد اجلوهري: علم الفولكلور،  دراسة يف اإلنثربولوجيا الثقافية، دار املعارف، القاهرة، مصر،ط(2)

، 9للنشر و التوزيع، عمان ، األردن،ط عزام أبو احلمام املطور: الفولكلور، الرتاث الشعيب، املوضوعات، األساليب، املناهج، دار أسامة(3)
 .91،ص2221

 .33، ص2221، 9فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان: دراسة يف الرتاث الشعيب، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، القاهرة،ط(4)
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(، وعلم الفولكلور هو العلم الذي يستوعب جمموع العادات و 9111-9123املاضي)
السلوك  إىلاملعتقدات املأثورة لدى شعب من الشعوب ما دام مرد هذه العادات و املعتقدات 

 (1)."اجلمعي لعامة الناس
وهو الرتاث الشعيب، و الفولكلور و جاء يف قاموس اللغة العربية املعاصرة أبنه الثقافة و الفنون "

لنفسه و جمتمعه و تراكم  اإلنسانجزء كبري من املعرفة اليت َجعها البشر كما ميثل َجيع ما أبدعه 
رة من تلك و ابلتايل هو تراكمات األزمنة الغابعرب الزمان و كان حاضرا وواقعا يف يوم من األايم 

عاَل كانت أو تقاليد أو أعراف أو نظم أو الرتسبات األسطورية و امليثولوجية القدمية أف
 (2)."سلوكيات

أثناء ممارسته  اإلنسانكما يرصد الفولكلور ردود األفعال العقلية و الوجدانية اليت صدرت عن "
هو حصيلة نشاطها العملي و الفكري القائم على  إذاألوىل، هو املكون األول للعقل البشري، 

 (3)."استغالل ظروف البيئة
وقد أقر جممع اللغة العربية يف مقابل الفولكلور مصطلح املأثورات الشعبية، و املأثور لغة هو "

اعتبار الفولكلور مقابال للرتاث الشعيب كمصطلح يف  إىلكما ذهب البعض ،املنقول قران عن قرن 
ر أن املدلوَلت ليست جامدة بل هي فكر متطو  إَلاللغة العربية، و مهما اختلفت املصطلحات 

خاضع للحركة املستمرة تبعا لكل عصر، فاملأثورات الشعبية حيكمها قانوانن أساسيان، قانون 
الدارج خالصة  مأثورهالشعيب يظل يودع  اإلبداعاَلستمرار و قانون نشوء البدائل، فاألول يعين أن 

الشعيب  اإلبداعو يظل يذيعه و يتناقله و يردده، و أما قانون نشوء البدائل فيعين استمرارية  جتاربه
 (4)."استمراريتهمتاثل 

                                 
 .33ص فاروق أمحد مصطفى ومرفت العشماوي عثمان: دراسة يف الرتاث الشعيب(1)

أمنوذجا، دراسة َتليلية مقارنة، شركة  ون: إشكالية الرتاث و احلداثة يف الفكر املعاصر سيد حممد عابد اجلابري وحسن حنفيعلي رحومة سحب(2)
 . 23،ص2221جالل للطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر،د ط،

 .21، ص2221 (دط)مرسي:  مقدمة يف الفولكلور، عني للدراسات و البحوث اإلنسانية و اَلجتماعية، مصر،علي أمحد (3)

أمنوذجا خمطوط، رسالة ماجستري، إشراف الصاحل  ملباركية،  عبد احلليم بوشراكي:الرتاث الشعيب و املسرح يف اجلزائر، مسرحية األجواد لعلولة(4)
 .91، ص2299ابتنة، 
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و قد ربط علماء الفنون الشعبية علم الفولكلور ابلرتاث الشعيب و احلكاايت و املأثورات "
 (1)."املتناقلة و كل ما اختزنته الذاكرة من قصص و موسيقى و رقص و كذلك األلعاب الشعيب

 اإلثنولوجياقد كان علماء ا و لدب الشعيب الذي ينتقل شفواي أساسالفولكلور هو األ"
أهنم صنفوا املواد الثقافية تبعا  إذموضوع هذا امليدان على هذا النحو،  اكيون هم الذين حددو ياألمر 

 لعالقتها داخل الثقافة.
للفولكلور الكثري من التعريفات املندرجة َتت هذا النوع مثل   Funkفونك" "تضمن قاموسيو 

وفوجلني " Smithمسيث " "و Luomalaليوماَل" و" Fosterوفوسرت""  Bascomابسكوم""تعريفات 
"Voeglin "ووترومان"  Waterman  ويشعر توميسون أن غالبية علماء الفولكلور يف الوَلايت ،

منى بعض ن اعتبار الفولكلور خمتصا ابلكلمة املنطوقة ، وقد حدث يف أورواب أ إىلاملتحدة مييلون 
فكرة أن الفولكلور أدب شعيب يف   VonSeydouفون سيدو" "و  Krohnكرون ""الدارسني مثل 

أن أتباعهم  إَل،و قد حدث ذلك بشكل مستقل عن زمالئهم األمريكيني ،املقام األول 
 (2)."يستخدمون بصفة عامة مفهوما أوسع للفولكلور

يف   Gai dosجايدو""الفولكلور هو الثقافة عموما املنقولة شفواي " الرتاث الشعيب" وقد أعلن "
دراسة املشكالت و الرتاث و التقاليد و اخلرافات و  أنم 9121حديثه عن الفولكلور عام 

دثني الذين كنهها احلقيقي ومن احمل  إرجاعها إىلاألدب الشعيب هي دراسة الرتاث الثقايف هبدف 
 Herzog."(3)و هريزوج " Espinosa" اسبينوزا و" otkinBبوتكني"" أيخذون هبذا التعريف

األجيال عرب التواتر  إىلالفولكلور هو العلم الذي يضم أيضا كل املعارف الشعبية اليت تنقل "
التقنيات اليت يتم تعلمها عن طريق  إىل ابإلضافةو كل الصناعات أو املشغوَلت التقليدية  الشفهي

أربعة ميادين: العادات و  إىلجمال علم الفولكلور  نقسم أنالتقليد أو حماكاة النموذج وميكن 

                                 
 .21،ص2221، 9املغرب، طمصطفى الشاذيل:املتخيل و الشفاهية، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، الرابط، (1)

 .22، ص2221، (9ط)حممد اجلوهري: مقدمة يف دراسة الرتاث الشعيب املصري، عني للدراسات اإلنسانية و اَلجتماعية، القاهرة ،(2)

 املرجع نفسه :الصفحة نفسها.(3)
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املعتقدات و املعارف الشعبية، األدب الشعيب و فنون احملاكاة، الفنون الشعبية و ،التقاليد الشعبية 
 (1)."الثقافة املادية

مرسي يف مقاله املهم األدب علي أمحد  الفولكلور و اليت أَجلها ومن اخلصائص اليت يتميز هبا"
 ما يلي: الشعيب العريب املصطلح و حدوده

 جمهولية املؤلف. -

 الشفاهية أو التناقل الشفاهي. -

 اَلنتشار و التداول "الشعبية". -

 احملتوى الثقايف املعرب عن وجدان اجلماعة. -

 البنية و األسلوب الفين. -

 ة.ياللغة العام -

، َل يعرب الرتاث الشعيب عن (2) "الدافع الروحي اجلماعي إليهاو لعلنا نستطيع أن نضيف 
يعرب عن وجدان  إمناراحهم، و تاصة ورمبا مآسيهم و أفراحهم و أراد و تطلعاهتم اخلوجدان األف

يعترب بكل ما حيمل من أشكال و مضامني مبثابة الكاشف الوجداين اجلماعي  إذاجلماعة، 
للشعوب املتنوعة الثقافات مبختلف أجناسها، كونه ميثل ذاكرهتا اجلماعية اليت خيتزهنا ذهنه، و 

 (3). "يف تعاقبها و ترابطها اإلنسانيةميارسها عن طريق سلوكه و َتمله األجيال 
والفعلي اجملسد  األدائيث الشعيب واجلانب ميثل روح الرتا الفولكلور أبنول ميكن الق

تعبري  ألنه والكاشف عن خمتلف الثقافات ،له،فالفولكلور ميثل الذاكرة احلية لدى َجيع الشعوب
 . البشريةاجلماعة حي عن وجدان 

 
 

                                 
 .39فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان: دراسة يف الرتاث الشعيب ،ص (1)

 .22، ص2293، 9عبد احلافظ:دراسات يف األدب الشعيب، شركة األمل للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، ط إبراهيم(2)

 .22، ص9119،3للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، طنبيلة إبراهيم: أشكال التعبري يف األدب الشعيب، دار هنضة مصر (3)
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 :اب توظيف املسرح اجلزائري للرتاثأسب -3

لقد كان لتوظيف الرتاث يف املسرح اجلزائري دوافع و أسباب عدة، و لعل هذه األسباب هي 
اليت جعلت الكاتب املسرحي يعيد النظر يف تراثه وفق رؤى و أفكار جديدة تتناسب و مرحلته 
الراهنة كما أن استلهام األشكال و املضامني الرتاثية و توظيفها يف املسرح هلا قدرة كبرية على 

تأثري يف وجدان اجلماهري الشعبية و نقل الواقع اَلجتماعي الذي يعيشه الفرد كما أن الرتاث يعرب ال
و طموحاته و ميكن أن حندد جمموعة من األسباب جعلت الكاتب املسرحي  اإلنسانعن آمال 

 الرتاث و يستلهمه يف أعماله و من أهم هذه األسباب نذكر. إىليلجأ 
 األسباب السياسية: 3-1

كان للغزو اَلستعماري على اجلزائر وقع كبري و َتثري يف نفوس أفراده، لذلك كان لزاما على "
هذا الرتاث و استلهامه و توظيفه يف أعماله ملواجهة  إىلاملواطن اجلزائري املثقف و الكاتب العودة 

تعمار  اَلسجتديده قد ولدت مع مواجهتنا لآلخر،الرتاث و  إحياءهذه النزعات حنو  إناآلخر" 
الرتاث و التمسك ابلتقاليد هي الوجه  إحياءكرد فعل على مستحضراته املادية و أن عملية 

 (1)وجودان التارخيي". إلثباتالضروري اآلخر لنزعة التجديد و مواكبة العصر 

32 

َلستقالل الفرتة اَلستعمارية و خملفات ما بعد ا إابنتعترب الظروف اليت عاشتها اجلزائر 
 علت الكاتب املسرحي اجلزائري على اقتناع "بوجوب تغيري البىن الفكريةأهم العوامل اليت ج إحدى

و اَلجتماعية و السياسية و الثقافية و منها مراجعة الرتاث َل من أجل التقديس و اَلنغالق  
و ذلك من أجل حمو خملفات اَلستعمار اليت طالت (2).لتحقيق الوثبة احلضارية املنشودةو لكن 

 و ديننا و عاداتنا و تقاليدان. اترخينا

                                 
 99، ص 2221،عنابة ،  9ي احلديث ، مطبعة املعارف ، طبو َجعة بو بعيو وآخرون: توظيف الرتاث يف الشعر اجلزائر (1)

 .99، ص 2222ينظر: حممد رايض واتر، توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة، منشورات اجتار الكتاب العرب، دمشق سوراي، (2)
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 األسباب الفنية 3-3

" و كاحللقةاهتم كتاب املسرح ابلنصوص التعبريية و أبشكال كثرية قابلة للتمسرح و املسرحية "  
"القوال" و" مسرح الدمى" و احتفالية املواسم و الوَلئم و طقوس الزواج و الفنون الشعبية 
األخرى، فاستقطبت كل تلك األشكال اهتمام املسرحيني اجلزائريني و أدركوا قدرهتا على محل 

اجلماعية و الذاكرة  َتريضمعاانهتم و معاانة اجملتمع و عرفوا ابلدور الذي يلعبه الرتاث يف تنبيه و 
الفردية على حد سواء، أبن يدفع الكاتب املسرحي و املخرج هذا اجلمهور من خالل العروض 
املستلهمة من الرتاث و املوظفة يف اَلندماج مع العمل املسرحي، فيصبح النص املؤدى و املمثل 

جمهور أن املسرح و اجلمهور املنفعل مع املسرحية يف قارب واحد، و ميكن حىت لل خشبةاملمتطى 
 (1)قية املمثلني يف العرض و املشاهديصبح ممثال يؤدي دوره يف املسرحية مع ب

 املعايري الواجب توفرها يف العمل املسرحي املتأثر َبلرتاث:-4

سيد علي إمساعيل  ة من املعايري و قد حددها على الكاتب املسرحي املتأثر ابلرتاث التقيد مبجموع
 يف مخسة:

 الرتاث:أوال: عدم تبجيل 
يفضل ابلنسبة للكاتب املسرحي عند توظيفه للرتاث أن يبتعد عن تبجيل الرتاث على  

 لكل ما هو قدمي. اإطالقه وإَل أصبح أسري 
 اثنياً: القدرة على االنتقاء من الرتاث: 

الرتاث َل ميتلك قيمة مطلقة يف ذاته ولكن ما حيدد قيمته ابلنسبة لنا هي متطلبات املرحلة  إن
 (2)طوي عليه هذه املتطلبات من معىن.خيية الراهنة بكل ما تنالتار 

                                 
 21،ص902221للطباعة و النشر و ،اجلزائر، طينظر :إدريس قرقوة،الرتاث يف املسرح اجلزائري،دراسة يف األشكال واملضامني مكتبة الرشاد (1)

 (دط)للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مؤسسة املرجاح الكويت،  قباءينظر سيد علي إمساعيل: أثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر، دار (2)
 .22-23، ص2222
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 اثلثا:  املرونة يف التعامل مع الرتاث:
املبدع الذي يعي دور الرتاث وعيًا نقداًي هو الذي يفجر ما يف هذا الرتاث من دَلَلت  إن"
 ويكشف ما فيه من طاقات متفجرة قادرة على التجديد واَلستمرار. إحيائية

 وظيف الرمزي للرتاث: رابعا: الت
أحيااًن مير الكاتب املسرحي بفرتات عصيبة يف حياته مثل الوقوع َتت مؤثر ما خارجي، أو 
ضغوط اجتماعية أو سياسية من قبل جمتمعه، يبتعد الكاتب عن التعبري املباشر يف كتاابته إىل طرق 

الطرق: الرمز أو القناع أو كي يعرب هبا عما يريده ومن هذه   اإلبداعيةأخرى متبعة يف الكتاابت 
 (1)."املوضوعي لاملعاد

 واملعاصرة بني الرتاث والواقع: األصالةخامساً: 
أي على األصالة  ؛تعتمد على ما اعتمدت عليه النهضة األدبية احلديثة إن عملية أحياء الرتاث"

دون أن تتنكر للماضي ومقياسها  ة احلقيقية تكمن يف قلب املعاصرةواملعاصرة، ألن األصال
 مة ملشكالتك اليت تعيشها يف عصركاحلقيقي هو أن تعرف كيف تبتكر حلوَل صادقة ومالئ

مستعيناً بكل ماَتمله من خريات ماضيك دون أن ختدع نفسك أو تغالطها، أو تنقل عن اآلخرين 
 (2)."بغري وعي ابَلختالف بني ظروفك وظروفهم

                                 
 .21-21ص سيد علي إمساعيل: أثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر،(1)

 .21املرجع نفسه: ص(2)
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 جناح املسرح اجلزائريدور الرتاث يف -5

ج املسرحيني العرب يف تقليدهم املسرح األورويب والتأليف على لقد اتبع املسرحيون يف اجلزائر هن
، ويعود ذلك إىل الظروف القاسية اليت كان يعيشها املسرحيون نواله دون حبث أو دراسة أو تدقيقم

مل َتقق اَلستقرار  ت اَلجتماعية اليتيف اجلزائر سواء املتعلقة ابلضغوط اَلستعمارية أو التحوَل
 (1).اجلزائري الذي كان يصارع على مدى قرن وثلث القرن القوات اَلستعمارية الفرنسية  بللشع

اجلمهور  ىوعرضها علفاملسرح األورويب مثال كان على العموم يرتكز على تصوير الوقائع 
ساخر هزيل ، أما يف اجلزائر وعلى  درامي أو كوميدي ومنها ما هوهو ، منها ما أبساليب خمتلفة

 مدى مسرية املسرح فقد كان يعتمد أسلوبني .
األسلوب الشعيب الدارج : الذي اهتم ابألمراض اَلجتماعية كقضااي األسرة واخلمر واملخدرات 

 والرشوة وما إىل ذلك ...
األسلوب الفصيح : الذي اختذ املسرح أداة للتعليم والرتبية والدعوة إىل النضال واجلهاد ، وذلك 

ها وإتباع والدعوة إىل اقتفاء آاثر  ةبطولية جهاديإبحياء الرتاث اإلسالمي العريب وإبراز شخصيات 
 (2)سبلها.

