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  :مقدمة

هـــــذا الفـــــن ، عـــــوامل فـــــن املســـــرحأنبـــــت بـــــذرة هـــــذا البحـــــث وأخـــــرج ينعهـــــا إحلـــــاح عميـــــق يف صـــــرب 

كــــــان حركــــــة صــــــماء غافلــــــة يف أعمــــــاق ،  وحــــــني كــــــان منــــــذ أقــــــدم عصــــــوره، الــــــذي ولــــــد مــــــع اإلنســــــان

ــــــوق إىل التســــــامي والتخطــــــي والتجــــــاوز مــــــن أجــــــل ،  الوجــــــدان الفــــــردي واجلمــــــاعي ــــــة مــــــن الّت كــــــان حال

ففــــن املســــرح ، إنتــــاج حيــــاة أخــــرى يعمــــل اإلنســــان ذاتــــه علــــى تقــــدير مقاديرهــــا تأليفــــا ومتثــــيال وإخراجــــا

ــــا عــــن البحــــث عــــن اجلــــوهر يف الوجــــود، مل يكــــن ترفّيــــا قــــط إمنــــا هــــو ضــــرب مــــن الــــرتّوض باخلطــــأ ، عاِمًي

إذ يبتغـــــي هـــــذا البحـــــث يف فـــــن املســـــرح ، والصـــــواب والرغبـــــة يف قـــــراءة احليـــــاة بأســـــلم األدوات املمكنـــــة

الـــــذي تتحـــــّدد الـــــدنَو مـــــن فـــــن التمثيـــــل الـــــذي هـــــو واحـــــدة مـــــن الســـــمات احملـــــدّدة للوجـــــود اإلنســـــاين 

ــــــدالئل ــــــداع وتوجيــــــه ال ــــــا إيّــــــاه أرســــــطو ، خاصــــــيته الغريزيــــــة  يف اإلب ــــــة مــــــا عّلمن ــــــى وجــــــه الدق وهــــــذا عل

ــــــزة احملاكــــــاة متجــــــّذرة بعمــــــق يف املعرفــــــة اإلنســــــانية ــــــدما أعلــــــن بــــــأن غري طاملــــــا أن للــــــذات البشــــــرية ، عن

  .يف السياق ذاته االستمتاع بأفعاهلا التمثيليةو  ،نزوعا حنو متثيل األشكال

إّن غايــــــة هــــــذا البحــــــث يف متّســــــكه بفــــــن املســــــرح تأكيــــــد بــــــأن هــــــذا الفــــــن مــــــن أدىن دركاتــــــه يف 

إنّـــــه يف ذلـــــك كلّـــــه ، إىل ذروتـــــه الــــيت حتـــــّررت مـــــن كـــــل متعــــة ومنفعـــــة ومـــــن كـــــّل مماثلــــة، صــــناعة املشـــــهد

إمنـــــا كـــــان َيْصـــــحب اإلنســـــان األعلـــــى النـــــاهض مـــــن أمســـــال اإلنســـــان اجلزئـــــي واملتـــــّدجن القابـــــل للحيـــــاة 

كـــــــان يصـــــــحب اإلنســـــــان التـــــــائق إىل الكليـــــــة يف القـــــــدرة واملعرفـــــــة يـــــــرفض أن يكـــــــون ،  قبـــــــل عليـــــــهمبـــــــا تُ 

ـــــى الطبيعـــــة، مـــــنفعال غـــــري فاعـــــل ـــــن املســـــرح اإلنســـــان يف تقدمـــــه املـــــاّدي للســـــيطرة عل ـــــد َصـــــحب ف ، وق

مث إنّــــه َصـــــِحَبه علــــى ذاتـــــه العليـــــا يف فهــــم الـــــّدين وهــــو رفيـــــق الفـــــن ، ودفــــع املـــــوت والعــــدم عـــــن جســـــده

  .املسرح األول يف العصر اليوناين القدميعند صناّع 

ـــــه  ـــــذي أنتجت ـــــق ال ـــــدأ مـــــع الفهـــــم العمي ـــــتج فكـــــرة هـــــذا البحـــــث يب ـــــذي أن إّن املخـــــاض الفكـــــري ال

مـــــن أجـــــل أن جتيـــــب عـــــن ســـــؤال الفـــــن إن كـــــان يصـــــعد مـــــن األدىن أو ، املعرفـــــة اليونانيـــــة لفـــــن املســـــرح

وهـــــذا بالـــــذات ، -أرســـــطو و  أفالطـــــون –هـــــو حمـــــّل اخـــــتالف منظّـــــري احملاكـــــاة و  ،ينـــــزل مـــــن األعلـــــى؟

ـــــة ـــــني أقطـــــاب الفعـــــل املســـــرحي الثالث ـــــواب احلـــــوار ب ـــــذي يفـــــتح أب ـــــنص املســـــرحي بوصـــــفه الفاعـــــل : ال ال
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والعـــــــرض املســــــرحي ألنـــــــه ، األســــــاس يف العمليــــــة اإلبداعيـــــــة إضــــــافة ملـــــــا لــــــه عالقــــــة باملمثـــــــل املســــــرحي

، التمشـــــهدو  وضـــــع األداءالطريقـــــة الـــــيت تتشـــــّكل ـــــا اللغـــــة مـــــن أجـــــل أن ختـــــرج مـــــن حالـــــة امللفـــــوظ إىل 

وعالقتـــــه الوطيـــــدة جبمهـــــوره إال أن النظريـــــات املســـــرحية ، مث التلقـــــي املســـــرحي فـــــرغم عراقـــــة فـــــن املســـــرح

  .     والنقدية مل تبّئر اهتمامها على طبيعة وقع العرض املسرحي وشدة أثره يف املتلقي

ـــــة البحـــــث يف فـــــن املســـــرح جاحمـــــة وجـــــب تأطريهـــــا وتوجيههـــــا حيث ـــــذهب وملـــــا كانـــــت رغب مـــــا ال ي

ـــــــة هلـــــــذا ، اجلهـــــــد هـــــــدرا  ـــــــى اخلصوصـــــــية واهلوي ـــــــة وحمافظـــــــة عل ـــــــث تكـــــــون النتيجـــــــة منتجـــــــة للمعرف وحي

 ،ومنــــه كــــان الرتكيــــز علــــى املســــرح اجلزائــــري حبثــــا علــــى مــــا يضــــمن لــــه اخلصوصــــية، البحــــث األكــــادميي

ح منهــــا مــــا تعلــــق أساســــا بتــــاريخ املســــر ، رصــــدا لإلجابــــة علــــى جمموعــــة مــــن األســــئلة ّجلــــت يف طرحهــــاو 

اجلزائـــــري ومـــــا تواضـــــعت كتـــــب النقـــــد املســـــرحي علـــــى فضـــــل فرقـــــة جـــــورج أبـــــيض يف رســـــم مالمـــــح فـــــن 

رغــــم عراقــــة اآلثــــار الرومانيــــة الـــــيت تشــــهد علــــى توالــــف قــــدمي بـــــني ، املســــرح بدايــــة القــــرن التاســــع عشـــــر

  فن املسرح؟و  هذه األرض

ــــا و  زمنيــــا يقــــارب وتأسيســــا علــــى مــــا تقــــدم كــــان لزامــــا علــــى البحــــث أن حيــــّدد لنفســــه حيــــزا معرفي

كـــــذلك ضـــــبطا و  نظـــــرا لشســـــاعة املســـــاحة الزمنيـــــة لتـــــاريخ فـــــن املســـــرح، ضـــــمنه قراءتـــــه املســـــرح اجلزائـــــري

ــــــد يصــــــيب البحــــــث ــــــنص والعــــــرض والتلقــــــي، لطــــــيش ق ــــــري مــــــن جهــــــة ال ــــــد املســــــرح اجلزائ ، جــــــاء حتدي

ألن البحـــــث سيصـــــطدم ال حمالـــــة بتصـــــور ، مســـــتندا علـــــى تأصـــــيل نظـــــري وحبـــــث يف األنســـــاق املعرفيـــــة

وســـــــيتفادى البحـــــــث الوقـــــــوع يف ، ترســـــــب خـــــــالل فـــــــرتة زمنيـــــــة وفـــــــق خلفيـــــــة معرفيـــــــة مقصـــــــودةنـــــــاجز 

وســــــينأى البحـــــــث عـــــــن ، إصــــــدار أحكـــــــام تلفيقيــــــة ال تتحـــــــرك بالعمليــــــة القرائيـــــــة إىل أهــــــدافها املبتغـــــــاة

اخلــــــوض يف جزئيــــــات الســــــؤال علــــــى اعتبــــــار أن حــــــدود الفــــــن الــــــذي غــــــامر البحــــــث بدراســــــته شاســــــعة 

تم عليــــه الســــعي حنــــو ضــــبط هــــذا االمتــــداد عــــرب بنيــــة تنظيميــــة قوامهــــا الطــــرح ممــــا حــــ، ومرتاميــــة األطــــراف

ــــــالعرض أم بتلقــــــي  ــــــالنص املســــــرحي أم ب املنهجــــــي ملختلــــــف نظريــــــات املســــــرح ســــــواء مــــــا تعلــــــق منهــــــا ب

وكـــــذلك املمارســـــات التطبيقيـــــة الـــــيت قـــــام البحـــــث بتوســـــلها لرصـــــد منجـــــزات املســـــرح ، الفـــــن املســـــرحي

  .اجلزائري



  :مقدمة

 ج 

جــــــراءات الــــــيت اســــــتأنس هلـــــا املــــــنهج التــــــارخيي مــــــن أجــــــل قــــــراءة املنجــــــز وقـــــد انــــــتهج البحــــــث اإل 

