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دور الحمقة الفخجػية في تأصيل السدخح السغاربي
د.أحالم بغ الذيخ
مخبخ المدانيات الشرية وتحميل الخصاب
جامعة قاصجي مخباح ورقمة (الجدائخ)
السمخز :ارتبط ضيػر السدخح في السغخ ب العخبي بالفخجة كأحج أىع العػامل السؤدية لتكػيغ العخض السدخحي ،بل
كالسؤدية لطيػره بذكل عاـ في الحضاة الثقافضة ك الفشضة السغاربضة ،ك يعػد تاريخ الحمقة كفغ فخجػؼ إلى ما قبل القخف
الثامغ عذخ ،ك استغمت بعجىا مطاىخ مختمفة لمحمقة كحمقة البداط التي عخفت في عيج الدمصاف دمحم بغ عبج هللا
السذخرضغ الحيغ يدتغمػف مغ البداط مكانا لمػقػؼ كتقجيع العخض ،لحلظ
( )1790-1757أيغ يتحمق الجسيػر حػؿ
ّ

تعج الحمقة كسطيخ مدخحي إحجػ أىع الفزاءات الصقدضة السخبضة ،ك شكبل مغ أشكاؿ التعبضخ اإلبجاعي الحخ الحؼ

تصػر عبخ العرػر في السذيجيغ الثقافي كالفشي األدبي السغاربي ،حضث تكاد تتذابو عشاصخ كمذاىج ك مػاضضع
الفخجة في السغخ ب العخبي(تػنذ ،الجدائخ ،كالسغخ ب) إال أنيا تذكل في السغخ ب األقرى الذكل األكثخ نزػجا حضث
أسالت الكثضخ مغ الحبخ نقجيا ،لتدسح بتصػيخ ىحا الفغ في أشكاؿ فخجػية معاصخة نالت الكثضخ مغ االىتساـ فشضا ك
نقجيا .ك بشاء عمى ما سمف ستخكد ىحه السجاخمة عمى البحث في تصػر جسالضات العخض الفخجػؼ ،ك تحجيجا الحمقة
التي تذكل الشػع األبخز مغ العخكض الفخجػية ككحا لتأثضخ ىحا الشػع مغ العخكض عمى الستمقضغ حضث يدسح بتػحضج
رؤية الستفخجضغ الحيغ يمتدمػف بالحمقة كصقذ التداما عاشفضا.
مقجمة:
عشجما نقػؿ أف الحمقة فغ إبجاعي سبق إبجاعات شكدبضخ فإنشا ال نبالغ في تقجيع ىحا الفغ الذعبي السعبَّق بتػاريخ
األقػاـ ك أحػالع ك مأالتيع عبخ الدمغ ،حضث تعتبخ«الحمقة» فشا
مغاربضا تقمضجيا متػارثا ،كشكبل مغ أشكاؿ السدخح الذعبي السبتجع بقػة
الستفخدة كالتي أساسيا القجرة
الحافطة ،كحطػر السقػمات الذخرضة
ّ

عمى الحكي كالقز كالخكاية ،بأسالضب بارعة تدتغل ما تيضأ مغ

بشضة الدخخية أحضانا كالتكدب بالتقسز
أدكات اإليساء كالتذخضزّ ،

السبتجع لؤلدكار بذكل السستع أحايضغ أخخػ ك بضغ إضحاؾ كتذػيق
كإبيار تطيخ قػة " الحبليقي أك السجاح" في نقل األحػاؿ الضػمضة لمفخد
العادؼ بسا في ذلظ مغ انتقاد لمدمصة الحاكسة كمطاىخ العضر
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الدمبضة ،مدتغبل قخبو مغ الجسيػر كانصبلقو مغ قػة إدارة السذيج الفخجػؼ ،مساعدز مغ أىسضة االحتفالضة كسطيخ
جساىضخؼ شعبي كجعميا اإلشار العاـ لحزػر الحمقة الفخجػية في السضاديغ كاألسػاؽ الذعبضة السغاربضة.
ميسة حفطتيا كتب تاريخ
كال يسكششا في سضاؽ الحجيث عغ األصالة الذعبضة لسدخح الحمقة مغ تجاكز محصات تاريخضة ّ
تفدخ مطاىخ مدخحضة
السدخح في السغخ ب العخبي ،ك مكشتشا مغ االشبلع بذكل مديب عغ بعس التفاصضل التي ّ
حجاثضة تتعمق بأصالة السدخح السغاربي ،ال بالسؤثخات األجشبضة التي باتت تؤسذ لكل شيء في حاضخنا .لحاؾ كجب

القػؿ في ىحا الدضاؽ أف بحثا متخررا في تخاث الحمقة يدتػجب السخكر بيحه السحصات برفة جامعة ك مجققة حتى
نتسكغ مغ التعخؼ عمى تاريخانضة ىحا الفغ بذكل جمي ككاضح مدتغمضغ مغ الشرػص اإلبجاعضة السحتفضة بالميجات
محرت الشرػص ك بحثت ضخكؼ كمبلبدات
السغاربضة التي تؤكج أصالة ىحه الشرػص ،ككحا الكتابات الشقجية التي ّ
ضيػرىا ،كأدكاتيا الفخجػية كمطاىخىا االحتفالضة عبخ مخاحل التاريخ الستعاقبة.

