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 يةثارتاألشكال ال

 يف املسرح اجلزائري املعاصر

 .بوشيبة عبد القادر -د 

 ثة )أدب عربّي(.الّثالالّسنة ح املغاربّي". / ماّدة "املسرلثةالّثااحملاضرة 

 

و الفنون القصصية و من بني  الرتاث اجلزائري من بعض املظاهر االحتفاليةمل خيل 

ةية ال ي أررتهاا ررو  هارخيية التعبري األشكالالعروض التمثيلية الشعبية ، و غريها من 

التعبريةية يف هرسيخ الظاهرة املسرحية يف األدب  كالاألشامت هذه ساجتماعية . و قد أو

احلكاةية عوضت  ''أن  بعض الباحثني  اجلزائري و يف إثراء التجربة املسرحية الحقا . ةيرى

( ، بل ةيرجع بعض الباحثني أن أصل املسرح العربي ةيرهبط 1) ''العربي عن العرض املسرحي 

السرد و الطابع امللحمي . رقد كان كل  باحلكواهي الذي ةيروي أحداثا متنوعة ةيغلب علياا

من احلكواهي الذي ةيروي أحداثا متنوعة ةيغلب علياا السرد و الطابع امللحمي . رقد كان كل 

من احلكواهي و املقلداهي ةيقدم حكاةية بشكل ةيقارب العرض املسرحي ، و هذا منذ أجيال 

 خلت . 

 الراوي : -1

لعتيدة ال ي عررتاا الثقارة العربية، حبيث ةيعترب رن الراوي من بني األشكال التعبريةية ا

انتقل هذا الشكل من الثقارة الشفوةية الشعبية إىل الثقارة الرمسية و أخذ أبعادا رنية 

جدةيدة. رالراوي شكل من املمارسة الفنية ةيقوم على اإلرجتال و التشخيص ، إن هذا الشكل 

را و استمرارا مع روح الشعب و الظاهرة املسرحية عند العرب هو من أشدها انتشا أشكالمن 

 جتماعية و روحه القومية.االخياله و متطلباهه 

و قد عرره العرب قدميا يف أشكال الراوي يف اإلسالم و القصاص إال أن املوضوع الشعيب 

ررض نفسه اجتماعيا نتيجة ررو  هارخيية و نضالية أحيانا. عررت الثقارة العربية جمموعة 

بفن الراوي أو هنحدر منه ، خاصة من حيث اإلرجتال و التشخيص ، رلقد من السمات ال ي هرهبط 

 هطور مفاوم الراوي و اختذ عدة مسات مناا :

 احلكواهي كراوي و مقلد ملا ةيقصه." -

 . السامر ، و هو راو الذي حيكي دون هقليد يف ررتات الليل 
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 .احملدث و هو الذي خيتص برواةية احلدوثة 

 األساطري و اخلرارات الشعبية. القصاص و هو راو شعيب حيكي -

 (.2) "املداح و هو جيمع بني الرواةية و احملاكاة خاصة املآثر -

و ةيعتمد الراوي على جمموعة من التقنيات يف رواةياهه للحكاةيات و األخبار و القصص 

مزج العناصر التارخيية و الدةينية و العجائبية و باإلعتماد كذلك على الغناء و الرقص و التقليد 

احملاكاة لبعض األصوات ،  كما كان الراوي ةيقوم ةيقوم حبركات بالوانية مع الرتكيز و 

 على القيم اإلجتماعية و األخالقية من خالل حث الناس على الفضيلة و نبذ الرذةيلة.

 طةية و نااةية ، و هلا طقوس و أخالق و شرواةيقوم رن الراوي على هقدةيم ررجة هلا بد

ه و شكل من التعبري الفين و الثقايف. ةيقوم الراوي على إعادة صياغة حتددها ، راي لون من الرتري

املوروث الشعيب بشكل ةيورر املتعة الفنية و الوريفة التعليمية ، و ذلك من خالل هعامل الراوي 

 مع الرتاث هعامال حيا ، حتى حيقق التواصل املباشر مع امللتقي.