ية وعلى مستوايت وقد حقق األسلوابن الدارج والرمسي غاايت جليلة يف األوساط اَلجتماع"
عريضة ، وكان املسرح حىت غداة اَلستقالل الوسيلة الناجحة لعرض القضااي وبسطها وتقدميها 

 للجماهري .
وبعد اَلستقالل ومع إرهاصات التحول اَلجتماعي يف كل النواحي سواء منها اَلقتصادية أو 

دة ونظرة جاءت وليدة التعبري عن ذلك بفلسفة جدي االثقافية، فإن املهتمني ابملسرح حاولو 
، وذلك ابلعودة إىل الرتاث الشعيب الزاخر ابألشكال اليت ميكن أن تؤثر يف اجلماهري الظروف

                                 
 223ينظر : صاحل ملباركية ، املسرح يف اجلزائر ، ص(1)

 الصفحة نفسها: املرجع نفسه(2)
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واملشاعر والذي يعرب عن التجربة اخلاصة  سهذا الرتاث الشعيب القريب من األحاسيأكثر،
 .(1)"ابملتفرج

اسبة، للوصول إىل قلوب اجلماهري هذا املسرح الرتاثي يسعى إىل إجياد األشكال واملضامني املن"
 اليت مازالت تنفر من األشكال الغربية .

والعودة إىل الرتاث الشعيب تعين ابلدرجة األوىل التأصيل وَتقيق الذات واهلوية وإحياء تراث 
 األجداد واآلابء واَلفتخار آباثرهم وجمدهم التليد .

بحث واملراس وهذا األمر كان إن إتباع منهج جديد يف املسرح كفن يتطلب الدراسة وال
ميكن أن يتحقق وهلذا فقد شغل كثري من املسرحيني يف اجلزائر مستعصيا زمن اَلحتالل ، أما اآلن 

ابلبحث يف الفن املسرحي واستنباط قواعد وأشكال لفتت انتباه كثري من النقاد على املستوى 
خالل أحباثه  منئر ابسم مسرحي حاول العريب والعاملي وقد ارتبط املسرح الرتاثي الشعيب يف اجلزا

وهذا الباحث هو وإنتاجه املسرحي أن جيد مسرحا عربيا أصيال متميزا عن املسرح الغريب األورويب، 
 .(2) "عبد القادر ولد عبد الرمحان كاكي

وهكذا كان اَلهتمام ابلرتاث الشعيب أساسيا لقيام فن أصيل ومعرب من خالل القصص "
واألغاين الشعبية املتداولة بني اجلماهري ، هذا الرتاث املمزوج ابلواقع  واخلرافات واألحاجي

 واألسطورة واخلرافة هو بال شك التاريخ اجمليد لألمة وماضيها .
 تثري اللعبة املسرحية  مبوضوعاته الفنية واليتوهذا التوجه إىل الرتاث جعل الكاتب ينشغل 

ف يف املسرح الشعيب يهتم ابملوضوعات اَلجتماعية  وخاصة من انحية الفرجة ، فبعد ما كان املؤل
 َتول اهتمامه يف املسرح الرتاثي الشعيب إىل األساليب والعناصر ،كالرشوة والفساد والزواج والطالق 

املكونة هلذا الرتاث ، كاحللقة واملداح والغناء والرقص وأدرك كاكي ماهلذه العناصر من قوة يف 

                                 
 الصفحة نفسها صاحل ملباركية: املسرح يف اجلزائر(1)

 222املرجع نفسه : ص(2)
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 (1)."مكونة للفرجة اليت تشد املشاهد وتبهره  ، وهي عناصر ةاللعبة املسرحي
لقد أدرك كتاب املسرح اجلزائري أن عناصر الرتاث الشعيب َتقق تواصال دائما بني العرض 

أكثر هلذه العناصر نظرا ملا تشكله من واجلمهور، لذلك كان لزاما على الكاتب املسرحي اَللتفات 
 .دائم يف وجدان اجلماهري الشعبية حضور

                                 
 221: صالسابقاملرجع (1)



 

 الفصل الثاني:مظاهر توظيف التراث الشعبي في األقوال، األجواد، اللثام.

 

  أوال: توظيف الحلقة و القوال.
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 ل:اأوال: توظيف احللقة و القو 

 لي و املتمثل يف احللقة و القواللقد اعتمد عبد القادر علولة على توظيف الرتاث الشعيب احمل
جل يف  او كان ذلك واضحالشعبية اجلزائرية،  و ذلك يربز مدى أتثره ابجلذور احمللية للثقافة

 مسرحياته.

 مفهوم احللقة: -1

منظور عن معاين حلقة قوله:" قال ابن األعرايب هم كاحللقة جاء يف معجم لسان العرب البن 
هم واحدة يكانوا جمتمعني مؤتلفني كلمتهم و أيد  إذاللقوم  املفرغة ال يدري أيها طرفها، يضرب مثال

 و ال يطمع عدوهم فيهم و ال ينال منهم، و حتلق القوم جلسوا حلقة حلقة .
يت هي حلقة الباب و و قال ابن السكلناس و اجلمع حلق، وقال األصمعي: حلقة من ا

 .أي حتلق الناس وجلسوا على شكل دائرة(1)حلقة القوم و اجلمع حّلق وحالق"
و أتخذ احللقة امسها من شكلها الدائري وفضائها اهلندسي املميز الذي يتحلق حوله "

جيعله املتخرجني، حبيث يتوسط صاحب احللقة مركزها و هو يواجه من موقفه ذلك اجلمهور مما 
 إىلحدها األقصى ...حلاجة املستمعني  إىليتحكم يف املشهد بكامله و قد تضيق تلك الدائرة 

لتحقيق ما يكفي من احلميمة مثلما ميكنها أن تتسع  طلباالتقاط جزئيات خطاب املتحدث و 
 (2)."فسيحة حلبة إىلفتتحول 

و األلعاب البهلوانية و  واإلمياءةو مسرح احللقة هو مسرح شعيب حيوي فنون احلكاية و "
التهرجيية و فيه يتم التمثيل يف األسواق و ساحات املدن، تتكون احللقة دائما حول فنانني و ممثلني 
يقدمون احلكاايت و األساطري و يكون بينهم املوسيقيني و البهلوانيني و أحياان يدعى بعض 

ابملشاركة جيدمها  اإلحساسالتآلف و  توسيع أو تضييق احللقة مما كان خيلق نوعا من إىلاملتفرجني 
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 (1)."العرض إزاءاملتفرج 
و قد ظهر مسرح احللقة و انتشر يف منطقة املغرب العريب حيث يعود سبب تسميته هبذا "

جلوس الناس على شكل حلقة دائرية حول املمثل الراوي و مساعده الذين يقصون  إىلاالسم 
 ختلفة ابلتناوب بينهما.احلكاايت اخلرافية و القصص و البطوالت امل

و يعتمد مسرح احللقة على احلوار الشخصي و الغناء و املنولوج بوجود البهلوانيني و 
أو  إميائيااملوسيقيني و الراقصني حيث يلبس املمثلون املالبس املناسبة للشخصيات اليت يؤدوهنا 

  يف هذا اللقاء الذي جيمعهماثلنيالعالقة احلميمة بني اجلمهور و املم تربزسرداي أو دراميا و هنا 
 (2)."فاملمثل يؤدي أدواره ابقتدار و يتفاعل اجلمهور معه حلظة بلحظة

فرجوي شعيب و كرنفايل يقع يف شكل دائرة و  "و هي من هذا اجلانب منط طقوسي احتفايل
 يف وسطها جند القوال أو املداح الذي يتميز بقدرة فائقة على احلكي و سرد القصص و األساطري

و السري الشعبية اليت ترسبت يف ذاكرته، و تستند احللقة يف مكوانهتا على أربع عناصر رئيسية 
اجلمهور، هذه القواعد هي ذاهتا اليت يستند عليها املسرح  واملشاهد أالقاص، الفضاء، احلكاية، 

يف فرجة املعمول هبا  التنكريةامللحمي الرب خييت من جانب حضور مظاهر احملاكاة و املمارسة 
، تنفرد هذه األخرية خباصية ابرزة قلما نصادفها يف املسرح الكالسيكي و لكنها ظهرت بقوة احللقة

اجلمهور و استفزازه من  إشراكمع نظرايت التغريب و التباعد اليت اشتهر هبا برخيت و تتمثل يف 
 (3)."أجل املشاركة االجيابية يف تغيري العامل
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 القوال: -2

احلسن و هو من  ابألداءلغة: يعين اللفظ أو االعتقاد ابلشيء و كذا التجادل و يتميز القوال "
 يقول القول ارجتاال.

و هو ذلك الرجل الذي حيمل  ،ية يطلق عليها اسم الشاعر اجلوالو القوال شخصية شعب
خبار و الوقائع و يتيه يف األرض حبثا عن الناس يف األسواق و القرى و املدن انقال األ ةالرابب

كما أنه يروي القصص البطولية و الدينية كقصص األنبياء و الرسل و السري الشعبية  ،اليومية 
حيث  ،و يف وسط حلقة دائرية من اجلمهوركسرية أيب زيد اهلاليل و سرية سيف بن ذي يزن و ه

و االستطراد  يستهل احلديث ابلصالة و السالم على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و التسبيح
 (1)."ببعض النكت أو األلغاز لتكون بعد ذلك احلكاية

و القوال كأحد املظاهر الثقافية الشعبية يعترب ظاهرة ثقافية معقدة أنتجتها ظروف اترخيية و "
اجتماعية و اقتصادية خاصة فهي انبعة من تراثنا الشعيب، و قد ارتبط منذ نشأته ابلقبيلة اليت 

و  إليهاابالنتماء  اإلحساسو لعل السبب يف فقدانه هو ضعف القبيلة و  ساعدت على انتشاره،
 (2)."تفكك الروابط االجتماعية و الدينية و حىت اجملالس الثقافية

القيم االجتماعية الناجتة عن الواقع  إحدىمن خلق اجملتمع جيسد  إبداعيفالقوال هو نتاج 
فكراي و اجتماعيا و معرفيا عن العامل و اجملتمع  إطاراابعتباره رمزا لألصالة و الثبات جيمع يف طياته 

و العالقات األسرية و البشرية و يغلب على القوال طابع احلكمة و البصرية و ميتاز ابلصدق و 
يدافع عن مصاحل اجلماعة كما أنه يكتسب طابعا ذا دالالت اجتماعية و فنية وهو رمز للذاكرة 

 هي.الشعبية، يعرب عن الواقع بطابع فكا
أن املداحني و القوالني يف اجلزائر قد قاموا بدور كبري يف مقاومة  اإلشارة إىلر و جتد"

و من  ،من جهة اإلسالمياالستعمار الفرنسي و ذلك من خالل ربط الشعب بتارخيه العريب 
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خالل تطعيمه بقيم املقاومة و البطولة بواسطة ما يعرضونه من املغازي و هو شكل قصصي يؤديه 
على اآلالت  ابلعزفالشعر القصصي املصاحب  إنشادة احملرتفون أداء دراميا من خالل الروا

وغزي و مفردها غزوة وهو يتناول وقائع الفتوحات  غزاةاسم  هرواتوسيقية التقليدية...يطلق على امل
و يتغىن فيه الرواة ببطوالت الفاحتني، و قد تنبهت السلطة الفرنسية ملا متثله هذه  اإلسالمية

الروح الوطنية، و غرس مبادئ املقاومة  إيقاظمن دور يف  هالقصص من خطر على كياهنا وما تؤدي
و الثورة يف نفوس الناس فراحت تضيق اخلناق على مجلة من املداحني و تفرض عليهم الرقابة و 

دار االستعمارية بذلك حيث بلغ األمر مداه إبص اإلدارةحتاسبهم على ما كانوا يؤدونه و مل تكتف 
 (1)."م ملرسوم مينع حلقات املداحني و يهددهم ابلسجن أو النفي0555فرنسا عام 

و حيضر القوال يف مسرحيات علولة بوصفه راواي شفواي يسرد األحداث و ميهد للشخصيات 
اوي اهليئة اليت أييت عليها هنايتها يصف مجيل احلمد إىلحداث بل انه املمثل الرئيسي من بداية األ

القوال يف مسرح علولة يقول: حيضر يف املسرحية العلولية بعصاه و لباسه املزركش لريوي األحداث 
جتسيد بعض املشاهد من  إىلو يتغىن خبصال الشخصيات املتجذرة يف الوجدان الشعيب ابإلضافة 

 (2)."كي املسردالتمثيل املشهدي و احل بنيص األدوار فالقوال جيمع مخالل تق
و  حتبيكاأو يتأرجح بني الراوي املنسق و متثيل الشخصيات املسرحية املقدمة و التعليق عليها "

متطيطا فالقوال حيتل يف مسرح عبد القادر علولة مكاان مركزاي فهو الذي يضع و بشكل جوهري 
ث عنها مث شخصه حتت األضواء يتكلم ليقول كل شيء ببساطة أيخذ دور الشخصية اليت يتحد

يعود ليأخذ دور الراوي و هذا اللعب بني احلكاية و التمثيل املسرحي يعطي والدة جديدة لشكلني 
من اجلمهور،  اجلمهور الداخلي و اجلمهور اخلارجي، يشرتك اجلمهور الداخلي يف التمثيل 

تعيدون املسرحي ففي اللحظة اليت يتحدث فيها القوال يصبح املمثلون اآلخرون متفرجني مث يس
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 (1)."مير عليهم الكالم فذاك يوحي خبلود احلركة يف القوال إذأدوارهم حني تعاد هلم الكلمة و 
هذه الشخصية اليت حتمل الكثري من املعاين ،و يعترب القوال الشخصية املركزية يف مسرح علولة"

يف شأهنا:" القوال يف الرتاث الشعيب لبلدان املغرب العريب خاصة ابجلزائر و املغرب و يقول علولة 
هو حامل الرتاث الشفهي يؤلف و يغين و يروي احلكاايت و األساطري املتداولة، و قد ظهرت 

 (2)شخصية القوال منذ قرون عديدة حيث ال يوجد حتديد اترخيي دقيق يعرف بزمن ظهوره".
 املسرحية. هإخراجا توما يهمنا هو عملية توظيف هذه الشخصية يف نصوصه و 

 وال:وظائف الق -3

تعترب شخصية القوال شخصية شعبية حاملة للرتاث الشعيب الشفهي و ميكننا تلخيص "
 الوظائف اليت يقوم هبا القوال يف العناصر التالية:

 و احلكمة الشعبية. عاملسجو الرتاث الشعيب الشفهي القائم على القول  إحياء -

 التمهيد للمسرحية. -

 تقدمي الشخصيات. -

 و أحداث. األخبار عما مضى من حقائق -

 املشاركة يف احلوادث بصفة غري مباشرة و التعليق عليها. -

 أحكام معيارية على األحداث. إصدار -

 (3)."تلخيص أحداث املسرحية -
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 حضور القوال يف مسرحية األقوال: -4

لقد اعتمد عبد القادر علولة يف مسرحية األقوال على شخصية القوال و بشكل كبري حيث 
  عنصر الربط بني لوحات املسرحيةمي لوحات املسرحية، فالقوال يعتربجنده دائما حاضرا عند تقد

 فهو يسرد األحداث و يعلق عليها و يصف الشخصيات عند تقدميها.
يستهل عبد القادر علولة مسرحية األقوال حبديث أويل للقوال و الذي بدوره ميهد القول 

 املسرحية. إىلللدخول 
 يقول القوال:

غواشي هادنة   ترعظ ليا فيها أنواع كثرية فيها اللي سريعة عظلم"األقوال اي السامع 
اخلواطر هتيج و حتوزك للفتنة اللي تتموج يف  تعفن كالزلزلة جتعل القوم مفجوعة عجالنة

طريقها توصل حمقنة تتسرسب تفيض على اخللق و تفرض احملنة، األقوال اي السامع ليا فيها 
أنواع كثرية اللي يف صاحل الغين الطاغي املستغل و اللي يف صاحل الكادح البسيط و 

 (1)العامل".
ية القول و تناقل األخبار بني الناس، كما يوضح لنا القوال من خالل عرض هذه اللوحة أمه

أقوال صاحلة و أقوال طاحلة، و  إىلميز لنا بني تلك األقوال اليت جتري على ألسنة الناس و قسمها 
هاته األقوال تتداوهلا كافة الناس على اختالف مستوايهتم الثقافية، فالقول مهم و ضروري يف حياة 

 .اإلنسان
امع ليا فيها نواع كثرية اللي يف صاحل الغين الطاغي املستغل و يل يف صاحل القوال : " األقوال اي الس

 الكادح البسيط و العامل.
 صديقهقوالنا اليوم اي السامع على قدور السواق و 

 لداود و ابنهد اقوالنا اليوم اي السامع على غشام و ل
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 قوالنا اليوم اي السامع على زينوبة بنت بوزاين العساس
 السواق و خنلوه يقولقدور بدو بن

 (1)لقوال اي السامع ليا فيها نواع كثرية".
اللوحة األوىل: تبدأ اللوحة األوىل من مسرحية األقوال ابستقالة قدور السواق من مهنته بسبب 
التالعبات اليت متارس يف املؤسسة و لقائه بصديقه سي الناصر مدير املؤسسة الذي استجاب 

و أراد أن جير قدور معه يف التالعبات اليت يقوم هبا لكن قدور مل  إلغراءات املنصب املوكل له،
 يستجب ألوامر صديقه و قرر االستقالة من تلك املؤسسة.