مفيػم الحمقة وأدوات ُّ
تذكميا:
إف البحث عغ مفيػـ دقضق لمحمقة يجخنا إلى العػدة لمسفيػـ المغػؼ
حضث أكرد ابغ مشطػر " قػؿ الفخزدؽ:
يا أييا الجالذ كسط الحمقة

أفي زنا قصعت أـ سخقو؟

كتحمق القػـ أؼ جمدػا حمقة حمقة ،كفي الحجيث الشبػؼ الذخيف
"ال ترمػا خمف الشضاـ كال الستحمقضغ أؼ الجمػس حمقا حمقا" ،1فالسعشى المغػؼ ال يشفظ يحاصخ الذكل اليشجسي البادؼ
مغ خبلؿ تجسيخ الستفخجضغ حػؿ الحبليقي أك القػاؿ أك السجاح ...كغضخىا مغ التدسضات التي يصمقيا العامة عمى
السسثل ،كتسكشيع مغ تحقضق شكل دائخؼ أك بذكل حجكة حراف ،مثضخيغ انتباه الغضخ بسطيخ احتفالي فخجػؼ يجعػ
يجخ أيزا إلى استحزار مطاىخ فخجػية أخخػ ال تست لمحمقة برمة مسا
لمفزػؿ .كلعل ىحا االرتباط بالذكل قج ّ

يجعمشا نقػؿ أف " الحمقة كفغ شعبي مسضد كمعخكؼ غضخ كاردة بذكل مغ األشكاؿ ،مسا يجؿ عمى أنيا مفيػـ شعبي

محس ،كإف حجث أف تدمل إلى مجاالت أخخػ ،فإنو ال يست برمة إلى السفيػـ السحكػر إال عمى سبضل التقاشع
الفزائي أك الذبكي".2
التعخؼ عمى العػامل
أما ما تع التعارؼ عمضو مغ فيع لتأسضذ تعخيف دقضق ك متكامل لمحمقة يجخنا في السقاـ عضشو إلى ّ

الفشضة السؤدية لطيػر الحمقة ،حضث تدتحزخ الجراسات التاريخضة مطاىخ فخجػية أعسق مغ التذكضل اليشجسي لجسيػر
الستفخجضغ حضغ تزعشا أماـ مطاىخ شعبضة تأصضمضة اختمفت في مدألة ضيػرىا في دكؿ السغخ ب العخبي ،بضج أف تاريخ
السدخح في السغخ ب األقرى يعػد إلضيا بذكل تفرضمي لضزبط تاريخانضتيا كمطاىخ اختبلفيا ،كتسكضشا مغ تسضضد

1

 -لداف العخ ب با ب حمق.

-2إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة
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يذػه حقضقة تأسضدو ،ك
تقاشعاتيا ،التي قج تجفع عمى الجمج بضشيا في معشى كاحج ،يمغي خرػصضة كل نسط ك يؤثخ أك ّ
قج تػقف الباحث إلبخاىضع الحجخؼ عشج ىحه األنساط كأكجدىا في التػزيع التالي:
-1 -1البداط :ك الحؼ يعتبخه حدغ السشضعي نػعا مغ السدخح التخفضيي الحؼ ارتبط بالقرخ ،حضث كثّق أكؿ عخض
أماـ الدمصاف سضجؼ دمحم بغ عبج هللا (1757ـ– 1790ـ) ،ثع انتقل عخضو إلى الداحات العامة قبل أف يتفخع إلى
أشكاؿ مختمفة مغ التسثضل اليدلي االنتقادؼ كالتسثضل الصخقي الجيشي . 3لحلظ تحذج مطاىخ الكخنفالضة في ىحا الفغ متمػنة
بأىازيج مختبصة بالسشاسبات الجيشض ة أك السحمضة في جػ يتقاشع بذكل جمي مع ما تقجمو الحمقة .كتفخع عغ البداط في
كقت الحق مدخح "سـيـجي الكـتـفي" الحؼ يعػد في األصل إلى فغ "البداط"" ،كانفخدت بو مجيشة الخباط التي كانت
عاصسة لمسػلى يػسف ،كيبجك أف ضيػره كاف نتضجة تكتل الحخؼ الرشاعضة كتشطضسيا بالسغخ ب ،كذلظ عشجما اجتسعت
شائفة مغ الخ اخزيغ الخباشضضغ ،ثع كػنت فخقة عمى غ ػخار الفػخؽ كالصػائػػف الجيشضة مغ عػػضداكة كحسادشة كدرقاكة كأشمقت
عمى نفديا مجسػعة سضجؼ الكتفي" ،4ك تتكػف ىحه السجسػعة مغ اثشي عذخ فخدا يتخأسيع "السقجـ" ،يتشقمػف لتقجيع
العخكض في البضػت أك بضػت الدمصاف مخفػقضغ بجػقة أك حزخة تدتيجؼ أغانضيا الفداد األخبلقي كاالجتساعي ك انتقاد
الدمػكات الدمبضة.
 -2 -2الكخنفال الذعبي:
كيطيخ مغ تدسضتو ارتباط السذيج السدخحي بسطاىخ احتفالضة شعبضة ك كحا مشاسبات ديشضة " كيتجػؿ الكخنفاؿ عبخ
القبضمة مشدال ممقضا عخكضو أماـ سكاف البضت نداء كرجاال بذكل كػمضجؼ ىازؿ ،كتتخمل ىحه العخكض رقز كغشاء
كحػارات تسثضمضة تذخز غالبا أدكا ار مسدػخة يسارسيا أفخاد معتػىػف أك مخادعػف" .5كفي ىحا اإلشار استعخض
إبخاىضع الحجخؼ العجيج مغ السشاسبات الذعبضة التي ارتبصت بالكخنفاؿ ك تع فضيا استغبلؿ الحمقة بسطيخىا الفخجػؼ ،
كمغ بضغ تمظ السشاسبات " :سبع بػلبصايغ ،عائذة الحسخاء ،تػ ػغػػانجا ،االحتفاؿ الدشػؼ بذضخ الخمى،مشاسبة عضذػر
(عاشػراء)...كغضخىا"

