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 ملخص ال

المسرح الجزائري، الذي استلهم مواضٌعه الدرامٌة وأفكاره تهتم هذه الورلة البحثٌة بتوظٌؾ التراث والحكاٌة الشعبٌة فً 

من مصدر ٌعد الدعامة األساسٌة ألي فن، التراث هو منبع اإلبداع المسرحً، فمد نشأ المسرح المدٌم معتمدا على التراث، 

مواضٌع  سواء الشعبً أو التارٌخً أو األسطوري، ما جعله مصدرا أولٌا ارتبط به الكتاب المسرح واستمدوا منه

 وطبٌعة فكرنا فً ٌزال ألنه ما المعاصر، والعربً الجزائري وجودنا فً لضٌة جوهرٌة التراث لضٌة مسرحٌاتهم، إذ تعد

 . اإلنسانٌة الحٌاة فً الحضاري والنشاط اإلبداع مصادر من ومصدر للحٌاة نظرتنا

 واستلهام للمسرح التراثً المضمون عن البحث إلى العودة المسرح فً الجزائر أن الجزائرٌون ورجال الباحثون وٌرى

 ؼربً لالب فً وضع المضمون ذلن أن الجزائري، إال المسرح بداٌات مع بدأت فٌه لد الشعبً التعبٌر وأشكال التراث

 والمضمون. الشكل بٌن تام انفصال حدوث إلى أدى مما

وموضوعاتها، وٌصنؾ بدوره إلى  بالمادة التراثٌة الثرٌة مضامٌنه فً المختلفة، ومتنوع بعناصره ؼنً الشعبً التراث إن

 الشعبً. الشعبـٌة، الفنون الشعبـٌة واألدب الشعبٌة، العادات أربعة عناصر هً: المعتـمدات

وفً هذا كله تلعب الحكاٌة من خالل عناصر متنالضة وخاضعة لعدة احتماالت، ألنها مرتبطة بالتارٌخ بدرجة كبٌرة، 

ث والتركٌب من طرؾ الشخصٌة والمؤلؾ والمتلمً الذي ٌجمع بناء الحكاٌة فً ذهنه وفكره وتشكٌلها دورا فً البح

 وٌطابمها مع الوالع.

 الكلمات المفتاحية:

 .التراث،  الحكاٌة، المضمون،  الشكل،  األسطورة

Abstract: 

This research paper is concerned with the employment of heritage and the folk tale in the 

Algerian theater, which was inspired by its dramatic themes and ideas from a source that is the 

mainstay of any art. Heritage is the source of theatrical creativity .The theater arose depending 

on the heritage, whether popular, historical or mythological, which made it a primary source 
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to which the writers were connected to the theater and derived from it the themes of their 

plays, as the issue of heritage is a fundamental issue in our contemporary Algerian and Arab 

existence, because it is still in our thought and the nature of our view of life and a source of 

creativity And civilized activity in human life 

Algerian researchers and theater men in Algeria believe that the return to the search for the 

heritage content of theater and the inspiration of heritage and popular expressions in it began 

with the beginnings of Algerian theater, but that content was placed in a Western template, 

which led to a complete separation between form and content. Folklore is rich in its various 

elements, and is varied in its rich contents in the heritage material and topics. It is, in turn, 

classified into four elements: folk beliefs, folk customs, folk arts and folk literature 

Keywords: 
heritage, story, content, form, myth. 

 مقدمةال

الفنون التً لام بها اإلنسان منذ أن كان فً عهده األول، حٌث راح ٌحاكً  الظواهر واألشٌاء التً ٌعد المسرح من ألدم 

كنت تبدو له فً مخٌاله الفنً، ولهذا الؽرض شكل الفن المسرحً أهم رافد من روافد الفن فً العهد اإلؼرٌمً. ولد اشتمل 

 الفنون. فً طٌاته على عدة فنون أخرى، كالرلص، والموسٌمى وؼٌرها من

 واستلهام للمسرح التراثً عن المضمون البحث إلى العودة المسرح فً الجزائر أن الجزائرٌون ورجال الباحثون ٌرى

 ؼربً لالب فً وضع المضمون ذلن أن الجزائري، إال المسرح مع بداٌات بدأت فٌه لد الشعبً التعبٌر وأشكال التراث

 والمضمون. الشكل بٌن تام انفصال إلى حدوث أدى مما

وموضوعاتها، وٌصنؾ بدوره إلى  بالمادة التراثٌة الثرٌة مضامٌنه فً المختلفة، ومتنوع بعناصره ؼنً الشعبً التراث إن

 الشعبً. الشعبـٌة، الفنون الشعبـٌة واألدب الشعبٌة، العادات أربعة عناصر هً: المعتـمدات

جهال، لكن  أو ال ٌعنً ضعفا سواها، والعودة إلٌه عن األمة مالمح تمٌز األساسٌة والركٌزة التً وهو بذلن ٌعد الدعامة

 األمة والتراث روح .للمستمبل أو التأسٌس الحاضر عٌش ٌمكن األجداد، بحٌث ال وتراث هو نسٌان الماضً الجهل

إذن، كٌؾ  تارٌخ. بال وتعٌش مموماتها عن روحها، وتهدم تراثها تتخلى عن تتخلى التً وتارٌخها، واألمة ومموماتها

 وظؾ التراث الشعبً فً الكتابة الدرامٌة فً الجزائر؟ وما هً مواطن استلهام الحكاٌة الشعبٌة بشكل خاص فً المسرح؟

 فً لمكانته نظرا تراثهم إلى المدٌم فرجعوا مع تواصال لهم ٌحمك التراث توظٌؾ أن الجزائري المسرح رجال أدرن