مــــــــع ربــــــــط الصــــــــلة ، املســــــــرحي اجلزائــــــــري وفــــــــق ســــــــياقاته التارخييــــــــة والبيئيــــــــة مراعيــــــــا اللحظــــــــة التارخييــــــــة

ـــــــل والدراســـــــة ـــــــة تقـــــــنن جمـــــــاالت التحلي ـــــــوفره مـــــــن أدوات قرائي ـــــــات القـــــــراءة ملـــــــا ت دون أن يرمـــــــي ، بنظري

ــــــاهج البحــــــث إىل الفصــــــل الواضــــــح وال ــــــاملنهج ــــــذا املعــــــىن هــــــو مجلــــــة ، قطعــــــي ألي مــــــنهج مــــــن املن ف

  .اآلليات اإلجرائية اليت تعمل على حتقيق نقاط اهتمام هذا البحث وغاياته

ــــــل األســــــئلة  ــــــب علــــــى مث ــــــاء علــــــى مــــــا مت ذكــــــره ترتســــــم إشــــــكالية البحــــــث مــــــن أجــــــل أن جتي وبن

ريف وسياســـــي بُـــــذرت فكـــــرة فـــــن مـــــىت ظهـــــر فـــــن املســـــرح يف اجلزائـــــر؟ ويف أّي ســـــياق ثقـــــايف ومعـــــ: اآلتيـــــة

املســــــــرح يف اجلزائــــــــر؟ َأملَْ يكــــــــن لآلثــــــــار املســــــــرحية الرومانيــــــــة الكثــــــــرية بــــــــاجلزائر دور يف التعريــــــــف ــــــــذا 

ـــــر؟ ملـــــاذا إذن  ـــــن املســـــرح كـــــأداة ردعيـــــة لفكـــــرة املقاومـــــة يف اجلزائ ـــــل الفرنســـــي ف الفـــــن؟ هـــــل اســـــتغل احملت

؟ كيــــف اســــتفاد املســــرح اجلزائــــري مــــن اإلرث  أُدمــــج املمثــــل اجلزائــــري ضــــمن املســــرح الفرنســــي واألوبــــرا

املســـــــرحي االســـــــتعماري بعـــــــد االســـــــتقالل؟ مـــــــا هـــــــي اللغـــــــة الـــــــيت اســـــــتخدمها املســـــــرح اجلزائـــــــري بعـــــــد 

ــــــنص املســــــرحي؟ هــــــل أســــــهم االرجتــــــال  ــــــه يف املســــــرح عنــــــدما نتحــــــدث ال االســــــتقالل؟ مــــــا الــــــذي نلغي

مــــــن خلــــــق حركيــــــة مســــــرحية؟ كيــــــف يــــــتمّكن االقتبــــــاس و  علــــــى اخلشــــــبة يف تضــــــييع احرتافيــــــة التــــــأليف؟

إىل أي مـــــــدى شـــــــّكلت معماريـــــــة املســـــــرح منطيـــــــة خاصـــــــة للعـــــــرض املســـــــرحي بـــــــاجلزائر؟ كيـــــــف تلقـــــــى 

اجلمهـــــور اجلزائـــــري فـــــن املســـــرح؟ وهـــــل منتلـــــك اجلـــــرأة ألن نعـــــرتف بعـــــدم وجـــــود نقـــــد مســـــرحي جزائـــــري 

  حمرتف كاف خللق هوية ثقافية لفن املسرح يف اجلزائر؟

نـــــواة هـــــذا البحـــــث لإلجابـــــة عنهـــــا وإعـــــادة صـــــوغها وفـــــق مـــــا شـــــّكلت هـــــذه التســـــاؤالت وغريهـــــا 

ـــــــه ـــــــذي توضـــــــع في ـــــــة، يراعـــــــي الســـــــياق ال ـــــــة الشـــــــافية كامل بـــــــل حيـــــــاول ، دون أن يـــــــدعي تقـــــــدمي اإلجاب

مــــن أجــــل أن يــــتم التفكــــري مــــن خالهلــــا يف خمتلــــف ، البحــــث أن يــــرتك أثــــار تلــــك التســــاؤالت مســــتمرة

  .تلك القضايا واإلشكاليات األنساق الثقافية واملعرفية  اليت تشكلت على إثرها



  :مقدمة

 د 

االنشــــــغاالت مــــــن و  فقــــــد ســــــعى هــــــذا البحــــــث إىل توزيــــــع هــــــذه التســــــاؤالت، وحتقيقــــــا ملــــــا ســــــبق

مـــــــا ، ومتوســـــــلة إجـــــــراءات نظريــــــة القـــــــراءة، خــــــالل إجـــــــراء منهجــــــي يســـــــتدعي أدوات تارخييـــــــة وثقافيــــــة

  .تبتدرها مقدمة وتتلوها خامتة، فصول ةجعل البحث يتوزع إىل ثالث

اهــــــــتم األول منهــــــــا ، علــــــــى ثالثــــــــة مطالــــــــب، الــــــــنص املســــــــرحي، عنوانــــــــهو  األولارتكــــــــز الفصــــــــل 

ــــــل  ــــــا إىل فــــــرتة مــــــا قب ــــــد زمني ــــــة متت ــــــري حيــــــث تنوعــــــت بــــــني األصــــــول غــــــري العربي بأصــــــول املســــــرح اجلزائ

قـــــــام و  ،أخـــــــرى عربيـــــــة تشـــــــرتك فيهـــــــا األصـــــــول اإلســـــــالمية حـــــــىت احلكـــــــم العثمـــــــاين بـــــــاجلزائرو  ،التـــــــاريخ

يف أحضــــــان اجلمعيــــــات ، ســـــرح اجلزائــــــري  منــــــذ القـــــرن التاســــــع عشـــــراملطلـــــب الثــــــاين بتتبـــــع بــــــدايات امل

إذ متتـــــد هــــــذه الفــــــرتة ، لينــــــاقش املطلـــــب الثالــــــث نشــــــأة املســـــرح اجلزائــــــري، الثقافيـــــة والنــــــوادي املســـــرحية

 رشــــــيد القســــــنطيينو  عاللّــــــو، مــــــن اجلهــــــود املســــــرحية الــــــيت قــــــام ــــــا الــــــرواد الثالثــــــة للمســــــرح اجلزائــــــري

  .املسارح اجلهوية يف تفعيل حركة املسرح يف اجلزائر وصوال إىل دور، باشطارزيو 

، أمــــــا الفصــــــل الثــــــاين فقــــــد اشــــــتغل علــــــى فهــــــم نظريــــــات العــــــرض املســــــرحي وتنويعــــــات املشــــــهدة

حيـــــث اســـــتهل بفهـــــم العـــــرض املســـــرحي اخلـــــارج نصـــــيا أو مـــــا ، العـــــرض املســـــرحي، وقـــــد كـــــان بعنـــــوان 

ــــديكور ــــاين، يتعلــــق بعمــــران املســــرح اخلشــــبة وال  فبحــــث يف قــــراءة العــــرض املســــرحي مــــن أمــــا املطلــــب الث

وتقـــــدمي القــــــراءة الصـــــحيحة للعالمــــــة املســـــرحية يف خمتلــــــف ، أجـــــل حتديـــــد مكونــــــات العـــــرض املســــــرحي

كــــذلك مـــــن جهــــة األنســـــاق الســــمعية والبصـــــرية علـــــى و  مـــــن جهــــة املمثـــــل، تنوعاــــا الصـــــوتية والصــــورية

ــــــــاجلزائر ورصــــــــد الو  ،اخلشــــــــبة ــــــــالعرض املســــــــرحي ب ــــــــث ب ــــــــني اجلمهــــــــور ختصــــــــص املطلــــــــب الثال عالقــــــــة ب

  . والديكور واإلعالن

وقـــــــد ، وكـــــــان الفصـــــــل الثالـــــــث متعلقـــــــا بـــــــاملتلقي اســـــــتكماال ألقطـــــــاب العمليـــــــة اإلبداعيـــــــة مجيعـــــــا

وقـــــــف املطلـــــــب األول عنـــــــد أهـــــــم نظريـــــــات التلقـــــــي ، التلقـــــــي املســـــــرحي، جـــــــاء هـــــــذا الفصـــــــل بعنـــــــوان

لينتهــــــي هــــــذا الفصــــــل ، يةاخلصوصــــــو  وتســــــاءل املطلــــــب الثــــــاين يف مجاليــــــة التلقــــــي املســــــرحي، املســــــرحي

  .مرجعياته وتارخيه يف اجلزائرو  برصد لتلقي النقد املسرحي اجلزائري لفن املسرح



  :مقدمة

 ه 

مث  بعــــــد مــــــا تقــــــدم ذكــــــره كانــــــت اخلامتــــــة الــــــيت مجعــــــت أهــــــم  االســــــتنتاجات الــــــيت ســــــكن إليهــــــا 

ــــــان ــــــه موضــــــع القناعــــــة واالطمئن ــــــائج ، البحــــــث وشــــــكلت في ــــــت هــــــذه الصــــــفات املــــــذكورة للنت وملــــــا كان

فـــــــإن البحـــــــث ال يـــــــّدعي إىل أن يكـــــــون قـــــــد وصـــــــل إىل إعـــــــادة وضـــــــع صـــــــياغة ، غـــــــري فاصـــــــلةو  نســـــــبية

بـــــل واملســـــامهة يف صـــــياغة حبـــــث حيتـــــاج إىل قـــــراءات أخـــــرى ، موعـــــة األســـــئلة الـــــيت انطلـــــق منهـــــا بـــــدءً 

  .تطمع إىل بلوغ غايات خمتلفة ملا توصل إليه هذا البحث

ـــــة مـــــن املصـــــادر واملراجـــــع الـــــيت ـــــد اســـــتعان البحـــــث جبمل ـــــه وق حـــــددت مراميـــــه مبـــــا و  رمســـــت بدايات

