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توظيف التراث الشعبي في المسرح الجزائري
ولد عبد الرحمان كاكي نموذجا
د .عسوز هني حيسيت أستاذة
محاضرة أ
قسم الفنون كليت اآلداب
واللغاث والفنون

جامعت موالي الطاهر سعيدة
الجسائر

الملخص:
لمد أصبح الفلكور ثمافة الناس أحد االسس و المبادئ الجوهرٌة التً
تموم علٌها خطط اإلصالح و التنمٌة و بصفة خاصة عند تلن الشعوب و
األمم التً تحاول التؤكٌد على هوٌتها أو خصوصٌتها الثمافٌة و الحضارٌة
لذا إحتل الثراث الشعبً مكانة مرمولة فً أعمال بعض كتاب المسرح فً
الجزائر
و لعل ذلن ٌعود الى تكوٌنهم الثمافً و الفكري ومن أبر هإالء ولد عبد
الرحمان كاكً الذي ارتبط مسرحه بالثراث الشعبً جعله ٌستلهم الخرافات
و الحكاٌات وٌصوغ من أحداثها مسرحٌاته ألن الظروؾ السائدة بعد
االستمالل كانت تتطلب خلك مسرح جدٌد ٌعكس أمال الشعب الجزائري و
مواكبة التمدم و االزدهار فؤضحى لزاما على كاكً فً مسرحه أن ٌتعامل
مع الوالع االجتماعً و تجسٌده بكل أبعاده.
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Employing popular heritage in Algerian theatre
Ouald Abdruhman kaki as an example.
 Abstract :
Folklore becomes people’s culture and one of the basic and
crucial principles that stands for plans of reformations and
development especially in the path of nations that try to strengthen
and confirm their cultural features. Popular heritage occupies an
outstanding rank in the works of Algerian playwrights, that fact
may go back to their cultural and intellectual foundations, an
example of that Oueld Abdurrahman Kaki, who was inspired by
myths and tales, his theatre was attached to popular heritage The
social circumstances after the independence required the creation of
a new theatre that reflects Algerians hopes; moreover, cope with
the huge development that occurs within society, so Abdurrahman
kaki was obliged to embrace society and embodies its dimensions.

: ممدمة
لعل التراث الشعبً ٌحتل مكانة مرمولة فً أعمال بعض كتاب
،  وٌرجع ذلن إلى تكوٌنهم الثمافً والفكري، المسرح فً الجزائر
ًومن أبرز هإالء ولد عبد الرحمان كاك، ًوالمامهم بكل ما هو ثمافً شعب
فجعله ٌستلهم مادته الدرامٌة من، ًالذي ارتبط مسرحه بالتراث الشعب
فً أشكال
الخرافات والحكاٌات الشعبٌة السائدة فً المجتمع الجزائري
. مسرحٌة متمدمة
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 .1مصطلح التراث :
 أهمٌته :
" التراث هو ما تراكم خالل األزمنة من تمالٌد وعادات
وتجارب وخبرات وعلوم فً شعب من الشعوب وهو جزء أساسً من
لوامه االجتماعً واإلنسانً والتارٌخً والخلمً وٌوثك عاللة باألجٌال
الغابرة التً عملت على تكوٌن هذا التراث واغنائه ".1
لمد تعددت وسائل التعبٌر عن النفس عند اإلنسان باعتماده على
عدة أشكال،مما ٌجعلها تحتفظ بمٌمة استخدامها واتخاذها بُعدا جدٌدا بمرور
الزمن ،وتعتمده األجٌال بسبب لٌمها الثمافٌة العالٌة لذا ٌعتمد التراث
الشعبً على مستوى المعلومات الجمالٌة التً ٌتطلبها العمل الفنً لكً
تدركه المجموعة وتنمحه وبعبارة أخرى ٌجب أن ٌحتوي اإلنتاج على عدد
من العناصر الجمالٌة التً ٌعرفها األفراد وٌنجم عن هذا استعان سرٌع
للرسالة الجمالٌة التً ٌإدٌها ولد ٌضم التراث الشعبً إلى جانب هذا كمٌة
من العناصر ؼٌر المعروفة لنمل المعلومات الجمالٌة الجدٌدة التً من شؤنها
أن تجذب أشباه السامع.
لمد تنوعت أشكال محاوالت التؤصٌل للمسرح فً الوطن العربً
واتخذت أسماء كثٌرة منها :
المسرح التجرٌبً فً سورٌا بحٌث سعى إلى التواصل مع الجمهور
وكسر العلبة االٌطالٌة أما فً مصر ما ٌسمى المسرح الطلٌعً الذي ٌإدى
بؤشكال ؼٌر التملٌدٌة وفً المؽرب ما ٌسمى المسرح االحتفالً .