 التراثٌة المسرحٌة األشكال خالل من الٌومٌة، حٌاتهم على لوي ومباشر تأثٌر من الشعبٌة، وما له الجماهٌر وجدان

 الراوي، وخاصة الحكاٌة الشعبٌة. المداح، الموال، الحلمة كمسرح

 الجزائري: المسرح التراث الشعبي في -2

 نشأة منذ تحدد األهمٌة، فمدعلى  دلٌل إال المسرح المهتمٌن بحركة لدى التراثً" وتداوله "المسرح مفهوم ظهور ٌعتبر

الجزائر  عن ٌعبر مسرح خلك من خالل الوطنٌة الهوٌة عن والتعبٌر الذات إثبات نحو الجزائري التوجٌه المسرح

 مسرح إلى وتأثر، حتى نصل عاللة تأثٌر والتراث المسرح بٌن الٌومٌة. كما أن العاللة مشاكلهم وٌعالج والجزائرٌٌن

مجاال  ٌترن للمسرح التراث أن حفظه، كما على مضامٌن وأشكاال جدٌدة، وٌعمل التراث من المسرحوٌأخذ  أصٌل، تراثً

 واإلبداع. للحرٌة

 النمط اتبع حٌث جانبه التمنً عدا فً ما محضا جزائرٌا ٌكون أن ٌرٌد كان المسرح أن بشطارزي الدٌن محً "ٌرى

 الجزائرٌة، عن الحٌاة دوما ٌعبر الجزائري ، والمســرح 1ٌوجد ؼٌره" ٌكن لم ألنه تجنبه اإلمكان فً ٌكن لم الؽربً، الذي
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ألنه ولد من رحم األزمات وتطور من خالل معالجته حٌثٌات المجتمع ولضاٌاه الشائكة، محاوال تمصً الحمائك وتبٌان 

 النمائص.

 التراث الشعبي عند عبد الرحمن ولد كاكي: 2 -2

 لخدمته حٌاتهم كرسوا الذٌن المـسـرح رجاالت أبرز كاكً أحد الرحمن عبد ولد مادرال عبد الجزائري المسرحً الفنان ٌعد

 للفن المسرحً شعبٌة ومرجعٌة أصٌلة مسرحٌة تجربة عن الدائب ببحثه الجزائرٌٌن من المسرحٌٌن ؼٌره عن اختص ولد

 إثرائها، ومحاولة الشعبً التعبٌر أشكال منصبة على عنده التأصٌل تجربة ولضاٌاه، وكانت للمجتمع بالتزاماته احتفاظه مع

من  التملٌدٌة المسرحٌة األشكال تلن على والحفاظ الفن هذا تأصٌل محاولته هو التراث الشعبً إلى كاكً توجه أسباب ومن

 . الزوال

 أو من خالل ذلن فرصة للمارئ درامٌة، وأعطى مادة منه جعل الشعبً، أنه للتراث توظٌؾ كاكً فً نجد ولعل ما

 الهادفة، حٌث المستمبلٌة رؤاه تمدٌم أٌضا حٌال ذلن، كما أراد اٌجابً مولؾ اتخاذ ثم بوالعه، ومن والتفكٌر للتأمل المتفرج

جدٌد،  من التراث بعث عندما إٌجابٌة المكتوب والمتخٌل، وخطا خطوة التارٌخ والحلم، بٌن الوالع بٌن الربط إلى لجأ

 . إٌجابٌة نتائج إلى المدٌم والحدٌث، للتوصل وأمام والعناأوال،  أنفسنا أمام نمؾ وجعلنا

 الحكاية الدرامية: -0

تعتبر الحكاٌة حجر األساس الذي ٌبنى علٌه العمل المسرحً، ألن المسرحٌة فً مفهومها البسٌط هً تلن الحكاٌة التً 

، ومن دون حكاٌة ٌفمد 2ئرهم فٌهاتروي عن الناس من حٌث األحداث التً تمع لهم، ومولفهم منها وتفسٌرهم لها ومصا

 النص لبه وتماسكه، وٌصبح التعبٌر مجردا خالٌا من المعنى والداللة.

تحدد الحكاٌة األحداث وتجعلها تصب فً الفكرة وتنمٌها وتشد من أزرها فً زمان ومكان مترابط، ألنها االمتداد الطبٌعً  

ر فً المتلمً وإلناعه، كما أن الحكاٌة ترسم أدوار الشخصٌات وتعٌن ، وهذا بؽٌة التأث3ٌوالمباشر لبداٌات الفكر اإلنسانً

مالمحهم الجسدٌة والنفسٌة وتحدد اتجاههم االجتماعً والفكري، وهً بذلن الوضعٌة األساسٌة التً ٌنطلك منها الفعل، 

أحداثه بٌن تلن وهً دوافع الشخصٌات للوصول إلى الهدؾ الذي حتمته الحكاٌة، وهً أٌضا مصدر الموضوع الدائرة 

 الشخصٌات.

لٌست الحكاٌة مجرد لص أحداث متجاورة مرصوصة ببعضها بعض دون عاللة منطمٌة سببٌة، ولٌست كذلن مجرد أخبار 

تمرٌرٌة نصٌة ٌؽلب علٌها طابع السرد، وإنما هً حكاٌة أحداث حسب ترتٌبها الزمنً وطابعها المكانً بطرٌمة فنٌة 

ألحداث وتتحرن الشخصٌات، وتنمو الموافك فً اتجاه منطمً ٌتجه بالضرورة إلى نهاٌة وجمالٌة ممٌزة، تتفاعل فٌها ا

منطمٌة مستمدة من األحداث نفسها، إذ تترابط أجزاء الحكاٌة عبر تسلسل زمنً نفهمه من خالل الحوار، هذا العنصر الذي 

ن الفعل الدرامً، أي أن الزمن ٌختلؾ ٌمٌز الدراما عن بالً األجناس األخرى هو خزان الحكاٌة والمعبر عنها فً زم

وٌتباٌن ما بٌن الحكاٌة والفعل، فالحكاٌة أحداثها جرت فً الماضً وال بد لها من أسلوب تعبٌر خاص بها، إما السرد أو 

 المنولوج، وهنا فمط ٌمكن التمٌٌز بٌن زمن الحكاٌة وتسلسله ألحداثها وبٌن زمن الفعل الملموس.