 جتربة الراوي يف مسرح علولة : -1.1

طرحه لقضاةيا هام اجملتمع ، خالل نة بارتة يف مسرح علولة و ذلك من حيتل الراوي مكا

و هو حبكم طبيعته ةيتميز باحلركة املتواصلة و التشخيص اجليد و السخرةية من مؤسسات 

النظام ال ي هدةيرها أةياد متواطئة مع املستعمر يف الداخل . ةيستمد الراوي مكوناهه من املوروث 

مثال جند  "محام ربي"كاةية ، و هلذا راو راو ةيق  ، رفي مسرحية الشعيب القائم على السرد و احل

الثورة الزراعية ،  مالراوي ةيرهبط باملكان هذا الفضاء ةيورر له احلرةية يف نقد السلبيات ال ي هعررا

رفي احلمام ةيبدأ مسلسل احلكي و اإلسرتسال و التداعي. ةيشكل احلمام احملور الرئيسي يف 

، إنه اخليط الذي ةيربط مجيع الشخصيات يف هذا الفضاء و خارجه : كل احلكاةيات املتوالدة 

املختارو قدور و غامل و ةيامنه و معمر و الطيب سي أمحد و الصحفي و الشخص اجملاول و غريهم 

..... 

باحلرةية و احليوةية و بتواهر السرد داخل إةيقاع ةيتسم  ةيتميز الراوي بوصفه موروثا ثقاريا 

يف مواجاة األخر، داخل حميط سياسي و اجتماعي ةيتسم للذات قوة  سرةيع مشكال 

 أساسان مكانة الراوي الفنية هكمن إ.  االجتماعيةو غياب العدالة  االستغاللبالبريوقراطية و 

 مقدرهه على هوليد احلكاةيات املختلفة ببساطة متناهية ، و برؤةية الثاقبة على  يف

 واقع اجلزائري بكل هناقضاهه .لا إدراك
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ةيتداخل "اخلبزة "راوي يف مسرح عبد القادر علولة عدة جتليات رفي مسرحية ةيتخذ ال

الراوي مع شخصية الكاهب حبيث ةيشكل عالقة وثيقة معه ، ةيعرب عن معاناهه يف إجنات 

، و هو يف كل لوحة ةيتدخل بالرواةية و  االستقاللكتاب ةيصور واقع اجملتمع اجلزائري املر غداة 

 لراهنة .السرد معلقا على األوضاع ا

شكل الراوي عنصر التواتن بني كل املكونات الفكرةية و اجلمالية ، و هو ةياد  إىل 

علولة أن جيعل عبد القادر  استكشا  ذاهنا و ذاكرهنا ، و حتقيق اهلوةية الثقارية . لقد حاول 

من الراوي شخصية هقدمية حتمل أركارا ثورةية معاصرة رغبة منه يف هغيري هذا الواقع ، و يف 

 شرتاكية على املوروث الثقايف الشعيب.إرؤةية إةيدةيولوجية  سقاطإ

ةيرجععع جنععاح الععراوي يف مسععرح علولععة إىل حيوةيععة هععذا الشععكل التعععبريي و قدرهععه    

علععى هقمصععه الشخصععيات املختلفععة ليخلععق مشععاهد مسععرحية منسععجمة ، و مععن خععالل         

خلععق ربععاط   ''التعليععق علععى األحععداث يف نااةيععة كععل مشععاد أو لوحععة . و قععد هوصععل إىل       

 [خفععي بينععه و بععني اجلماععور ةيكععاد ةيكععون هععذا الربععاط رثابععة اإلةياععام املعععرو  يف املسععرح   

،  كععذلك كععان ةيلجععل إىل الغنععاء و الععرقص و عععز  املوسععيقى باععد  بعععث احليععاة     ]اليونععاني 

 ( .3) ''يف القصة و إبعاد امللل عن املتفرجني 

جربععة املسععرحية اجلزائرةيععة حبيععث  ةيعتععرب الععراوي أحععد األشععكال الفنيععة العع ي أثععرت الت   

 البدةيل للمسرح األوربي.الشكل  و البحث عن للحركة املسرحية ام يف التلصيل سأ

 :  املداح -2

إن رعععاهرة األشعععكال املسعععرحية التقليدةيعععة ، كانعععت هعععرهبط يف نشعععلهاا األوىل       

ه أنعع ''بععالطقوس الدةينيععة و األعمععال السععحرةية و اخلرارععات الشعععبية . و جيععب التلكيععد هنععا     

رغعععم األهميعععة الفنيعععة الععع ي ال ميكعععن نكراناعععا بالنسعععبة هلعععذه األشعععكال اإلحتفاليعععة و  