6

إف ىحه األنػاع مغ الحمق ال تكاد تختمف في جػىخ تكػيشيا عغ مثضبلتيا في تػنذ كالجدائخ حضث حفخت الثقافة الكامشة
في السدخح الذعبػؼ األصضل قجرة االرتباط الشفدي كاإلثشػغخافي عمى امتجاد شساؿ إفخيقضا مغ تػحضج مطاىخ االحتفاؿ
السختبصة أساسا بالسخجعضة الجيشضة ك الثقافضة ليحه األقػاـ.

3

 -حدغ السشضعي ":السدخح مخة أخخػ" سمدمة شخاع  ،ششجة ،ع  ، 1999 ، 49ص .13-12

 -4حدغ السشضعي " :أبحاث في السدخح السغخبي" مشذػرات الدمغ سمدمة شخفات ،البضزاء ،ط ،2مصبعة الشجاح الججيجة 2001 ،ص .32-31.
 -5إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة ،ص16:
-6يشطخ ،نفدو،ص.16،18:
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عسا
كإذا ما بحثشا في الجحكر السحمضة الجدائخية لسدخح الحمقة فإنشا لغ نجج أنفدشا أماـ تعارضات شكمضة أك مػضػعاتضة ّ

السػحج لذعػ ب السغخ ب العخبي ،حضث "جاءت تدسضة مدخح
تع التخكضد عمضو سمفا بعج إلحاحشا عمى االرتباط الثقافي
ّ
الحمقة نط اخ لمذكل الدضشػغخافي لمعخض الحؼ يكػف بحدب تجسع السدتسعضغ-الستفخجضغ ،كىػ إما أف يكػف حمقضا ،أك
يذبو حجكة حراف" 7كلغ يختمف ىحا الذكل ال محالة في تػنذ بحدب شبضعة األسػاؽ السحمضة كمطاىخ الفخجة
السختبصة بالسشاسبات السذتخكة التي تست اإلضارة إلضيا سمفا ،لكغ الحجيث عغ الحمقة بالفيع االحتفالي الػاسع ناؿ مغ
التجاذ ب الفكخؼ كالثقافي كالفشي في السغخ ب ما لع يشمو في تػنذ كالجدائخ مسا أثخ عمى تدسضات السسثمضغ أؼ مغ يؤدكف
العخكض في كل فغ فخجػؼ يختبط شكبل بالحمقة ،كيختمف مغ حضث األدكات ك شبضعة األداء ،حضث تعتبخ ركاية
األخبار ضاىخة قجيسة في السجتسعات العخبضة اإلسبلمضة ،لكغ ىحه الطاىخة تصػرت عبخ العرػر كتجاذبتيا مطاىخ
مختمفة شكبل كمزسػنا ،كما جدجتو الحمقة في تمظ الحقب ىػ جانب مغ جػانب إشبلؽ األخبار إذاعتيا معدزة بالغشاء
ك الخقز ككسائل اإللياء كعشاصخ إضفاء البيجة الباعثة عمى الحضػية.
كمغ صسضع التخكضد عمى كسائل تذكضل الحمقة تدتػقفشا الذخرضة الجػىخية في خمق الصقذ الحمقي كىي شخرضة
"الحبليقي" ك في غضخ السغخ ب األقرى القػاؿ أك السجاح ...كغضخىا مغ التدسضات التي اترمت بأصل الحكاية ك تخديج
األخبار أك قػليا لؤلشعار ،إال أف ما يخبط ىحه التدسضات جسضعا ىػ شخرضة الحاكي الحؼ كاف يدسى "السكبل في تخكضا
ك القػاؿ في الجدائخ ،ك الحكػاتي في مرخ كسػرية ،كالسحجث في العخاؽ ،كيدسى إيسضادزيغ في سػاحل األشمدي
الػسصى ،أما في إيخاف فضدسى الشقاؿ أك التقمضججي ،كعشج شعػ ب إفخيقضا الغخبضة نججه باسع ىضخكت ،كرغع اختبلؼ
األسساء إال أف ميشتيع جسضعا ىي عخض القرز مسدكجة بالتسثضل" .8كبعضجا عغ الجكر الحؼ يؤديو الحبليقي يذكل
ىحا األخضخ في "الحاكخة الذعبضة عتبة كبخػ لفيع الشاس كتشػيعاتيع الثقافضة ،فيػ بالشدبة لمعامة لضذ فقط فشانا أك مفخجا
(محققا لمفخجة) ،كلضذ دجاال أك ثخثا ار كسا يعتقج البعس ،بل ىػ رجل حجس يزعو الشاس (لضذ كل الشاس) في مختبة
فػقيع ،مقخبا مغ الدساء يحقق السآر ب كالسعجدات أيزا ،كىػ في نطخىع حكضع زمانو يأخحكف مشو العبخة كالسػعطة؛
كيتفكيػف بػصبلتو اليادفة في نفذ اآلف ،فيػ يدخخ مغ أخصائيع كمسارساتيع كيذخريا بشػع مغ السمحة كالببلغة
مذخرا مكامغ الثغخات كمرححا ليا ،فيػ يمعب دكر السخشج تارة ،كدكر السرمح الجيشي تارة أخخػ ،كدكر السيخج
تارات أخخػ".