امٌا هً التً ترتكز إلى فعل واحد، وتؽذٌه بأفعال جزئٌة من شأنها أن تزٌد من تركٌزه ال أن إن الحكاٌة المحبوكة در

تساهم فً شرود ذهن المتلمً وتفكٌره، ومنه ٌضٌع حبل المٌادة الذي ٌوصل إلى الفكرة والحكاٌة فً الدراما متمٌزة عن ما 

جً محكم، إنها مضبوطة بحٌث تعطً لكل ممدمة نتٌجة فً سواها فهً لٌست بالتارٌخٌة التً تنمل حرفٌا بتناؼم كرونولو

 ، إنها تتمٌز بوحدة ووالعٌة المضمون.4ولكل شًء مسبباته

ومنه، ال بد للفعل فً الحكاٌة أن ٌكون واحدا، فهو لٌس مجرد مجموع أحداث جزئٌة متتابعة ٌجملها شخص واحد، إذ ال 

ت بصلة بهذا الكل، فالشخصٌة البطلة لد تموم بأفعال متسلسلة ذات ٌمكن للمرء الواحد أن ٌنفرد بأداء وظٌفة معٌنة ال تم
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موالؾ متباٌنة لكنها ؼٌر مترابطة تحت منطك السببٌة، حٌث ال بد أن ترتبط األسباب بالمسببات و تؤدي الممدمة إلى 

وأن ٌختلؾ كل  ، وعلى الحكاٌة فً المسرحٌة أن تتمٌز عن الحكاٌة النمطٌة التً تروى فً الحٌاة العادٌة،5نتٌجة

االختالؾ عن الحكاٌة التارٌخٌة التً تتمٌد بالوالع وتمرر الحمائك تحت ترتٌب زمنً دلٌك دون إبداع أو خٌال فكري، 

بحٌث ال تتجاوز فً ذلن الحكاٌة الساذجة التً ال ٌتمبلها العمل كحكاٌات الموى الؽٌبٌة والخرافة الزائدة عن المألوؾ دون 

، ألن الفعل الدرامً ٌنمسم إلى أجزاء متسلسلة 6ومنطك األحداث ووالعٌة المضمون ووحدة الحكاٌةااللتزام بضوابط الفن 

ومترابطة وفك الضرورة المنطمٌة درامٌا، هً البداٌة والوسط والنهاٌة، والبد للحكاٌة أن تتبع ذلن التمسٌم والتسلسل 

تى تكون ممنعة للمتلمً عند معاٌشته للفعل الدرامً، المنطمً ألجزائها وتسٌر جنبا إلى جب وفك زمن الفعل وأحداثه، ح

 وحتى ال ٌهٌم بٌن ثناٌا الحكاٌة وأحداثها باحثا عن أجزائها فٌبتعد عن االندماج الوجدانً لألحداث.

الحكاٌة فً المسرحٌة لٌست إال وسٌلة للموضوع، ووعاءا للفكرة، واالهتمام المفرط بها ٌجعلها ؼاٌة فً التسلٌة ال وسٌلة 

تبلٌػ رسالة نبٌلة، لذلن دعا برٌخت إلى تكسٌر هذه الوحدة وتسلسلها مما ٌجعلها تفمد تنمٌة إٌهام المتلمً، لكن هذه ل

األؼلوطة فً أن برٌخت كان ٌنادي بتحطٌم تسلسل الحكاٌة، بدلٌل أن كل مسرحٌاته ذات حكاٌة محكمة السرد المصصً، 

 .7مصصً، وألن الحكاٌة فٌها ممصودة لذاتها لبل أن تكون وسٌلة ألهدافهاألن المسرحٌة أول ما تموم علٌه هو اإلمتاع ال

 طبيعة الحكاية ووظيفتها في المسرح الملحمي: -3

أخذت الحكاٌة فً المسرح الملحمً بعدا آخر ؼٌر الذي عهدته فً المسرح الدرامً، فهً حكاٌة تروى عن طرٌك الراوي 

الماضً البعٌد لٌس كما فً حدوثها وإنما كٌؾ حدثت، وهً لٌست لصة  فً عرض الفعل المؤدي لها، على أنها جرت فً

متسلسلة األجزاء بل متمطعة ٌلعب فٌها السرد دور التعرٌؾ بها والفصل بٌن أجزائها، والتعبٌر عنها ال ٌجري بأسلوب 

دٌة الفعل وتنامً حواري بٌن الشخصٌات وإنما فً لالب سردي وصفً وإخباري، فً بنٌة ؼٌر متناسمة تنعدم فٌها تصاع

الصراع، دون عمدة مبنٌة على السببٌة للحاكٌة المؤداة، فالذروة فٌها ؼائبة تكاد تتالشى، والتشوٌك العاطفً للٌل ما ٌبعد 

 المتلمً من المعاٌشة الوجدانٌة وإثارة االنفعاالت.