فإضــــافة إىل أهــــم النصــــوص املســــرحية ، وقــــادرة علــــى تعميــــق الســــؤال، وفرتــــه مــــن مــــادة معرفيــــة متنوعــــة

فقـــــد ـــــل البحـــــث مـــــن مـــــذكرات حمـــــي الـــــدين ، اجلزائريـــــة  الـــــيت شـــــكلت املصـــــادر األساســـــية للبحـــــث

فقـــــد عمـــــل البحـــــث علـــــى ،  إضـــــافة إىل هـــــذا، شـــــطارزي مـــــا خـــــدم ســـــريورة تـــــاريخ املســـــرح يف اجلزائـــــراب

ـــــــيت ال ـــــــة عـــــــن مـــــــادة املصـــــــادر  اإلفـــــــادة مـــــــن بعـــــــض مؤلفـــــــات النقـــــــد املســـــــرحي ال تقـــــــل أمهيتهـــــــا املعرفي

إضــــــافة ، املســــــرح يف اجلزائــــــر النشــــــأة والــــــرواد والنصــــــوص، كمؤلــــــف الــــــدكتور صــــــاحل ملباركيــــــة،  األساســــــية

ص املســـــرحي يف الـــــن، الـــــدين جالوجـــــي وعـــــز، املســـــار املســـــرحي اجلزائـــــري، الـــــدين عمـــــرون إىل نـــــور

ممــــــا قــــــّد ، وغــــــريهم ، وفرحــــــان بلبــــــل، هللا إضــــــافة إىل مؤلفــــــات  أبــــــو القاســــــم ســــــعد ، األدب اجلزائــــــري

  . إضافًة أفادت البحث من طروحام النظرية والتطبيقية

فــــــإن معانــــــاة هــــــذا ، خيلــــــو أي حبــــــث مــــــن متاعــــــب وصــــــعوبات تعــــــرتض ســــــبيله هــــــذا وإن كــــــان ال

وتشــــعب مســــالك الدراســــة ، النقديــــة الــــيت اشــــتغل البحــــث عليهــــاالبحــــث إمنــــا مردهــــا إىل ســــعة املدونــــة 

ــــــك، يف منازعهــــــا النقديــــــة خيلقــــــان نوعــــــا مــــــن عــــــدم ، أن هــــــذه الســــــعة وهــــــذا التشــــــعب، أضــــــف إىل ذل

جلملــــــة النتــــــائج الــــــيت سيصــــــلها البحــــــث وذلــــــك لكثــــــرة الدراســــــات الــــــيت تناولــــــت  واالرتيــــــاحاإلطمئنــــــان 

خمافـــــــة   -البحـــــــث وإن كانـــــــت مغـــــــايرة يف طرحهـــــــا ويف نتائجهـــــــا ملـــــــا ســـــــلكه هـــــــذا –هـــــــذه القضـــــــايا 

   .احلراثة يف املاء

إال أن أتقــــــــدم بــــــــأمسى عبــــــــارات التقــــــــدير والتبجيــــــــل ، ســــــــعين يف هــــــــذا املقــــــــام الكــــــــرمييوأخــــــــريا ال 

الــــــــذي ، واالحــــــــرتام إىل أســــــــتاذي املشــــــــرف علــــــــى هــــــــذا العمــــــــل األســــــــتاذ الــــــــدكتور يوســــــــف األطــــــــرش



  :مقدمة

 و 

وعلــــــى حرصــــــه واهتمامــــــه البــــــالغني ، علمــــــي الصــــــارم علــــــى جزئيــــــات هــــــذا البحــــــث ســـــعدت بإشــــــرافه ال

فلـــــه مـــــين . وعلـــــى مالحظاتـــــه الدقيقـــــة يف تقـــــومي هـــــذا البحـــــث. وأـــــى طلعـــــة، إلجنـــــازه يف أحســـــن حلـــــة

  . وجازاه اهللا عين خري اجلزاء على صربه معي وصربه علي واالمتنانخالص التقدير 
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 :أصول الفن المسرحي الجزائري/أوال

اليت أّرخت لألدب املسرحي يف اجلزائر خباصة، وللحركة  األكادميية املتصفح للدراسات والبحوث جيد
تضاربا أو قل عدم استقرار على رأي واحد خيص بداية احلركة املسرحية يف اجلزائر، سيما  املسرحية بعامة

تُرجع بداية املسرح اجلزائري  بعض اآلراء جيد إذ ،ما تعلق منها مبا يسمى بتاريخ األدب يف اجلزائر احلديثة
ويرى  ،2)م1830 -1518(، وعلى أكثر تقدير إىل الفرتة العثمانية باجلزائر1يات القرن العشرينإىل بدا

قد أظهر و  ة بدأت تظهر بعد احلرب العاملية الثانية،بصاحل ملباركية أن مالمح املسرح يف اجلزائر احلق
الدين عمرون ظهور  ، فيما ربط نور3املسرح وقتها فعالية متميزة يف نشر الوعي السياسي واالجتماعي

  .4املسرح يف اجلزائر ببدايات االحتالل الفرنسي للجزائر

كل هذه اآلراء وغريها اليت تناولت قضية التأريخ لألدب املسرحي باجلزائر لكفيلة بأن ترسخ إن  احلق 
إذ أن اتمع اجلزائري أعرق يف اجلزائر،  االنطباع بشساعة جمال البحث يف تاريخ األدب املسرحي  

هو نشاط إنساين  - والذي نرى بينهما حلمة كربى - كثري من هذه الفرتة، والنشاط املسرحي نصا ومتثيالب
ارتبط بكل اتمعات اإلنسانية على اختالف مستويات الرقي فيها، وعلى اختالف أشكال املسرح 

ة يف كل مناحي عندها، ولو خالف الشكل الذي تألفه البشرية عندنا اليوم، حبكم شيوع األشكال الغربي
  .5احلياة

، إذ يعود إىل البدايات األوىل لتواجد بعامة املسرحي أقرب النشاطات الفنية لإلنسان يعد الفعلو 
لعل أبرزها ما و  بل بأقدم حركة إبداعية، على األرض، إنه أيضا يرتبط بطفولة اإلنسان نس البشرياجل

يف مناحي احلياة لدى األفراد  ميارس يليحىت إن الفعل التمث، تعلق بتفسري الوجود واملوجود فيه
الزمان و  كاناملم ميثلون، يؤلفون نصا ارجتاليا، وخيتارون إبراز شخصيتهم إن أجل مواجلماعات 

  .يرتضونه لتمثيله، مث يؤدون األدوار على أكمل وجه نيناسبامل

                                                 

انيسة بركات، أدب النضال يف اجلزائر من : وينظر. وما بعدها 197عبد امللك مرتاض، فنون النثر األديب يف اجلزائر، ص : ينظر -1
  .191، ص االستقاللحىت  1945

  .بعدهاوما  215، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج: ينظر -2
  .ما بعدهاو  9،دار اهلدى، اجلزائر، ص  1972النصوص حىت سنةو  الروادو  صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر النشأة: ينظر -3
  .ما بعدهاو  66،اجلزائر، ص 2006، 1، ط2000الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  نور: ينظر -4

  .بعدهاما و  19، ص 2000، 1املسرحي يف األدب اجلزائري، مطبعة هومة، اجلزائر، طالدين جالوجي، النص  عز: ينظر - 5
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 الباحثدفع بيما إن ما سبق ذكره من ال استقرار يف حتديد بدايات األدب املسرحي يف اجلزائر هو 
اخلاصة بالتأريخ هلذا الفن سواء أتعلق األمر باجلزائر أم  املؤلفات تلكإىل عدم االطمئنان إىل ما جاء يف 

  .تارخيية خمتلفة، وإىل البحث يف مظان مبعرفة هذا الفن الراقي لدى باقي الشعوب العربية

  :األصول غير العربية للمسرح الجزائري -أ

مث مع  على يد الفاحتني يف القرن األول اهلجري، يف صورا األوىل الثقافة العربيةاجلزائر أرض عرفت 
ما محلته احلمالت اليت تلتها فيما بعد حىت القرن اخلامس اهلجري مع احلملة اهلاللية من اجلنوب 

مظاهر  تثبتقبل ذلك التاريخ، و  كتب التاريخ حتفظ لنا وجود اإلنسان ذه األرض  اجلزائري، إال أن
إذ يرجع العديد من املهتمني احلضارة والتمدن، ومن وجوه التأثر بني أبنائها وأبناء الشعوب املختلفة، 

  .1"من بينها اجلزائر إىل الفرتة الرومانيةو  بقضايا املسرح ظهوره يف املغرب العريب

  :سرح الجزائري قبل التاريخالم -1

اإلنسان منذ عصر ما قبل التاريخ، مبختلف أقسامه، وجود  - اجلزائر خباصة – مشال إفريقيا عرفت
وما تشمله من تضاريس  ،لموقع اجلغرايف املتوسط بني املناطق احلية من الكرة األرضية من جهةلوكان 

خاصة، دور كبري يف بناء هذا اإلنسان، ودفعه إىل التواصل احلضاري، واالضطراب الدائم، وإىل اإلصرار، 
  .مؤهالت املكانو  هو السلوك الطبيعي الذي تطلبته موجوداتو  ،وبذل اجلهد للسيطرة على كل شيء

ة من جهة، والصفة الدولية اإلنسانية من مجع بني الصفة احمللي كما ميكن مالحظة أن هذا التاريخ قد
جهة أخرى، ورغم أن هذه الظاهرة نكاد نلحظها بارزة لدى كل شعوب األرض، فإا لدى املغاربة 

تفاعلها الطبيعي مع أساليب و  هذا ما ال خيتلف مع طبيعة شعوب املنطقةو  ،2القدماء أوضح وأظهر
نشأ املسرح :" ما يشري إىل تلك البدايات يف قوله محمد عبازةمن بينها املسرح، إذ أورد و  احلضارة