9

تخسع الطخكؼ االجتساعضة ك السادية القاسضة التي يعضذيا الجافع األكؿ المتياف ىحه الحخفة الذاقة حضث يتػسع مغ
الحل ك التخحاؿ أبػابا لمخزؽ ،الحؼ ال يزسشو غضخ احتخاؼ التسثضل ك القجرة عمى اإلبيار ك اإلمتاع ك مغ ىشا ال يدعشا
ّ
7

-الذخيف األدرع ،بخيخت كالسدخح الجدائخؼ (مثاؿ بخيخت ككلج عبج الخحساف كاكي) رسالة ماجدتضخ ،جامعة الجدائخ ،2008،ص60:

-8تسا ار ألكدانجركفشا بػتضتدضفا ،ألف عاـ كعاـ عمى السدخح العخبي ،تخجسة تػفضق السؤدف ،دار الفارابي  ،بضخكت ،ط ،1981 ،01:ص.60:
9

 -إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة،ص.56:
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سػػ االعتخاؼ "بكػف ال حمقة فشا مدتحضبل كعسبل شاقا ال ييجؼ نفدو ألؼ أحج كال يدتدمع ألؼ كاف ،فإذا كاف أمخ جسع
الشاس كإثارتيع لتمقي ما تقػؿ تبعا لقشاعاتيع كمضػالتيع ،فكضف سضكػف أمخ إقشاعيع باقتصاع درييسات مغ رصضجىع مقابل
فخجة ما يرشعيا ىحا الحبليقي السحتاج ،كالحؼ لغ يشتطخ مغ جية ما أف تعػضو عمى ما يقػـ بو مغ أنذصة تخفضيضة
لمشاس؟ مغ ىشا نجرؾ كيجرؾ معشا الكل الستاعب التي يتجذسيا الفشاف الحبليقي مغ أجل ابتكار مػاده كترسضسيا بذكل
يجعميا مقبػلة لجػ جساىضخه مغ جية ،كمغ جية أخخػ مغ أجل أف يكدب قػتو كقػت عضالو" .10ك إنو في نفذ الدضاؽ
يسكغ ا لتشػيو إلى حزػر السمكة أك السػىبة التي تزفي شابع االحتخاؼ بالسخاس كالخبخة لمحبليقي أك السجاح أك القػاؿ
حضث يحخس شػاؿ مداره اآلدائي عمى تعمع حخفتو "كحفع مادتيا كإتقاف صشعتيا ،حتى يتسكغ مغ إمتاع جسيػره بسا
يعخضو عمضيع مغ تخاث فشي" ،11كتزفي مدارات احتخاؼ الحبليقي تكػيشو الخبخة الكاممة في أك التحخيزضة لعصاء
الجسيػر ،بل كسخائو أثشاء العخض ك بعجه ،ك مغ أبخز تمظ األسالضب التي يخحىا أك يشتيجيا:

12

 -1إيقاف الفخجة عشج نقصة الحروة أو الحبكة أك الخضط الحؼ تتأجج فضو التعالقات بضغ الجسيػر الستمقي كالغشاة
كالسادة السعخكضة ،ك يؤدؼ التػقف إلى تأجضج الحساسة مغ خبلؿ إضفاء عشاصخ التذػيق حضث يدتغل الحبليقي
السادة الغشائضة لتػضضح مبيع أك استكساؿ جدء مغ الحكاية كاليجؼ مغ ذلظ جسضعا معايشة ندبة تخكضد الستمقي
الحؼ يصسع في سساع السديج ،كتعتبخ الػقفة الغشائضة أك الػصمة كسضمة أساسضة لتبضضغ السيارات الغشائضة التي تدتثضخ
الستفخج كتجعمو يغجؽ بأمػالو عمى السسثل.

 -10نفدو،ص.19:
-11أحدغ ثمضبلني ،تػضضف القػاؿ ك الحمقة في السدخح الجدائخؼ-مدخحضة":األجػاد" لعبج القادر عمػلة"-نسػذجا ،مجمة األثخ ،جامعة قاصجؼ مخباح كرقمة،
ع/25:جػاف ،2016ص.122:
 -12يشطخ :إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة ،ص20:
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بالسدسى
 -2تػضيف األدعية والفػاتح الخبانية :كتحضل ىحه التقشضة إلى االعتقاد بأف الحبليقي مغ الرالضحضغ أك
ّ

يخد ليع دعاء ،خاصة إذا استعسل القائل دعاء مغ قبضل (مغ تخؾ مكانو
العامي السبخككضغ أك أحبا ب هللا الحيغ ال ّ
بالحمقة كأعصانا بطيخه كتخمف عغ عػنشا ماديا تذل يجه كتمقاه السرائب العطسى ،كىا أنا ذا أتفرج عخقا ،فسغ

ىخ ب عشا لغ ندامحو!! ) ك ما إلى ذلظ مغ األدعضة التي ال تجع مجاال لمستفخج لمتسمز ،كسا أف أؼ فمذ يخخج
مغ بضغ يجيو كفضل بخضا السسثل كفضو الخضخ ك البخكة ك لغ يكػف بحاجة إلى الخػؼ مغ أؼ عاقبة.
 -3الربخ عمى كالم الشاس وعمى شبيعة رؤيتيع ليحا الفغ :كيتزسغ با ب الربخ كل ماتفخضو شبضعة الحخفة مغ
امتحانات كاقعضة يزع فضيا الحبليقي نفدو أثشتء العخض حضث يتحسل معاممة الجسيػر التي قج تكػف سضئة أك
قاسضة عشج ضعف العخض أك سػء تأدية األدكار مسا يحتع عمى السسثل تجبضخ الحضل السسكشة لمخخكج مغ أؼ
جخاءه في دائخة الفذل السحبط.
عارض أك مأزؽ فشي يقع ّ