سي الناصر برفع  إحلاحتستمر اللوحة بعرض مشاهد بني قدور و صديقه سي الناصر و 
األجر له لكن قدور السواق يرفض هذه اإلغراءات ألهنا تتناقض مع مبادئه الشخصية فيقول:" 

فيها  نعم...أقراها... أقرىتقرى هذا الرسالة موجهة ليك اي حضرة املدير... هاك الناصرسي
 السياي  لمتتكاستقاليت طالب فيها نتسرح من اآلن طالب فيها نستقيل من اآلن...ما كان اله 

 (2)تقراي و أان ساكت ابكم أما اليوم نتكلم...". سنة الناصر املدير اليوم أان نتكلم ...مخسطاعش
يواصل سي الناصر يف إغراءاته:" فكر اي قدور يف األقدمية، التقاعد، و املزيد يف اخللصة اللي 

يف  الشينةخذ الطريق من احملبة اللي ذلتين و جعلتين ان نتخلصابغي  إالابش يوصل عن قريب...
 (3)قدامية أان نسميه منكر و عواج".أ  أنتمحاك اللي تسميه 

يوضح القوال من خالل هاته اللوحة الوضع الذي تعيشه املؤسسات اجلزائرية من اختالس و 
 رشوة و حمسوبية و سيطرة أرابب العمل على حساب العامل البسيط.

فرحان اليوم...قدور  السايق صاحب املدير سابقالقوال:" قدور السواق سعيد اليوم ...قدور ا
البال و البساطة و التواضع اللي كان عايش  وجد راحةاليوم كأن قطع حبور جبال ووداين قدور 
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 (1)".زمان  فيهم
يعرض لنا القوال من خالل هذا املشهد وجهات النظر املتفاوتة بني سي الناصر صاحب 

يعد يفكر سوى يف مصاحله الشخصية على حساب الصداقة  املنصب العايل الذي أغرته املادة و مل
يف  فيتمثلسنة، أما الوجه الثاين من املشهد  ةاليت كانت جتمعه بقدور السواق أكثر من مخسة عشر 

احلي، و املثل العليا الذي بقي  اإلنساينشخصية قدور السواق العامل البسيط صاحب الضمري 
لكل اإلغراءات اليت قدمها له صديقه سي الناصر.يسعى  اثبتا على موقفه و مبادئه و مل يستجب

دعم أفكار الكاتب و توضيح وجهات النظر اليت يتبناها، و  إىلالقوال من خالل هذا املشهد 
احلي الذي بقي مييز بعض األفراد من  اإلنساينرمز للضمري  إالشخصية قدور السواق ما هي 

رائه هلا، فعلولة أراد من خالل شخصية القوال تقدمي اجملتمع اجلزائري مبقته لتلك األعمال و ازد
 اجملتمع اجلزائري و تسليط الضوء على خمتلف القضااي اليت يعيشها. إيقاظو  اإلرشادالنصح و 

يركز عبد القادر علولة على كلمة القول الرتباطها يف ذهن املتلقي بقضااي الرتاث و األصالة "
هد و يسمع من أحداث و أحكام من القوال، هذا فهو حيس أنه أضحى أكثر قراب مما يشا

دور القول يف احلياة الشعبية من خالل العبارات املعروفة و املتداولة يف األوساط  ابإلضافة إىل
 الشعبية من مثل:

 قالك قالو لعرب
 قالوا انس بكري
 امسع واش قالوا

 (2)"قالك هنار من النهارات
 

تكرارها ألهنا مرتددة و متداولة يف األمساع و ظل كل هذه الصيغ الكالمية ركز علولة على 
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 علولة يكررها يف مجيع مشاهد املسرحية.
 اللوحة الثانية: حول الغشام و ابنه مسعود

 :يقول القوال
 لقوال اي السامع ليا فيها نواع كثرية"

 بعد يوصيلغشام مع ابنه املسعود كيف  نسمعوا
 حاصيطويل قبل األجل مدامه  خدمما  

 (1)."اي السامع ليا فيها نواع كثريةلقوال 
 إحدىاألمي البسيط الذي أمضى  اإلنسان اللوحة شخصية الغشام هذهيصور لنا القوال يف 

عشرة سنة متفانيا يف عمله، و بسبب املرض الذي أصابه أوقفته الشركة عن العمل فنراه على 
 يت مر هبا خالل مسريته املهنية.لسان القوال يروي قصة كفاحه يف خدمة وطنه البنه و املعاانة ال

 يقول القوال على لسان الطبيبة اليت شخصت مرضه
القوال: " غشام خرج مطرود مهدد ابملوت ال أجر وال ضمان اجتماعي خسروا عليه  
كلمة وحدة قالتها الطبيبة: درسنا القضية و قرران ابش تتوقف عن العمل هنائيا، خصك 

خطري جدا، الرية نتاعك مضروبة و عامي عليها  الداوي روحك حبيث املرض اللي فيك
 (2)."املرض

العامل اجلزائري البسيط داخل املؤسسات عندما  ا املشهد قصةجيسد لنا القوال من خالل هذ
جانبه سوى الطرد من عمله و عدم  إىلحمنة ال جيد يد العون اليت تواسيه و تقف  إىليتعرض 

ا على الرغم من أنه أفىن حياته يف خدمة وطنه، يروي الظروف اليت يعيشه إىلو  إليهااللتفات 
 نبداك غشام البنه مسعود مسريته الطويلة مع العمل :" اقعد اي وليدي مسعود...أقعد كيفاش

ق...طيب...مسعود وليدي راك اليوم تبارك هللا و املزية...كالمي صريه وادي اللي و الباب مغل
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ما معوج ما مزوق و أنت القاري الفاهم  خمبل نقوله ، أبوك غشام أمي هللا غالب... كالمييفيدك
 (1)عدل و ركب".

يف هذه اللوحة يوصي الغشام ابنه مسعود على التمسك مببادئه مهما كانت الظروف وحبه و 
حىت مليت صدري برتاهبا و متنيت ندير أكثر لكن هللا  إخالصلوطنه:" خدمت بنية و  إخالصه

 اإلميانغالب بالدي خنليلها مسعود...راجل تبارك هللا كابر على حب الوطن ، املصلحة العامة و 
 (2)ابلعدالة االجتماعية".

العامل البسيط الكادح  إىلكل مواطن مغبون مسلوب احلق و يرمز أيضا   إىل يرمز الغشام
و الطرد من طرف األانس املسيطرين الذين مههم الوحيد مصاحلهم  اإلذاللو  هانةلإلالذي يتعرض 

 الشخصية.
ناصر توضيح الفكر االشرتاكي الذي الأراد عبد القادر علولة من خالل لوحة الغشام و السي 

ذلك واضحا من خالل املصطلحات السياسية، كالعدالة  بدىيتبناه و يؤمن به، و قد 
وحيد، املنضمة، التضامن، السياسة وقراطية، الرجعية، األحزاب، النقابة، التاالجتماعية، البري 

 الرجعية. االشرتاكية، الدميوقراطيةو
اللوحة الثالثة: تعرض لنا شخصية زينوبة بنت بوزاين العساس يف عمرها اثنا عشرة سنة تعاين 

 من مرض مزمن يف القلب و األطباء مل يعثروا هلا على دواء.
نوبة بنت بوزاين العساس يف عمرها تناعش سنة قاصفة يف القيمة، تقول موالت مثن القوال: زي

عينيها، عينيها   طابعينه، وجها حلو ظريف وارهافسنني قليلة يف الصحة ذرعيها و رجليها رقاق 
 ما تغضب و يتبسمو حيث ما تضحك. يتسكجوا حني زغيد م قريف، حني يزغدوكبار لوهن

  زينوبة بنت بوزاين العساسقالو ما قالو ا على "
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 (1)."قالوا ما قالوا على موالت القلب احلساس
يستمر القوال يف سرد األحداث و تعداد خصال زينوبة: زينوبة بنت بوزاين ميثلوا بيها يف 
الثانوية من انحية السرية و الذكاء قاطعني عليها القهوة و أشياء أخرى و ما نعني عليها اجلري و 

 (2)لوالديها ما تعاكسوهاش و بدلوا عليها اهلواء ساعة على ساعة.الرايضة قالوا 
يعمل القوال يف هذا املشهد على تصوير األبعاد النفسية و االجتماعية و اجلسمانية لشخصية 

 زينوبة.
 .آخر إىلويعمل القوال أيضا على الربط بني لوحات املسرحية عند االنتقال من مشهد 

 واد:حضور القوال يف مسرحية األج -5
 

 تبدأ اللوحة األوىل يف مسرحية األجواد بتقدمي أويل للقوال يقول القوال:
 عالل الزابل انشط ماهر يف املكناس"

 حني يصلح قسمته و يرفد وسخ الناس
 مير على الشارع الكبري زاهي حواس

 ابش ميزح بعد الشقا يهرب شوي للوسواس
 يرشق قارو مربوم حتت الشاشية

 (3)."معلق احلاشيةينسف صدره كاللي 
 إحدىيعرض القوال يف هذه اللوحة شخصية عالل الزابل العامل البسيط الذي يعمل يف 

املؤسسات العمومية، يزيل األوساخ من الشوارع و الساحات العامة، متفان و خملص يف عمله و 
 يطل وضة للبيع و يفضح السلع املغشوشةعن السلع املعر  يسألحبكم عمله يف تنظيف الشوارع 
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 من بعيد يف احلوانيت للسلعة املفرشة كأنه يراقب يف املليحة و املغشوشة
 يتماطى على اجلنب ابش يدقق النظرة"

 يسأل نفسه و جياوب مكثر اهلدرة
 (1)."هذا السلعة غالية و لو بدعة جديدة

فعالل الزابل يرفض غالء أسعار السلع لكي تكون يف متناول الفرد اجلزائري الفقري و ألنه 
 هذه الطبقة الفقرية. إىلأيضا ينتمي 

يف ورشة من ورشات  حداداأما اللوحة الثانية فتعرض لنا شخصية الربوحي حلبيب الذي يعمل 
 البلدية، الربوحي حلبيب قرر االعتناء حبيواانت احلديقة بعدما عجزت احلكومة عن االعتناء هبا.

 :القوال يقولتبدأ اللوحة بتقدمي لشخصية الربوحي من طرف القوال: 
 " الربوحي حلبيب يف املهنة حداد، خدام يف ورشة من ورشات البلدية".

اف بصغار احلي، يتناقش معاهم و يالطفهم يهتم كذلك بكبار "الربوحي حلبيب يعتين بز 
 (2)السن، سكان احلي يتفقدهم مرة على مرة و جيمع معاهم".
على حديقة املدينة، الربوحي  واشتاكو له" يف ما خيص بصغار احلي حتدثوا معاه طويل أخريا 

 نلتزم ابملهمة". تجندو نحلبيب حتمل ابلقضية قاهلم من أجلكم و يف خدمتكم و لو بقطيع الراس 
 (3)و يبدأ املشهد بزايرة الربوحي حلديقة احليواانت.

الغد من ذاك زار احلديقة و حقق شاف بعينيه احليواانت تتوجع صامية، مسع الزوار يتأسفوا 
 على حالة احلديقة".

 مإطعادخول احلديقة خفية، و  إالقرر الربوحي أن جيد حال هلذه احليواانت و ما كان عليه 
لوا عليه ل يوم وقت املغرب يلموا كل ما حيصتلك احليواانت مبا أمكنه من مجعه من أكل ، عاد ك

                                 
 05عبد القادر علولة :الثالثية :ص (1)

 .46ص   املصدر نفسه:(2)

 .44ص  املصدر نفسه:(3)



 

 

55 

 

من مأكوالت حلم، دجاج، عظام، قمح، خنالة، خبز، حشيش، خضرة و فاكية و حني ما يطيح 
 1الليل يدخل الربوحي سراي للحديقة يتشبط و يتلبد املغبون ابش يفرج على مسجونني احلديقة".

العامة من استغالل  ض لنا القوال يف هذه اللوحة سوء التسيري الذي ميارس يف املؤسساتيعر 
ب و سرقة و اختالس و طغيان املصلحة الشخصية على حساب املصلحة للممتلكات و هن

 العامة.
حلبيب بظهور حارس احلديقة، و يتهمه ابخليانة السياسية و يدور بينهما  يالربوح يفاجأمث 

 حوار و يف اخلتام يتفق الطرفان على مساعدة حيواانت احلديقة.
اللوحة الثالثة: تعرض لنا هذه اللوحة على لسان القوال شخصية قدور البناء الذي يعمل بعيدا 

 ها.عن عائلته اليت عانت أسوأ األوضاع بعد غيابه عن
 :القوال

 " قدور بنا وعال، كب جهده يف البغلي و الياجور
 ترك اجلمعة الشانطي قاصد لداره يزور

 ابقي يفكر يف الصغرية بنته مرمية
 اللي تنساه تنادي له عمي كاليتيمة
 فطيمة مريضة مقلفطة لباسها مدبلة

 و الكبري هامي خارج للبالء يسقواالصغار 
 (2)."هبلة سايقاتهعاد اتلف  قرايتهخلى 

تصور لنا هذه اللوحة األوضاع املزرية اليت تعاين منها عائلة قدور بعد تركه هلا فابنته الصغرية 
مرمية أصبحت تناديه عمي و ابنه األكرب ترك دراسته و غادر املنزل ليصبح هائما يف الشوارع ، أراد 

فيها الفرد اجلزائري  الكاتب من خالل شخصية قدور التعبري عن األوضاع املزرية اليت يتخبط
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 الفقري.
نور تربطهما ببعضهما اللوحة الرابعة: تصور لنا هذه اللوحة ظهور لشخصيتني مها عكلي و م

 القوال: صداقة محيمة يقول
كانت بني عكلي و منور صداقة كبرية، صحبة متينة رابطتهم، حد ما يدس على خوه واحد "

 (1)"منهم ما يدير شي بالما يشاور
عكلي و منور مودة حلوة، حمبة قلبية صافية، ما قادر الغري يشطن بيناهتم و  بنيكانت 

 خيلوضها.
عكلي طباخ و منور بواب تعارفوا يف اخلدمة شهور قليلة من  ،كانوا بزوجهم خدامني يف اثنوية

 بعد االستقالل
بصفة غري مباشرة ابلنسبة ملنور ما  يفيد ولوولكن ابلنسبة ملنور ما زال يعمل و  توىفعكلي 

 (2)زال صديقه معاه يف الثانوية.
هيكله العظمي للثانوية اليت يعمل هبا و أوصى صديقه ابالهتمام  إهداءعكلي قبل وفاته قرر 

 .بعد وفاته هبيكله
املتوكل يف  أنتقال عكلي لرفيقه هندي جسدي يعين هيكلي العظمي للمدرسة و نديرك 

 (3)تنفيذ الوصية.
البسيط احملب لوطنه املضحي يف سبيله حىت بعد وفاته  اإلنسانتصور لنا شخصية العكلي 

 فقد قرر ترك هيكله العظمي رغبة يف تعليم األجيال املستقبلية.
عكلي و منور حرسوا على القضية و ما فشلوش و يف النهاية جنحوا املعنيني ابألمر قبلوا 

آخر الوثيقة شاكرين املوقف الشجاع شاكرين املناضل عكلي ابهلدية. وردوا رمسيا على الطلب يف 
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 (1)التضحية. و اللي يهدي يف سبيل العلم
الضرورية اليت تفيد  اإلمكاانتيصور لنا علولة يف هذه اللوحة عجز قطاع التعليم يف توفري 

 العلم و تعمل على تنوير األجيال املستقبلية.
ث شخصيات أوهلما شخصية املنصور العامل اللوحة اخلامسة: تصور لنا هذه اللوحة ثال

 التقاعد . إىلالبسيط الذي أحيل 
 :القوال

 املسؤولرزم قشه املنصور ابلصمت و التبسيمة سرحوه يف تقاعد يريح من اخلدمة، قال له 
 التحميمة. ذلذمست ب و احلماء كاللي خارج من السخونبصحتك هتنيت من التع

 التبسيمةرزم قشه املنصور ابلصمت و "
 سرحوه يف تقاعد يريح من اخلدمة

 أوقف عند اآللة حريان حط عندها الرزمة
 (2)"و عنقها تقول بناهتم ذمة

 تصور لنا شخصية املنصور عالقة العامل البسيط آبلته و حبه لعمله.
البسيط الذي يرغب بتحقيق  اإلنسان الشخصية الثانية تتمثل يف شخصية جلول الفهاميي

 ماعية و ازدهار بالده و حتسن ظروف املعيشة.العدالة االجت
 :القوال

 متمين إخالصجلول الفهاميي كرمي يؤمن ابلكثري من العدالة االجتماعية حيب وطنه جبهد و 
يوقف  لقراينهبالده تنمى بسرعة و تزدهر فيها حياة األغلبية، جلول الفهاميي ماد يده ابستمرار 

عليه ضد الغبينة، دقيق يف السرية و ذكي يف اخلطة و حبزم وقت الشدة و يساهم بكل ما يقدر 
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 (1)لكن فيه ضعف عصيب يتقلق تتغلب عليه النرفزة يزعف و خيسرها.
الفهاميي عامل بسيط يعمل يف مستشفى  جلول يصور لنا القوال يف هذه اللوحة شخصية

 مبصلحة حفظ اجلثث.
احلق اللي يسبوين...عندهم احلق اللي  مانسواش أان متالبين اهلم...عندهم القوال : أان الفهاميي

 (2)مسمييين جلول الفضويل جلول الفهاميي املخلوق كان خدام مهين يف مصلحة حتميل املوتى.
 قطاع الصحة و الطب اجملاين. داخلميارس  اإلداري الذيتفضح لنا هذه الشخصية الفساد 

 : القوال
اجري على عقايبك اجري شفت  أنت اي جلول حالك ماحل واتبعاتك املصيبة خطوة خبطوة

وين يوصلوا العدالة االجتماعية و الطب اجملاين...ايه ...اجري...اجري صعيب جلول اي لطيف 
جتري ما صايب لوين الناس تسرق  أصبحتو الطبيب و ال عامل ها راك  إداريما يطلق حد ال 

جايبها  أنتليد و ، خضرة، سكر، قهوة كل ما يطيح على امالحفالدواء، اللحم كيسان، قرع، 
 (3)وراهم تنهي و تدابز يف الناس.