فمد جاءت هذه التجارب نابعة من البٌئة والتراث العربً ،لذا
عملت على إحٌاء هذه الذاكرة الشعبٌة لاللتراب من المتلمً البسٌط وذلن
بالتحامها للمخٌال الشعبً والتراث المحلً ،ولكن هل ٌعنً أن المسرح
العربً لد خلى من مالمح التؤثٌر بالمسرح الؽربً ،كان له تؤثٌر فً
المسرح المؽاربً وبخاصة فً الجزائر فبرزت معه أسماء مسرحٌة
تخصصت فً هذا المجال أمثال  :رشٌد لسنطٌنً –محً الدٌن باش
تارزي –عاللو –عبد الرحمان كاكً –كاتب ٌاسٌن –عبد المادر علولة .
 .2توظٌف التراث فً المسرح الجزائري ومدى تؤثره باآلخر :

 - 1جبور عبد المنعم ،المعجم األدبً ،دار المالٌن  ،ط ،1مارس .1191
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لمد اعتمد بعض كتاب المسرح الجزائري على التراث الشعبً فً
استلهام مادتهم المسرحٌة منه ،وذلن ٌرجع إلى تشبعهم بالثمافة الشعبٌة،
بحٌث ٌمثل لهم الشعر الملحون ولصص الموالٌن والمداحٌن ،وسٌلة من
وسائل التوجٌه والتربٌة والتعبٌر عن نفسٌتهم فاستٌعاب النموذج الفرنسً لم
ٌنجح فً محو أثار األماكن الثمافٌة الشعبٌة فً المسرحٌات المكتوبة منذ
البداٌات األولى للمسرح مع رشٌد لسنطٌنً وعاللو ومحً الدٌن باش
تارزي إالّ أن هذه المسرحٌات لم تخلوا من المإثرات األجنبٌة فاصطبؽت
بطابع البنٌة المسرحٌة الؽربٌة فوظفوا العناصر الخرافٌة والعجٌبة ٌمكن
اعتبار بعض األسماء الرائدة فً هذا المجال بمثابة المحرن األساسً
للحركة المسرحٌة الجدٌدة فً الجزائر والتً دفعت بالتجرٌب الدرامً إلى
لمة ما وصل إلٌه فً األعمال المسرحٌة التً أثرت تؤثٌرا كبٌرا على
ممارساتنا المسرحٌة.
فؤعمال كاكً وكاتب ٌاسٌن وعلولة كما سنتطرق إلٌها الحما لم
تكتؾ بالتعبٌر عن هموم وتطلعات الجماهٌر الشعبٌة وهً تبنً مستمبلها،بل
جددت فً جمالٌات الفعل الدرامً وأسلوبه وأدخلت عناصر فرجة لرٌبة
من للوب ووجدان الجماهٌر والكامنة فً تمالٌده ،واحتفاالته ،ولد تم ذلن
عن طرٌك تعامل المسرحٌٌن الجزائرٌٌن مع تراثنا بمختلؾ أشكاله .
إن توظٌؾ التراث فً النصوص المسرحٌة كان نتٌجة البحث
المتواصل عن لالب مسرحً لرٌب من األشكال مالبل المسرحٌة والمنتشرة
فً أسوالنا الشعبٌة وساحاتنا العمومٌة والتً اختفت طبعا بعض مظاهرها
فً السنوات األخٌرة نتٌجة الؽزو الثمافً اإلعالمً وهكذا " لم ٌكن
الوصول إلى المستوى الفنً الجٌد هدفا فً حد ذاته.وإنما كان الهدف أن
ٌلتحم المسرح بالجمهور وأن تزداد لاعدته وٌرتبط به الناس".2
لذا فإن التعامل مع التراث بشكل واعً وهادؾ ،أضحى من األولوٌات التً
بنً علٌها المسرحً الجزائري إستراتٌجٌة كاملة لتؽٌٌر الموالب المسرحٌة.
لذا أصبح تراثنا الشعبً مجاال الستلهام المواضٌع والشخصٌات
وكذا أشكال الفرجة والتعبٌر الفنً.وهنا ٌمكننا أن نتساءل لماذا لم ٌتعامل
المسرح الجزائري مع تراث العالمً أولم ٌتعامل معه إال نادرا؟ إن
الجواب على مثل هذا التساإل اإلشكالً ال ٌمكن أن نجد له جوابا شافٌا إال ّ
 -2فتٌحة مٌمون ،توظٌؾ التراث الشعبً فً المسرح المؽاربً ،رسالة ماجستٌر،
اشراؾ د.واسٌنً االعرج ،جامعة تلمسان  ،1111-1111 ،ص .111
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إذا تم طرحه ضمن إطار الثمافة الجزائرٌة المعاصرة التً تحدد بعض
المإثرات الداخلٌة والخارجٌة والتً جعلت منها ثمافة ٌصعب على الباحث
أن ٌلم بمعلوماتها .
ومن أهم كتاب المسرح الجزائري الذٌن خاضوا هذه التجربة عبد
الرحمان كاكً وعبدالمادر علولة وكاتب ٌاسٌن وؼٌرهم .