  3"التونسي ألول مرة على عهد الرومانيني أي منذ عشرين قرنا

وقد اجته اعتقاد إنسان تلك احلقبة يف حماولة زيادة التقرب من القوى اخلفية املتحكمة يف حياته 
ية تعرب عن بعض مفاهيمه األوىل  واحلياة احمليطة به، فبدأ يصور بعض مشاعره يف أشكال إنسانية وحيوان

                                                 

الـدين جالوجـي، الـنص املسـرحي يف  عـز: ينظـر أيضـاو  ما بعدها،و  10صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص : يرجع إىل أكثرلإلطالع  -  1
  .ما بعدهاو  24األدب اجلزائري، ص 

  .21، العصور القدمية أسسها التارخيية، احلضارية، والسياسية، ص 1كبري،جاملغرب ال رشيد الناضوري، -2
  14،ص1997، تونس1حممد عبازة، تطور الفعل املسرحي بتونس من النشأة إىل التأسيس، دار سحر للنشر، ط - 3
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كمحاولة منه للوصول إىل األمان واالطمئنان، ورضى هذه القوى اخلفية للتحكم يف حياته وحياة البيئة 
  .1احمليطة به، وقام بصنع أقنعة ليمارس ا طقوسه اليت حيمي ا نفسه من املخلوقات الشريرة

بصورة أكثر وضوحا يف املراحل احلضارية التالية،  وهذه األمثلة من االعتقاد سرعان ما تتطور وتتجسم
وبصفة خاصة يف العصر احلجري احلديث، ومل يقتصر هذا اجلانب الفكري على هذه النواحي فقط بل 
لقد بدأ إنسان هذه املرحلة يف التعبري بالرسم عن أفكاره، واستخدم بيض النعام كزجاجات ماء، فزينها 

الفكرية و  دم اإلنسان يف هذه املرحلة احلضارية يف احلاالت املاديةبرسوم هندسية، وكل ذلك يبني تق
تقدما ملموسا، ويبني مظاهر الصراع بني اإلنسان بوجودها من جهة أخرى، والقيام بطقوس مسرحية 

  .تعد البذور األوىل للمسرح عند إنسان هذه األرض

 الفنون،و  يف رعاية اآلداب" انييوبا الث"الدور الفاعل للملك الرببري  صالح لمباركيةو قد أورد 
 ، كما أثبت حممد عبازة نبوغ يوبا الثاين وولعه بالفنون اليونانية 2اهتمامه باملسرحو  شدة حرصهو 
قد أدى يوبا الثاين أداء متميزا يف كل و  ،3الرومانية، حىت انه استعان مبمثلني متمرسني جلبهم إىل قصرهو 

  . 4إفريقياجماالت احلياة لدى شعوب مشال 

  :المسرح الجزائري مع بداية التاريخ -2

دينيا كان بني شعوب البحر األبيض املتوسط، ومن هذا التبادل  و  ميكن القول بكثري أن تبادال ثقافيا
السادس قبل امليالد، ) م.ق( 6، واستمر العصر الفينيقي إىل القرن )م.ق(814كانت قرطاجة سنة 

ومن ذلك إىل أن قامت ،وتأسيس للمدن واملوانئحيث كان هذا العصر عصر استكشاف اقتصادي 
رغم املنافسة اليونانية احلادة اليت انتهت بالفشل، حيث  القرطاجيقرطاج دولة مستقلة، فبدأ العصر 

بقرطاج بعد أن متكن من تكوين جيش من اجلنود املرتزقة  وكذا العناصر الرببرية " ماجو" استقل القائد
دية الذين متيزوا بقدرام يف جمال الفروسية، ومل يرتدد اليونان يف االخنراط يف صفوف اجلنود املرتزقة يالنوم

  .القرطاجييف اجليش 

                                                 

  .66، ص املرجع السابق - 1
  .10ينظر صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص  -  2
   .15 ،14حممد عبازة، تطور الفعل املسرحي بتونس من النشأة إىل التأسيس، ص :  ينظر - 3
  1980، 1الرمحان حممد اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام،ج عبد: حياته، ينظرو  يف تاريخ يوبا الثاين أكثرلإلطالع  -4
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االمتزاج  ارس لتاريخ جمتمع هذه األرض يف هذا العصر القرطاجي هوإن أول ظاهرة يلمسها الدّ 
اك العنصر القرطاجي الفنيقي األصل، الواضح بني عدد من العناصر احلضارية يف ذلك اتمع، فهن

والعنصر الرببري احمللي، والعنصر اليوناين، باإلضافة إىل العناصر احلضارية املصرية والقربصية، واإلفريقية 
الزجنية، والكريتية، وكان لكل عنصر من هذه العناصر مقوماته احلضارية املادية والفكرية يف ااالت 

  .1بية، والفنية، والطقوس الدينية واملسرحيةالدينية، والثقافية، واألد

وقد مارس القرطاجيون طقوس ديانتهم يف عدد من املعابد اليت بنيت على طرز معمارية خمتلفة، 
تأثرت كثريا بالطابع اليوناين األصل، كما كانت هناك طبقة الكهنة املتفرغني الذين يتوارثون وظيفة 

الفن املسرحي لدى و  ينفي العالقة بني الطقوس الدينيةعلي الراعي ، رغم أن الكهانة يف عائالم
و اليت مل ...الدينية اليت عرفها العرب و  و إذا مررنا بسرعة على الطقوس االجتماعية:"العرب، فيقول

  .2"إىل فن مسرحي كما حدث يف أجزاء أخرى من األرض تتطور

على  كثري من القصديةدينية، واألقنعة ليدل باملعابد، والكهنة، والطقوس ال ثلإن وجود شيء ميإال 
اليوناين الذي ميثل أصل  ، خاصة وأن الدراسات قد أثبتت أن املسرحتمثيلوجود شكل من أشكال ال

املسرحية القدمية قد "قد ولد من رحم املعابد والطقوس الدينية اليت تقوم فيها، وأن  الفن املسرحي العاملي
 ، رغم أن االختالف بني الطقوس الدينية3"لآلهلة  ىنشأت يف أحضان الدين، فقد كانت طقوسا تؤد

  .األعمال الفنية قائم ولو على مستوى القصدية واخللفية الفنية ألي نشاطو 

ارة دامت سبع مئة سنة، مدت ظالهلا على كل مشال إفريقيا، امتزجت فيها  لقد قامت يف قرطاج حض
  .كل الثقافات، وتالمحت، مث انتهت لترتك مكاا لقوة أخرى هي القوة الرومانية

  :المسرح الجزائري في فترة االحتالل الروماني -3

عدد كبري من املدن مواقع هامة إلنشاء  أراضي مشال إفريقياأول تواجدهم على مع الرومان  اختار
اليت اختارها الفينيقيون والقرطاجيون ألمهيتها  نفسها املواقعقد وقع االختيار على و  الداخلية والساحلية،

اإلسرتاتيجية، اقتصاديا، وعسكريا، وقد مشلت هذه املدن كثريا من املرافق الضرورية، كاملباين احلكومية، 
مات، ولعل أمهها مجيعا املسارح النصف دائرية اليت مازالت واملكاتب، واملعابد، وأقواس النصر، واحلما

                                                 

  .23الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص  عز:  ينظر - 1
  .33، ص1999، الكويت،2علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، عامل املعرفة، ط - 2
  .13عبد اللطيف حممد سيد احلديدي، العمل املسرحي يف ضوء الدراسات النقدية بني النظرية والتطبيق، ص  - 3
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فمدينة تيمقاد بناها اجليش قائمة حىت اآلن يف كثري من املدن منها مجيلة، متقاد، تبسة، شرشال، 
  .1أقاموا ا مسرحا يتسع خلمسة أالف متفرجو  م168الروماين عام 

إىل الثقافة الرومانية عرب ما كان يقدم من  وقد عمل الرومان جاهدين للتأثري على الرببر الجتذام
نشاطات دينية، وثقافية، وخاصة عرب املعابد، واملسارح، وفعال لقد أعطوا للسكان األصليني صفة 

ضوها فرضا بكل ر املدنية، كما عمل الرومان على نشر لغتهم الالتينية وسط السكان األصليني، بل ف
  .الوسائل، حىت القهرية منها

، مث جاء بعدهم البيزنطيون، إىل أن أخرجهم )م428( عاموندال حمل الرومان ابتداء من ال قد شغلو 
األول أن : ، وال نكاد نرى شيئا خالل هذين القرنني أو يزيد، لسببني اثنني)م682(عامالعرب الفاحتون 

لتايل فليس من معني واحد، وبا نهلالتواجد الوندايل والبيزنطي هو امتداد لتواجد الرومان، فكالمها ي
والسبب الثاين، ولعله األهم هو عدم استقرار األمور يف هذه ، للتواجد الثاين أن يأيت بالشيء اجلديد

الفرتة، إذ اشتد الصراع بني الرببر أبناء هذا الوطن، والغزاة الوافدين من أوروبا، مما جعل العناية بأمور 
  .الفن والفكر ضئيلة جدا، إن مل تكن مستحيلة

أنه من السكان النوميديني من تقّبل احلضارة الرومانية قبوال مجيال وأندمج  نورالدين عمروند وكما يور 
 منهم من عارض وواجه الرومان مواجهة عنيفة،و  فيها فظهر منهم من أبدع يف جماالت عدة من احلياة،

    2أبقوا على مقاومتهم حىت اية احلكم الروماينو  آخرون منهم زحفوا حنو اجلنوبو 

ىل هذا الوطن عرف الرببر العصر التارخيي، ومن خالله عرفوا احلضارة إ الفينيقينيومع دخول 
والتمدن، وعرفوا أيضا كثريا من الطقوس التعبدية اجلديدة، واستعملوا أنواعا أخرى من األقنعة، مما دل 