الشخصية الثالثة: تتمثل يف شخصية سكينة عاملة مبصنع لألحذية تصاب ابلشلل النصفي 
 املواد املستخدمة يف لصق األحذية. عنمن جراء تسمم انتج 

 القوال: 
 جوهرة املصنع سكينة املسكينة"

 زحفت خالص ما تقدر توقف على رجليها
 اللصيقة مها سباب البلية مسوم

 (4)."جوهرة املصنع سكينة املسكينة
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يصور لنا الكاتب يف هذه اللوحة معاانة العامل البسيط الذي يتعرض جلميع أنواع االستغالل 
 .املسؤولنيو يتحمل كل الضغوطات اليت متارس عليه من طرف 

 حضور القوال يف مسرحية اللثام: -6

 لشخصية برهوم ولد أيوب األصرم من طرف القوال: تبدأ مسرحية اللثام بتقدمي أويل
ارزيةأمه اته الفبرهوم احلجول ولد أيوب األصرم ازداد هدوا ثنني و ربعني عام ابلتقريب ولد

ما جاء املزيود للدنيا ما زغرتوا عليه ما شطحوا ابملناسبة   حني غابةكثيفةابلفجر يف الربيع داخل 
ولد أيوب األصرم خدم األرض  اخلجولبرهوم  ،مع بال لوحةبيه حد قرى يف اجلا يعيكرب بغري ما 

 (1)و سرح ابملعيز.
 يعرض لنا القوال شخصية برهوم ولد أيوب األصرم و الظروف املعيشية القاسية اليت حتيط به.

راجل الشريفة بنت غامن خيدم كعامل  اخلجوليعمل برهوم يف أحد معامل صنع الورق" برهوم 
 (2)."عشر سنني هاذومتأهل يف مصنع الورق دخل خيدم 

حمبوب برهوم احلشام ابلكثري يف الشريكة الوطنية رغم املصايب اللي تتسلط عليه، ساعة "
 (3)."يف العمل ما يتأخر ما يتغيب على اخلدمة يغشعلى ساعة ما 

اآللة  البكوش إبصالحهم الفياليل لعرج و  نينقابييطلب من برهوم بتحريض من ثالث 
 ابلتخريب. إثرهاالرئيسية للمعمل فيتهم 

 :برهوميقول 
راهم ميشوا يف الدعاية و نصنعها بغاوينالربمة الكبرية اللي تغسل و تعجن احللفة راها خاسرة "

 (4)."يقولوا برهوم ولد أيوب األصرم عفريت يف امليكانيك غري هو اللي يطيق يصنعها

                                 
 ,050، ص عبدالقادر علولة:الثالثية(1)

 .011ص  املصدر نفسه:(2)

 .016ص  املصدر نفسه :(3)

 .004ص  املصدر نفسه :(4)
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 : القوال
اتسكج ملا شاف  ما مسع الدقديق حنيبرهوم اخلجول ولد أيوب األصرم فتح الباب ابلرجفة "

حزم برهوم شرع ذرعيه و  األخري قبل برهوم بتصليح اآللة البكوش واقفني و يف لعرج والفياليل 
 (1)."الزرقةعنق اآللة حط عليها حنكه و كلمها حبنان قال هلا الليلة معول عليك ولد أيوب اي 

 إىلبرهوم و ينقل أثرها ينتهي برهوم من تصليح اآللة لكنه يفاجأ برجال األمن و جيدع أنف 
 :القوال يقولاملستشفى 

قعد برهوم اخلجول ولد أيوب األصرم أكثر من شهر يف املستشفى و الشريفة تعبت املسكينة  "
 (2)."كل يوم تديله املاكلة و الفاكية

املرور بشوارع املدينة فيكبله اخلجل و   إىلحياول تقدمي شكوى ضد املسريين و لكنه يضطر 
 اجلهات املعنية لتقدمي شكواه. إىلكأنه قام جبرمية و جياهد نفسه للوصول 

 (3)."خاف، خاف و انطلق جيري داير راسه يف القفة االصرمبرهوم اخلجول ولد أيوب "
 اجلهات املعنية لتقدمي شكواه لكنها مل تكرتث ألمره. إىليصل برهوم 

 :القوال
 ..عشية كلها و هو يسأل فيه كيفاشمع املفتش. االصرمتعب برهوم اخلجول ولد أيوب "

عندان و  عالش، شحال هنار واش...شكون صارحه و قال له الليلة نضيفوك...نشدوك تبات
 (4)."تهوم اي السي برهوملقاضي التحقيق م قدموكغدوى الصباح نشاء هللا ن

 جبرائم عديدة متهوم ابلتشويش اخليانة و التخريب داخل مصنع الورق.
مل يستطع برهوم الدفاع عن نفسه و أدخل السجن ألنه أصلح اآللة الرئيسية للمعمل و يف 

 السجن رأى كل أنواع الظلم و القهر و االضطهاد.

                                 
 .040ص  عبد القادر علولة :الثالثية،(1)

 .055ص  املصدر نفسه:(2)

 .611ص   املصدر نفسه:(3)

 .600ص املصدر نفسه: (4)
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 : القوال
جن...ما وجد حد عند الباب...قال املزية ندخل بعد شهور خرج برهوم ولد أيوب من الس"

عليهم غفلة بعد السجن وقع ما وقع لربهوم اخلجول ولد أيوب األصرم قعد شحال و هو يتصل 
يرجعوه خلدمته...تنقل من و من يف شحال من خدمة...خدم يف القطاع اخلاص عند شحال من 

 (1)."واحد و كل مرة يتطرد بغري سبة
ه يطري يف السماء يعلو مرة ويهبط أخرى، كأنه يسبح فوق رؤوس أحس برهوم اخلجول أن

 الناس بدت له املدينة غريبة و تراءت له صورة عجيبة كأنه فقد عقله.
.تالقى برهوم مع انس مثله انس دار ابلنهار و رىب الغوفالة..البرهوم امللثم عاد يتخىب يف "

 (2)."لبهم الشر و معدمتهم املصايب و عازهلم اجملتمعمتا
 إحدىنفسها أشباح املدينة االنعزال عن اجملتمع و العيش يف  أمستقرر برهوم مع مجاعته اليت 

موطن األموات ألنه  إىلاملقابر ألنه مل يعد جيد األمان يف اجملتمع الذي يعيش فيه فقرر االنتماء 
 أصبح يرى فيهم أهله و انسه.

من ورى أشباح املدينة و رجال الشرطة كثر الكالم على ولد أيوب و مجاعته انطلق البحث "
 (3)."قالوا آفة اجتماعية

 يف األخري مع مجاعته أشباح املدينة و يلقى عليهم القبض. عليهليعثر 
"راان حموطني عليكم ما عليكم غري خترجوا...و تسلموا نفوسكم نعرفوكم ابلواحد ...برهوم 

 (4)موسطاش لقرع و خرية شوربة"
اخلري املطلق و العدالة االجتماعية يف حني تصطدم هذه الشخصية جتسد لنا شخصية برهوم 

اإلداريني الذين يسعون جاهدين و و املسريين  ابلواقع املعيشي الذي جيسده أصحاب املؤسسات

                                 
 .600عبد القادر علولة : الثالثية:ص(1)

 .661ص  املصدر نفسه:(2)

 .660ص  املصدر نفسه :(3)

 .646ص  :املصدر نفسه(4)
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 العدالة. هذهللقضاء على 
مواصلة الكفاح من أجل بلوغ الغاية املنشودة و القضاء على مظاهر الفساد  إىلفربهوم يسعى 

 ستنزف خريات البالد وتسعى لتدمريها.اليت ت
 قوال يف مسرحياته الثالث األقوالميكن القول أن عبد القادر علولة اعتمد على توظيف ال

للرتاث  احلاملةو الشخصية ،العنصر األساسي و الرئيسي يف سرد احلكاية  ابعتبارهاألجواد، اللثام 
قوال كان حضوره واضحا و جليا يف الشعيب من حكاايت شعبية، أساطري، أمثال، أغاين، فال

ميهد لألحداث و يقدم الشخصيات و يعمل على الربط بني املشاهد عند االنتقال ،املسرحيات 
 بني لوحات كل مسرحية.

 اثنياً: توظيف األمثال الشعبية:

 مفهوم املثل الشعيب: -1
الفنون القولية الذي يعكس من خالله عادات وتقاليد اجملتمعات  أهميعترب املثل الشعيب من 

 كشف من خالله طبيعة العالقات بني أفراد اجملتمع.صادقة نوالشعوب، فاملثل مرآة 
وقد امتدت جذور املثل الشعيب منذ القدم إىل اليوم وتطورت إىل أن أخذت شكال فنياً وقالباً 

ل عرب األجيال هو إحدى وسائل التعبري بني أفراده يعكس خاصًا هبا، وأصبح هذا املوروث املتناق
 من خالله حياهتم والعالقات االجتماعية اليت تربطهم.

 املثل لغة: (أ

 هُ منها ِمْثلُه وَمثَ ُلُه كما يقال َشَبه« مثل»لسان العرب البن منظور عن معاين  معجم جاء يف"
مثلُه بطلب وشح عليه، واملثل مبعىن العربة  أي مسرتادةمبثله، وفالنة  مسرتادوَشبَ ُهُه وقوهلم فالن 

 (1)."واملثال واملقدار وهو من الشبه، واملثال القالب الذي يقدر على مثله
املثل الشيء الذي يضرب لشيء مثال فيجعل مثله، ومثل الشيء ابلشيء سواه وشبهه به "

                                 
 .100،101ص، (مثل)، مادة 0لسان العرب، مج:ابن منظور (1)
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 وجعله مثله وعلى مثاله.
التماثل وأصله من مثلت الشيء ابلشيء، إذا قدرته على قدره  عبدقال اخلليل: يقال هذا 

 (1)."ويكون متثيل الشيء ابلشيء تشبيها به
مثل يل َمثَ َلُه َوِمثْ ُلُه وَمِثيُلُه ومُمَاثَ َلُة وَمثََّل بِه شب ََّهُه، "وجاء يف كتاب أساس البالغة للزخمشري 

ره، فاملثل عند الزخمشري يف معىن الشبه أي ومَتََثل به وَمَثَل الشيء ابلشيْء سوي به وقدر تقدي
 (2)."تشبيه شيء بشيء آخر وأيضاً التسوية بني شيئني متشاهبني

وقد ورد ذكر األمثال يف القرآن الكرمي يف عدة آايت منها قوله تعاىل بعد بسم هللا الرمحن 
 اأْلَْمثَالَ  اّللَُّ  َوَيْضِربُ ﴿عاىلوقوله ت (3)﴾، َمَثل   ُكلِّ  ِمنْ  َهَذااْلُقْرآنِ  يف  َوَلَقْدَضَربْ َنالِلنَّاسِ ﴿الرحيم: 

 (4).﴾َشْيء َعِليم ِبُكلِّ  َواّللَُّ  لِلنَّاسِ 
والصفة ومجعه  والنظري للشبهاملثل لغة يف املثل  "وجاء يف قاموس حميط احمليط يف مادة مثل

أي صفة اجلنة اليت وعد هللا   ﴾؛مثل اجلنة اليت وعد املتقون﴿أمثال ومنه قوله تعاىل يف سورة الرعد:
 (5)."املتقون هبا

املثل مأخوذ من املثال، وهو قول سائر يشبه به حال الثاين ابألول واألصل فيه  "وقال املربد: 
أي « معناه أشبه الصورة املنتصبة، "وفالن أمثل من فالن فقوهلم مثل بني يديه، إذا انتصبه التشبيه،
 (6)."تص منه حبال األولقالقصاص لتشبيه حال امل، واملثال له من الفضل أشبه مبا

وقد عرّفها ابن عبد ربه يف كتابه العقد الفريد أبهنا وشي الكالم وجوهر اللفظ وحلي املعاين "
 الشعرواليت ختريهتا العرب، وقدمتها العجم، ونطق هبا كل زمان على كل لسان، فهي أبقى من 

                                 
 .103ص ،، مادة )مثل(ابن منظور :لسان العرب(1)

 .054، ص0554، 0، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط6أساس البالغة، حتقيق ابسل عيون السود، ج الزخمشري:(2)

 .45اآلية  سورة الزمر:(3)
 .45اآلية  سورة النور:(4)
 .44، ص 0554، (طابحة رايض الصلح، بريوت لبنان،) دقاموس حميط احمليط املطول للغة العربية، مكتبة  بطرس البستاين:(5)

 .444، ص 0541، 6، القاهرة، ط5إمساعيل بن محاد اجلوهري: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية حتقيق أمحد عبد الغفور العطار، ج(6)
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 (1)."أسري مثل قيلوأشرف من اخلطابة مل يسر شيء سريها وال عم عمومها حىت 
مثل كلمة تسوية، يقال هذا ِمثْ ُلُه َوَمثَ ُلُه كما يقال شبه وشبهه  "وجاء أيضا يف خمتار الصحاح:

 (2)."تحتنيواملثُل ما يضرب من األمثال، ومثُل الشيء أيضاً ابلف
 املثل اصطالحاً: (ب

قدميًا بتعريف املثل وكال كان له تعريفه اخلاص للمثل فقد  عرفه الفارايب لقد اهتم العرب 
اخلاصة من لفظ ومعناه حىت ابتذلوه فيما بينهم وانتفعوا به يف السراء و هو ما ترضاه العامة  "بقوله:

در... وتفرجوا به عن الكرب والكربة وهو من أبلغ احلكمة ألن لضراء، واستدروا به املمتع من الوا
يوضح الفارايب أبن املثل مشاع لدى عامة   (3)."ناس ال جيتمعون على انقص ومقصر يف اجلودةال

عن غريهم من اجملتمعات واملثل الشعيب  متيزهمة يالناس وأن للمثل دور فعال بني أفراد اجملتمع وخاص
يف مثل  قاليلقيل يف مناسبة معينة وأخذ  ،لفظه وإصابة معناه إجيازقول مأثور تظهر بالغته يف  "

 (4)."تلك املناسبة
ويعرف املثل أيضًا على أنه عبارة قصرية تلخص حداًث ماضيًا أو جتربة منتهية، وموقف "

اإلنسان من هذا احلدث أو هذه التجربة أنه لتعبري شعيب أيخذ شكل احلكمة اليت تبىن على جتربة 
 (5)."أو خربة مشرتكة

 اليت تلخص جتربة أو فكرة فلسفية.املثل الشعيب هو تلك األقوال املأثورة 
اللفظ وحسن  إبجيازأمحد أمني األمثال الشعبية أبهنا نوع من أنواع األدب ميتاز  وقد عرف"

املعىن ولطف التشبيه وجودة الكناية وال تكاد ختلو منه أمة من األمم، ومزية األمثال أهنا تنتج من  

                                 
 .4، ص0550، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 4يد الرتخيين، جالعقد الفريد، حتقيق عبد اجمل ابن عبد ربه:(1)

 .103، ص0554خمتار الصحاح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د ط  الرازي:(2)

، (دط)األمثال يف النثر العريب القدمي، مبقارنتها بنظائرها يف اآلداب السامية األخرى، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، مصر،  عبد اجمليد عابدين:(3)
 .4-6، ص0545

 .65، ص(دت)، (دط )موسوعة األمثال الشعبية، دراسة احتاد منشورات كتاب العرب، دمشق، مجال الطاهر وداليا الطاهر:(4)

 .400، ص0506دراسات يف الفلكلور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر  يد:أمحد أبو ز (5)
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 (1)."كل طبقات الشعب
فاملثل تقرير حلقيقة كائنة وحتديد حلدث معني سواء أكان ذلك نتاج جتربة حية أم تصويراً "

اجلارية  األحداثمن  اجلماعةاملثل تسجياًل ملوقف  ويعدملوقف عايشه اإلنسان، أم كان أحدوثة 
املختلفة أو احلاالت النفسية، أو أمناط سلوك األشخاص إزاء احلياة  ةاالجتماعيأو املواقف 

املواقف اليت تعرتيهم ومن مث فهو تسجيل لكل ذلك يف ذاكرة اجملتمع وهو كذلك تعبري عما جيب و 
 (2)."إنساينفعل أو سلوك  منأو ما ال ينبغي 

 وقد عرف العرب أنواعاً من األمثال نذكر منها:
هو قول سائر أو " "Proverb"وابالجنليزية"Proverbe" ابلفرنسيةالسائر:  املثل 1-2

مجلة متقطعة من كالم أرسلت لذاهتا وهي تنقل ممن وردت فيه إىل ما حياكيه يف معىن املعاين 
املثل مجلة من القول مفرتضة من أصلها أو مرسلة بذاهتا »أي معىن كان، حيث يقول املرزوقي 

ا، من غري فتتسم ابلقبول، وتشتهر ابلتداول فتنتقل عما وردت فيه إىل كل ما يصح قصده هب
إىل أشباهه من املعاين، فلذلك تضرب وأن تغيري يلحقها يف لفظها، وعما يوجه الظاهر 

ُجهلْت أسباهبا اليت خرجت عليها واستجيز من احلذف ومضارع ضرورات الشعر فيما ال 
 يستجاز يف سائر الكالم.