 .3توظٌف التراث فً مسرح كاكً :
كانت تجربة ولد عبد الرحمان تعتمد على التعامل مع التراث الشعبً
و توظٌفه فً أعماله المسرحٌة ،هذا التراث الذي ٌرى فٌه التجربة الحمٌمٌة
التً ٌجب إحٌاإها  ،وتعود اهتماماته بالتراث الشعبً إلى السنوات األولى
من حٌاته "حٌث كان ٌدرس المسرح على ٌد أستاذ فرنسً هو هٌنري
كوردو* و ضمن فرلة الهواة المسرح أنشاها هذا األستاذ سنة 1943
بمستغانم بحٌث ٌدفع تالمذته للبحث فً التراث و ٌمول اذهبوا إلى شعبكم
وخذوا عنه الفن الصحٌح ،لٌس لدي كفرنسً ما أعطٌه لكم سوى التمنٌة
أما الفن الجزائري فهو بٌنكم 3؛ و هكذا كان االهتمام بالتراث الشعبً
أساسا لمٌام فن أصٌل ومعبر من خالل المصص والخرافات و األؼانً
الشعبٌة المتداولة بٌن الناس هذا التراث الممزوج بٌن الوالع واألسطورة و
الخرافة.
" فالعودة إلى التراث الشعبً تكسب الكاتب المسرحً لغة أصٌلة
لغة ثرٌة بثراء الفكر الذي ٌعبر عنه ،فإذا ما استوعب هذا الكاتب معطٌات
و فجر طالاتها ،عند ذلن تفجرت لدٌه مكونات األفكار".4
تعد تجربة ولد عبد الرحمان كاكً "من بٌن التجارب األكثر نجاحا
فً اكتشاف نموذج لمسرح جزائري أصٌل شعبً الجوهر ،نابع من أصالة
و تمالٌد هذا الشعب حٌث تستعٌد األشكال المسرحٌة المالبلٌة ،أغانً
المآثر الشعبٌة حٌوٌتها وتكٌف للعرض المسرحً،إذ خلص كاكً إلى
إبراز اللغة المسرحٌة فتتخذ هوٌتها ومٌزتها من التراث الثمافً الشعبً

 - 3د صالح لمباركٌة ،المسرح الجزائري ،دراسة موضوعاتٌة وفنٌة  ،دار الهدى ملٌلة
 ،دت ،ص.11
 - 4عبد الستار جواد ،مهمات المسرح العربً ،مجلة األلالم ع ،8دار الجاحظ ،بؽداد ،
مارس ،1191ص.79
*  -هنري كوردو  :مدٌر المركز الثمافً بمستؽانم أٌام االحتالل الفرنسً.
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الذي ٌستلهمه ،وتهذٌب الوسٌط الفنً المالئم والمدروس الذي ٌوحى
به".5
لمد لعب وعً كاكً بوالع أهله دورا فً دفعه إلى إدران هذا
الوالع ،وذلن عن طرٌك اهتمامه بالثمافة الشعبٌة الشفـوٌة إضافة إلى
حـفظه الشعر المـلحـون وحكاٌات الموالٌن والمداحٌن،مما ترن فٌه تؤثٌرا
بالػ األهمٌة على أعماله المسرحٌة ،فكان ٌعمل جاهدا على إٌجاد مسرح
أصٌل نابع من التراث الشعبً بكل أبعاده وفروعه،وعبر مسٌرته الفنٌة
وخبرته تمكن من الوصول إلى مٌالد صور جدٌدة للتعبٌر.
سس كاكً فرلة المرالوز التً اتجهت إلى الطبمة الشعبٌة كً ٌؤخذ
أ ّ
من عاداتها وتمالٌدها و تحفظ عنها األساطٌر والمصص الشعبٌة والمصائد
واألؼانً لتُوظؾ فً أعماله المسرحٌة ،لوامها التراث الشعبً فجاءت
كتاباته مواكبة للظروؾ واألحداث السٌاسٌة والثمافٌة واالجتماعٌة السائدة
بعد االستمالل والتً توافك طموح الشعب ولضاٌاه ونضاله من أجل الحرٌة
والتمدم واالزدهار ،لذا سعى كاكً جاهدا إلى البحث والخوض فً التعامل
مع الوالع اإلنسانً وتجسٌده ،فكانت هذه الٌمظة الفكرٌة نابعة من أصالة
الثمافة الوطنٌة المتفتحة على العصر بحٌث تدفع بالملتمى إلى النظر فً
والعه المعاش والعمل على تخطٌه.