 -4القجرة عمى احتػاء الخصابات الذفيية السذكمة لمحىشية الذعبية العامية واستثسارىا في بشاء الػصالت الفشية
السقجمة إلى الجسيػر :كذلظ مغ با ب الحكاء االجتساعي الحؼ تػّلجه الخبخة ،كسا أف التخّحل السدتسخ كجسع
الخبخات مغ األكساط السختمفة كسضمة أساسضة في بشاء ىحه القجرة ك تسكضغ السسثل مغ التأقمع مع الػضعضات ك

السخجعضات السختمفة.ك إف كانت القجرة قبل ذلظ جسضعا تتأتى مغ خبلؿ معاشخة القػالضغ كالسجاحضغ ك أصحا ب
الحخفة مغ حبليقضة األسػاؽ الذعبضة كالسضاديغ أك أماكغ التجسع في السشتدىات الذعبضة ،ىحه القجرة التي تزسغ
يؤمغ بقاء ىحا الفغ األصضل الحؼ بات شقدا شعبضا يحتاج لمعشاية.
أكبخ تػاجج جساىضخؼ ّ
إف الفخجة التي خمقت "مدخح المعبة" ك جعمتو بجيبل لسدخح العمبة "كالعمبة ىشا تعشي الخذبة بججرانيا األربعة ،ثبلثة
حقضقضة ،ك الخابع حائط كىسي مستج عمى شػؿ خط الدتارة األمامضة .كمغ خبلؿ ىحا الحائط (الستخضل) ،يذاىج
الستفخجػف األحجاث السسثمة عمى السدخح كسا لػ أنيا ندخة مغ الحضاة"

13

 ،لقج مكشت الفخجة مغ اختخاؽ اإليياـ الحؼ

يفخض عدؿ الجسيػر عغ العخض السدخحي إلى السذاركة حضث تقػـ الحمقة "بتكدضخ اإليياـ مغ خبلؿ تحصضع ىحا
الججار الفاصل بضغ السسثمضغ-البلعبضغ ،كبضغ الستفخجضغ الستحمقضغ كالسذاركضغ بصخيقة أك أخخػ في تأسضذ المعبة
السدخحضة ،كتفعضميا ك االنجماج فضيا"

14

كتشبعث القجرة عمى السدج مغ خبلؿ استغبلؿ مؤثخات بدضصة تختكد أغمبيا عمى

القجرة المغػية ك ندج الحكاية كتقسز أدكار مختمفة ك تغضضخ نبخات الرػت كاليضئات ككضعضات الحخكة كالجمػس
...كما إلى ذلظ مغ التقانات السكتدبة حضث يقجـ القػاؿ أك الحبليقي "الذخرضات كيرف حخكاتيا كسكشاتيا...حتى
إنشا ال ندتصضع إدراكيا إال باالستساع الجضج لمحاكي الحؼ يعصي لكل شخرضة صػتيا كمضدتيا ،كيدجل تػقفا زمشضا بضغ
إجابات الذخرضتضغ مدتعسبل تشػيع الصبقات الرػتضة كالحخكات السختمفة...كعشجىا تكػف السعخكة دائخة بضغ بصمضغ

-13إبخاىضع حسادة ،معجع السرصمحات الجرامضة ك السدخحضة ،مكتبة األنجمػ السرخية ،القاىخة ،ط،1994 ،01:ص.93:
 -14أحدغ ثمضبلني ،تػضضف القػاؿ ك الحمقة في السدخح الجدائخؼ-مدخحضة":األجػاد" لعبج القادر عمػلة"-نسػذجا ،ص.124:
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معخكفضغ لجػ الستفخجضغ ،فإف الحاكي يعسج إلى لفت االنتباه إلى ذلظ ،كمع كل تغضضخ لمذخرضة يغضخ صػتو كعباراتو
كيدسي الحؼ يتكمع" .15كبحدب ىحه الػضعضات تتغضخ أنػاع الحمقة إلى أشكاؿ أك أنػاع ىي:
ّ

-1الحمقة الفخجػية :تدتثسخ ىحه األخضخة ما تست اإلشارة إلو سمف مغ التعبضخ اإلبجاعي الحخ كاستغبلؿ مطاىخ
التذػيق السسكشة كالستاحة أثشاء العخض ،ككحا االتكاؿ التاـ عمى مداعجة الجسيسخ لمسثل مغ خبلؿ التفاعل الحجثي
السراحب لمتغضخات التي يفخضيا العخض عسػما ،أما الػسائل أك األدكات السدتخجمة فبل تغجك أف تتجاكز العرا
كالقبعة التي يعتسخىا السسثل أثشاء العخض لتتحػؿ في آخخه إلى أداة
لجسع ما يسكغ جسعو مغ أمػاؿ ،كسا قج يتخح السسثل –الحبليقي-
مغ الحضػانات السخافقة لو أدكات لتدضخ العخض كالثعابضغ ك القخدة
التي تسكغ مغ فخض شابع اليضبة مغ السداحة التي قج يتساثل فضيا
يقجـ فضو العخض.
عشرخ التخضضل البلكاقعي عمى الفزاء الحؼ ّ