ثري من أجناس العامل، إضافة إىل امتزاجهم يف هذه الفرتة بكتمثيل، على أم كانوا ميارسون نوعا من ال
  .، الذين محلوا دون شك ثقافتهم، وخاصة املسرح إىل هذه البالداليونانينيوشعوبه، خاصة 

إىل ) مق 42(الروماين نشاطا كبريا أثناء تواجدهم يف الفرتة املمتدة من و قد عرف املسرح يف العصر 
يها الرومان يف كل املدن اليت أقاموها، ندل على ذلك كثرة تواجد املسارح الدائرية اليت كان يب) مق 429(

ومازالت شواهد منها حلد اليوم، ورغم التناحر احلاصل بني الرببر واحملتلني، إال أن التأثر املسرحي، كالتأثر 

                                                 

  .11صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص:  ينظر - 1
  20، ص 2000املسرحي اجلزائري إىل سنة نور الدين عمرون، املسار  - 2
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الثقايف ككل قد وقع بشكل أو بآخر، قليال أو كثريا، وإذا كان هذا اإلنسان قد عرف هذه األشكال من 
  .فإنه كان دون شك يسبق ذلك بنصوص مسرحية تكتب فردية أو مجاعيةاملسرح الذي هو متثيلي، 

  :الجذور العربية اإلسالمية للمسرح الجزائري -ب

معهم  قد محل العربو  الثامن امليالدي،) م8(مع بداية القرن بدأ الفتح اإلسالمي ألرض مشال إفريقيا
، وعقيدم، وتعميق نشر ثقافتهموهم يعملون جبد على  ماستوطدينا، ولغة، وحضارة، وفكرا، ومنذ اِ 

مرتبطني عن  مع هذا املّد الفكري اجلديد، - آنذاك – إجيابا األرضأبناء هذه  كما تفاعلجذورمها،  
ت أمة بفكر واحد هو الفكر طواعية وتلقائية ذه اجلذور، فاشتد التالحم وقويت الوشائج، وتشكلّ 

  .، وعقيدة واحدة هي عقيدة اإلسالمن العريبلساالالشرقي، ولسان واحد هو 

لعّل من بينها فن التمثيل أو ما ميكن و  بألوان عديدة من الفنونتراث العرب منذ جاهليتهم استغىن 
، ولن أعرض هنا ألراء املدافعني عن هذا التوجه، أن نسميه جتاوزا مبحاكاة األفعال فضال عن األقوال

 فمن أقّر به استند إىل ترمجة العرب لكل ما جاء يف الفكر اليوناينوده، وآراء املنكرين له، الرافضني لوج
يف شكله األورويب املعروف عند  املسرح إمنا أنكر وجودفأنكر  ،أما من1قبول طبائعهم لكل ما هو فّين و 

 .2الغربيني، والذي سعى إلثباته هو شكل من أشكال املسرح أيا كان هذا الشكل

  :للمسرح العربية اإلسالمية صولاأل -1

أن  علي الراعيأنكر بعض الدارسني وجود عالقة بني الثقافة العربية اإلسالمية وفن املسرح، إذ يرى 
،  3االجتماعية إىل فن مسرحي كما حدث لدى باقي الشعوبو  الشعوب العربية مل تطور طقوسها الدينية

العرب لفنون املسرح من الثقافة اليونانية، لعل كما أن هناك جمموعة من األسباب اليت حالت دون نقل 
  .4أمهها اجلانب الديين املهيمن على املسرحية اليونانية

                                                 

، نـذكر هنـا أن عزالـدين جالوجـي يطلـق مصـطلح املسـرح 26،27الـدين جالوجـي، الـنص املسـرحي يف األدب اجلزائـري، ص عـز: ينظـر - 1
إثـارة و  دية الفرجـةأرى أنـه األصـّح اسـتعمال مصـطلح التمثيـل األقـرب إىل حماكـاة الفعـل دون قصـو  على األداء األول لفـن التمثيـل عنـد العـرب،

  . أكثراملتلقي مع احلركة، فمنتهى الفن العريب كان متعلقا بفن الكلم 
  .وما بعدها 8صاحل سعد، مسرح نو الياباين أو ظل احملارب، ص: ينظر - 2
  .33علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، ص :  ينظر - 3
به املسرح يف اجلزائـر، لكـن التسـاؤل قـائم علـى مسـتوى قبـول العـرب املسـلمون لرتمجـة نقل هذه الفكرة باطمئنان كبري صاحل ملباركية يف كتا - 4

  . هذا سبب صريح ألن نقول بأن الرفض كان جيب أن يكون للفلسفة من باب أوىلو  الفلسفة القائمة أساسا على اعتقاد العقل ال النقل،
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منذ جاهليتهم فنونا عديدة منها فن  قد عرفوا العرب وعلى عكس ما سبق يثبت البعض اآلخر أن
ويلقون فيها " وسم احلج، حيث يأيت الناسمخالل املراسيم األدبية اليت كانت تعاصر من  ،املسرح

قصائدهم، ومالحمهم، وقصصهم، اليت تضمنت أفكارا درامية، توشك أحيانا أن تكون حوارا متثيليا ال 
  .1"ينقصه غري املمثلني وخشبة املسرح املعروفة

إلياذة معرفة العرب لبعض فنون التمثيل، فيذكر أم نظموا على شبه  جورجي زيدانويؤكد 

مما تضمن الكثري من أخبار حروم املشهورة، ونظرا لعدم تدوينها  هوميروس، وشاهنامة الفردوسي
  ذ.2ضاعت من حمفوظهم إال قطعا بقيت إىل زمن تدوين الشعر يف اإلسالم

أن اتمع اإلسالمي قد عرف املسرح مع نزول  -كما يقول  –مطمئنا  الدين جالوجي عزيذكر 
فالقصص القرآين ال يقل احليز الذي " صيب وافرالقصة فيه ذات ن ال خالف يف أن ، إذ3القرآن الكرمي

يشغله من كتاب اهللا تعاىل عن الربع، إن مل يزد قليال، فإذا كان القرآن ثالثني جزء، فإن القصص يبلغ 
  .4"قرابة الثمانية أجزاء من هذا الكتاب املخلد

هذا "أن عشرون مشهدا، إال و  إىل مخسة يوسف عليه السالمقصة  أحمد شوقي قاسمو قد قسم 
، ويبقى الرأيان صالح لمباركيةكما يثبت   5"ال يعرب بالضرورة عن حقيقة وجود مسرح يف القرآن الكرمي

 يف سورة يوسف اآلية" اهليت لك"متجاذبان حلقيقة حضور املسرح يف النص القرآين، رغم أن مشهد 
  .انيةزمو  خلفية مكانيةو  ممثلنيو  ، يف مالمح املشهد املسرحي التام حوارا23-29

إذا تأملنا القصة القرآنية الحظنا ببساطة أن اجلانب الفين الظاهر فيها هو جانب أنه  جالوجييرى 
هو يعتمد يف ذلك على خاصية احلوار املهيمنة على و  ،6احلوار إىل درجة أا تكاد تتحول إىل حوار حبت

األدبية أشد مما متيزها اخلصيصة اليت متيز املسرحية عن سائر الصور " على القصص القرآين، إذ تعدّ 
  .7"خصيصة أخرى، ألن املسرحية ال تأخذ شكلها النهائي إال عن طريق احلوار

                                                 

  .16حممد كمال الدين،العرب واملسرح، ص  - 1
  .13املرجع نفسه، ص  - 2
  .27الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص ينظر عز - 3
  .100فضل حسن عباس، القصص القرآين إحياؤه ونفحاته، ص  - 4
  .18صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص  - 5
  28الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري،ص عز:  ينظر - 6
  .117املسرحي، ص  روجرم بسفيلد، فن الكاتب - 7
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بعد اتساع رقعة الدولة العربية اإلسالمية اتسعت املظاهر ، فمحمد كمال الدينو قد أيّد هذا الطرح 
ن يقوم بتقليد مم احلكام واألغنياء احتفاالت حيث طغى الفن املسرحي علىاملسرحية يف اتمع، 

احلاكم، أو األمري، ومن يرد عليه، وكانت هذه املشاهد الدرامية على قصرها دف إىل متثيل موقف 
  .1 "معني يتم يف الغالب بالفكاهة، والسخرية، وحيتوي على العظة، أو الدرس األخالقي

يف  -رضي اهللا عنه-طالب علي بن أبيصورة متثل احتفاالت دينية للشيعة من أنصار " كما ظهرت
من املدينة، حىت وصوله   الحسينيوم عاشوراء من مطلع كل عام لذكرى موقعة كربالء، ووصف خروج 

هذه من املمارسات احملسوبة على الشعوب و  ،2"كربالء، مث مقتله فيها، وأطلق على هذا اليوم يوم القتل
حماولة يائسة من بعض لمباركية  صالحجيدها و  ،3يراها الدارسون قريبة من الفعل املسرحيو  اإلسالمية

  . الباحثني للربهنة على وجود املسرح عند العرب

، ويروي 4أن التمثيل كان من وسائل التسلية عند الشرقيني جوستاف لبونويذكر املستشرق الفرنسي 
كان ) منتصف القرن الثاين للهجرة( ويروي التاريخ العريب القدمي أن رجال صوفيا زمن خالفه املهدي

يومني يف األسبوع إىل تل عال، فيخرج وراءه الرجال، والنساء، والصبيان، فإذا اجتمع إليه الناس  خيرج
نادى بعض أتباعه، فمثلوا شخصيات اخللفاء، وامللوك، ويقف هو حياكمهم، أو يقول فيهم رأيه، 
فاألتباع هنا ممثلون، وهو مرشدهم، وخمرجهم، واملوضوعات واقعية تستمد من حياة العرب 