 .4الظواهر التراثٌة فً مسرح كاكً :
 -1الحلمة  " :تعود تسمٌة الحلمة أي مسرح الحلمة من تحلك المتفرجٌن
حول الممثل إذ ٌمؾ الراوي و المساعدان ٌمصان بالتناوب لصص
البطوالت و الحكاٌات الخرافٌة بطرٌمة تمثٌلٌة تجمع بٌن التشخٌص المباشر
واإلٌحاء ٌمؾ داخل الحلمة".6
فالحلمة تعتمد على الحوار الشخصً و الؽناء ،وعند عرضها
لألحداث كانت تحوي األمور ممكنة الولوع كما أنها ال تعمل على إلناع
الناس بتصدٌك أحداثها ،و باعتبارها فرجة شعبٌة فهً تتمٌز بالشكل
الدائري المفتوح من جمٌع النواحً " وتتكون الحلمة دائما حول الفنانٌن
 -5لخضر بركة سٌدي دمحم ،الشعر الملحون فً المسرح الجزائري أو تجربة ولد عبد
الرحمان كاكً  ،مجلة الثمافة  ،مارس  ،1111ص.119
 - 6أحمد صمر  ،توظٌؾ التراث الشعبً فً المسرح العربً  ،ص.91
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ممثلٌن ٌمدمون الحكاٌات واألساطٌر وٌكون بٌنهم الموسٌمٌون و
البهلوانٌن وأحٌانا ٌدعى بعض المتفرجٌن إلى اإلسهام فً العرض إما
بتمدٌم المساعدات بحمل أجزاء من المهمات المسرحٌة أو بالتمثٌل
مباشرة مع بالً الفنانٌن ،أما الممثلون فٌمومون بؤدوار ثابتة ٌعرفونها
مسبما وٌلبسون لها المالبس المالئمة و ٌدٌرون ظهورهم ووجوههم
7
للمتفرجٌن لكً ٌروا التعبٌرات المختلفة التً تتناسب معها .
 -2المداح  :هو شخصٌة تموم بتشخٌص أبطال المصص ورواٌة بعض
األساطٌر والخرافات الشعبٌة كما ٌموم بالتعبٌر عن أمال وطموحات الشعب
.
فهو ٌمدم عرضا شعبٌا ٌحكً فً مالمح بطولٌة أو تارٌخٌة أو لصة
ما مستلهمة من الوالع االجتماعً ،كما ٌموم أٌضا بدور عدة شخوص وهو
بصدد السرد وهذا ما نجده مثال فً مسرحٌته ابن كلبون.
" المداح  :شفوا وسمعوا ماصرى لإلنسان  ،بنادم كثٌر اإلحسان
اللً لاسته المدرة وجا ٌشارن ابن كلبون فً الكسرة عاٌش فً بر اللً
ٌكدّوا العظام وهو مسكٌن ٌحوس على المكتوب كثٌر اإلحسان وٌعظم
8
السالم وإذا طلبته ماٌعجزش على جٌبه ".
ٌعتبر المداح رجل هذه الحلمة وذلن لما ٌتمٌز من لوة فً الشخصٌة
والمواجهة والنفس الطوٌل كما ٌتفنن فً إتمانه للؽة الخطاب الشعرٌة
المإثرة و الموحٌة فتساعده على لفت انتباه المتفرج باإلضافة إلى معرفة
المسبمة عن الجمهور الموجود حوله من هوٌة ومعتمدات.
" إن استرجاع كاكً للغة المداح وفضاء الحلمة هً صٌغة
إبداعٌة معالجة للفضاء كمكان للعرض وتصوٌر الوالع وتمثٌل معنى
األحداث والخاتمة للحضور ".9
واهتمام كاكً بهذه الشخصٌة وتوظٌفها فً مسرحه " لوظٌفة
المداح المسرحٌة بوصفه عنصرا مثٌرا للدٌنامٌكٌة بٌن الخشبة و
الجمهور ".10
 - 7م ن  ،ص.91
 - 8ولد عبد الرحمان كاكً  ،ابن كلبون  ،المسرح الجهوي وهران  ،دت  ،ص. 19
 - 9بوعالم مباركً ،حولٌات التراث ،مجلة دورٌة ترها كلٌة اآلداب والفنون جامعة
مستؽانم ،ع،7جوان  1117ص.11
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 .5مسرحٌة إبن كلبون * :
 -1الموضوع  :تعد مسرحٌة ابن كلبون خاتمة الثالثٌة التً تبدأ
بمسرحٌة "المراب والصالحٌن" التً كتبت سنة ، 1171ثم "كل واحد
وحكمه" سنة  ،1177ثم مسرحٌة "ابن كلبون " معتمدا على الخرافة
كموضوع وعلى الحكاٌة كؤسلوب إن موضوع هذه المسرحٌة "ابن كلبون "
خرافٌا ٌ .تطرق من خالله إلى سرد حكاٌة الحجٌج الذٌن توجهوا نحو
البماع الممدسة مشٌا على األلدام ولما لموه من مخاطر ومؽامرات فً
رحلتهم هذه ومن أؼرب ما لموه ،حكاٌة الجنس الذي اتصؾ بمظهر
النصؾ إنسان والنصؾ اآلخر حٌوان  .إنهم ابن كلبون ٌعرفون بمطاع
الطرق  ،هكذا روٌت مسرحٌة ابن كلبون التً تعتبر المصدر الحمٌمً
لمسرحٌة كاكً  ،استخلص الكاتب لهذه الخرافة فكرة وهً التضحٌة من
أجل تحمٌك العدالة فً مجتمع ٌؽمره الظلم و االضطهاد حٌث ٌؤكل الموي
الضعٌؾ وٌتحكم فً تمرٌر مصٌره فٌستهل المداح رواٌة األعمال التً لام
بها إبن كلبون.
" المداح : 1رواٌة ابن كلبون نمثلوها لكم .