املرهبطعععة بعلعععم ععععادات الشععععوب ، ريفناعععا مل هقعععدم يف أي وقعععت معععن األوقعععات بعععدةيال للعمعععل 

املسععرحي ، كمععا جيععب أن نعععرت  أن هععذه األشععكال املععا قبععل املسععرحية مل هسععتطع أن هععؤدي   

 ( 4) ''.إىل أي شكل من أشكال املسرح 

لقععد كععان املععداح ةيقععدم عروضععه يف األسععواق الشعععبية و السععاحات العامععة حيععث         

اا عة مععن املتفععرجني ، ةيسععتمعون إليععه بشععغح كععبري و متعععة ال نظععري لععوعععةيلتععح حولععه جمم

 أعضععائه، و قععد هلخععذ املتعععة بععامللتقي إىل أن حيععرك أعضععاءه كلمععا حععرك املععداح عضععوا مععن   
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م مجيعععا مشععرتكون يف العععرض و ليسععوا رقععط جمععرد      ، حتععى ةيعتقععد النععارر إلععيام أناعع    

 متفرجني مستالكني .

وض الطقوسععية و ةيتوجععه إىل  رح ةينععزع  ععو انسععالل عععن الععع   دارفععي اجلزائععر جنععد املعع   

الععععروض الدنيوةيعععة هعععا جعلعععه حيتعععل مكانعععة خاصعععة يف العععذاكرة الشععععبية ، و هعععو   

كعععان ةيصعععور ةيعتمعععد علعععى العععذاكرة التارخييعععة يف هقعععدةيم ررجتعععه للجماعععور . و قعععد   

 ''انفعععاالت امللععتقني أثنععاء إسععتماعام لتلععك احلكاةيععات و السععري البطوليععة ، و كععان ةيرتصععد     

انعكععاس هععذه احلكاةيععات علععى نفسععياهام كمععا كععان ةيعتمععد علععى الشعععر لتصععوةير         

املواقععح احلرجععة يف  احلكاةيععة حتععى ةيزةيععد التععوهر الععداخلي للحكاةيععة و مععن انفعععال          

     (5)''اح إىل احلكواهي العربي أو املقلد . املدجبذور  اجلماور كذلك . هرجع 

 للمتفرج الذي هعلق " باذه الفرجة و راح ةيستمع إلياا و ةيتتبع مبدعياا ةيشكل املداح النواة األوىل 

ار املداحني رنانني قدماء يف األسواق و يف املناسبات املختلفة و من هذا املنظور ميكن اعتب

تع بذوق رين رريع و رؤةية نارذة هساعده على رام و إدراك ةيتمكان  ألن املداح (. 6للمسرح" )

متطلبات امللتقى، و ذلك بيفعادة صياغة مشاكله احلياهية و همومه اليومية را ةيتوارق و 

 الفرجة الفنية.

ةيعتمد املداح على خميلته اإلبداعية و قدراهه الفنية على جتسيد األحداث و الوقائع، و 

طبيعة احلدث حتى  ةيضفي على موضوعه طابع السحر و اجلمال، و  إال ما ةيناسبمناا هو ةينتقي 

 –هو ةيعري إمكاناهه على كل شخصية ةيصورها يف كل موقح من املواقح، و ةيكاد املداح 

 جتسيد مجيع الشخصيات. –بقدرهه و مرونته 

املداح يف إبداعاهه املسرحية ليس  شخصية هوريحةيركز عبد القادر علولة على 

كدةيكور سليب ةيزةين به األحداث ومينحاا جوا خاصا، بل ةيورفه حتى ةيعطي للعمل الفين 

بعدا مجاليا، راملداح ةيعلق على األحداث، و ةيعرب عن رأي اجلماور املغيب، و قد ةيتحدث نيابة عن 

ي و الثقايف، راملداح يف املسرح املؤلح أثناء انتقاده للواقع السياسي و االجتماعي و االقتصاد

 اجلزائري  ةيشبه إىل حد بعيد الكورس يف املسرح اإلغرةيقي.