بالتارٌخ بدرجة كبٌرة، وتشكٌلها تتكون الحكاٌة عند برٌخت من عناصر متنالضة وخاضعة لعدة احتماالت، ألنها مرتبطة 

ٌعتمد على البحث والتركٌب من طرؾ الشخصٌة والمؤلؾ والمتلمً الذي ٌجمع بناء الحكاٌة فً ذهنه وفكره وٌطابمها مع 

 .8الوالع

ٌعمل المسرح الملحمً لتحمٌك التؽرٌب إلى تمطٌع أجزاء الحكاٌة، فكل مشهد مستمل بذاته وحكاٌة ال تكاد أن تكون واحدة 

، حتى ٌباعد المؤلؾ بٌن لصة المسرحٌة ووجدان المتلمً وحتى ال 9متجانسة، و"ٌحتفظ كل مشهد لنفسه بمؽزاه الخاص"

تثار فٌه العواطؾ التً ٌنماد خلفها كالتائه فً البرٌة، ولهذا ال نجد فً جل أعمال برٌخت على مسرحٌة محكمة الصنع 

ة ٌحتم على كتاب المسرح الملحمً تؽٌٌر وسٌلة المحاكاة ألن تتصل أجزاؤها ببعض، فالثورة ضد الدراما األرسطٌ

 .10األهداؾ متنالضة، بٌن التطهٌر األرسطً والتؽرٌب البرٌختً

وٌرى جٌرار جٌنٌت "أن أرسطو ال حظ أن "واحد من امتٌازات السرد على العرض المسرحً هو المدرة على معالجة 

، وهنا ٌوافك برٌخت 11السرد أن ٌعالج تلن األفعال بشكل متسلسل"أكثر من فعل تتزامن مع بعضها، ولكن ٌنبؽً على 

نظٌره أرسطو كون الحكاٌة روح الدراما حٌن وظؾ الراوي السارد لألحداث، ودوره المنوط به فً كسر وحدة الحكاٌة 

 والفصل بٌن المشاهد بإعادة سرد ما حدث.
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 توظيف الحكاية التراثية في المسرح الجزائري: -4

السرد فً الحكاٌة األسلوب الشائع إلٌصالها إلى مسامع المتلمً، إذ بواسطته تعرض الحكاٌة وأحداثها، أما الشخصٌة ٌعتبر 

. وبصٌؽة أخرى أن السارد هو األساس فً الحكاٌة، ومن خالله 12التً تساهم عملٌا فً األحداث فتموم بوظٌفة السرد

 تستطٌع أن تعلك على السارد لكنها تتبنى مولفا اتجاه عناصر نتعرؾ على الشخصٌة ومظاهرها وأفعالها، والشخصٌة ال

الحكاٌة من ضمنها السارد، وبما أن المبحث هذا ٌختص بدراسة أثر الملحمٌة فً الحكاٌة، أردت أن أبٌن مواطن هذا 

ى األوساط التأثٌر من خالل مسرحٌة "كل واحد وحكمه" لولد عبد الرحمن كاكً، التً فً األصل هً حكاٌة متداولة لد

الشعبٌة، تؽنٌها المداحات فً المناسبات واالحتفاالت، ولما كانت الحكاٌة فً مفهومها البسٌط متعلمة بالشعوب العربٌة 

والجزائرٌة على الخصوص منذ الطفولة استعمال كان ٌا ما كان لدى الجماهٌر الشعبٌة فً المجتمع الجزائري، وتعلمه 

 فعل كاكً على لسان البخار.بالسارد )الراوي( للحكاٌات، كما 

 واحد مسرحٌة "كل فً الشعبٌة كما األوساط فً المتداولة الشعبٌة الحكاٌة بلجوئه إلى العربً التراث مع كاكً تعامل

 . 13الملحون الشعر ولصائد لصة شعبٌة مدونة فً أؼانً ، وهً 1966سنة كاكً وحكمه" والتً ألفها

السن،  فً وكبٌر ؼنً تاجر من الزواج على فتاة اسمها "الجوهر" بعدما تم إرؼامها انتحار حادثة على المصة أحداث تدور

 الجوهر وهو سلٌمان" والد منزل "سً جبور ٌملن التاجر ولدا، وألن اثنا عشر وله منهن نساء بثالث متزوج أنه إضافة

 ٌمدم شخصٌة "البخار"، الذي لسان على المسرحٌة وتبدأ .لٌفرض زواجه بالموة الظرؾ هذا كبٌر، فٌستؽل له بمبلػ مدٌن

 .ٌبدأ التمثٌل أن لبل المسرحٌة أحداث

 ،طزٌنة عنده لوالد ولرٌب ٌتحنى، ؼٌر شاٌب رجل هنا، كان صارت أكثر، الحاجة وال سنة المائة واحد البخار: هذه

 .ٌدٌر؟ واش كثٌر ماله الؽبٌنة، اللً جاهل كثٌر لٌجٌبوا بالسفٌنة، ماله التالً المدٌنة، الزعفران فً الكبٌر التاجر هو كان

 .لولٌن لالوا ٌتزوج وإال الجماعة: اٌحج

 وزوره، والخطرات حجة األولى كانت له خطرة، الخطرة عشرٌن بالملٌل الحكاٌة، حاج أتبنات الشًء هذا البخار: على

 . 14الحكاٌة تبدأ واهنا تجارة، خسر اٌمانه والماٌة، للبها التالٌٌن

 .له الخضوع إلى الجوهر والد ٌضطر الثري العجوز بورج تهدٌدات وأمام

 والماٌد عمً بن شرطً، الماضً ٌتسمى خالتً مفتً، وولد عمتً راجل الدواس عندي حبٌتوا جبور: [...]إذا الحاج

 أنحب كان حبابً، لو من عنده رانً الولت وابتسم لً ومن ذلن الخٌر صباح لالً خطرة خالتً، والولً بن خاضً