"المداح  :1اشكون اللً ٌفرحو لل َم ْغبون ؟
"الجماعة  :ابن كلبون .
11
"المداح  :2ا ْ
شكُون اللًّ ٌَعَطً العَا َهد وٌ ُخون ؟ .
وٌحمك الكاتب التؽرٌب باستخدام الكثٌر من وسائل الدراما الملحمٌة
،فهدم الحائط الرابع واضح فً الممدمة ،ألن الجمهور ٌعلم بؤن ما ٌشاهده
لٌس والعا وإنما عرض مسرحً .
ثم ٌروي أحد المداحٌن لصة عمر الذي رحل مرؼما عن أهله رفمة
صدٌك الذي ساعده فً األول لما كان وحٌدا منبوذا من طرؾ أهله
صدٌمه ال ّ
وأصدلائه.

 -10عبد الستار جواد  ،لؽة الدراما الشعبٌة  ،مجلة األلالم  ،ع ،9ص.11
* -كتبها كاكً سنة  1178وهً خاتمة الثالثٌة التً تبدأ بالمراب والصالحٌن ثم كل واد
وحكمه.
 - 11كاكً  ،ابن كبون  ،م س ،ص.19
 -1م ن  ،ص .17
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عمر الذي أحب فطوم ثم رحل وتركها وراءه وهً حامل فؤوصاها
بؤن تحكً البنه لصة ظلمه من طرؾ ابن كلبون ألنه إنسان ٌتصؾ
بالنزاهة ،ثم تتدخل مجموعة من الممثلٌن لتإدي دور ابن كلبون ٌخاطبهم .
مروش ُحو َمة
اراكُم ع َْرش َ .م َ
عمر لائال " َم َ
اراكُم أ ُ َمة فً بْالد كبٌرة ما تعَ ُ
2
سو َمة" .
سوق اإلنسانٌة ما تجٌبوا ُ
فً ُ
ٌصور لنا الكتاب مولؾ الكراهٌة و العداء التً ٌكنّها عمر البن
ّ
كلبون  ،وٌبرز من جهة ثانٌة الصراع المائم فً المسرحٌة المتمثل فً
نصرة العدالة على الرؼم من الصعاب والعرالٌل التً تبٌنها الموة المتسلطة
فً المجتمع .
إن عمر ذلن الشخص الذي رفضه مجتمعه الختالؾ طبعه مع
طباعهم وهاهو ٌودع زوجته فطوم .
سط
" عمر  :فطومة ٌاللًَّ فً ُحبً س َمٌّتن فطومٌ ،انخلة عَاٌشَة فً و ّ
الدُوم ،مانَحضّرش لثْمارن إذا َجاو كنت فً الهجرة لولً له ٌفارق
،لُولٌَله ٌا فطوم بلً عمر ما كان لاتل ما كان سارق لولً له بَابَان فً
دولة ابن كلبون ظ ّهوره وعاش مغبون فطومة :بنً كلبون حكموا علٌن
بالهجرة ودارن لدٌَار ُهم م َج ّورة روح ها نً نبَلَّع للبً و الباب ش َحالمن
خطرة".12
ثم ٌنتهً المشهد بتدخل صدٌك عمر" الصد ٌّك " و ٌوضح العاللة
التً تربطه بعمر وكٌؾ تعرؾ علٌه منذ أول استمبال له ألن الصدٌك كان
بدون مؤوى فخرج هاربا من مدٌنته ألن المنفى مصٌر محتوم على كل من
تسول له نفسه بالتمرد على مجتمعه الذي ٌؽمره الظلم و الفساد ثم ٌتدخل
بعد ذلن المداحان اللذان ٌعرضان أحداث مٌالد عمر .
13
المداح  : 2فً دار إنسان اسمه سعٌد بوسنة زاد طفل نهار الخمٌس" .
فٌتم عرض األجواء االحتفالٌة بمٌالد الطفل و تضارب اآلراء حول
اختٌار االسم لٌمع االختٌار على اسم 'عمر' تبركا بشخصٌة الخلٌفة " عمر
بن الخطاب رضً هللا عنه " فٌبرر سعٌد بوسنة اختٌاره اسم عمر ،هو
الرؼبة فً تحمٌك أماله فً العودة إلى العدل واإلنصاؾ فً المجتمع بٌن
األفراد بعد أن حلت مكانه االستؽاللٌة و الظلم .

 -12م س ،ص.11
 - 13م س  ،ص.11
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ك ٌا ربً ال فً هذا الد َّوار وال فً هذا البالد أكثر
" سعٌد  :ما بمَى َح ّ
14
الظلم والعار  ...اجبر أنسمٌه "عمر " على عمر " عمر الحك " .
وٌساعد عنصر التارٌخٌة فً استخدامه على تحمٌك التؽرٌب فً
المسرحٌة ،لٌبتعد الجمهور عن األحداث عاطفٌا،وٌفكر بموضوعٌة فً
أحداث الماضً التً تماثل أحداث الحاضر لكً ٌحدث تؽٌٌرا اٌجابٌا .