وهو  "Parable"وابإلجنليزية  "Parabole"املثل اخلرايف أو الرمزي: ابلفرنسية  1-2
احليواانت كقصص كليلة  ألسنةقصة بسيطة رمزية غالبا هلا مغزى أخالقي وقد تكون على 

مثل البعوضة مع النحلة حيث وقفت البعوضة »وهو ال يكاد يرى فيها  (3)."ودمنة البن املقفع
 هذه استمسكي فاين أريد أن أطري عنك أن تطري عنها فقالت هلا اي وأرادتلة عالية خنعلى 

وهذا املثل «  فقالت النخلة وهللا ما شعرت بك حني وقعت علي فكيف أشعر بطريانك عين

                                 
 15،ص 6106،  6ط، والتعابري املصرية مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،مصر أمحد أمني :قاموس العادات والتقاليد(1)

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه حممد جاد املوىل، علي حممد حيياوي، حممد  السيوطي:(2)
 .340-341، ص(دت)، (دط)، دار اجلليل، بريوت لبنان، 0أبو الفضل إبراهيم، ج

 .66، ص 6115، 6ريوت لبنان، طموسوعة األمثال الشعبية، دار نوبلس للنشر والتوزيع، ب إميل بديع يعقوب:(3)
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 (1)."املغرور والواثق من النفس لإلنسانيضرب 

ويعترب املثل الشعيب عنصرًا من عناصر األدب الشفاهي وميتد املثل الشعيب ليشمل كل "
اجملتمع وعاداته ألن املثل  أخالقجوانب احلياة، ونستطيع من خالل املثل الشعيب أن نتعرف على 

 (2)."الشعيب وليد البيئة اليت نشأ فيها
 ويتميز املثل بثالث خصائص أساسية واملتمثلة يف:

 صول اخلربة.حم: املثل خالصة التجارب و أوالً "
 اثنياً: املثل حيتوي على معىن يصيب التجربة والفكرة يف الصميم.

 (3)."ال البالغةاثلثا: املثل يتميز ابإلجياز ومج
واخلاصية األساسية هي اإلجياز فهي قليلة اللفظ كثرية املعاين وهي حتتوي على منط من "

ولذلك  أنفسهماألخالق وعلى فلسفة بل على فن احلياة، فإهنا تعرب عما تكنه الشعوب يف أعماق 
 التفكرييكاد يعرف قائلوها من بني هذه الشعوب مبجرد االطالع على مضموهنا وأسلوهبا وطريقة 

 (4)."فيها
من عناصر الرتاث الشعيب جيسد خالصة جتربة  اهام امما سبق ذكره نستنتج أن املثل عنصر 

عاشها اإلنسان، تتداوله عامة الناس وتستحسنه ويعرب عن الثقافة اخلاصة لكل شعب كما أنه 
 تميز ابإلجياز ومجال البالغة وإصابة املعىن يتناقله اخللف عن السلف.ي
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 الشعيب يف مسرحية األقوال:حضور املثل  -2
استخدم عبد القادر علولة بعض األمثال الشعبية اجلزائرية و قد كان حلضور هذه األمثال 
مدلوال رمزاي معينا أراد الكاتب من خالله توضيح فكرة معينة، و كذلك نقل صورة عن احلياة اليت  

رد يف اللوحة األوىل من لوحات كان يعيشها اجملتمع اجلزائري خالل فرتة ما بعد االستقالل فقد و 
املسرحية اليت تتناول شخصية قدور السائق، هذا العامل الذي ظل يزاول نشاطه كسائق عند 

عشرة سنة و يدافع عنه لدى العمال  مخسةصديقه سي الناصر مدير املؤسسة اليت يعمل هبا منذ 
لسائق من غفوته و يدرك الذين اهتموه ابالختالس و السرقة و التالعب حبقوقهم، يفيق قدور ا

 إىلحوا ضمريه فيسرع لتقدمي استقالته و ينظم ديقه مدير املؤسسة سي الناصر و يصحقيقة ص
أصدقائه العمال و يدافع عن حقوقهم و أحالمهم، لينكشف يف األخري سي الناصر فيطرد من 

 الشركة بفضل النضال العمايل.
من الشركة اي السي الناصر على  نستقيليقول قدور لصديقه مدير املؤسسة سي الناصر:" 

خاطر الطريق اىل خذهنا مع بعض حىت اليوم ما خترجش ملا نقول الطريق اىل خذانها يف احلق أان 
 (1)".طعام فوق غريخضرة"

لنا هذا املثل أن السي الناصر ال يهتم ملصاحل غريه و أن كل ما يهمه مصاحله  يوضحو 
يت تربطه بقدور و يوضح لنا هذا املثل أيضا الالمباالة و الشخصية حىت على حساب الصداقة ال

تعبريا عن كل فرد  إالالتهميش الذي يعاين منه قدور كل يوم داخل املؤسسة و ما شخصية قدور 
الذين ميلكون حق الكالم و السلطة و ما أراد توضيحه علولة  سؤولنياملجزائري يعاين من تسلط 

 اقع داخل املؤسسات االقتصادية.من خالل هذا املثل هو الفساد الو 
كما نلمس املثل الشعيب أيضا يف نفس اللوحة عندما كان قدور يتذكر األايم اليت كانت 

ما زلت شايف شكران ريب على  إذاجتمعه بسي الناصر، يقول قدور لصديقه يوم االستقالل 
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املعمل و دخلتين خندم  رأسشايف ملا تسميت على  إذارآكالسالمة و قلعنا كيف كيف...
ك...قلت يل ختلصنا من املعلمني و احلمد هلل هذا الشركة متاع الدولة اجلزائرية يعين متاع امع

و هذا  (1)"باليدين قفة أصبحناشطني السوق قلعوهم " نالشعب اجلزائري اخلدام...املنداتريكانوام
 هذهياة فاإلنسان عندما يفقد املثل يضرب على االنسان الذي يفقد أشياء غالية و هتمه يف احل

 .احلياة هذهء يشعر ابلالجدوى يف األشيا
يقول  إذ ماكما ورد املثل الشعيب أيضا يف اللوحة الثانية من لوحات املسرحية على لسان غش

" و هو حييلنا اىل املثل الشعيب اللي ما يقرا للزمان (2)عقوبة للزمان قاري كنتلصديقه محو" 
أبن حيسب حسااب لتقلبات الزمن و  اإلنسانجيي مكبوب و هذا املثل حيث عقوبة ما يعىي حىت 

هو حتذير للناس من تقلبات الدهر و حثهم على التبصر لعواقب األمور و على االدخار و توفري 
 .اإلنسانما ميكن ملواجهة ظروف الزمن اليت قد ال يتوقعها 

القاسية اليت كان يعيشها اجملتمع أراد علولة من خالل هذه األمثال أن يصور لنا الظروف 
اجلزائري يف تلك الفرتة و هذه األمثال اليت وردت على لسان شخصيات املسرحية عربت بصدق 

 عن معاانة اجملتمع اجلزائري.
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 حضور املثل الشعيب يف مسرحية األجواد: -1
املسرحية استخدم عبد القادر علولة بعض األمثال الشعبية اليت وردت على لسان شخصيات 

و من بني هذه األمثال املثل الشعيب الذي ورد على لسان احلارس يف اللوحة الثانية من لوحات 
 اتخذ اليوماملسرحية و اليت تعرض قصة احلبيب الربوحي، يقول احلارس وجد روحك اي الدجنال" 

زود يعرب عن ذلك أن امليربز لنا طبقة االقتصاد الزراعي، فاملزود (1)"العيد هنار املزود ماخذى
أبن تدبغ مث ختاط و  الضأنمجاعة أسست وجودها على النشاط الفالحي و هي تتخذ من جلود 

و كانت توضع هلا أهداب و تزينها السيدات برسوم من احلناء احلمراء ،متأل ابحلبوب أو بدقيقها 
 (2).ذ للنوم طوال و عرضا يف جدران الغرفة اليت كانت تتخ ةاللون و كانت تعلق يف أواتد مضروب

يضرب الربوحي احلبيب ضراب سو قد أراد احلارس من خالل هذا املثل أن يوضح لنا أبنه 
 املزود يوم العيد. ميألميأله ابلكدمات مثلما  ومربحا 

 إذانلمس املثل الشعيب أيضا على لسان الربوحي حلبيب و هو خياطب احلارس يقول الربوحي: 
 (3).« واملغزل اهلدرة زمان راه»للهوايش كيف ما قالو انس  مسحت أنت حتكي و أان مند املاكلة

" و يطلق هذا املثل على املرأة اليت يكون بيدها عمل و تتكلم، فعليها أن تعمل و تتكلم 
 (4)العمل". إمهالفليس من الالئق االهتمام ابلكالم و 

 اإلنسانيلهي  أبن الكالم قدلنا و قد أراد الربوحي حلبيب من خالل هذا املثل أن يوضح 
عن عمله لذلك ينصح احلبيب الربوحي من خالل هذا املثل االنسان اجلزائري ابجلد و العمل و 

 ترك األمور اليت قد تلهيه عن قضاء مصاحله.
كذلك نلمس املثل الشعيب يف اللوحة اليت تعرض لنا قصة جلول الفهاميي يف حوار مع عاملة 
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ضربوه بثلث أايم...صابوه مدخل كراطني للمرضى...قالوا له  ابملستشفى تقول العاملة:" يف الثانية
« (1)اشتكىو  سبقينو  بكىو  اضربين»قاهلم راك تبيع و تشري راك مدايرانطرابندو يف السبيطار

و هو مثل شعيب متداول يف أوساط اجملتمع اجلزائري و يضرب هذا املثل على كل من يقوم ابلظلم "
لم، فجلول أراد مساعدة املرضى يف   للشكوى على من ظأو أذية شخص آخر مث يذهب 

 املستشفى لكنه يتهم بسرقة كراطني األدوية.
الذي اإلداري عرب لنا علولة من خالل هذه األمثال اليت محلتها الشخصيات عن الفساد 

 ة.يسرى داخل قطاع الصح

 حضور املثل الشعيب يف مسرحية اللثام: -4
استخدمها علولة يف مسرحية اللثام املثل الشعيب الذي ورد على  من بني األمثال الشعبية اليت

هارب  وأنتوهنم فاخلري للجميع، امنك تع ايطلبو  لسان الشريفة زوجة برهوم تقول الشريفة: جايني
حيمل أكثر من معىن وعادة ما يطلق هذا وهذا املثل « (2)الرماد النارجابت»خايف  منهم... 

على الرجل الذكي الفطن لكنه ينجب أطفاال عدميي اإلرادة والرؤية ويضيعون كل ما تركه املثل 
والدهم من تراث سواء مادي أو معنوي، وهذا املثل ينطبق على الواقع الذي تعيشه اجلزائر، فبعد 

افظ خذت اجلزائر استقالهلا ابلنار والدم مل ترتك هذه النار إال الرماد، فجيل االستقالل مل حيأأن 
على هذه الرتكة وأصبح كل شخص يسعى لتحقيق مصاحله ومكاسبه الشخصية وهذا ما أراد 

 علولة توضيحه من خالل هذا املثل.
ل: الفائدة ولد أيوب والشريفة اأيضا الذي ورد على لسان القو  املثل الشعيبكما نلمس 

 وعام يصك عام»عايشني حامدين ريب  مع بعض املصايب يستخطويف هذا  قابضعايشني هذا 
يث العام الذي وهذا املثل يوضح لنا الظروف القاسية اليت يعيشها أيوب ولد األصرم حب(3)« يصفع
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مير عليه يكون أسوء من العام الذي يليه، وما شخصية أيوب ولد األصرم إال تعبريًا عن حال 
 وأوضاع اجملتمع اجلزائري والظروف القاسية اليت كان يعيشها.

أيضًا على لسان أحد الشخصيات اليت قابلها برهوم يف السجن يقول  املثلكما نلمس 
كل يوم يدخلوا عليه   (1)«يسري السري ادهن»والو عنده املال  كاملليك ما خاصوالسجني: راه  

أييت  عندئذ،للحصول على الشيء كما يقال يف الرشوة  اهلدااييقال يف تقدمي "القفة، وهذا املثل 
ل عرضه هبا ويف كلتا احلالتني فإن هذا املثل يصور واقعا منحطًا وهو يف يف سياق التعريف مبن ان

 احلقيقة مقطع من رابعية للشيخ عبد الرمحن اجملذوب الشاعر امللحون املغريب حيث يقول:
 وبه ترطاب اخلرارة   ادهن السري يسر               

 (2)."جتيب الطري                 من ابب سوس لتازة النقبة
 النقبة بفتح النون أي اللقطة وسوس واتزة مدينتان مغربيتان.و 

وتسيري  ساد احلاصل داخل املؤسسات العامةوقد أراد علولة من خالل هذا املثل أن ينقل لنا الف
املصاحل عن طريق الرشوة وتعترب  الرشوة اجلرمية القذرة والوجه القبيح للفساد اإلداري وعلى الرغم  

التباين يف حجم الرشاوي وتشعب أطرافها، إال أن القاسم املشرتك بينها هو حتقيق املصلحة  من
الشخصية على حساب املصلحة العامة، فعلولة أراد فضح الفساد الذي ميارس داخل املؤسسات 

 على حساب املواطن اجلزائري الضعيف. ؤولنياملسالعامة من طرف 
مسرحيات علولة قد عرب عن احلياة الشعبية البسيطة اليت وما ميكن قوله أن املثل الشعيب يف 

أيضا األبعاد الفكرية اليت محلتها شخصيات كل مسرحية كما  ورصد لنااجملتمع اجلزائري  هايعيش
 إيضاحوضح  لنا أيضا العالقات االجتماعية اليت تربطهم  كما أدى املثل الشعيب دورًا أساسيا يف 

 .يتبناها الكاتب وااليدولوجيا اليتيضا املضامني واألفكار والرؤى األفكار املسرحية ونقل لنا أ
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 اثلثا: توظيف العادات و التقاليد:

 مفهوم العادات و التقاليد: -1

أهم عناصر الرتاث الشعيب فهي تشكل ظاهرة أساسية من  إحدىتشكل العادات و التقاليد 
، وتظهر العادات و التقاليد يف العالقات اليت تربط أفراد اجلماعة ببعضهم اإلنسانيةظواهر احلياة 

و العادات و التقاليد ظواهر سائدة لدى كل اجملتمعات سواء أكانت متحضرة أم بدائية، ألهنا ،
 جتسد روح اجلماعة و تربز مدى متاسكهم و حفاظهم على هويتهم.

وفق  اإلنساينلمجتمعات املختلفة السلوك " يصف كثري من األنثروبولوجيني عند دراستهم ل
" و System" و النظام أو النسق"Tradition" و التقليد"Custonثالث مصطلحات هي:" العادة 

سلوك متعلم و ليست متوارثة تواراث بيولوجيا مبعىن أن العادة مكتسبة و ميكن  إالالعادة ما هي 
تعلمها من اجلماعات األولية اليت تنسب إليها، و من األمثلة عن العادة تناول بعض األطعمة 
ابلنسبة للجماعات و الشعوب، و أيضا حتية العلم، طريقة قيادة السيارات يف الطرق العامة و 

 (1)."نا و يساراالسري هبا ميي
ما  إذا" و Cultural traits" و العادات قد تصبح نظرا لتأدية أمناط سلوكها مسات ثقافية" 

" و العادات Bleyas- Culture comزادت عمومية فإهنا تصبح يف النهاية الكل الثقايف املعقد  " 
أخرى سواء  إىلعادات  قد ينتقل من اإلنساناستخدامها احملدود مبعىن أن  هلاتعد حداث طبيعيا و 

 (2)وحدة اجتماعية أخرى". إىلداخل الوحدة االجتماعية اليت يعيش فيها أويف حالة انتقاله 
و العادة هي صورة من صور السلوك االجتماعي استمرت فرتة طويلة من الزمان و استقرت يف 

جلمعية أساليب حد ما بصبغة رمسية، و العادات ا إىلجمتمع معني و أصبحت تقليدية و اصطبغت 
للفكر و العمل ترتبط جبماعة فرعية أو ابجملتمع أبسره، فالعادة ما اعتاد الناس على القيام به من 
السلوك يف خمتلف األحوال و منذ فرتة طويلة من الزمان، و هي سلوك متوقع يف الظرف احملدد و 
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 (1)."هو ليس سلوكا مستحداث و ليس فرداي و العادة تتضمن أيضا التكرار
 إالمبعىن أهنا ال ميكن أن تتكون و متارس  ة اجتماعية متثل أسلواب اجتماعياو العادات هي ظاهر 

و من أمثلة العادات اليت توضح األسلوب "ابحلياة يف اجملتمع و التفاعل مع أفراده و مجاعاته، 
ناسبات برقيات التهنئة يف امل إرسالاالجتماعي يف التصرف عادات التحية، تقدمي اهلدااي أو 

احلفالت  إقامةمثواهم األخري و  إىلالسارة، طرق اخلطبة و الزواج و تربية الصغار تشييع األموات 
 (2)يف املناسبات املختلفة".