ك إف القجرة التي تتيضأ لمسثل في ىحه اآلكنة قج تكػف لحطضة كتتصػر
أك تتغضخ باختبلؼ فزاءات تقجيع العخكض ك أزمشتيا حضث تتغضخ
عشاصخ العخض ك أدكاتو بحدب ضخكؼ الدماف ك السكاف كتفاعل الجسيػر ك ما إلى ذلظ مغ أدكات خاصة بالعخض
أك بالسػقف التسثضمي.
كتتشػع العػامل السراحب ة لتقجيع العخض كبتشػعيا تطيخ حاجة القػاؿ إلى االستعانة بسسثل ثاف أك جػقة غشائضة تشقل
الحمقة الفخجػية إلى حمقة غشائضة تتستع بكل مقػمات العخض الكخنفالي الستكامل الحؼ قج يحتاج إلى فزاء أكسع ،كسا
أنو قج يجمب جسيػ ار أكبخ مغ الجسيػر األكؿ كيدتثضخ مغ العػامل الشفدضة لمستمقضغ ما لع يتيضأ في الحمقة الفخجػية التي
تعتسج عمى المغة ك الحخكة فقط.
 -2الحمقة الغشائية :تدتجعي اآلالت الػتخية ك اإليقاعضة مغ" :بشجيخ ككتار كمدمار ...ك غضخىا مغ األدكات التي تشتج
محمضا ك أحضانا ترشعيا أنامل السجاحضغ أك القػالضغ السراحبضغ
لمحبليقي ،حضث يبخع السغشػف في مراحبة العخض الكبلمي كفضو
أحضانا تتػزع العخكض إلى غشائضة فكاىضة تدتغل األحجاث الضػمضة
في تأشضخ السشطػمات الغشائضة السؤثخة عمى الستمقضغ.
-3حمقة التجاوي باألعذاب :كىي إحجػ الحمق التي باتت تقزي
عمى الذكل الفشي ك الفخجػؼ لمحمقة حضث يمعب فضيا الحبليقي
حج سػاء كسا
دكر الرضجالني العمضع بفػائج الشبات
كمزارىا عمى ّ
ّ

Youssef rachid haddad :art du couteur , art du spéctacle , rédaction et diffusion : cahiers théatre LouvainArssand Delcamp, diffusion France ; p20 .
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يبجك لغضخه عمضسا بأحػاؿ السا كرائضات كيدتعسل ألجل ذلظ بعس العبارات السخىبة ك السخضفة مغ قبضل" :ىحا حالشا كنحغ
أصحابو ،كمغ أراده أعصضشاه لو ...قػلػا :هللا يدتخ!"

16

كانتقمت الحمقة بفعل الستغضخات كالطخكؼ السعضذضة الرعبة التي يعضذيا القػاؿ أك الحبليقي إلى أكثخ صػرىا سمبضة
عشجما ارتبصت في فيع الستمقي  ب"الذحاذة" أك الصمبة كسا يصمق عمضيا الدعاية ..كغضخىا مغ السدسضات التي تقزي
عمى مقػمات الفشضة ك اإلبجاع في العرخ الحجيث كتجفع إلى إىساؿ ىحا الشػع مغ الفشػف الذعبضة كعجـ الحفاظ عمضو أك
التأريخ لو كسقػـ إبجاعي صاحب الفخد خبلؿ حضاتو في فتخات زمشضة متبلحقة ككاف لداف حالو أيزا عشجما لع يدتصع
أف يػصل ىسػمو إلى غضخه أك يشتقج ما يحضط بو مغ مطاىخ الفقخ كالعػز كىضسشة الدمصة كبصر الجكلة كغضخىا مغ
السطاىخ ا لتي يرعب التعبضخ عشيا بذكل صخيح كمباشخ .لكغ ىحه السطاىخ الدمبضة لع تسشع السدخح الحجيث مغ
استغبلؿ الحمقة داخل الخكح مغ خبلؿ المعب عمى الدضشػغخافضا كالشز كشكل السدخح خػفا عمى الحمقة مغ االنجثار بعج
مبلحطة غضابيا أك نقريا كسطيخ شعبػؼ شائع في األسػاؽ كالداحات العامة.
الحمقة و الستمقي:
إف األلفة التي عاشيا الفخد السغاربي مع الحمقة كسطيخ فشي معتاد في يػمضاتو تعتبخ ذريعة لمحفاظ عمى ىحا السطيخ
الثقافي ،حضث ال يكتب لحمقة الفخجة التسطيخ في ضل غضا ب الستمقي الحؼ يعتبخ ركشا أساسا في قضاـ العخض ،كسا أف
تفاعمو مع العخض مقػـ أساسي أيزا لمحكع عمى نجاحو ،لكغ ىحا الستمقي يختمف مغ حضث تفاعمو مع الحمقة
الفخجػية ،ك يتختب عغ ىحا االختبلؼ درجات في التمقي الفخجػؼ يسكغ ترشضفيا ػ الشحػ التالي:
 الستمقي الستخّقب(اإليجابي) :كىػ متفخج الجرجة الػلى كعادة يكػف مغ رعضل الحبليقي أك مغ جضمو يفيع السادة
يقجـ كسا أنو يتػسع السذاركة في العخض مغ خبلؿ تجخبلتو العخضضة التي تجعل
كيكػف عمى تساـ السعخفة بسا ّ
الحبليقي يمجأ إلضو عشج الحاجة كػنو عامل مداعج ال مثبط لمعخض.