  .5"القدماء،واجلمهور هم احلضور املشاهدون

) القرن الثالث للهجرة( كان زمن املعتضد أواخر   المغازلي ىيسجل التاريخ األديب أن قصاصا يدعو 
يقوم بتقليد شخصيات من أجناس، وطبقات خمتلفة، كاألعرايب والزجني، ويقدم عن حيام مشاهد 

م بالتمثيل أمام اجلمهور يتجاوب معه، وقد يقوم منه صادقة يعجب ا احلاضرون، فهذا ممثل فرد يقو 
  .6الناقد أو ايب، أو املصحح إلحدى الوقائع

                                                 

  . 12حممد كمال الدين،العرب واملسرح، ص  - 1
  .56هند قواص، املدخل إىل املسرح العريب، ص  - 2
  40،ص 1990املسرح، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر و  حممد عزيزة، اإلسالم: ينظر - 3
  .12حممد كمال الدين،العرب واملسرح، ص  - 4
  .14املرجع نفسه، ص  - 5
  .14، ص نفسهاملرجع  - 6
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يستعني بزميل له، أو ... حشود من الناس ماحلكوايت الذي كان يقدم قصصه أما" كما ال ننسى
ليد حركات زميلني يساعدانه يف تصوير الشخصيات، أو يردان عليه ببعض مجل احلوار املوضوع، أو بتق

  .1"معينة، وبلغ عددهم بعد ذلك مخسا

املسرحية " معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر" يف كتابه عادل نويهض يورد 
- ه575(املتويف عام  ♦♦♦♦محمد بن محرز الوهرانيللكاتب العريب الساخر " يوم القيامة" العربية القدمية

لو مل يكن له إال : ابن خلكاناملنامات اليت اشتهر منها منامه الكبري الذي قال عنها "،أو )م1179
يف رسالة الغفران، ولكنه ألطف أبي العالء إنه سلك فيها مسلك  الصفدياملنام الكبري لكفاه، ويقول 

فيه املؤلف ، وهي حتتوي على ثالثة عشر مشهدا تدور على هيئة حلم كبري يرى 2"مقصدا وأعذب عبارة
القيامة فيصورهم يف أسلوب ساخرأهوال  انفسه وكأ.  

، واألغاين للجاحظإضافة إىل القصص الدرامية الكثرية املبثوثة هنا وهناك يف كتب األدب كالبخالء 
 ، والفرج بعد الشدةالحريري، ومقامات الهمداني بديع الزمان، ومقامات ألبي الفرج األصفهاني

 .3"وخينللت

كل تلك اآلراء سابقة الذكر دليل ثابت عن االضطراب احلاصل يف تاريخ املسرح يف األدب و تعّد  
بعيدة يف كثري من  اإلبداعيقراءة ذاتية للفعل و  العريب قدميا، إذ يبقى جيادل كل رأي مبا لديه من تأويل

لقرآين يفتقد األحوال عن التوثيق املوضوعي للمسرحي، فالرأي املعتمد على التأويل القرائي للنص ا
  .للدليل الفين الصريح، فيما ينكر الرأي الثاين هذا التأويل متوسال السبب املذكور 

ر هذا املسرح منذ القرن و ظه إال أن البحث مل يفقد الوسيلة يف إثبات قدم املسرح العريب،إذ يثبت
لظلية اليت صورت ، وقدم كثريا من املسرحيات ا)ه711-636(محمد بن دانيالالثاين اهلجري وبرز فيه 

وهو مسرح متكامل فيه كل عناصر " وما بعده) السابع للهجرة(العادات، والتقاليد املسرحية منذ القرن 

                                                 

  .14، ص نفسهاملرجع  - 1
، رحل إىل صقلية، فدمشق، وبغداد، )اجلزائر(أديب جزائري كان بارعا يف اهلزل والسخرية، نشأ بوهران : حممد بن حمرز الوهراين - ♦

مها، تويف بدمشق، له رسائل وفصول والقاهرة، أيام السلطان صالح الدين األيويب، ولقي ا القاضي الفاضل، وعماد الدين األصبهاين، وغري 
  ).350عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص (هزلية،

  .350عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ص  - 2
  .13حممد كمال الدين، العرب واملسرح، ص  - 3
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املسرح احلديث، من قصة، وحوار، وديكور، وإضاءة، ومجهور، ومتثيل واقعي جيري على نسق املسرح 
  .1"املعاصر

الثابت يف األمر  و  أرخيي لفن ُعّد أبو الفنون بامتياز،و ال ينأى املسرح اجلزائري عن هذا املّد واجلزر الت
فإن مسلك الفن املسرحي مسلك  كل هذا الرتاث الضخم ألنه تراثه،  قد عرف اجلمهور اجلزائري كّله أن

إذا ما غاب عنه احلوار مل يعد و  دقيق يف تكوينه الفين، ال ميكن أن يقوم على جمرد خاصية احلوار،
  .مسرحا 

  :المسرحي أثناء الحكم العثمانيأصول الفن  -2

مع اية القرن السادس العثماين احلكم يف فرتة  مظاهر الفرجة الفنيةعرف اجلزائريون أشكاال  من  
فكانت تلقى يف األسواق، والساحات العامة، واملقاهي،  ،)م1830 -1518 (اليت امتدت ما بنيعشر و 

جديدة من الفرجة وفدت على اتمع اجلزائري منها  أنواعواجلدير بالذكر أن هناك  واخليام اخلاصة، 
يعتمد على املمثل اهلزيل بال " لورطائيين"نوع آخر يسمى و  هو منط تستعمل فيه املوسيقى،و  ساندي وير
  . 2"أكسسوار

جيمع بني "  يتميز األداء الفين هلذه األمناط املسرحية اجلديدة باملزج بني األشكال الفنية، حيث كان
إىل أهداف ، إضافة 3"املسرحية، أو التمثيلية، واحلكاية، أما هدفها فكان أساسا للرتفيه االجتماعي

  .كالوعظ، واإلرشاد، والنقد االجتماعي والسياسي  أخرى خترج عن اال الفين

   :بدايات المسرح في الجزائر/ ثانيا

رسالته يف  حورتالقرن التاسع عشر، حيث مت جتّلت اإلرهاصات األوىل لنشأة املسرح اجلزائري يف
وتعّد هذه األهداف اليت رّكز عليها املسرح هي  الدفاع عن الوطن والشخصية الوطنية وكذا اللغة العربية،

الذي أوديزيو بن فيكتور  يالغابر  يقول يف هذا الصددو  القاسم املشرتك بني كل أنواع اإلبداع اجلزائري،
إن األهم ": "األوبرا األسطورية: "، يف كتابهتاسع عشرائر العاصمة يف بداية القرن الأدار قاعة األوبرا باجلز 

، هو أن اجلزائريني بدأوا يعربون مجاهرييا عن وجودهم، وعن م1920يف ميالد املسرح اجلزائري بعد سنة 
شخصيتهم بلغتهم األم، ويؤكدوا بواسطة مسرح جيب أن يعي خصوصية مصريه وقواه، ولن يتأتى له 

                                                 

  .20، ص نفسهاملرجع  - 1
  .60، ص 2000إىل سنة  املسرحي اجلزائريالدين عمرون،املسار  نور: ينظر - 2
  .215، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائري الثقايف، ج  -3
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ذلك دفعة واحدة، فال فرقة أو جمموعة مسرحيات أو قاعة أو مجهور يستطيع مبفرده القيام ذه املهمة، 
   .1"بل الكل يف امليدان

الشعب اجلزائري  بلغهأن نشأة املسرح اجلزائري كانت مثرة الوعي الذي  مما سبق ذكره يتضح لنا جليا
-1902( عاللو: املعروف بـ علي ساللي، وعن شخصيته ولغته العربية إذ يقول كينونتهيف الدفاع عن  

لميح السياسي كان يطبع مهما تكن املواضيع واألشكال والطرق املتبناة آنذاك، فإن طابع الت): "م1992
  .2اإلنتاج املسرحي قصد توجيه الشعب وتنمية وعيه الوطين

هو خلق مسرح لنا حنن، نعرب من خالله عن أنفسنا وبلغتنا، : لقد كان هدفنا، كما يضيف قائال 
ونعاجل فيه مشاكلنا اليومية، ونسلط من خالله الضوء على شخصياتنا التارخيية البارزة، كما نكشف من 

هذه رّدة فعل طبيعية من الشعب اجلزائري و  ،"3له أيضا عن إخفاقاتنا اليت جيب معاجلتها لتداركهاخال
لو جنح الفرنسيون يف فرنسة العقول اجلزائرية جناحا كامال، ملا راودت أي " ، فـاالستعماريةاجتاه السياسة 

  .4"العروبةو  جزائري منا فكرة العربية

 محي الدين الكثري من أقطاب الثقافة املسرحية يف اجلزائر إذ يرىإن التصور نفسه قد تشبع به 

لقد كان قفزة . إن املسرح اجلزائري كان مسرحا لنا حنن، ينطق بلساننا): "م1986-1897(باشطارزي 
يف املغامرة، وأنا مقتنع بأن املسرح اجلزائري يف حبثه الدائم عن طريقه وتأكيده لنفسه، انتزع حق البقاء 

  :نييف نقطت

كان يريد أن يكون مسرحا جزائريا حمضا إال يف جانبه التقين، حيث اتبع النمط الغريب الذي مل   -1
؛ ألنه عّرب دائما عن احلياة "اكسيسوارا"يكن يف اإلمكان جتنبه، ألنه مل يكن يوجد غريه، لكن هذا يبقى 

ذوق عريب خاص، غريب  إنه. اجلزائرية ومتسكه مبزج العرض الدرامي بعرض موسيقي دليل على ذلك
  .متاما عن األنواع اليت تسود يف املسرح األورويب

املطلب  -بصفة ال واعية، لكنها واقعية–بالظرف، حيث ساند على األقل  خاصةاختار طريقة  -2
  .العظيم للشخصية الوطنية اجلزائرية

                                                 
1 - Le quotidien " El Moudjahid": N° 6464 du 12/04/1986، p12 

  .57ص ، 1986) يناير(عدد شهر جانفي " حقائق مدينة اجلزائر"جملة  - 2
3- El Moudjahid: Numéro précédent ، p12. 