و العادات تتوارثها األجيال نظرا ألهنا مرغوبة و حمدودة" و هي تتضمن معتقدا معينا أبهنا 
أهنا البد أن متارس و أن حتمل صفات  تشبع حاجة لدى أعضائها و تتسم ببعض الصفات منها

للمرء منذ نعومة أظافره و هي ختتلف  تلقنالشعب و مالحمه و تنمو بطريقة ال شعورية نظرا ألهنا 
فبعضها ملزمة و البعض اآلخر منها اختياري، و لكن هذا ال يعين أهنا اثبتة بل  إلزامهايف درجة 

ختتلف من جمتمع آلخر و ختتلف داخل اجملتمع تتطور مبا يتمشى و طبيعة اجملتمع و هي نسبية 
نفسه ابختالف الزمان و املكان كما أهنا قد تساهم يف خلق القوانني االجتماعية و هي قوة 

 (3)االجتماعي". الرضامعيارية مبعىن أن خرقها يقابل بعدم 
رة يتضح من خالل هذه التعريفات أن العادات تنتج عن طريق التعود و املمارسة و هي ظاه

ى على التكيف مع حميطه و تعمل عل اإلنسانجندها عند كل الشعوب تساعد  اإلنسانمن صنع 
 ل عليهم تنظيم و ترتيب حياهتم.ربط العالقات بني األفراد لتسه

و  Kroeber" كروبر"اليت يرى  Tradition" أما املصطلح الثاين فهو التقاليد 
أهنا تشرتك مع العادات يف أهنما أجزاء من املرياث   Chdeklnckhohnن"كالهو كاليد "

                                 
، 6110، 0عزام أبو احلمام الطور: الفولكلور، الرتاث الشعيب املوضوعات األساليب املناهج، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط(1)

 .15ص 

 .44فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان: دراسات يف الرتاث الشعيب، ص (2)

 : الصفحة نفسها.نفسهاملرجع (3)
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 (1)تصبح تقليد". فإهناكانت هلا جذورا متتد يف املاضي   إذااالجتماعي...و أن العادات 
املستقبل... و  إىلاحلاضر  إىل" و التقاليد هي عادات مقتبسة اقتباسا رأسيا أي من املاضي 

. و لذلك كان أصعب دور كلف به األنبياء املرسلون يزيد التقاليد قوة أن آابءان يتمسكون هبا..
 (2)تغيري عادات القوم املتوارثة أي تقاليدهم"

" عادات العرب أو تقاليدهم هو السلوك املتوارث القائم على فكرة مرتبطة ابلثقافة العامة وهي 
على عادات غري معروفة األصل و ال من صاحبها و تظل هذه العادات أو التقاليد ذات سلطة 

النفوس و العقول ال ينفك الفرد ميارسها دون أن يناقشها ألهنا مرتبطة مبفهوم استمر يف وجدان 
اجلماعة، مث أتخذ هذه العادة يف التحول أو التغري أو االنقراض تبعا خلروج اجملتمع نفسه من حالة 

ملكانية املنغلقة، و خارج الدائرة ا إىلحالة االحتكاك ابجملتمعات األخرى، أو النزوح  إىلالسكون 
 (3)أدهبم و قد تضيع من األذهان". إىلقد تتسلل هذه العادات 

و هي حقيقة  اإلنسانية" و العادات و التقاليد ظاهرة أساسية من ظواهر احلياة االجتماعية 
أصلية من حقائق الوجود االجتماعي نصادفها يف كل جمتمع تؤدي الكثري من الوظائف 

 (4)د الشعوب البدائية كما عند الشعوب املتقدمة"االجتماعية اهلامة عن
عند دراستهم للعادات االجتماعية و التقاليد  األنثربولوجيني" و يرجع اهتمام االجتماعيني و 

أهنا تساعد يف تكوين أمناط األفعال و مناذج األفكار و هذا جيعلهم يدرسون دائما احلياة  إىل
طية و كذا األمناط الثقافية اليت ميكن مشاهدهتا يف األفعال اليومية و القواعد املستخدمة بطريقة من

 (5)املتكررة اليت متيز الكل الثقايف".
و بني العادات  habitsمالحظته وجود اختالف واضح بني العادات الفردية  جيدرو مما 

                                 
 .050ص  املرجع السابق:(1)

 .00عبد احلميد بوساحة: املوروث الشعيب يف رواايت عبد احلميد بن هدوقة، ص (2)

 .53، ص 6115وفاء مطاوع: املوروث الشعيب يف الرتاث الشعري يف العصر العباسي األول، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، (3)

ليمنية، دراسة يف التفاعل النصي، إصدارات وزارة الثقافة و السياحة، صنعاء، اليمن، ابراهيم أبو طالب: املورواثت الشعبية القصصية يف الرواية ا(4)
 .31، ص 6113

 .050ينظر فاروق أمحد مصطفى و مرفت العشماوي عثمان: دراسات يف الرتاث الشعيب، ص  (5)
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االجتماعية و التقاليد فالعادة الفردية سلوك فردي و مظاهره فردية شخصية أما العادات 
االجتماعية و التقاليد فمظاهرها اجتماعية و متثل أسلواب اجتماعيا مبعىن أنه ال ميكن أن تتكون و 

متتاز العادات و  يف جمتمع أو مجاعة و من خالل التفاعل مع أعضاء هذا اجملتمع و إالمتارس 
التقاليد بقدرهتا و قوهتا املعيارية فهي تتطلب دائما امتثاال مجاعيا و قبوال و موافقة اجتماعية قد 

آخر   إىلحد الطاعة املطلقة، و ختتلف العادات و التقاليد من جمتمع  إىلتصل يف بعض األحيان 
 (1)كما أهنا تتغري بتغري الزمن".

بني العادات الفردية و العادات االجتماعية فالعادة الفردية  يتضح أن هناك اختالفا واضحا
املتكررة لكنها تعترب عادات خاصة  السلوكاتتعترب سلوكا مييز شخصا معينا ألن هناك بعض 

 تشرتك فيها أفراد اجلماعة احملددة. تسلوكياابلفرد، أما العادات االجتماعية فهي 

 أمهية العادات و التقاليد: -2
عليه طبيعته كانسان أن يقيم صرحا من  حتتمنع للعادات و التقاليد حيث هو صا اإلنسان

هذا هي الشعور  إىلوسيلته  إنو "دعائم اجملتمع  يإمنا يرسيفعل هذا  إذالعادات و التقاليد، و هو 
و القوة اخلفية وراء احملاكاة و يف كل مجاعة من اجلماعات تنشأ طائفة من  اإلشباع إىلابحلاجة 

و الطرق يزاوهلا األفراد لتنظيم أحواهلم و التعبري عن أفكارهم،  اإلجراءاتاألفعال و املمارسات و 
و من تكرار هذه األفعال اليت حتقق  إليهاوما جيول يف مشاعرهم و لتحقيق الغاايت اليت يسعون 

راضهم و أفعاهلم تصبح هذه األفعال عادات أصلية و أعرافا يعتزون هبا، و عندما ترتسب هلم أغ
هذه األعراف يف شعور اجلماعة و ترتسخ يف عقول األفراد تصبح ملزمة يرتكز عليها استقرار 

 (2)."اجملتمع
وقد بني احلق سبحانه وتعاىل مدى متسك العرب قبل اإلسالم ابلعادات والتقاليد وعاب عليهم 

                                 
 .054املرجع السابق : ص (1)

العادات الشعبية الفلسطينية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة  ماهر فؤاد أبو زر: أخطاء عقائدية يف األمثال و الرتاكيب و(2)
 .43، ص 6113زايد السمريي، اجلامعة اإلسالمية غزة كلية أصول الدين قسم العقيدة اإلسالمية، غزة،  جابراإلسالمية، إشراف 
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اّللَُّ  َماأَنْ َزل تَ َعاَلْواِإىَل  هَلُمْ  َوِإَذاِقيلَ ﴿:بعد بسم هللا الرمحن الرحيمتباعاً أعمى فقال إتباعهم  آلابئهم إ ََ 
آاَبُؤُهمْ  آاَبَءاَنَأَوَلوَْكان هِ قَاُلواَحْسبُ َناَماَوَجْداَنَعَليْ  الرَُّسولِ  َوِإىَل  ًئاَواَليَ ْهَتُدونَ  اَليَ ْعَلُمونَ  ََ  (1).﴾َشي ْ

قَ ْبِلكَ  َماَأْرَسْلَناِمن وََكَذِلكَ ﴿:أيضاً  وقال قَالَ  قَ ْريَة ِمن يف  َْ َنِذير ِإالَّ َوَجْداَنآاَبَءاَنَعَلى َْ َرُفوَهاِإانَّ  ُمت ْ
َعَلى  (2)﴾ُمْقَتُدونَ  آاَثرِِهمْ  أُمَّة َوِإانَّ

ويعترب الكثري من أنصار احلداثة والتحديث أن العادات والتقاليد من األمور اليت جيب القضاء "
عليها بل ويصفوهنا بصفة البالية، والتقاليد املتخلفة ويؤكدون أن اجملتمع لن يتقدم إذا حافظ على 

التخلف يف عاداته وتقاليده كما هي دون تغيري وأن هذه العادات والتقاليد أحد أهم أسباب 
اجملتمع، وأنه إذا أريد هلذا اجملتمع أن يسري يف ركب احلضارة والتمدن والتنمية فإنه جيب عليه 

 (3)."التخلص من عاداته وتقاليده البالية أوالً على حد زعمهم
الميكن فهم العادات الشعبية فهما كامال إال إذا نظران إليها بوصفها تعبريا عن واقع اجتماعي ف"

وانعكاسا لروح الشعوب واألمم، ولعل مراسيم الوالدة والزواج واألعياد واملناسبات  وإنساين،
 (4)."ضمن العادات والتقاليد الشعبية تندرجوالعالقات األسرية كلها 

لذلك ينبغي  علينا أن ال ننظر إىل املاضي نظرة قاصرة ونعتربه سببا يف ختلف اجملتمع، ألن ما 
ألمة وحضارهتا، لذلك ال ينبغي أن تكون لنا قطيعة مباضينا وننصهر ورثناه عن أسالفنا هو روح ا

يف ثقافات غريان ، وننسى ثقافتنا فاملاضي يبقى دائمًا عماداً للمستقبل مهما كان حيمل من ثقافة 
 ابلية فهي تشكل روح األمة وقداستها.

 

                                 
 .015سورة املائدة: اآلية (1)
 .60سورة الزخرف: اآلية (2)

 . 43زر :أخطاء عقائدية يف األمثال والرتاكيب والعادات الشعبية الفلسطينية ،ص ماهر فؤاد أبو(3)

،  تيايبية عبد الوهاب: توظيف الرتاث يف مسرح سعد هللا ونوس، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف األدب العريب احلديث، إشراف جاب هللا(4)
 .50كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، د ت، ص



 

 

00 

 

 العادات والتقاليد يف مسرحية األقوال: -3

ل مسرحية األقوال بعض العادات والتقاليد اليت ميزت اجملتمع صور لنا عبد القادر علولة من خال
اجلزائري وعربت عن متاسك أفراده وارتباطهم الوثيق ابلقيم اليت ورثوها عن أجدادهم ومن بني تلك 

 العادات املوظفة:
 :عادات الوالدة 

حيث صور لنا جمموعة من  اجتماعية وظفها علولة  يف مسرحيته عادة تعترب طقوس الوالدة 
 العناصر الشعبية املتعلقة هبذه الطقوس.

وقد رصد لنا علولة طقوس الوالدة ووضح لنا أبن اإلنسان  الشعيب يهتم ابإلعداد  للوضع من 
احتفاال هبذه املناسبة، كذلك  وليمةالناحية املادية وذلك بتخزين ما أمكن من املواد الغذائية إلقامة 

هلذه املناسبة نظرًا للظروف  تتحضرلمولود اجلديد إال أن شخوص املسرحية مل حتضري األلبسة ل
ابلضمار  يف الليلدخلت  »ا وهذا ما جسدته املسرحية يف قول هشام وهنيعيش واالقاسية اليت كان

يف الدار وجدان القش للمزيود، ولكن ال  شوأان خنمم يف بدرة املسكينة فلس مثقوب ما عندان 
 مار وأان نطلع وهنبط حني ما عتبتالدار... دخلت للدار بذاك الض وال سكر يف قهوة وال مسيد

 .(1)«انضت النساء تزغرت أحوجي بدرة زيدت شاعلة يف احلوش شفت االضواو
خرجلي محو اجلار وبقى يزقي علي...املرأة زيدت على الثالثة وعشرة قاموا بيها النساء... ما "

 ملا... تةخنرج نبحث عليك حىت جابوا الطبسي نتاع التقنجيت نغسل وجهي ونلبس حواجيي ابش 
 (2)."منه الكبش، جابوه ذحبوه وسلخوه وبداويطيبو صبتوليت للدار 

هذا هو مين اللي دخلت وأان ال هي نصب يف اآلاتي ونشد على الناس الشي اللي جييبوا  أيو"
وا اليوم: مسيد.. فيه... اللي ماجابش جاب رطل قهوة وكيلو سكر عمال املنجم قاع كب

                                 
 .30القادر علولة الثالثية: ص عبد (1)

 املصدر نفسه: الصفحة نفسها.(2)
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 (1)."... قهوة مطحونة سكر... مسن...أاتي...صابون كل خري وكل مخريحنةفرينة...
متاسك أفراد اجملتمع اجلزائري والوقوف إىل جانب  مدىلقد صور لنا علولة من خالل هذا املشهد 

م سارعوا إىل بعضهم البعض أثناء احملن على الرغم من الظروف القاسية اليت كانوا يعيشوهنا إال أهن
 غشام وهذا يربز مدى ارتباط أفراد اجملتمع اجلزائري بعاداهتم وتقاليدهم.زوجة صديقهم مساعدة 

كما صور لنا علولة بعض العادات اليت كانت سائدة لدى اجملتمع اجلزائري وهي الزواج أببناء العم 
وهذه العادة كانت شائعة   (2)"ميضيعوش العمخوااتتك يرفدوهم  والد"مسعود  البنه غشام ليقو 

أمرا مستحبا وميسرا ضماان للمعرفة  بني أفراد اجملتمع اجلزائري فالزواج بني األقارب واملعارف كان
كذلك جند املثل الذي « زيتنا يف دقيقنا»وكانوا يرددون املثل الشائع املستوايتابألصل وتقارب 

فاجلزء الثاين من « دايره وبنت العم ولوابيرةخذ طريق العافية ولو "هذه العادة يف قوهلم  معيتناسب 
الزواج من القريبة، فصاحب املثل يرى أهنا أفضل من األجنبية ولو كانت ابئرة  حتبيذاملثل يقال يف 

ومل خيطبها أحد ألهنا حتفظ عرض زوجها وماله ونسبه الذي هو عرضها وماهلا ونسبها أما الزواج 
 (3)."من البعيدة فقد يصلح وقد ال يصلح

 العادات والتقاليد يف مسرحية األجواد: -4
نقل لنا عبد القادر علولة يف مسرحية األجواد ظاهرة اجتماعية ميزت الفرد اجلزائري وعربت عن 

 .الشعبيةمدى متسكه بعاداته وتقاليده وارتباطه جبذوره 
 :ظاهرة الوعدة 

الوعدة مشتقة من الفعل وعد مبعىن تعهد بشيء ما أي أخذ على عاتقه هذا األمر الذي عزم "
ويل من األولياء أو التابعني لطريقته  ساللةعليه، وهي عبارة عن احتفال ديين يقوم به أبناء وأحفاد 

 .قصد التربك 

                                 
 30عبد القادر علولة : (1)
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بية، فهي إرادة والوعدة بكل ما حتمل من معان ما هي إال استمرار للعادات والتقاليد الشع
بدينه،  ومتسكهللعادات والتقاليد كما أهنا تعكس ارتباطه بثقافته  االعتبارمجاعية تسعى إىل إعادة 

روحانية مستمدة من اعتقادهم يف الويل حيًا وميتًا ومتثل شيئا ُمقدساً  هالةوعند اجلزائريني أتخذ 
ىل هللا وجعل الويل هو الواسطة كرفع وممارسة طقوسية هدفها التكفري عن اخلطااي بواسطة التوسل إ

العني أو الظلم أو جللب الربكة واخلري ألن هذا املقدس كظاهرة اجتماعية فهو حمكوم ابلدالالت 
 والرموز اليت تتشكل بفعل املخيلة االجتماعية.