كتػجو سمبضتو نحػ العخض ك الحبليقي أك القػاؿ بتتبع حضثضات العخض كعجـ إىساؿ أؼ
 الستمقي الشاقج (الدمبي)ّ :
جدئضة فضو ،ك مراحبة أقػاؿ الحبليقي ك أفعالو بعبارات قج تكػف نابضة تداىع في تحصضع األىجاؼ أك األبعاد
السختبصة بالعخض سػاء أكانت أبعادا تخبػية أك أخبلقضة أك اجتساعضة ،...ك غالبا ما يدعى ىحا الستمقي الشاقج إلى
إلقاء المػـ عمى خبخة الحبليقي الزئضمة كيحاكؿ التطاىخ بسعخفة مقػمات الحمقة الفخجػية مغ خبلؿ تشبضو الحبليقي
عمى الدالت التي قج يقع فضيا ك لػ أف بعس ىحه الدالت تافية مغ قبضل ندضاف عبارة استفتاحضة أك تكخار حكاية
بأسمػ ب مبتجع  ...ك ما إلى ذلظ مغ كسائل اقتشاص الشقائز.
 الستمقي السدتثسخ:

17

كىػ الستمقي الحؼ يحاكؿ الجسع بضغ الشػعضغ الدالفضغ ،إال أنو يشحػ مشحا إيجابضا في نياية

الفخجة حضث يخدد مع الحبليقضة كيرفق ك يتفاعل مع السؤثخات ك يرحح إف كاف في ثقافتو ما يتبلءـ مع مػضػع
العخض.
 -16يشطخ :إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة ،ص.22:
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كميسا اختمفت صفة الستمقي الحؼ يقع عمى عاتقو مدؤكلضة اإلشيار لمحمقة بعج حزػرىا ،فإنو بذكل أك بآخخ يداىع
في نذخ مطيخ ثقافي ال محجكد األبعاد حتى ك إف كاف العخض متكخ ار كىي السضدة التي تحطى بيا الحمقة الذعبضة
" كىي كػنيا ،بالخغع مغ تكخر نفذ السػاد أماـ نفذ الستمقي ،ال يسل ىحا األخضخ مغ سحخ تأثضخىا بل يطل يتشاغع مع
ايقاعاتيا الفشضة بشفذ الجرجة ،كيجخل مجاؿ انفعاالتيا بشفذ التفاعل ،...بل كيحكى الدابق لبلحق عغ ىحه
الفخجة...،فتمقي ما يكتب لضذ ىػ تمقي ما ُيتػاتخ شفيضا .كما تحفطو الكخاسات كالجكاكيغ ،لضذ ىػ ما تحفطو الحاكخة،
كتتحجد آفاؽ تمقي ىحه السػاد بتحقق ىحا الذخط أك عجمو".18

الحمقة و السدخح السغاربي الحجيث:
اختمفت مطاىخ استغبلؿ الحمقة أك أحج مقػماتيا في السدخح السغاربي السعاصخ حضث عسمت الجيػد الفشضة لمسسثمضغ
ك السخخجضغ السدخحضضغ الحيغ تعمسػا السدخح كلع يتمقػه فقط عبخ تكػيشات آكاديسضة ،يرل بعزيا إلى مػاكبة الخيادة
في إدخاؿ بعس العش اصخ العخبضة عمى السدخح ذؼ األصػؿ الغخبضة ،مغ خبلؿ استخجاـ السػركثات العخبضة التي تؤكج
أف مدخحة الحمقة شكل كارد في الفيع الفشي ك ال يكاد يبتعج عغ فكخة التجخيب التي خاضيا السبجعػف في كل األشكاؿ
التعبضخية مغ قبضل الخكاية ك القرة  ،أيغ تع استغبلؿ كل ما مغ شأنو إضافة رؤػ فشضة ججيجة لتكػيغ العسل الفشي الحؼ
تحجه حجكدة الخيادة ،إذ يكفي اإلقخار بقجرة السخضمة عمى تصػيخ أشكاؿ تعبضخية تتخصى القػالب األصمضة ك تتسكغ مغ
ال ّ
اإلستجابة لمستغضخات التي يعضذيا الفخد العادؼ كالتي يزسغ مغ خبلليا السؤلف أك السسثل نجاح ما يقجمو بكل اقتجار.

كفي إشار الحفاظ عمى الحمقة استميع عجيج الفشانضغ السغاربة نسػذج الحمقة في عخكضيع السدخحضة السعاصخة كنحكخ
عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ السسثل الجدائخؼ الخاحل "عبج القادر عمػلة صاحب ثبلثضة :األقػاؿ ك األجػاد كالمثاـ .
حضث "راىشت التجخبة الجدائخية عمى تقجيع شكل ججيج في السسارسة السدخحضة ندسضو :مدخح الدخد التسثضمي ،كىػ شكل
حاكؿ تجاكز نسصضة السدخح األكركبي ،كذلظ بالسخاىشة عمى أحج أبخز أشكاؿ التعبضخ السدخحي في التخاث الذعخؼ
الذعبي الجدائخيػنعشي بو شكل القػاؿ كالحمقة" .19كتعج مدخحضة األجػاد أىع اإلبجاعات الجدائخية حضث نالت سشة1985
جائدة أحدغ تسثضل بسيخجاف قخشاج الجكلي بتػنذ ،ثع جائدة أحدغ نز ك أحدغ عخض بالسيخجاف الػششي لمسدخح
السحتخؼ بالجدائخ العاصسة .كسا نالت جائدة أحدغ عخض متكامل في السمتقى األكؿ لمسدخح العخبي بالقاىخة سشة
 .1994ك إنو إف دلت ىحه التتػيجات الستتالضة ليحا العسل عمى اقتجار فشي كبضخ لمسثل "عبج القادر عمػلة" في تأدية
قجـ ججارية متكاممة األركاف عغ حضاة الكادحضغ كالبدصاء كالغسػريغ ،كراىغ عمى العجيج مغ القضع
دكر القػاؿ فسغ خبللو ّ
اإلندانضة مدتغبل كل أدكات الحمقة الغشائضة ،كباثا لتأثضخ عسضق ال زاؿ صجاه كاقعا في نفذ الستفخج الجدائخؼ.