ةيعمل علولة على الربط بني الواقع و اخليال من خالل عودهه إىل البطولة الشعبية يف 

حبيث ةيقوم املداح بدور  "العلق"م الشعبية و السري الشعبية، و هذا ما جنده يف مسرحية حاملال

الشعوري بني املمثل و املتلقي، أو ما بني النص و القارئ حتى ال ةيسمح بعملية االندماج  العاتل
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الواقعية و العناصر الفنية، و هذه  بني العناصرجتمع  الوجداني بيناما، راملداح شخصية مركبة 

علياا بالتطور داخل النص، و هو ةيقح على حارة حرجة ما بني الواقع و  حمكومالشخصية 

 .حالة من حاالت الوجود نفسه.راو  هلذا  اخليال،

هتحرك شخصية املداح يف املسرح اجلزائري وسط واقع اجتماعي و سياسي و اقتصادي و 

ثقايف معقد، و بوصفه شخصية شعبية راو ةيتصح بصفات ملحمية من خالل التعبري عن 

 . ألنا اجلمعىل اقضاةيا مجاعية هام طبقة اجتماعية معينة، و هلذا ميكن أن نعرب املداح رمز

ميتات املداح يف املسرح اجلزائري بشعبيته املفعمة باحلضور احلي و اخلالق، و هذا احلضور 

 املسرح امللحمي الربخي ي. من خواص  ةمستمد من مبدأ الشمول الذي ةيعترب خاصي

عررت شخصية املداح هطورات كثرية و متنوعة، رقد انتقل من املتعة الفنية و التوريح 

ي إىل شخصية ذات مغزى سياسي و اجتماعي و موقح من الواقع و حتوالهه أي إىل اجلمال

رب املداح أحد األشكال التعبريةية الفنية هتسم ررجتاا بيفبداع و ت، ةيعاإلةيدةيولوجيالتوريح 

بعض املسرحيني اجلزائرةيني باإلضارة إىل ارهباط املسرح  إليه، و هلذا رجع ق احليوةية و التدر

 قع الشعيب و بالتوجاات السياسية يف هلك املرحلة.اجلزائري بالوا

إن شخصية املداح الذي ةيورفه كل من ولد عبد الرمحان كاكي و عبد القادر علولة 

يف مسرحياما ةيقرت ب كثريا من شخصية الشاعر و الساحر الفرةيقي املعرو  باسم غرةيو، و 

ةينتميان إىل ثقارة واحدة، و ةيعتقد علولة بلن األمنوذجني ةيتشباان و ةيتقاطعان حبكم أناما 

 (.6) باآلخرأن أحدهما قد أثر و هلثر 

 

 ل:اوڤال -3

أحد مظاهر الثقارة الشعبية اجلزائرةية، و هو يف حد ذاهه راهرة معقدة  والڤالةيعترب

 والڤالأجنبتاا ررو  اجتماعية و اقتصادةية و ثقارية و أسامت يف هطوره ررو  هارخيية، ر

القيم االجتماعية، راو رمز  والڤالهعكس شخصية الشفوةية،  شخصية هراثية يف الثقارة

 ألصالة و احملارظة.

من اجملتمع الزراعي إىل اجملتمع الصناعي إىل هطور مانة  والڤاللقد أدى هطور راهرة 

القوال نفسه من راهرة مجاعية إىل راهرة رردةية، و ذلك هبعا للتحوالت االجتماعية ال ي عرراا 
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و على الرغم من هذه التحوالت التارخيية اجلذرةية ريفن القوال ةيبقى رمزا ثقاريا اجملتمع يف الرةيح 

 هراثيا متجذرا. او شفرة محيمية متفردة و كنز خالدا

بالصدق و بالدراع عن مصاحل اجلماعة، و يف املسرح متتات  شخصية شعبية  والڤالإن 

من الطفو على السطح، هلذا  املغيبة و املمنوعة االجتماعية الشرائحهعرب هذه الشخصية عن 

معينا، خاصة ريما ةيتعلق بالطبقات الدنيا، راو راوةيتاا و ناقل هكتسي هذه الشخصية مدلوال 

أخبارها و سارد أحداثاا و حار  أجمادها و بطوالهاا و نكباهاا، هلذا حيظى باهتمام  كبري من 

 و التشوةيق. اإلحياءو التخيل و  اإلصغاءخالل هرسيخ هقاليد 

ظرا ملكانة القوال يف الثقارة الشعبية اعتمده املسرح اجلزائري و لقد ورح يف و ن

، رورفه بطرةيقة مجالية ال ختلو القوالالعدةيد من األعمال املسرحية، و قد أعجب علولة بثراء 

رظار ال ةيفقد معه عفوةيته و منبته الشعيب و ضمنه حبكة ال  أرارهمن الفنية و املتعة، و قد 