وٌستخدم عنصر الرواٌة فً المسرحٌة لكً ٌهدم الجدار الرابع وٌفصل
الجمهور عن أحداث المسرحٌة .
ثم ٌعود المداحان و الممثلون للتعلٌك عن الحدث لتوضٌح األهمٌة التً
ولً بها مٌالد عمر وكٌؾ عمت الفرحة بٌت سعٌد بوسنة ثم ٌؤتً مشهد
ٌصور لنا شجاعة عمر وهو ٌتكلم مع الشرطً كان عمره آنذان خمسة
عشرة سنة حٌث ٌدخل فً عران مع شرطً ممثل المانون .
" الشرطً  :أنتَ منَ الشُر َطة ما تْ َخاف ؟
عمر  :أٌ َخاف من الشُر َ
عنّدي ْعالَش ْن َخاف
طة ال َخاٌنَ و المَاتَل أنا ما َ
".15
وتستمر المواجهة بٌن عمر والشرطً هذه المواجهة التً تعبر عن
معاناة الناس المظلومٌن كما تترجم لنا ثورتهم عن هذه التعسفات التً
تمارس ضدهم .
" الشرطً  :هذه ال َهدّرة بُولٌتٌن وأصحاب البُولٌتٌن فً لح َباس اٌ َك ّملُوا
سعدات
 ...روح روح لداركم لدَّر واحشم واللًّ خاف اسلم و اللً اسلم َ
ٌَا ُمو.
عمر  :اللًّ ٌعٌش َمحكُوم ٌلٌك ٌدٌر ك َماَمة لفُ َمه و اللًّ لال كلمة ما
سبوا اٌلٌك اٌخاف و ٌمَدر و إذا نّظلَم وعندُوا
َجاتكُمش على تاوٌل علٌه تت َ
حاجة اٌمُولها اٌخلٌها فً للبه .
الشرطــــً  :هذي َماهٌش فهامة ران تتفٌهم و اتنفٌ ُهم إذا َمزدت َهان
سالم ران بالشَن وحدّ الن ّهار تظلَم و ٌوصلَن لل َحبس تكبر تحس
ماتبَماش َ
ُ
ذٌوبا ولبَاسكُم
بالغبٌنَة وتندم عمر  :بنٌتوا حٌاتكُم على الخوف كلكُم ُ
خروف تَغل ُ
طوا اللًّ ٌسمع واللًّ ٌشوف المرأة تطٌح إذا كانت بالجوف
16
تمطعوا على اللًّ راٌح ٌطوف" .
- 14م ن  ،ص.11
 -15م س ،ص.19
 - 16م س ،ص.18
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وتنتهً هذه المواجهة بصفع الشرطً لعمر ردا على كالمه الالذع
معه وعبرة لمن ٌتطاول على الحكم والحكام لما ٌروه من مساوئ وعٌوب
فً لٌادتهم للمجتمع ،تحكمه سلطة ؼٌر شرعٌة ثم ٌبلػ عمر سن العشرٌن
وٌتعلك للبه بفطومة التً أحبها وألجلها بنً بٌتا ،لكنه ٌلمى مواجهة من
طرؾ والده الذي رفض طرٌمة زواج عمر على أنه لم ٌستشٌر والدٌه .
س َماو والدٌن عشرٌن سنة كبَّرتن
"سعٌد  :هذا هو الحدٌث أنا وٌمان نت َ
ورب ٌِتن ون َهار ِجٌنا نفَرحوا بٌن تمولنا باللًّ َراٌح تبنً بٌت.
عمر  :غٌر لُول ووضَّح الحدٌِث ربٌِتنًِ و َك َبرتنًِ كاللًّ ر َبحت لنتْ ِرٌت
منٌن بن ٌِت دَاري مٌن تكلمت تمول تعدٌت ."17
وفً مشهد الموالً ٌمدم المداحان شخصٌة عمر الذي أصبح لاض
نزٌه ٌتسم بالعدل فً ح ّل لضاٌا الناس وذلن بعد أن أتم دراسته فً
المانون وٌظل ٌحكم إلى أن ٌؤتً ٌوم وتكون فٌه محاكمة ابن كبٌر الدوار
اتهم بالمتل ،ولكن أثناء المحاكمة ٌتبٌن أنه بريء طالما الماضً لم ٌتؤكد
من سالمة ألوال الشهود ،فمنهم من ٌعتمد أنه خطؤ ومنهم من سحب شهادته
،وٌروي المداحان كٌؾ تمت المحاكمة :
"المداح  : 1الشاهد الثانً لال كٌما األول .
المداح  : 2و الثالث كٌف .
وشرى لُخرٌن وبعد
الدوار فوق بَعض من ُهم ،
المداح  : 1باٌن كان كبٌر ّ
َ
18
شفّنَاش ".
ما شَهدُوا وارجعوا فً كالمهم لالوا ما َ
وتؽمر الخٌبة عمر فً عدم تحمٌمه للعدالة بٌن أفراد مجتمعه على
الرؼم من جهوده الخٌرة ،فمابله الناس بسوء المعاملة ونكران الجمٌل
وأصبح شخصا ؼٌر مرؼوب فٌه ،فٌبعث كبٌر الدوار إلى الوزارة برسالة
ٌطلب فٌها فصل عمر عن سلن المضاء و تعوٌضه بماض آخر وٌطرد من
بلده .