 االنتحار تندفع الجوهر نحو المولؾ هذا . وأمام15أنمضات" والدعوة كلمة واحدة أنتاعكم نمول التمسخٌر على نحسبكم

 .مساعدتها حبٌبها السعدي ابن الجٌران ٌستطع لم بعدما

مضرب "البخـار:نحكً لكم حكاٌة الجوهر، إذا تعاونونً، أنا نحكٌها وأنتم تملوها فً الؽنٌات اتخمسوا معاٌا، وأنا فً 

 16الراوي نحكً الحكاٌة"

ٌمنح إتباع الحكاٌة باألسلوب الشعبً عن طرٌك السرد، والذي ٌعرؾ المتلمً أنه بصدد لص حكاٌة فتاة اسمها الجوهر، 

ٌمنحها بعدا جمالٌا وفنٌا، ألن الحكاٌة سماعٌة تلعب على جانب التخٌل للفضاء الدرامً الخارجً لزمن الفعل بالدرجة 

 على فن الكلمة والمول، حٌث ٌبدأ البخار بسرد الحكاٌة:األولى، وتعتمد 

"البخار: هذي وحد المٌات سنة وال كثر، الحاجة صرات هنا، كان رجل شاٌب ولرٌب ٌتحنى، ؼٌر لوالد عنده طزٌنة، 

 .17كان تاجر وهو التاجر الكبٌر فً المدٌنة الزعفران التالً اٌجٌبه بالسفٌنة، ماله كثٌر وجاهل الؽبٌنة"



 0202العدد األول                                                         فبراير  – المجلد االول –التراث والتصميم مجلة 

40 

الل هذا السرد لبداٌة الحكاٌة ٌتبٌن لنا أن حكاٌة الجوهر مرتبطة ومتعلمة برجل شٌخ طاعن فً السن ذو مال وفٌر من خ

ومن أكبر تجار المدٌنة ٌرٌد انتهاز الفرصة للزواج بها عنوة، والسرد ها هنا لد لخص لنا جملة األحداث السابمة ودخل 

 ورد على لسان الشٌخ جبور:مباشرة فً لب الحكاٌة، وبدأ من حٌث تأزمها وأ

"جبور: من الحج ٌا أوالدي أنا ملٌت، وكل ما انولً ٌلماونً بالبندٌر، كلًّ تبلٌت، حاب نتزوج مع بننت ونبنً لها بٌت، ما 

 .18عندكم فاهش تنخلعوا، فً الزواج أنا اشتهٌت"

بٌتا، ألنه ببساطة لد مّل حٌاته السابمة  أراد الشٌخ جبور الزواج، وأول ما بدر الى ذهنه فتاة صؽٌرة ٌتزوجها وٌبنً لها

وأدائه للحج كل عام، و ٌعمب لنا البخار على إلدام الشٌخ جبور على خطبة الجوهر بنت السً سلٌمان، حٌث أوكل هذه 

 المهمة الى نموس حٌث ٌمول:

ا ٌمول والو[...] وفً "البخار: سٌدي الحاج حمٌدي )جبور( تاكل على ماله، إذا رسلن عند الحاج سلٌمان. راه عارؾ م

هذا الشًء سلٌمان راه ٌخمم مكتن أكثر علٌه الخٌبة والهم، إذا زوج بنته ٌتسمى نمص فم، مٌن للٌل هذا الشًء ماراهش 

 .19اٌبانله ظلم"

إلبال الشٌخ حبور على خطبة الجوهر من أبٌها سً سلٌمان الذي ال حول و ال لوة له  -السارد للحكاٌة -وٌوضح الراوي 

وذ جبور، حٌث جاء على لسان البخار أن هذا الشًء لم ٌعد ٌبدو ظلما فً ظل الفمر واالحتٌاج، أي أن الحكاٌة فً من نف

المسرح الملحمً تسٌر وتتطور موازٌة مع الفعل، وال تكون ضمنٌة فً الحوار، بل علنٌة على لسان الراوي الذي ٌسردها 

 بطرٌمة مباشرة على مسامع المتلمً.

، ألن سً سلٌمان 20خالل توظٌؾ الراوي، معتمدا على السرد كأسلوب لتجسٌد موالؾ وحاالت متنالضة وأراد كاكً من

ال ٌستطٌع المجابهة والدخول فً صراع مع الشٌخ جبور لٌخرج منه منهزما وٌزٌده ذالّ وهوانا، ألنه بكل بساطة خاضع 

 ً سلٌمان لول كلمة ال.لسلطة جبور، ألن البٌت الذي ٌسكنه و زوجة ملن له، وال ٌستطٌع الس

"البخار: الماللٌل والمؽبنة ٌخافوا، ال عملٌتهم وال راٌهم ٌساعفوا، اٌحوسوا على الفاٌدة فً السدة، وفً اللٌل اٌفكروا فً 

 .21الؽدى"

ن وألن حكاٌة المسرحٌة تموم أحداثها أساسا على الجوهر والحاج جبور، فإن كاكً أراد لفعل الحكاٌة الرئٌسً أن ٌتم، وذل

 بمبول تزوٌج سً سلٌمان بنته للشٌخ جبور، واختصر لنا البخار األحداث حٌث ٌمول:

"البّخار: صحٌح ٌا نموس صحٌح، ما ربحت فً ذا الحكاٌة ؼٌر الهوى و الرٌح، و لكن هذي حالة اللً حك الحكاٌة و حب 

 .22اٌحضر التارٌخ"

لبخار )الراوي( فنموس ظل مرتبطا وملّحا على سً أراد كاكً بالحكاٌة أن تحملها عدة شخصٌات على ؼرار نموس وا