 و اخلرارة و الفكاهة.ختلو من اجل

قدرة على التكيح مع  والڤالعلولة لشخصية  أعطىرفي مسرحي ي األجواد و األقوال 

راو ةيدعو إىل اإلحتاد و الوحدة ملواجاة القوى  ،قع االجتماعي الذي هعيشه طبقة العمالاالو

االستعباد، و هاا الدنيئة، كما جند القوال ةيدعو إىل ررض االستغالل و ااملعادةية و إرشال مؤامر

التغيري  لالذهنيات املتخلفة و املتعلقة باملاضي و العمل على اقتالعاا و ذلك بفض"حيارب 

 (.7)"الثوري

حاول علولة حسن استغالل و هوريح القوال و إعطائه حيوةية و رعالية مع الرتكيز 

ته لدال ليعيد هشكيله ورق رؤةية ثورةية معاصرة و حتى ةيغري من اإلةيدةيولوجيةعلى  اجلوانب 

بارهباطه الوثيق يف مسرح علولة  والڤالةيتميز  .رحسب ا ثقاريا موروثبوصفه  الثقارية املتوارثة

بالتحوالت ال ي شادهاا اجلزائر، راو رمز للنضال اجلماعي يف مواجاة البريوقراطية و الوصولية و 

جيمع  بلسلوبنتقادها ، و يف رضح املمارسات السلبية و االقواننياال رارات اخلطرية عند هطبيق 

و األجواد  األقوالبني املتعة و التعليم، لقد اختمرت شخصية القوال يف مسرحيات علولة األخرية 

و أجنبت بوادر جادة يف جتدةير التقاليد املسرحية االرسطوطالسية املرهكزة أساسا على 

د جسورا واعدة ، و إعالن عن ميالد نوع مسرحي مي"التطاري"و الكاثارسيس  االندماجعنصري 

بني األصول املسرحية احمللية و النتاجات العاملية امللتزمة.... و هي معادلة هاد  إىل بناء عالقات 

 (.8قصد هطوةيره و ختليده) هتحده مسرحية ال هنكر القدةيم لك
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الرؤةية، و  يعيف مسرحية األقوال جتربة متميزة من حيث النضج الفن والڤالةيشكل 

اء املنظور بل هقوم على هشكيل رضاء مساعي ةيقوم على دور الكلمة و اي ال هقوم على الفضر

أخرى كاإلةيقاع و التناغم الصوهي،  بيف امللتقى مع الرتكيز على جوان هلثريها الفعال و املباشر

 .وهذه التجربة هعيدنا إىل عاود مضت حيث كانت الفرجة هقوم باألساس على رعالية الكلمة

 املسرح اجلزائري بتجربة جدةيدة، هلذا اهتم مسبقا  غينية أن ةٌيحاول علولة يف هذه املسرح

بالقول واحلكي حتى ةيسمو بالقوال واحللقة إىل مرهبة هليق باما، و دون أن ةيامل مشاكل 

 الطبقة العاملة.

علولة بني الشعر والنثر يف هارسته للفرجة، هذه الفرجة هلا  مسرح يف والڤالةيزاوج 

ة ال ي هتميز باا، و ذلك بيفعادة صياغة خمتلح رنون القول بطرائق رنية قواعدها و أسساا اجلمالي

ةيعرب عن  الطبقة العمالية و ناطقاا  –يف املسرح اجلزائري  –جدةيدة، وهذا ما جعل القوال 

 الرمسي.

السيطرة على امللتقى من خالل راعلية القول ال ي ةيتميز باا، و هلذا  إىل والڤال ةياد  

  .رتعة و باندهاش كبريةين إبداعاههةينال من أقواله و  –جلسة أخوةية  – اجند اجلماور جالس

يف املسرح اجلزائري راهرة جدةيرة بالدراسة و البحث بل إن عالقة القوال  والڤالةيشكل 

ةيتسم القوال باحليوةية و التدرق ها كما باملسرح عالقة وثيقة هكتسي بعدا هراثيا مجاليا، 

املمثل عن اجلماور، و م له كسر اجلدار الرابع الذي ةيفصل درع علولة إىل هوريفه حتى ةيت

 الكاهب عن امللتقي، و باذا هتم عملية التواصل بيناما، حبيث ةيكون اخلطاب شفارا و واضحا. 

 

 