ة ارتبطت ابلرتاث الشعيب، وهي ظاهرة عامة جتماعية والدينية وهي عبادللوعدة داللتها اال إن
ها اجملتمع املغاريب عامة واجلزائري خاصة وقد انتشرت يف القرى واملدن حيث عمل الناس على عرف

فدميومة هذه الظاهرة ترتبط ارتباطًا وثيقا ابلواقع  إقامتهاإحيائها يف مواسم معينة واستمروا يف 
 (1)."االجتماعي للناس

بدورها متثل جزءا من نظام الدين وتعترب ظاهرة الوعدة جزءا من املمارسة الشعبية الدينية وهي "
يف ثقافة اجملتمع اجلزائري، إن أهم ما مييز ظاهرة الوعدة أهنا جتذرت يف السلوك االجتماعي واجملال 

شكل ال شعوري بوهو يتم  ،االجتماعي وأنساقه الثقافيةسلوك البكل  أداءهاالشعيب لقد أصبح 
 معقوليته.أي بشكل ال يستدعي تفكرياً حول مغزاه أو مدى 

وظاهرة الوعدة عادة من هذه العادات اليت ارتبطت ابلرتاث الشعيب وهي يف الواقع ظاهرة عامة 
عرفها اجملتمع اجلزائري على اختالف تسميتها من منطقة ألخرى، وقد انتشرت هذه الظاهرة يف 

 وقد جاء  (2)."القرى واملدن حيث عمل الناس على إحيائها يف مواسم معينة واستمروا يف إقامتها
توظيف ظاهرة الوعدة يف املسرحية يف اللوحة الثانية من لوحاهتا واليت تتناول قصة احلبيب الربوحي 
بينما كان يطعم حيواانت احلديقة يلقي عليه حارس احلديقة القبض يقول احلارس: نعم احلمد 

                                 
 عبد القادر فيطس: ظاهرة الوعدة الشعبية يف اجلزائر بني االعتقاد واملمارسة الساعة .(1)
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 حممد مكحلي :قراءة أنثربولوجية لظاهرة الوعدة يف الغرب اجلزائري.(2)

 .http:/www.aranthopos.com    6101أفريل  65يوم  04.11الساعة 

http://www.follculturebz.org/ar/index


 

 

41 

 

 (1)"خنرج وعدة هاراان لقفناك اي الزعيم اليومهلل... 
أبن خيرج الوعدة بعد أن أمسك ابحلبيب الربوحي الذي يتهم أبنه  فحارس احلديقة تعهد

 جاسوس وخمرب وخدام لصاحل اإلمربايلية.
 لنا هذه العادة مدى متسك اإلنسان اجلزائري وارتباطه بعاداته وتقاليده. تربز

يف حد ذاته ينقل لنا عادة ميزت اإلنسان العريب القدمي وهي « األجواد»ولعل عنوان مسرحية 
الرماد  هذه العادة بكثري  نكينويف ثقافتنا العربية أصبحنا  إنناكرم فاألجواد تعين الُكرماء حىت ال

 داللة على الكرم.
فعلولة أراد أن ينقل لنا بعض املظاهر والعادات اليت بقيت متيز اإلنسان العريب بصفة عامة 

ينحدرون من أوساط اجلزائري بصفة خاصة فعلى الرغم من أن شخصيات املسرحية  واإلنسان
شعبية يسودها الفقر واالضطهاد إال أهنم مل يتخلوا عن عاداهتم وتقاليدهم اليت ورثوها عن أجدادهم 

 وبقيت لصيقة هبم فعربت بصدق عن مدى متسكهم هبذه العادات وجتذرها يف أرواحهم وعقوهلم.
  

                                 
 .45عبد القادر علولة الثالثية: ص (1)
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 العادات والتقاليد يف مسرحية اللثام: -5

العادات والتقاليد اليت ميزت اجملتمع اجلزائري ومن بني هذه جسدت لنا مسرحية اللثام بعض 
 العادات:
 :إخراج املعروف 

يعترب إخراج املعروف عادة اجتماعية سائدة لدى اجملتمع اجلزائري كانت متيزه قدميًا وال زالت 
شائعة حىت اآلن وهذه العادة تعرب عن معتقد كان يؤمن به الفرد اجلزائري عندما يتطري من شيء 

 ماال أو غري فيخرج صدقة أو ما يعرف "ابملعروف" سواء كانيف احلياة أو حيلم حلمًا ُمزعجاً، 
إىل هللا عز وجل كي يرفع عنه األذى ويبعد عنه أهل السوء وقد جتسدت هذه  بهذلك يتودد 

 ملا» املرضى الذي كان مع برهوم يف املستشفى عندما جذع أنفه  أحدالظاهرة يف املسرحية يف قول 
املرضى وشجعوه اللي قالوا املستشفى ودعوه  منجاء خارج برهوم اخلجول ولد أيوب األصرم 

 (1)."أخدعهم كيما خدعوك... واللي قال له "خرج معروف خيرج فيهم ريب
يبذلون املعروف ويتسابقون إليه ويتنافسون فيه ويتواصلون فيما  ببعيد ولقد كان الناس ليس"

واملطلوب من اجملتمع اليوم يف مقابل هذا « كل معروف صدقة» بينهم حىت قال عليه السالم: 
 (2)."الوضع الذي نعيش فيه أن يتعاملوا معه إبجيابية وفاعلية وأن يبادروا بفعل اخلري وبذل املعروف

ن خالل مسرحياته الثالث بعض العادات والتقاليد اليت ميزت اجملتمع اجلزائري لقد قدم لنا علولة م
 وعاداته.عن صراع الفرد اجلزائري بني ماضيه وحاضره ومتسكه بقيمه وعربت 

                                 
 051ص، القادرعلولة:الثالثيةدعب(1)

 انصر بن سليمان العمر: حىت ال ينقطع املعروف بني الناس.(2)
 .www.almoslim.net/mode/110711  6101أفريل  65يوم  04.41الساعة 
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 ،األجواد ،اجلزائري األقوالمتحورت هذه الدراسة حول توظيف الرتاث الشعيب يف املسرح 
 أمنوذجا ، وبعد البحث واالستقصاء خلصت إىل عدة نتائج أمهها : اللثام لعبد القادر علولة

  لقد شكل الرتاث الشعيب يف مسرح علولة العنصر األساسي يف مسرحياته وقد اختذ من
 .منطلقا لتأصيل املسرح اجلزائريهذا الرتاث 

  اختار عبد القادر علولة شخصيات مسرحياته من الطبقة الكادحة ، ورصد لنا
 مهومهاومشاكلها بغية تقريبها من الواقع املعيشي .

 .استعمل علولة اللغة العامية الدارجة واألسلوب البسيط قصد التقرب أكثر من اجلمهور 
 االستعمار الفرنسي يف نشر رسالة توعوية تثقيفية  سامهت احللقة الشعبية خالل فرتة

اهلدف منها نبذ االستعمار الفرنسي يف اجلزائر ، وقد استخدمها علولة يف تقريب اجلمهور أكثر 
من العرض املسرحي وإشراكه يف اللعبة املسرحية ، فلم يعد اجلمهور متفرجا فحسب وإمنا مشاركا 

 يف احلدث .
  بفضل ذكائه وإحساسه ابلطبقة الشعبية الفقرية أن ينزل إىل استطاع عبد القادر علولة

 مستواها ويرصد مهومها ومشاكلها وخياطبها بلغة شعبية بسيطة يفهمها اجلميع 
 يف  شرتاكي الذي ممن به وسجسد ذل  أراد علولة من خالل مسرحياته توضيح الفكر اال

لنظام الرأمسايل ( واملمثلة يف فئة مسرحياته من خالل الصراع الطبقي بني الفئة الربجوازية )ا
 وأرابب السلطة والفئة العمالية الكادحة )النظام االشرتاكي ( املسؤولني
 فهو الراوي واملعلق على األحداث  ،مسرحيات علولة الشخصية الرئيسية يعترب القوال يف

 واملقدم للشخصيات .
  خالل عروضه املسرحية اليت لقد أخذ علولة على عاتقه معاجلة مهوم اجلماهري الشعبية من

 تفضح واقع اجملتمع اجلزائري وما يعانيه من ظلم وقمع .
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  أدرك علولة أن وصوله إىل العاملية هو احمللية اليت تنزل إىل الشعب وتعرب عن مماله
وأحالمه ، وقد ساهم الرتاث يف نشر رسالة املسرح السامية وتوجيه اجلمهور إىل قيمة املسرح 

 .ومكانته الفنية 
  يعتمد لغة احلكي املسرد املقدمة من طرف القوال ومل يف مسرحياته على اعتمد علولة  
 على لغة احلوار املسرحى . كثريا
  لقد شكل الرتاث مصدر إبداع العديد من الكتاب اجلزائريني ابتداء من أول كاتب أرخ

يف شخصية" جحا لنشأة املسرح اجلزائري وهو ساليل علي وتوظيفه لشخصية تراثية واملتمثلة 
 "وصوال إىل كاتبنا عبد القادر علولة .

كانت هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل دراسيت هلذا املوضوع ، وممل أن تفتح 
 لباحثني من بعدي للوقوف عند أهم النقاط اليت مل تطرق بعد .  اهذه الدراسة مفاق
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 ملخص مسرحية األقوال:
هي مسرحية اجتماعية من ثالث لوحات، تتناول يف مضموهنا قضية العمال و مهومهم و 
نضاهلم من أجل حتقيق حقوقهم املشروعة و حماربة الطفيليني و االنتهازيني، الذين سعوا لتحطيم 
آماهلم و أحالمهم يف النضال االشرتاكي و حفظه لكرامة العامل املغبون و أيضا يف النضال 

 أن يبقى شاخما بني بقية األوطان . يفجل الوطن، املشرتك أل
تتناول شخصية قدور السواق هذا العامل الذي ظل يزاول نشاطه كسائق عند اللوحة األوىل: 

اهتموه ابالختالس و  إذسنة و يدافع عنه لدى العمال  ةمدير الشركة املؤسسة منذ مخسة عشر 
ق من غفوته و يدرك حقيقة مدير املؤسسة السرقة و التالعب حبقوق العمال، يفيق قدور السوا

فئة العمال يدافع عن حقوقهم و  إىلضمريه فيسرع لتقدمي استقالته و ينظم  يصحوسي الناصر و 
 أحالمهم، ينكشف أمر املدير سي الناصر فيطرد من الشركة بفضل النضال العمايل.

أفىن عمره يف  تتناول شخصية عمالية أخرى و هي شخصية غشام الذي اللوحة الثانية:
املصنع منذ االحتالل الفرنسي مث ابملنجم حيث الغازات و روائح الفحم الكريهة، و الذي أصيب 
مبرض عضال أرقده الفراش، و حيّمل األب املريض مسؤولية العائلة البنه األكرب مسعود و حيثه 

 على حب الوطن و الذود عنه.
عشرة سنة أصيبت مبرض القلب،  اثناها تروي هذه اللوحة قصة فتاة عمر اللوحة الثالثة: 

مكان آخر يكون هواءه و جوه  إىلزينوبة بنت بوزاين العساس ينصحها األطباء ابلسفر 
خاهلا عرب القطار، خاهلا اجلياليل  إىلاالجتماعي أفضل من حال أسرهتا البائسة الفقرية، فتسافر 

لواسع، خاهلا اجلياليل الذي ينفق الذي كانت تزوره يف صغرها، حيث احلياة اجلميلة و السكن ا
الكثري من املال على سعادة عائلته و سعادة زينوبة، لكنها تصطدم ابلواقع االجتماعي خلاهلا و 

هرة غري احالته املزرية، و هو ينتظرها ابحملطة فال السيارة اجلميلة اليت كان ميتلكها و ال املالبس الب
 ه.سروال قدمي و حذاء مثقوب تظهر منه جوارب
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اكتشفت زينوبة حقيقة الوضع من خاهلا الذي طرده مدير املصنع من العمل مع جمموعة من 
العمال ألهنم طالبوا حبقوقهم و حاولوا كشف تالعبات املدير و اختالساته فلم تتحمل زينوبة 
صدمة ما رأت و مسعت ألن قلبها ضعيف و هي رهيفة احلس، فتأملت لذلك و ماتت املسكينة و 

 قطع أملا و حسرة.قلبها يت

 ملخص مسرحية األجواد:
املؤسسات العمومية، يزيل  إحدىتتناول قصة عالل الزابل الذي يعمل يف  اللوحة األوىل:

 األوساخ من الشوارع و الساحات العامة.
تعرض لنا هذه اللوحة قصة الربوحي حلبيب العامل يف البلدية و الذي  اللوحة الثانية:

يت مل تطعمها البلدية، لوحة نتعرف من خالهلا على حياة احلبيب الربوحي يتعاطف مع احليواانت ال
 املهضوم احلق يتعرض جملموعة من التهم من طرف حارس حديقة احليواانت. اإلنسانهذا 

تعرض لنا هذه اللوحة شخصية قدور البناء الذي يعمل بعيدا عن عائلته اليت  اللوحة الثالثة:
 عنها. عانت أسوء األوضاع بعد غيابه

نتعرف من خالهلا على شخصيتني مها عكلي و منور، عكلي الذي عرف  اللوحة الرابعة:
اهلجرة و عرف النضال و السجن، عكلي العامل كطباخ يف الثانوية، عكلي تربع هبيكله العظمي 
للثانوية ألهنا ال متتلك هيكال عظميا تستخدمه يف تعليم التالميذ، عكلي جيعل من صديقه املنور 

 .بعد وفاته ملوصي و احلافظ هليكلها
نتعرف من خالهلا على ثالث شخصيات الشخصية األوىل تتمثل يف  اللوحة اخلامسة:

التقاعد أما الشخصية الثانية فتمثل يف شخصية جلول الفهاميي،  إىلشخصية املنصور الذي أحيل 
البسيط الذي يرغب يف حتقيق العدالة االجتماعية و ازدهار بالده، أما الشخصية الثالثة  اإلنسان

راء تسمم انتج عن فهي شخصية سكينة، عاملة مبصنع لألحذية تصاب ابلشلل النصفي من ج
 املواد الالصقة
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 ملخص مسرحية اللثام: 
كي، العامل البسيط يف أحد تتناول املسرحية القصة الكاملة لربهوم ولد أيوب األصرم امليكاني
اآللة الرئيسية للمعمل  إصالحمعامل صنع الورق حيث يتمكن بتحريض من ثالثة نقابيني من 

للقضاء على  اآللةهم من خربوا  اإلدارينيابلتخريب و اخليانة، و احلقيقة أن املسريين و  إثرهافيتهم 
 إنقاذو جيذع أنف برهوم بعد حماولة قطاع خاص فيتمكنون من االستيالء عليه  إىلاملصنع لتحويله 

اجلهات املعنية لتقدمي  إىلو جياهد نفسه للوصول  وى ضد املسرييناملصنع و حياول تقدمي شك
 شكواه.

أحس برهوم اخلجول أنه يطري يف السماء يعلو مرة و يهبط أخرى، كأنه يسبح فوق رؤوس 
فقد عقله، من األعلى رأى أانسا له املدينة غريبة و تراءت له صورة عجيبة كأنه  بدتالناس 

يصرخون عدالة عدالة، رأى صبياان عارين جيرون و يف أكفهم اجلمر رأى أانسا ثياهبم أنيقة 
الفتات كتب عليها اجلشع اجلشع حىت املوت كل  حيملونينظمون مظاهرة و هم مسلحون و 

هبا تسري يف االجتاه شيء يؤخذ ابلقوة و كذلك الويل ملن مل يرقص مع أمريكا، رأى ساعات عقار 
برهوم ولد أيوب األصرم و انطلق جيري  خاف، اإلداريةاملعاكس، رأى نرياان مشتعلة يف العمارات 

 حىت بلغ خارج املدينة.
 مقابر املدينة بعيدا عن اجملتمع و عن أسرته. إىلو تكون هناية برهوم اهلروب 
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 التعريف ابلكاتب:
 أعماله:عبد القادر علولة حياته و 

م يف 9898يوليو  6ولد فقيد املسرح يف 
مدينة غزوات، و اتبع دراسته االبتدائية يف 

غرب وهران، مث واصل  الربداملدينة الصغرية يف 
دراسته الثانوية يف مدينة سيدي ابلعباس و 
بعد ذلك بوهران، توقف عن الدراسة يف سنة 

م و بدأ ميارس املسرح مع فرقة 9898
هذه الفرقة و  إطاردائما يف  "الشباب" بوهران

م شارك يف عدة دورات 9881حىت سنة 
 تكوينية و مثل يف مسرحية " خضر اليدين" 

فرقة اجملموعة املسرحية الوهرانية  إطارم أخرج يف 9881اليت كتبها حممد كرشاي و يف سنة 
املسرح الوطين اجلزائري وظف  إنشاء" عند Plutus" للمؤلف الروماين بلوت" األسرىمسرحية" 

 الفقيد كممثل .
 مثل أدوارا عديدة يف مسرحيات:*
 م.9889" أوالد القصبة" لعبد احلليم رايس و مصطفى كاتب  -
 م.9889مصطفى كاتب  و"حسن طريو" لرويشد  -
 م.9889" احلياة حلم" ملصطفى كاتب  -
 مصطفى كاتب. إخراج" دون جوان" اقتباس و -
 م.9881ء يل" لعالل احملب " ورود محرا -
 م.9881عالل احملب  إخراج" ترويض منرة"  -
 م.9889 " الكالب" حلاج عمار -
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 أخرج بعد ذلك مسرحيات عديدة:*
 م.9881" الغولة" كتبها رويشد  -

 م.9889" السلطان احلائر" لتوفيق احلكيم  -

 م.9888من ذهب" اقتباس من الرتاث الصيين القدمي  نقود"  -

 م.9886 اسطنبويلو حممود  إبراهيم اقتباس حيمود" نومانس"  -

 م .9861 بسىبوحا " الدهاليز" مكسيم غوركي: ترمجة حممد  -

 ألف و أخرج املسرحيات التالية:*
 م.9888" العلف"  -

 م.9881" اخلبزة"  -

 م.9881" محق سليم" مقتبسة عن يوميات أمحق جلوجول  -

 م.9881" محام" ريي  -

 مع بن حممد. م ألفها9889" حوت ايكل حوت"  -

 م.9861" لقوال" أي األقوال  -

 م.9869" األجواد"  -

 م.9868" اللثام"  -

 م.9889ترمجة ملسرحية" جولدوين"  السيدينخادم  أرلوكون -

 م.89/9881بوخارى ي و أخرجها زروق ،" التفاح" ألفها لفرقة املثلث -

 كتب سيناريوهات:*
 م.9881 إفتسانللتلفزيون حممد  إخراج" جورين"  -

 م.9861 إفتسانللتلفزيون حممد  إخراج" جلطي"  -

على شكل مسرحيات للتلفزيون  نسنيعزيز  الرتكي اقتباس خلمس قصص للكاتب -
 م.9881
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 ليلة مع مسجون. -

 السلطان و الغرابن. -

 الوسام. -

 الشعب فاق. -

 الواجب الوطين. -

 م.9881عام  بريشىأخرجها للتلفزيون بشري 
 مثل يف األفالم التالية:*
 م.9888الكالب" للمخرج هامشي شريف "  -

 م.9889" الطارفة" أي احلبل للمخرج هامشي شريف  -

 م.9868" تلمسان" للمخرج حممد بوعماري  -

 م.9881" حسن نية" للمخرج غويت بن ددوش  -

 م.9881" جنان بورزق" للمخرج عبد الكرمي اباب عيسى  -

 شارك يف صياغة و قراءة تعاليق األفالم التالية:
 م.9869القلص" للمخرج حجاج  " بوزاين -

 م.9869" كم أحبكم" للمخرج عز الدين مدور  -

و مثل فيها عن مسرحيات من الرتاث العاملي... سوفو   لإلذاعةأخرج ثالث متثيليات *
 .9888كليس...أرسطوفان...و شكسبري و كان ذلك عام 

ول حملمد م أخرج مع الطلبة عدة مسرحيات من بينها مسرحية الغ9888 إىلم 9886من *
 عزيزة.