سلٌمان تزوٌج الجوهر للشٌخ جبور، والبخار فً التعلٌك على الحكاٌة وإٌصال المستجدات عن طرٌك السرد، وهذا ما 

ٌرمً إلٌه المسرح الملحمً بتفكٌن أجزاء الحكاٌة إلى حكاٌات متشعبة وكٌرة، وكذلن من أجل توضٌح صورة الحكاٌة 

صها بؽرض إبماء فكر المتلمً حاضرا ؼٌر مندمج أو متعاطؾ مع األحداث، وهذا من ممٌزات الملحمٌة أٌضا، فكلما وتلخٌ

 .23كثر السرد للت الحكاٌة

من خالل حكاٌة الجوهر بنت شط البحر ٌتضح أن كاكً أراد من خالل إدراج الراوي واعتماده على أسلوب السرد لٌمرب 

مثل هذه الولائع ممكنة الحدوث، إذ ٌعتبر السرد أسلوب تعبٌري عن أحداث فعل متنوع،  هذه الحكاٌة إلى المتلمً وأن

، وبالتالً فالفعل العام فً حكاٌة المسرحٌة هو إصرار جبور على 24ورؼم أنها مرتبطة بالفعل إال أنها خارجة عنه

ر لها كانتحار الجوهر ٌوم زفافها الزواج من الجوهر ٌندرج منه أفعال أخرى متممة له بحٌث تتضح من خالل سرد البخا

 إذ ٌمول: 
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"البخار: فاتوا زوج جمعات والحاج جبور حاب اٌدٌر عرسه، نحكً لكم الحالة كً اصرات، ما سمعت ما تسمعوا، أنهار 

عرسها أداوا البنت اٌزوروها، من بعد هودوها للبحر اٌوضوها، أخطات الملتة وٌن كانوا معاها الزؼرتات وراحت عمدا 

عة، الزؼرتات رجعوا من ذان الولت باكٌات، فً ولت ما لعشات عرسها حضروا لعشات موتها. الناس فً ذان اللٌل للبال

اتحكات، كاٌن اللً عمدا حوست على الممات ، وكاٌن اللً لال اداوها الجنون، كون جٌنا المدادحة هنا تكمل الحكاٌة، 

 . 25اروها الجنون ونشوفوا أشتى راه راٌح ٌصرى"ولكن هذي رواٌة فٌها درس ولراٌة، نتخٌلوا الدعوة د

ٌتضح من خالل ما سبك، أن كاكً أراد بهذا األسلوب الملحمً السردي التركٌز على الفعل فً الحكاٌة األولى، حكاٌة 

زواج جبور من الجوهر، واالنتمال إلى حكاٌة أخرى ذات نوع خرافً فً عالم آخر، ألن انتحار الجوهر لم ٌكن انتحارا 

ادٌا و إنما اختطفت من طرؾ الجن، وهً اآلن تعٌش فً عالمهم، ألن العام الحمٌمً )عالم اإلنس( لد ظلمهما وسلبها ع

حمها فً العٌش كبالً الفتٌات واختٌار عرٌسها، ومن خالل سرد البخار لألحداث السابمة وتمرٌب صورة الحكاٌة إلى 

أنه أمام حكاٌة مسرحٌة لٌس إال، ولد انتمل السرد من الوالع إلى الخٌال المتلمً ٌتبٌن لنا أن كاكً أراد للمتلمً أن ٌعلم 

لصد كسر اإلٌهام وتجزئة الحكاٌة إلى حكاٌتٌن منفصلتٌن، هذا الكسر الذي ٌعد من خصوصٌات المنهج الملحمً البرٌختً 

 الذي اعتمد علٌه كاكً أٌضا.

 فً األعراس عن تؤدي التً كانت من خالل البخار، كاكً الحكاٌة عند أصل أٌضا الفلكلورٌة المداحات وتعتبر أؼنٌة 

 آخر فنً عنصر إضافة إلى عند استلهامها مما أدى بكاكً -خرافة األول أصلها فً- كانت البحر" والتً شط بنت "جوهر

 إلى ، تعودزفافها لٌلة تنتحر التً الجوهر ٌجعل الفتاة حمٌمة والذي إلى ٌحول الحلم الخٌال واألسطورة، الذي فً متمثل

 العجوز، عند عالم الجن. جبور لتحضر محاكمة الحٌاة

"البخار: نموس أجبر له طالب افمٌر ولكن ما ٌعرؾ ال جان ٌجري ال جان أٌطٌر ما صاب واحد راضً، اللً خطرة 

   26الفمٌر دار فٌه الخٌر، هدان الجان أبروحه عند الجنون ما عنده حتى المدر مكتن ..."

حادثة انتحار الجوهر كلؾ جبور نموس باكتشاؾ سر رحٌل الجوهر، وبدوره كان أحد الكهنة ٌتمصى بعد مد وجزر حول 

األمر والجن مجبر رفع دعوى لدى مجلس لضاء الجن، واتضح أن الجن ٌنمسمون إلى جن األرض وجن السماء وجن 

 البحر، ولضٌة الجوهر لدى جن البحر وال دخل لجن األرض بذلن.