شرى
" عمر ٌ :ا ّم َرا َرانًِ َمه ُموم ،ح َك ّمت علَى ولّد كبٌر الد ُّوار وباباه َ
الش ُهود وبمٌة أهل المرٌة َخاٌ ِفٌن منه  ،وهكذا أصبحوا الكل متحدٌن علٌا
.
ُ
َ
فطوم  :وأنت ٌا عمر  ،المانون أنظن ما ٌخ َوف .
عمر  :ل ِكن ٌا فطوم  ،فً هذا المَرٌة المانون َراه مفمود العٌَنٌِن .
 - 17م ن ،ص .11
 - 18م س  ،ص.19
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سف ٌا عمر مهما كان الحال  ،المانون ٌنتصر دائما والحك
فطوم  :ما تتؤ َ
ٌظهر  ،وهذا الشًء تعلم بٌه َخٌر منً ٌا عمر  ،أنت درست واطلَعت
19
وانهاراللًّ نلت الشهادة حلفت الحك ما تخون "
وٌمرر عمر السفر و االبتعاد عن أهل المرٌة فتجمع له زوجته
بعض األمتعة ،لتظهر من جدٌد شخصٌتً عمر والصدٌّك وتحاورهما
حول فطوم زوج عمر الوفٌة لزوجها ،فهً فً نظره امرأة مثالٌة  ،ثم ٌعبر
الصدٌك عن وحدته فٌرد علٌه عمر لائال :
ب ٌِِنتً  ،لكن أنت تعبت أكثر منً  ،خا َطر
" عمر  :نعٌا ن َخ َمم فً غ ِ
المودَر فً الصحراء !
اإلنسان اللًّ تَغبَن وجد ُرو َحه ِ
وحٌد مثل اإلنسان َ
الحٌاة اللًّ ربً أغنَاه بها تبانلّه مغدُورة وشً خطرات ٌمول ولُوله كً
الكفرة  ،عاله زدت َواش رانً ندٌر هنا "20
أراد كاكً أن ٌظهر لنا من خالل هذه المسرحٌة صعوبة
االؼتراب و االبتعاد عن األهل وما ٌنجر عنها من تصرفات لد تإدي
باإلنسان إلى االنمٌاد والرضوخ و االستسالم لألمر الوالع .
ٌعكس هذا مظهرا من مظاهر الدراما الملحمٌة ،إذ أنها تواجه
الجمهور بمشكلة تتطلب حالً:لماذا فشل عمر بوصفه رجل لانون فً تحمٌك
العدالة؟
اللغة :
وظؾ كاكً فً مسرحٌته لؽة تراثٌة مؽمورة باإلٌحاءات و
الرموز لادرة على إٌصال المعنى والفكرة إلى الجمهور  ،كما تصور لنا
األحداث و الموالؾ وتجعلها أكثر تبلٌؽا لدى المتلمً ،لمد اختار وسٌطا
ألسنً كما تتكلم وتستعمل فً أؼنٌة المآثر الشعبٌة وهً وسٌط باعتباره
أكثر ؼنى فً المعنى .
فاللؽة المستعملة عند كاكً لرٌبة من لؽة المداح التً ٌستعملها
فً األسواق والحلمات وبهذا تعتبر لؽة ملحونة لها صدى فً ولع نفوس
الجمهور  ،هذا ما ٌجعلها تدفع بالمتلمً إلى التفكٌر فً معانٌها والتً فً
مجملها نصائح " بحٌث ٌستعٌد فٌه لغة الخطاب الشعبً التملٌدي لٌدخل
علٌه بعض التعدٌالت من فضاء المآثر الشعبٌة وطالات المداح التبلٌغٌة ،
فهو ٌتعامل مع اللغة فً خطابه المسرحً الجدٌد بوصفها أداة تراثٌة
 - 19م س  ،ص .11
 - 20م ن  ،ص.91
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منمولة عن فضاء أغانً المآثر الشعبٌة ،ولصائد المداح الشعرٌة
الملحونة لتجسٌدها فً العرض المسرحً".21
إن اللؽة التً وظفها فً مسرحٌته لؽة شعبٌة بؤسلوب محكً
لها دالالت تراثٌة وبها إٌحاءات بحٌث تدعو المشاهد إلى إدران والعه
االجتماعً والسٌاسً ،فجعل مسرحه وسٌلة من وسائل تؽٌٌر الوالع ،كما
جعل هذه اللؽة مرتبطة بالمشاركة فً أداء الفعل الجماعً للممثلٌن وإدخال
المماطع الؽنائٌة الشعبٌة المعروفة التً ٌتفاعل معها الجمهور.
ولد طؽى الشعر الملحون على كثٌر من أعماله المسرحٌة إذا اعتبره
أداة لؽوٌة كاشفة عن طبوع الشخصٌات و موالفها ودوافعها وهذا ما ٌجعل
المتلمً ٌتخٌل أحداث الحكاٌة.