 --17يشطخ :إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة ،ص.36-35:
-18نفدو ،ص.37:
 -19أحدغ ثمضبلني ،تػضضف القػاؿ ك الحمقة في السدخح الجدائخؼ-مدخحضة":األجػاد" لعبج القادر عمػلة"-نسػذجا ،ص.125:
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كغضخ بعضج ،أضيخت جيػد مغخبضة معاصخة قجرة الحمقة عمى إضفاء خرػصضة لمعخض السدخحي كىحا ماتع التساسو مغ
خبلؿ مدخحضة "الخابػز" التي حازت عمى الجائدة الكبخػ لسيخجاف جائدة أغاديخ لمسدخح االحتخافي في دكرتو الدادسة
عذخة كجائدة أحدغ تسثضل ضسغ السيخجاف الػششي لمسدخح بسكشاس" ،20حضث سمصت السدخحضة الزػء عمى فغ الحمقة
الكػمضجؼ الحؼ اشتيخت بو ساحة جامع الفشاء بسخاكر ،مثمسا اشتيخت بو الداحات الذيضخة في كل مجف السسمكة
السغخبضة"

21

إف مثل ىحه السحاكالت الخيايجة إلعادة االعتبار لمسػركث الذعبي السغاربي
كاستشياض ما أمكغ مغ دعائع التسكضغ السادؼ ك البذخؼ ك الفشي إلضفاء
خرػصضة ليحا تاريخضة لفغ الحمقة ك غضخه يجعع مدارات تصػيخ الفشػف اإلبجاعضة
ال محالة كسا يييء السدخح الستقصا ب شخائح السجتسع السختمفة التي باتت بعضجة
عغ الحضاة الثقافضة كباتت كل مطاىخ الثقافة خػاء ،ال تدسغ كال تغشي حضث ال تشقل كاقعيا ك ال تحتفي بساضضيا ،كال
تشطخ لسدتقبميا مغ خبلؿ الجسع بضغ األصالة الفشضة التي الزاؿ ليا مخيجكىا كمحبػىا ،كالسعاصخة التي لع تسثل مصسحا
لمذبا ب الراعج.
ختاما نقػؿ؛ شكمت الحمقة الفخجػية بالسعشى الفشي كسضمة تثقضفضة كاجتساعضة ثابتة في السػركث الذعبي السغاربي ،يترل
صجاىا جمضا بالسػركث الذعبي السذخقي اتراال كثضقا ،حضث تختدف السكتبات العخبضة مغ مطاىخ مدخحة الفشػف القػلضة
ما يكاد يجدـ بػجػد مدخح جاد ،ىػ أصضل العخبضة قبل أف تتجخل السؤثخات األجشبضة في تكػيشو كتجحس أصالتو ك
انتساءه ،ىػ ذات السدخح السػجػد في يػمضاتشا ك الحؼ يحتاج مغ االىتساـ ك االلتفات الكثضخ كذلظ ما نأممو كنخجػه مغ
حج سػاء.
الحخيرضغ عمى اليػية العخبضة عمى ّ
السرادر والسخاجع:

 ابغ مشطػر ،لداف العخ ب ،مادة حمق. إبخاىضع الحجخؼ ،فغ الحمقة الذعبي بالسغخ ب ،دراسة إثشػغخافضة، أحدغ ثمضبلني ،تػضضف القػاؿ ك الحمقة في السدخح الجدائخؼ-مدخحضة":األجػاد" لعبج القادر عمػلة"-نسػذجا ،مجمةاألثخ ،جامعة قاصجؼ مخباح كرقمة ،ع/25:جػاف .2016
 حدغ السشضعي" :أبحاث في السدخح السغخبي" مشذػرات الدمغ سمدمة شخفات ،البضزاء ،ط ،2مصبعة الشجاحالججيجة.2001 ،

20إبخاىضع الحجخؼ ،الخابػز" ..مدخحضة إلنقاذ فغ الحمقة السغخبي مغ الزضاع –http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/11/26
-21نفدو.
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 حدغ السشضعي ":السدخح مخة أخخػ" سمدمة شخاع  ،ششجة ،ع .1999 ، 49 تسا ار ألكدانجركفشا بػتضتدضفا ،ألف عاـ كعاـ عمى السدخح العخبي ،تخجسة تػفضق السؤدف ،دار الفارابي  ،بضخكت،ط.1981 ،01:
 الذخيف األدرع ،بخيخت كالسدخح الجدائخؼ (مثاؿ بخيخت ككلج عبج الخحساف كاكي) رسالة ماجدتضخ ،جامعةالجدائخ.2008،
-

Youssef rachid haddad :art du couteur , art du spéctacle , rédaction et diffusion :
cahiers théatre Louvain-Arssand Delcamp, diffusion France ; p20 .
السػاقع اإللكتخونية:
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