ٌات التً تدور حول الجن والمشعوذٌن انطاللا من التراث والعادات الشعبٌة، أراد كاكً من خالل وبما أن هذه الحكا

حكاٌته أن ٌبلّػ رسالة مفادها أن هذه الخرافات كاالستعانة بالجن لمعرفة الؽٌب واللجوء إلى المشعوذٌن والسحرة، ما هً 

 مضاء علٌها. إال مضٌعة للولت وخروج عن الملة والّدٌن وٌجب محاربتها وال

إن توظٌؾ كاكً للسرد فً حكاٌة الجوهر بنت شط البحر كان موفما لدرجة كبٌرة نظرا العتماد الحكاٌة فً أساسها على 

، ولكن هذا الحكم ٌبمى فً مجال المسرح الملحمً، أما إذا نظرنا لها تمنٌا ودرامٌا، فإن 27لصة محكمة السرد المصصً

 وتنتهً بانتهائه. الحكاٌة فً المسرحٌة تتبع الفعل،

 الراوي الشخصية التراثية: 2 -4

عند الٌونان متمثلة تالوة أشعار هومٌروس، وهً شخصٌة ارتبطت بثمافة اإلنسان عبر كل  وجدت شخصٌة الراوي

 الكثٌر أذهان فً حاضرا الراوي ٌزال فً األسواق، وال والخطب األشعار العصور. أما عند العرب فكان الرواة ٌروون

أدخل  الجمهور،ولد على وسردها الحوادث رواٌة فً طرٌمته خالل من مشاعرهم وعواطفهم، فً ومؤثرا بل اس،الن من

 انتباهه، المتفرج، وٌشد تراثٌا ٌجذب مرجعا كونها إلى إضافة الحوادث، سرد على تساعد تمنٌة بوصفه المسرح الراوي

 إلى أساسا التعلٌك هذا بتوجٌه المسرحً،وتموم العرض المباشر فً السردي بتعلٌك تموم "شخصٌة المسرح فً فالراوي

 .28ٌلعب" ال التعلٌك، ولد جانب إلى تمثٌلٌا دورا الراوي وٌلعب الجمهور،
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المسرحٌة،  فً العربً، وإشراكه لمتفرج انتباه لجذب الدائم السعً الحلمة هو مسرح فً الراوي توظٌؾ دواعً إن

 ال البرٌختً، فهذا المسرح فً أوال برز الراوي كان استخدام المسرح، وإن فً تمنٌاته من واالستفادة من التراث بالتمرب

 الشعبً فً األداء أشكال من شكل هو مستوردا، بل تكتٌكا ولٌس بدعة لٌس تمنٌة أجنبٌة، "فالراوي صار أنه ٌعنً

 .29التراث"

 :فً الراوي وظائؾ "وتتلخص

 .اإلٌهام وكسر التؽرٌب تحمٌك

 .المسرح على تجسٌدها ٌمكن ال طوٌلة حوادث سرد

 .والمستمبل والحاضر الماضً بٌن الربط تحمٌك

 .للشخصٌات وخارجً داخلً وصفٌن تمدٌم

 .ورؤاه المؤلؾ أفكار نمل

 .30بدٌلة" حلول االعتراض علٌه، وتمدٌم بل ٌجري، ما الرأي ونمد إبداء

 ٌموم الداخلٌة، كما الخارجٌة وانفعاالتها صفاتها عن فكرة وإعطاء المسرحٌة شخوص فً تمدٌم الراوي، ٌنحصر دور 

 .والحاضر الماضً الحوادث، والربط بٌن برواٌة

 الراوي عند عبد الرحمن ولد كاكي: 0 -4

 الماضً بٌن حوادث سارد لألحداث، ٌربط فهو التملٌدي دوره عن كثٌرا للراوي الحلمة  مسرح استخدام ٌخرج لم

 األمور، وهً فرصة لمنالشة اإلٌهام، وتعطً كسر تحمك تمنٌة بسرد مباشر، وهو الماضً حوادث والحاضر، وٌعرض

 المتفرج العربً، وهذا ما نجده فً ألفها التً الفنٌة المتعة كاكً إلى العربً، وٌهدؾ المتفرج وجدان وشعور من لرٌبة

 الراوي: بدور ٌموم المتمثلة فً شخصٌة البخار الذي وحكمه" واحد "كل مسرحٌة

 .لبخور ها ار:البخ-

 .مسطور ٌرجع بخر اللً الجماعة:-

 .لبخور ها البخار:-

 .السطور علٌه ٌروح ٌبخر الجماعة: اللً -

 .لبخور البخار:ها-

 .البخور من : ٌكفٌنا1الجماعة-

 .: ومنفعته2الجماعة-

 .حكاٌة أحكٌنا :3الجماعة-

 .فٌن هللا بران من تكثروا من بال :4الجماعة-

 .مزٌة بال :5الجماعة-

 مضرب فً معاٌا، وأنا تخمسوا الؽنٌات تمثلوها فً وأنتم نحكٌها أنا تعاونونً الجوهر،إذ حكاٌة لكم البخار: نحكً-

 .الحكاٌة نحكً الراوي

 .31معان رانا أحكً الجماعة: أحكً،-

الرابع،  الجدار حطم لد الخشبة، وبهذا نجد كاكً على الممثلون تمثٌلها الحكاٌة لٌكمل بداٌات ٌسرد الراوي عندئذ وٌنطلك

 .على الركح ٌؤدٌها الممثلون تمثٌلٌة مجرد الحكاٌة هذه أن المتلمً لٌشعر
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 وٌنمد شخصٌات المسرحٌة ٌحاور النالد، مولؾ ٌتخذ الماضً، بل وشرح األحداث، سرد على الراوي مهمة تمتصر وال

 الحوادث على ٌعلك أو المادمة الحوادث لٌمدمعنها  ٌنفصل الشخوص، ثم وٌحاور الحوادث صلب ٌدخل تصرفاتها. فهو

 وسلٌمان ونموس العجوز الرجل جبور بٌن ٌدور )الراوي( والذي البخار ٌشارن فٌه الذي التالً الحوار فً كما المنتهٌة،