لقد كان الفقيد بصدد كتابة مسرحية جديدة بعنوان" العمالق" و لكن رصاص الغدر أوقف 
 م.9881مارس  91اهلائل مساء يوم اخلميس  اإلبداعيهذا السيل 
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 برواية ورش عن انفع *القرآن الكرمي 

 املصادر : :أوال

 ، دراسة احتاد منشورات كتاب العرب ، طاهر وداليا الطاهر: موسوعة األمثال الشعبيةمجال ال -1
 سوراي،) د ط( )د ت(، دمشق

حتقيق حممد ، أساس البالغة، هللا أبو القاسم حممود بن عمر أمحد الزخمشريالزخمشري : جار  -2
  1991بريوت لبنان  )د ط( ، ابسل عيون السود

املكتبة  ، حتقيق حممد الفاضلي، شرح املعلقات السبع، الزوزين :عبد هللا احلسن بن أمحد -3
 1991 ،صيدا بريوت لبنان ، العصرية

شرحه  ، املزهر يف علوم اللغة، أيب بكر جالل الدين السيوطيالسيوطي :عبد الرمحان بن  -4
علي حممد حيياوي  أبو الفضل  ،  وعنون موضوعاته وعلق حواشيه حممد جابر املوىلوضبطه 

 )د ت(، )دط(، دار اخلليل بريوت لبنان، 1إبراهيم، ج

بريوت  ، ب العلميةدار الكت، 3ج، حتقيق عبد اجمليد الرتخيين ، ابن عبد ربه : العقد الفريد -5
  1991، لبنان

،  تقدمي رجاء علولة ، اللثام، األقوال األجواد ،  علولة عبد القادر : من مسرحيات علولة -6
 2009، اجلزائر ، وزارة الثقافة

، بريوت لبنان ، دار نوبلس للنشر والتوزيع، يعقوب إميل بديع:  موسوعة األمثال الشعبية -1
 .2005، 2ط
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 :العربيةاثنيا املراجع 

إبراهيم الدسوقي عبد العزيز : اللغة يف أمثالنا الشعبية دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  -1
  2015، )دط(،  القاهرة مصر

 ، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، إبراهيم نبيلة : أشكال التعبري يف األدب الشعيب -2
 1991، 3ط، القاهرة مصر

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، يف املسرح املعاصر العريبإمساعيل سيد علي : أثر الرتاث  -3
 2000 ،)دط(، ودار املرجاح الكويت، القاهرة

 ، مصر، مكتبة مصر، القاهرة ، ابكثري علي أمحد فن املسرحية من خالل جتاريب الشخصية -4
 .)دت( ، )دط(

ديوان املطبوعات  ، الشعبية اجلزائرية ترمجة عبد الرمحان حاج صاحلبواترن قادة: األمثال  -5
 2010)دط( ، اجلامعية

دار السبيل للنشر  ، بومساحة عبد احلميد : املوروث الشعيب يف رواايت عبد احلميد بن هدوقة -6
 .2001 ، )دط(، اجلزائر ، والتوزيع

، اجلزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيوض أمحد : املسرح اجلزائري نشأته وتطوره -1
2014 

 1ط ، الرابط املغرب، مركز دراسات الوحدة املغربية، اجلابري حممد عابد: الرتاث واحلداثة -1
 .)دت(

، القاهرة مصر، دار املعارف، الثقافية اإلنثربولوجيادراسة يف  اجلوهري حممد : علم الفولكلور  -9
 .،)دت(1ط
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عني للدراسات اإلنسانية  ، حممد : مقدمة يف دراسة الرتاث الشعيب املصرياجلوهري  -10
 .1911، 1القاهرة مصر ط، واالجتماعية

دار الوفاء لدنيا  ، ثاسة يف عالقة الشاعر العريب ابلرت اجليار مدحت : الشاعر والرتاث درا -11
 .)دت( ،)دط( ،مصر اإلسكندرية، الطباعة والنشر

، اجلزائر، مكتبة املثقف ، صورة املسرح يف اجلزائر يف النقد املغريب املعاصر: محداوي مجيل  -12
 .2015، 1ط

موقفنا من الرتاث القدمي املؤسسة اجلامعية للدراسات  ، حنفي حسن : الرتاث والتجديد -13
 .1991 ، 1القاهرة، مصر، ط، والنشر والتوزيع

 ، شركة األمل للطباعة والنشر ، املصريعبد احلافظ إبراهيم : دراسات يف األدب الشعيب  -14
 .2013، 1ط ، مصر، القاهرة

دار الفرقد  ، حبوث يف الفلسفة والقيم اجلمالية ، احلافظ منري : الرتاث يف العقل احلداثي -15
 .2001، 1ط، للطباعة والنشر والتوزيع

دار امليسرة  ، اخلطيب عماد علي سليم : يف األدب احلديث ونقده عرض وتوثيق وتطبيق -16
 .2009األردن  ، عمان ، للنشر والتوزيع والطباعة

دار الفكر  ، الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر استدعاءزايد علي عشري :  -11
 .1991 ، مصر )دط(، القاهرة ، العريب

، مصر )دط( ، القاهرة ،للطباعة والنشردار الثقافة  ، أبو زيد أمحد : دراسات يف الفولكلور -11
1912. 
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حممد عابد  دسي ، سحبون علي رحومة : إشكالية الرتاث واحلداثة يف الفكر العريب املعاصر -19
، اإلسكندريةاجلابري وحسن حنفي أمنوذجا، دراسة حتليلية مقارنة شركة بالل للطباعة والنشر 

 .2006، )دط( ، مصر

 ، 1ط ، األردن ، عمان ، أمنوذجا عامل الكتبسالم سعيد : التناص الرتاثي الرواية اجلزائرية  -20
2010. 

، للطباعة والنشر والتوزيعالدار الفنية  ، سالم حممد زغلول : املسرح واجملتمع يف مائة عام -21
 .مصر، )دت( ، اإلسكندرية

 ، الرابط ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الشاذيل مصطفى : املتخيل والشفاهية -22
 .2001، 1ط، باملغر 

دراسة يف التفاعل  ، : املورواثت الشعبية القصصية يف الرواية اليمنيةأبو طالب إبراهيم -23
        2004، إصدارات وزارة الثقافة،صنعاء اليمن،)دط(، النصي

عابدين عبد اجمليد : األمثال يف النثر العريب القدمي مبقارنتها بنظائرها يف اآلداب السامية  -24
 .2001، دط، مصر ، اإلسكندريه، دار املعرفة اجلامعية ، األخرى

 ، دار الشروق للنشر والطباعة ، العشماوي حممد زكي : يف النقد املسرحي واألدب املقارن -25
 .)دت( ، )دط(، بريوت لبنان

مكتبة الرشاد  ، دراسة يف األشكال واملضامني ، قرقوة إدريس : الرتاث يف املسرح اجلزائري -26
 .2009 ، 1ط، اجلزائر ، والتوزيعللطباعة والنشر 

 ، )دط(، لبنان ، بريوت ،دار الكتاب اللبناين ، قواص هند : املدخل إىل املسرح العريب -21
1911. 
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 ، اجلزائر ، دار احلكمة ، كربيت علي : موسوعة الرتاث الشعيب ملنطقيت تيارت  وتسيمسيلت  -21
 ..2001 ،)دط(

دار اهلدى،  ، 1912ملباركية صاحل : املسرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص حىت سنة  -29
 .2005اجلزائر  ، عني ميلة

 2001، 2ط، دار هباء الدين للنشر والتوزيع اجلزائر ، ملباركية صاحل : املسرح يف اجلزائر -30

 ، دار الشروق ، ربية املعاصرةحممود إبراهيم رزان : خطاب النهضة والثقافة يف الرواية الع -31
 .2003 1ط ، عمان األردن

 1914 ، 2ط ، مصر ، القاهرة ، مرسي أمحد علي : مقدمة يف الفولكلور، دار الثقافة -32

 ، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، علي : مقدمة يف الفولكلور أمحدمرسي  -33
 .2005)دط(،  ، مصر

دار املعرفة  ، : دراسة يف الرتاث الشعيب مرفت العشماوي وعثمان مصطفى فاروق أمحد -34
 .2001، 1ط، اإلسكندرية القاهرة، اجلامعية

منشأة  ، مطاوع وفاء: املوروث الشعيب يف الرتاث الشعري يف العصر العباسي األول -35
 .2009، مصر ، اإلسكندرية، املعارف

دار ، املوضوعات األساليب املناهج، الرتاث الشعيباملطور عزام أبو احلمام : الفولكلور  -36
 .2001، 1عمان األردن ط ، أسامة للنشر والتوزيع

منشورات احتاد ، أتريخ تنظري حتليل، املوسى خليل: املسرحية يف األدب العريب احلديث -31
 .1991 ، )دط( ، الكتاب العرب
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الرتاث والقضااي املعاصرة، دار حامد للنشر النواصرة مجال حممد : املسرح العريب بني منابع  -31
 .2012، 1ط، األردن، عمان، والتوزيع

 2001اجلزائر )دط(،  ، دار القصبة للنشر ، بن هدوقة عبد احلميد : أمثال جزائرية -39

منشورات احتاد الكتاب ، الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة توظيفواتر حممد رايض :  -40
 .2002، رايسو  ، دمشق ، العرب

 :املراجع املرتمجة:اثلثا 

يف املسرح وفنون ، إلياس ماري وقصاب حسن حنان : املعجم املسرحي مفاهيم ومصطلحات -1
 .1991، 1ط ، بريوت لبنان ، مكتبة لبنان ، العرض

 ، حتقيق خملوف بو كروح، من املسرح اجلزائري إىل املسرح الوطين اجلزائري :كاتب مصطفى  -2
 .)دت( ، )دط(، اجلزائر ، مات للنشر والتوزيعامق ، الشريف ألدرع

 :الرسائل واألطروحات  :رابعا

حية األجواد لعلولةأمنوذجا بوشراكي عبد احلليم : الرتاث الشعيب واملسرح يف اجلزائر مسر  -1
  .رسالة ماجستري إشراف د/ ملباركية صاحل جامعة احلاج خلضر ابتنة خمطوط

مذكرة مقدمة لنيل درجة  ، عبد الوهاب : توظيف الرتاث يف مسرح سعد هللا ونوستيايبية  -2
 .)دت(، جامعة احلاج خلضر ابتنة ،إشراف د/ جاب هللا ، يف األدب العريب احلديثاملاجستري 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف  ، ثليالين أحسن : الرتاث يف املسرح اجلزائري -3
 .2010، قسنطينة ، إشراف د/ حممد العيد اتورته ، احلديثاألدب العريب 
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 ، أبو زر ماهر فؤاد : أخطاء عقائدية يف األمثال والرتاكيب والعادات الشعبية الفلسطينية -4
إشراف د/ جابر زايد يف العقيدة اإلسالمية  املاجستريرسالة مقدمة كمتطلب تكميلي لنيل درجة 

 .)دت( ، غزة ، اجلامعة اإلسالمية ، السمريي

مسرحية القراب والصاحلني  ، هذيل العلجة : توظيف الرتاث يف املسرح احللقوي يف اجلزائر -5
إشراف د/ بوطابع العمري،  ، املاجستريمذكرة مقدمة لنيل شهادة  ، لولد عبد الرمحان كاكي

 .2009املسيلة، 

 :خامسا اجملالت والدورايت 

 . 2004 ، جملة منار اإلسالم ، 5الكتاب والسنة عحممد حممود: األمثال من بكار -1

، 5ع، بوكروح خملوف : مالمح من املسرح اجلزائري جملة آمال الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -2
 .1912اجلزائر 

سلسلة كتب ثقافية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة  ، الراعي علي : املسرح يف الوطن العريب -3
 .1919، 25ع، عامل املعرفة ، الكويت ، والفنون واآلداب

، اجلزائر ، 1ع، جملة مقاليد ، عوين زهية : التقنيات الرتاثية يف مسرح عبد القادر علولة -4
2004. 
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 : سادسا القواميس واملعاجم

 ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، أمني أمحد : قاموس العادات والتقاليد والتعابري املصرية -1
 .2012 ، )دط(، مصر، القاهرة

 ، مكتبة ساحة رايض الصلح ، البستاين بطرس : قاموس حميط احمليط املطول للغة العربية -2
 .1991 ، )دط( ، بريوت لبنان

حتقيق أمحد عبد الغفور  ، اتج اللغة وصحاح العربية ، اجلوهري : إمساعيل بن محاد الصحاح -3
 .1916، 2ط، مصر، القاهرة ، 5ج ، العطار

خمتار الصحاح، دار  ، الرازي : أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن احلسني بن علي الرازي -4
 .1913 ، )دط( ، بريوت لبنان ، الكتب العلمية

 )دت(  ، ،)دط(2دار صادر بريوت لبنان، ج ، الزبيدي حممد مرتضى : اتج العروس -5

 ، الشريازي الشافعي ابديالفريوز : جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  الفريوزابدي -6
 .1999، 1ج ، بريوت لبنان ، دار الكتب العلمية ، القاموس احمليط

لسان ، مكرم بن منظور اإلفريقي املصريإبن منظور : أيب الفضل مجال الدين حممد بن  -1
 1911 ، )دط(، 3دار املعارف القاهرة،ج ، العرب

 :سابعا املواقع اإللكرتونية
 :2016فريل أ 16يوم  10:11علولة الساعة  القوال يف مسرحخلضر منصوري :  -1

Masrahcom. / 2011/ étudelak darmansouri h.t .m 
 عبد القادر فيطس : ظاهرة الوعدة الشعبية بني االعتقاد واملمارسة -2

Www.folkcultureb.horg/ ar/ index 
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 25يوم  11:00الساعة  يف الغرب اجلزائري الوعدةلظاهرة  إنثربولوجيةحممد مكحلي قراءة  -3
 2016 أفريل

http/www :aranthroposcom  
 أفريل 25يوم  11:30حىت ال ينقطع املعروف بني الناس الساعة ، انصر بن سلمان العمر -4

2016. 
wwwalmoslim. Net mode /110711. 
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ملخص

متحورت هذه الدراسة حول توظيف الرتاث الشعيب يف املسرح اجلزائري األقوال ،األجواد، 
اللثام لعبد القادر علولةأمنوذجا ، وقد حاولت من خالهلا اإلجابة عن أهم اإلشكاالت املطروحة 

وأتصيل واملتمثلة يف أسباب توظيف الكاتب املسرحي للرتاث وصور حضوره ودوره يف جناح 
 املسرح اجلزائري .

، وكان املسرح أكثر األشكال الفنية احتضاان من كتاب املسرح  اهتمامفالرتاث شكل حمط 
للرتاث وتعبريا عنه وتوظيفا له ،لقد حاول الكاتب املسرحي اجلزائري أن خيلق جسرا للتواصل بني 

ااي املطروحة يف الواقع وحاضره واملتمثل يف القض ،ماضيه واملتمثل يف العناصر الرتاثية املستلهمة
 .واليت يسعى الكاتب حللها 

 

ABSTRACT :      

      In this study i focus on using the Algerian folklore heritage 

theatre the speech, El akwal, El Ajwad, Aletham, A bdelkader  

Alloula Exsample. 

      I try to answer on the important issues which are related to the 

causes of using the heritage, its presence, its role in success and 

rooting the Algerian theatre. 

      The heritage indicates the focus of attentron of many play 

writers and the theatre was the most artistic forms which embrace 

the heritage and express it. 

      The Agerian play writer tries to create a bridge to 

communicate between his past wich repressents the heritage 

inspired elements and his present wich indicates the real issues 

wich the writer wants to solve them. 