، 1983التوزيـع، اجلزائـر و  ، الشـركة الوطنيـة للنشـر3، ط1954-1925عبد امللك مرتـاض، ضـة األدب العـريب املعاصـر يف اجلزائـر  - 4
  .25ص
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ا كلنا واعني كنا مسخرين له، كن  - باشطارزيكما يقول –ونستطيع القول أنه جسده، حنن الذين 
  1".بذلك

رفضه كل سبل اإلدماج، كما عمل و  و قد متيزت هذه الفرتة بشدة املقاومة من قبل الشعب اجلزائري
االستعمار الفرنسي على طمس الثقافة العربية االسالمية يف اجلزائر من خالل بنائه مسارح بلدية يف  

 .2سكيكدةو  باتنةو  سطيفو  قسنطينةو  وهرانو  كربيات املدن اجلزائرية كالعاصمة

  :خالل القرن التاسع عشر لمسرح الجزائرياإرهاصات  -1

بداية القرن العشرين، وإن كان اية القرن التاسع عشر و  ملسرح اجلزائري إىلبدايات تطور اعود ت
تقول الكاتبة ز، البعض يرجعها إىل النصف األول من القرن التاسع عشر حيث ظهر مسرح الظل والقراقو 

 Le théâtre algérien de langue"يف كتاا املسرح اجلزائري الناطق بالعامية  "ثأرليت رو "

dialectale":"  بوكلير"، كما ذكر "م1835أن بعض الباحثني شاهد خيال الظل يف اجلزائر عام 
أن هذا النوع من التمثيل قد ُمنع بقرار من اإلدارة الفرنسية، بعد االحتالل األجنيب للجزائر  "موسكو

، لكون أن هذا الشكل من املسرح كان ينتقد الوجود م1842ألسباب سياسية، وكان ذلك عام 
  .3"االستعماري يف اجلزائر، فخشي احلكام الفرنسيون أن يصبح أداة للثورة عليهم

هو " دوشين"، وأن م1862أنه شاهد هذا املسرح يف قسنطينة عام  "مالستان"األملاين  ويذكر الرحالة
  .4"م1847اآلخر قد شاهد، قبل هذا التاريخ، مسرح القراقوز، وذلك عام 

اك مسرح احللقة الذي كان ينشطه املداح يف األسواق والساحات العامة، بينما يذكر نكما كان ه
بـ " أندنبر"احملاضر بقسم الدراسات العربية يف جامعة " جروففيليب ساد"الدكتور الربيطاين 

يقول إا األوىل يف هذا –واملتخصص يف األدب العريب، أنه عثر على خمطوط ملسرحية  "اسكوتلندا"
  .وهذا مبدرسة اللغات الشرقية - الفن يف األدب العريب

لصاحبها اجلزائري " ياق بالعراقنزهة المشتاق وغّصة العشاق في مدينة تر : "واملسرحية هذه بعنوان
  .م1848أن تكون قد طُبعت عام  -حسب قوله–اليت من املرّجح " إبراهيم دانينوس"

                                                 

ENAL 1984 ، p 19. ،
1- Mahieddine Bachetarzi: Mémoires T(II)    

  .24 ، 23صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص : ينظر - 2
  . ما بعدهاو  23، ص 2011ته وتطوره، دار هومة، اجلزائر أأمحد بيوض، املسرح اجلزائري نش:  ينظر -3
  .214اهللا ركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، ص  عبد - 4



  النص املرس�                                                :                                 ولاالٔ فصل ال

21 

من حيث الريادة، إن مل تكن األوىل يف  نفسها أن هذه املسرحية تتميز باألمهية سادجروفويعتقد 
 م1848واليت عرضت عام  "قاشمارون الن"اليت اقتبسها " البخيل"العامل العريب، بالنظر إىل مسرحية 

  .1ببريوت

، ومن العديد من املسرحيات العربية املبكرة اليت  "البخيل"أكثر أصالة من " دانينوس" و تبدو مسرحية
يف " دانينوس لقد وظف ،"موليير"املقتبسة عن " البخيل: "كانت تقليدا باهتا لألعمال الغربية كـ

مسرحيته األساطري الشعبية، وكتبها بأسلوب شاعري على غرار املوشحات األندلسية، واستخدم فيها لغة 
كما استعمل فيها املوسيقى إلعطائها بعدها الدرامي حيث تغّين ،وسيطة بني العربية الفصحى والعامية 

  .الشخصيات على الركح

  اثنني وعددة تضمن مت2قسمني بفصول صغرية  على دانينوس مسرحية تتوزع

أدوار نسائية تـَُؤّدي من قبل رجال، وحتكي قصة حب جتري أحداثها يف  مثانيةدورا منها عشرين  
ربان سفينة وهاوي أسفار،  "نعمان"وابن عمها  "نعمة"مدينة خيالية بالعراق، ويف عصر غري حمدد بني 

بالطالق من ابن " نعمة"ول األم إقناع ابنتها يرحل إىل اهلند يف خدمة الباشا، وأثناء افرتاق الزوجني، حتا
  .البقاء خملصة لزوجها" نعمة"وبعد صراع نفسي طويل تقرر  ،"رامح"عمها والزواج بابن خالتها 

رفيق  "منهورد"قصة حب بني : منهاتضم املسرحية إىل جانب الفعل املسرحي جمموعة من القصص 
اليت تنتاا هواجس العتقادها أن زوجها غرق يف البحر، وتنتهي املسرحية اية  "آمنة"نعمان وزوجته 

ع للبالد اليت يقصدها ئوإىل جانب القصص، هناك وصف را، سعيدة باجتماع الزوجني احملبني مرة أخرى
فاملسرحية، وإن كانت : "... خبصوص عالقة املسرحية بالوطنية سادجروفالرّحالة حيث يضيف 

إلشارة إىل االحتالل الفرنسي يف فرتة كانت تعرف فيها البالد ثورات شعبية عديدة، إال أن هلا تتجنب ا
  .3"بعدها الوطين، وفيها تأكيد على الشخصية الوطنية واهلوية اجلزائرية

مل يذكر ما إذا كانت املسرحية قد عرضت أم ال؟ وهو أمر من األمهية  سادجروفواجلدير بالذكر أن 
من جناح  - إذا ما غابت–ة املمثلني واملكان الذي عرضت فيه، مث اجلمهور وردود فعله مبكان، ملعرف

 ب من احلكم على حتديد تاريخ انطالقة املسرح اجلزائري يف منتصف العمل املسرحي، األمر الذي يصع
                                                 

  . 27 ، 26صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص : ينظر - 1
  .125، بريوت، صاإلسالمي، دار الغرب 5اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج أبو القاسم سعد: لإلطالع أكثر ينظر - 2

3- Ariette Roth: Le théatre Algérien de langue dialectale (1926 - 1954) Editions Maspero Paris  . 1967 p14et 15 
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يف هذا القرن التاسع عشر، وعليه، فإن غياب املصادر يف هذه احلقيقة جيعلنا نركز على ما هو موجود، و 
قاعيت األوبرا يف كل من اجلزائر العاصمة ووهران م 1882السياق نذكر أن السلطات الفرنسية بنت عام 

  .للمستوطنني األوروبيني

حيث يقول الكاتب م 1908إىل اجلزائر،يف بداية القرن العشرين، عام  سليمان القرداحيقدمت فرقة 
إنه بفضل نفس ظاهرة "  Le théâtre et l'islam" والمسرح اإلسالم" يف كتابه  "محمد عزيزة"

) م1848عام  مارون النقاشأي بعد عرض مسرحية (عاما  60رب العريب بعد غالتثاقف، عرف امل
، م1908، يف هذا التاريخ القرداحيالظاهرة املسرحية بلغته األم، إذ قررت فرقة مسرحية مصرية بقيادة 

أين قدمت عروضها بنجاح كبري، وواصلت طريقها القيام بأول جولة مسرحية حيث وصلت إىل تونس 
  .1"بعد ذلك، يف اجتاه اجلزائر

أما عن املبادرات اليت قام ا اجلزائريون بعد هذا التاريخ، فكانت يف أغلبها أعماال كتبها أوربيون أو 
مشارقة وأداها جزائريون إىل جانب بعض األعمال اليت كان ينقصها اجلمهور، حيث كانت عادة ما 
جتري يف الزوايا والدور اخلاصة، وهو أمر حيّد من جناح العمل املسرحي، ونستعرض ما كتبه أحد الذين 

محبوب "عايشوا املسرح اجلزائري عن كثب، واحتكوا بفعل املارسة مع رجاالته األوائل أال وهو 

ملسرح أضواء على تاريخ ا"الذي يقول يف دراسة قيمة له حتت عنوان ) م2000- 1912( اسطنبولي
األمير عبد حفيد  خالد األميرأما املسرح على اخلشبة، فاحلق الذي ال غبار عليه، هو أن ": "اجلزائري

، مبناسبة حصوله على شهادة م1910بباريس سنة " أبيض جورج"اجلزائري، حضر مأدبة أقامها القادر 
أن يبعث له ببعض املسرحيات عند وصوله إىل  األمير خالدالكونسرفتوار؛ وبعد انتهاء احلفل، طلب منه 

محمد ر، عرا شكسبيللمسرحي االجنليزي " ماكبث"، برواية م1911وفعال، بعث له سنة . القاهرة