 .والد الجوهر

 .سلفتهم له اللً الدراهم وعلى كرى الدار على ال، نتفاهموا ٌمول جبور: كون

 ٌا نموس؟ روحن فً تعذب ٌا داود، واعاله  زابورنتمرأ  البخار: لمن 

 .والو للت أنا ما...أنا ماشً الحاج سٌدي فً الكالم هذا فً تمول ران أنت ٌا نموس، اسمع سلٌمان:

 تعطٌها له؟ لابل أمالى ران نموس:

 دراهمً، لو كان اٌبٌع بلطوه وسرواله. الدار وٌردلً من ال، انخرجه ٌمول جبور:كون

 عارؾ راه سلٌمان الحاج عند رسلن إذا ماله، على تاكل حمٌدى الحاج ديسٌ البخار:

 .والوا ما ٌمول

 الخبر . نرّدوا له ورانا ٌماها سلٌمان: انشوؾ

 هذا للٌل)مسكٌن(، فم، نمص ٌسمى بنته والهم، إذا زوج الؽبٌنة علٌه أكثر ٌخمم، راه سلٌمان الحاج الشًء هذا وفً البخار:

 .32ظلم" إٌبانله مراهش الشًء

 الزائفة والعصرنة الجمود ٌتجاوز استطاع أن حٌث ومتمٌزة فرٌدة وأصالتها تجربة كاكً بتمٌزها بأن المول ٌمكن وأخٌرا

 الفعل ٌؤسس مسرح عن لٌبحث الشعبً، مسرحه منها استمد نماذج أصلٌة الحلمة فً وجد سابما، ولد الفرجة طبعت التً

 . الجماعٌة الذاكرة على جماعً ٌحتوي كفعل الحلمة وعلى األصالة والمعاصرة وثنائٌة

 خاتمة: -5

خالصة المول؛ فإن الزعم بأن الراوي هو أصل الحكاٌة فً المسرحٌة ومصدرها ال ٌموم أبدا على الموضوعٌة، والمول 

المسرحٌة ، والحكاٌة فً 33بأن السرد هو األلرب إلى الذوق العربً من التركٌب الدرامً ٌحتاج إلى ضبط وإعادة نظر

ممصودة لذاتها ولٌست وسٌلة ألهدافها، ألن المسرحٌة هً الفن الوحٌد الذي ٌجمع وٌؤلؾ بٌن الناس، حول حكاٌة ٌتلمونها 

بكامل وجدانهم، وأسلوب السرد فً الحكاٌة ما هو إال وسٌلة لإلبالغ والوصول إلى الؽاٌة فً شكل منسجم ومضمون 

كثر السرد للت الحكاٌة وٌصبح المسرح فٌها رواٌة ال تستطٌع الخروج من لفص  منطمً فً البناء العام للمسرحٌة، وإن

 األوراق إلى العالم الحً الذي هو الخشبة.

كما أن الزعم بأن المنهج الملحمً أراد تكسٌر وحدة الحكاٌة لكسر اإلٌهام، ٌتنالض مع مهمة هذا المسرح فً التحرٌض 

"الفكرة النبٌلة التً كانت وراء تحدٌد بناء المسرح العربً فً النصؾ الثانً  على التؽٌٌر وشٌوع هذه األوهام، ٌعنً أن

، ولكن من منظور 34من المرن العشرٌن وعلى امتداد الوطن العربً، خالطها ضالل كبٌر فً شأن الحكاٌة فً المسرح"

بٌنهم، ٌنسجونها وتنمو بهم،  وبلؽه أرسطو فإن الحكاٌة هً الفعل الذي ٌمارسه أشخاص ٌفعلون وٌمٌمون عاللات فٌما آخر

 فتتشابن وتتعمد وفك منطك خاص بها.

إن الحكاٌة تموم على المول )الخطاب(؛ أي بصٌاؼة ال نرى الحكاٌة إال بها، وهذا المول هو السرد وهذا ٌعنً وجود راوي 

دها، وبما أن الحكاٌة للحكاٌة، كما ٌستوجب وجوب متلمً، ولٌس المهم هنا مجموع األحداث التً ولعت وإنما طرٌمة سر

فً الدراما ال تجسد على الخشبة، وإنما هً على مستوى النص فمط فإنها ممترنة بالمول؛ أي ال وجود للحكاٌة دون سرد 

 ، ألن السرد هو آلٌة استثمار الحكاٌة فً الدراما.35وال وجود للسرد دون حكاٌة
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دال لائم إلى حد الساعة، ألن الحكاٌة ممترنة بالسرد، إن تضارب اآلراء حول مفهوم الحكاٌة وأثر السرد علٌها هو ج

وكونها ال تظهر فً الدراما إال عن طرٌك نص الكاتب، وهً بذلن تجسٌد ألفكاره وآرائه إزاء النص، والحكاٌة فً 

المسرحٌة هً تلن الممدمة العامة لها، ومن خاللها نتعرؾ على فكرة المسرحٌة وموضوعها والشخصٌة البطلة 

ات األخرى العامة، وبالتالً الفعل العام لها والمعولات التً تمؾ أمامه وتحول دون إتمام وظٌفته وؼاٌته، فٌلجأ والشخصٌ

 البطل إلى طرق عدٌدة لمواجهة هذا الصراع الذي ٌستلزم عنه حل فً النهاٌة ٌجب أن ٌكون مبررا وحتمٌا.

 إذا -المسرحً وعلى الكاتب وأصٌل أساسً ة عنصرالمسرحٌ الحكاٌة فً أن -شًء كل وبعد شًء كل لبل -هذا  ٌعنً

 .الفاتنة الجمٌلة الحكاٌة تمدٌم فً العناٌة كل أن ٌعطً -ناجًحا ٌكون أن أراد
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