ولعل حفظه لألساطٌر الشعبٌة والحكاٌات و المصائد الشعرٌة
الملحونة م ّكنه فً استعمال هذه اللؽة التراثٌة و توظٌفه ألداء المداح فً
فضاء العرض التمثٌلً الشعبً ،أي الحلمة ونملها إلى العرض المسرحً
معتمدا فً ذلن على ممدرة المواجهة لدى شخصٌة المداح وهذا ٌجعله ٌتمن
لؽة اإلرسال و الخطاب الشعري المإثر و الموحً لشدّ انتباه المتلمً،
فاتساع خٌاله جعله ال ٌعتمد إال على بالؼة الكالم المادر على اإللناع وجعل
حركاته متناسمة تناسما هرمونٌا .22
فشخصٌة المداح عنده هً التً تفتح الحكاٌة وتروي أحداثها بؽٌة فً
مشاركة الجمهور .
كما أنه استلهم من لصائد الشعراء الشعبٌٌن مثل لخضر بن
خلوؾ مجسدا هذه اللؽة الشعرٌة الشعبٌة لتنطك على لسان شخصٌات
مسرحٌاته ،كما عمل أٌضا على تحمٌك مسرح لؽته أكثر صدلا فً التعبٌر
عن الوالع واحتٌاجات الجمهور ،وسهولة الفهم فً إطار خطاب شعبً،
تهدؾ إلى تشخٌص مشاكل حٌاة اإلنسان خلك منها نماذج درامٌة .
وهكذا كانت لؽة مسرحٌاته متصلة باألداء الجماعً للممثلٌن
فكشؾ من خاللها عن والع الحٌاة الرٌفٌة الجزائرٌة عن طرٌك توظٌؾ لؽة
درامٌة مالئمة لمساره الفنً ،فطؽت على أعماله صبؽة األصالة
 - 21بوعالم مباركً  ،حولٌات التراث  ،مجلة تصدرها جامعة مستؽانم ،ص.11
ٌ- 22نظر :بوعالم مباركً –توظٌؾ التراث الشعبً فً المسرح الجزائري-رسالة
مااجستٌر –اشراؾ د.عز الدٌن المخزومً –جامعة وهران-1111-1111-
ص.1888
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والمعاصرة فكان الؽرض من هذه الكتابة هو البحث عن مسرح جزائري
نابع من أصالة هذا الشعب .
فدعمت تجربته هذه فكرة استخدام اللؽة العامٌة لؽة وطنٌة إذ
تولظ الحس الشعري الشعبً وتستلهم الخٌال،هً ملحمٌة ألنها تمدّم
الخلفٌة االجتماعٌة الواسعة لشخصٌاتها ،وبعودة كاكً إلى التراث الشعبً
فً أعماله المسرحٌة أكسبته لؽة درامٌة أصٌلة مشحونة بالفكر الذي ٌعبر
عنه خالل معرفته بهذه اللؽة التراثٌة  ،فانبثمت لدٌه أفكار و أسالٌب التعبٌر
الدرامً التً تإثر فً الجمهور المسرحً  ،وهذا ما اكسبه نجاحا باهرا
فً مساره اإلبداعً المسرحً " ولمد كانت لهذه اللغة المستعملة فً
مسرح كاكً تؤثٌر و تجاوب كبٌر من طرف الجمهور المسرحً وذلن
لتعبٌرها عن أصالة هذا الشعب فً إحٌاء التراث الشعبً وعصرنته عن
طرٌك العرض و األداء المسرحً ضمن خطاب مسرحً موجه إلى
الطبمات الشعبٌة معبرا عن والعها السٌاسً و االجتماعً".23
كما جاءت لؽته مشحونة ببعض األمثال و الحكم وهذا ما نجده
:بنٌتو حٌاتكم على الخوف كلكم ذٌوبا ولباسكم خروف –اللً ٌسمع واللً
ٌشوف المرأة تطٌح إذا كانت بالجوف تمطعوا على اللً راٌح ٌطوف .
وهذه اللؽة البسٌطة المفهومة لدى المتلمً استطاع كاكً أن ٌوظؾ بعض
من األمثال المتداولة فً أوساط المجتمع.
لمد حاول كاكً من خالل أعماله المسرحٌة الرجوع إلى التراث
الشعبً المحلً باستلهامه لألساطٌر و الحكاٌات الشعبٌة وصٌاؼتها حسب
رإٌته الفنٌة لبٌئته وثمافة مجتمعه ،بحٌث صاؼها فً لوحات فنٌة رائعة
مالئمة لثمافة وعادات المجتمع الجزائري وجعلها مرجعٌة لمضٌة سٌاسٌة
أو اجتماعٌة باستعمال اللؽة العامٌة من حٌث وسٌلة التعبٌر ولد أفادت هذه
الصٌاؼة الفنٌة فً إٌجاد مسرح شعبً جزائري تراثً ولكن هل كان هذا
المسرح ٌخلو من بعض المالمح الؽربٌة ؟

 - 23م س،
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