للشاعر " الشهيد"إضافة إىل رواية  خليل اليازجيلـ " املروءة والوفاء"، ورواية م1889املصري، سنة  عفت
  2".حافظ إبراهيماملصري 

                                                 

  .15ص، 1993أكتوبر  21و 14لألسبوع الواقع بني  ، 12عدد : جريدة الشروق الثقايف - 1
 Mohamed Aziza: Le :ينظر كذلكو  ،40،ص 1990املسرح، اهليئة املصرية للكتاب،مصرو  اإلسالمحممد عزيزة، : ينظر -2

théatre et l'Islam ، SNED، Algérie، p45  
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مجعية باملدية، وأخرى بالبليدة وثالثة باجلزائر العاصمة، فأسند يف هذه الفرتة خالد  األميرأسس 
) أي مسرحية(، وقامت بتمثيل رواية المؤمن عبد محمد بن القاضيمجعية املدية إىل الوكيل اسكندر 

  .م1912عام  المؤمن عبدمبنزل القاضي " املروءة والوفاء"

" ماكبث"، ومثلت رواية قدور بن محي الدين الحلويرئاستها إىل  تأما مجعية العاصمة، فأسند
: بالعيون الزرقاء، قرب احلامة باجلزائر العاصمة، وقام بتمثيلها خنبة من األدباء منهم محي الدينبقصر 

  دحيمنوالشيخ  ابن ونيشإىل جانب مراد التركي ، بن سماية الشيخ عبد الحليم، بهلول سيد علي
وأما مجعية البليدة،  ،"روني باسي"املعهد الفرنسي وعدو اللغة العربية آنذاك كما حضرها عميد 

حبضور خنبة من الوجهاء  نفسها ، ومثلت الروايةمحي الدين بن خدةرئاستها إىل القاضي  تفأسند
ويستطرد املرحوم  سيدي محمد الكبير، وجرى احلفل بزاوية المولود الزريبيالشاعر : واألدباء منهم

من تأليف اجلماعة، " مقتل احلسني"، مثلت مجعية املدية رواية م1913ويف سنة : "قائال" لياسطنبو "
" حممد أبركان"وذلك بزاوية "األمير خالد "و" حميد فّخار"واملفيت   "شنب محمد بن"وحضرها الشيخ 

  .1".كبريا على الوسط الديين الذي كان سائدا  تأثريا أثرتوقد 

أما يف سنة " بّرار السم" رواية مجعية الربكانية بتلمسان، ومثلت -يف العام نفسه –تأسست 
مث اندلعت احلرب العاملية األوىل فشلت كل " يعقو باليهودي"، مثلت مجعية املدية رواية م1914

باجلزائر العاصمة مع  ىجتر  محي الدين باشطارزي، كانت حماوالت م1919ويف عام  ة،ثقافيال ةنشطاأل
 إبراهيم دحمون، عالل العرفاوي، عبد العزيز لكحل، ساللي علي: هلواة منهمخنبة من الفنانني ا

  .وغريهم

مجعية فنية ورياضية، : برزت عدة مجعيات منها واحدة باملدية وهيم 1921م و1919ويف ما بني 
، ومبناسبة تأسيس األمري خالد م1920، ويف سنة "أمري األندلس"رواية  -يقول اسطنبوليكما –مثلت 
  2".غفران األمري"مث رواية " يف سبيل التاج"مثلت رواية " الوحدة اجلزائرية" جلمعية

وعرضت عدة مسرحيات، وبعد عام زارا فرقة  1920عام  اجلزائر "فاطمة رشدي"زارت فرقة 
قدمت بعض العروض املسرحية باللغة العربية الفصحى، ويف هذه السنة أيضا، اليت  ،"جورج أبيض"

                                                 

  67ص ، 1976لشهري سبتمرب وأكتوبر  35حممد اسطنبويل، تاريخ املسرح يف اجلزائر، جملة آمال، عدد  - 1
  .ما يليهاو  68املرجع السابق، ص :لإلطالع أكثر ينظر - 2
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موسى "بالبليدة ضمن فرقة برئاسة " الثري النبيل"مث رواية " عاقبة البغي"مثلت مجعية املدية رواية 

  .1بقسنطينة" حميب الفن"واليت مثلتها أيضا فرقة ، "خداوي

 "جورج األبيض"النجاحات اليت حققتها عروض املسرحي املصري  "محي الدين باشطارزي" يفند
" شهامة العرب: "من مثلعروضا مسرحية م 1921ليقدم سنة  بيضأج جور وقد جاء : "باجلزائر، يقول

  .2العدد املأمول فيه من اجلمهور، ومل تنجح يف اجتذاب "صالح الدين"و

وامللفت للنظر أن نشاط هذه اجلمعيات قد غلب عليه العمل السياسي بالدرجة األوىل، هذا ما 
الطامح لتكوين جبهة مقاومة ثقافية تطمح لبعث أمل و  شجع الشباب اجلزائري املتأثر بواقعه البائس،

  .3جديد يف احلرية

  :النوادي والجمعيات الثقافية  -2

إن احلياة الثقافية هي الوسط الذي تنتعش فيه الفنون أو متوت حبسب مستواه، ودون شك، فإن فرتة 
املدارس وكذا اجلمعيات ، كانت فرتة انتعاش ثقايف حيث انتشرت النوادي و من القرن العشرين العشرينات

من  الصدد أنهيف هذا ) م1983 -م1889( أحمد توفيق المدنيرى الثقافية والفرق املوسيقية، إذ ي
شعبية تعرب عن انفعاالت النفس  أخرىالواجب أن تنشأ إىل جانب تلك املوسيقى األندلسية، موسيقى 

املونولوجات العصرية اليت أخذت تظهر يف هذه اآلونة األخرية مقتبسة أنغامها  ،مع الرتكيز علىاجلزائرية
  .ية أو األوروبيةقر شمن املوسيقى امل

، الوطين الشعور تنشرعدة قطع وطنية، تشحذ اهلمم، و  باشطارزي محي الدينوقد أنشأ منها 
لقي  ، حيثلبدع والضالالتانتقاد العادات احمللية الفاسدة، وحماربة ا علىرشيد القسنطيني  شتغلوأ

فقد عرفت اجلزائر على غرار "  فاالنتعاش الثقايف واضح 4تلقي اجلزائريهذا النوع، إقباال كبريا من امل
الشعوب اليت كانت واقعة حتت السيطرة األجنبية نوعا من االنعتاق ال سيما بني فئات الشباب الذين  

                                                 

  .68املرجع نفسه، ص  - 1
  .68، ص نفسهاملرجع  - 2
  .38صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص  - 3

4- Mahieddine Bachetarzi: Mémoires ، Tome (1)، SNED ، Algérie 1967، p40 et 41. 
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اجلمعيات الفنية  ظهرت جمموعة منن القرن العشرين ات ميفي العشرينف ،1"يتمركزون يف العاصمة اكانو 
  والثقافية اليت أفرزت ميالد املسرح اجلزائري

  :جمعية المطربية -أ

، )م1928-م1877" (ناطون إيدمون يافيل"على يد اليهودي م 1911تأسست هذه اجلمعية عام 
محي الدين وضمت يف بادئ األمر اليهود فقط، مث توسعت لتضم املسلمني أيضا، وقد انتقل إليها 

الطاهر  عاللو،، وقد انضم إليها م1919بصوته فضمه إىل اجلمعية عام  يافيل الذي أعجب باشطارزي

، رشيد القسنطيني، محمد "بن شوبان"إبراهيم دحمون، بن شعبان المعروف ، علي الشريف

  .، وغريهم الكامل ، جلول باش جراح، محمد"محمد العين الزرقاء"املعروف بـ ادريسكار، صاليمن

فقد التحق بالفرقة   عاللومبادئ الفن األندلسي، أما  بشطارزيا يف تلقني بارز دورا  يافيللكان وقد  
، وقد ساعدته هذه اجلمعية يف ضحاك اجلمهور الكمغن فكاهي ساخر، يتخذ من املونولوج وسيلة 

رئيسا للمطربية  باشطارزي، أصبح م1928تنمية مواهبه الفنية خاصة منها املسرحية، وابتداء من عام 
الذي وافته املنية يف هذه السنة والذي كان يرى فيه املوهبة والكفاءة ملواصلة جهوده يف " يافيل": خلفا لـ

 Cercle" حلقة املسلم للتقدم"انعقدت بـ  -  مجعية عامة يف –بشأا  باشطارزيتطويرها؛ حيث صرح 

musulman du progrès إن حفالت املطربية: "إثر مشاركة اجلمعية يف إحياء تظاهرات فنية قائال  "
  2.أصبح هلا وجود يف كل التظاهرات الرمسية

ها وفنوا من هذه اجلمعية، بعد أن جنحت يف احملافظة على الفن األندلسي، من دائرة نشاط وّسعت
الغناء إىل الرقص، ومن الفولكلور إىل املسرح الذي مت خلق فرع خاص به يف اجلمعية، ابتداء من شهر 

  3.، كما سعت إىل إحياء حفالت يف اخلارج وخاصة يف فرنسا، إسبانيا وإيطاليام1933مارس 
  :ودادية الطلبة المسلمين -ب

لخذري، بن  بالتعاون مع باشطارزيقام حيث ، م1919 تأسست ودادية الطلبة املسلمني عام

 4الشريف سعدان وبن سماية، جلول، البشير عبد الوهاب، بومالي، بن احبيلس،فرحات عباس

                                                 

  .20، ص2000شروق املسرح اجلزائري،ترمجة أمحد منور، منشورات التبيني، اجلزائر / عاللو، مذكرات عاللو - 1
  .366،367ص 2،1984أمحد توفيق املدين،كتاب اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر، ط - 2

3- Nadya Bouzar Kasbadji: L'emergence artistique algérienne au XXième siecle OPU Algérie 1988 p41-58 

4- Nadya Bouzar Kasbadji: L'emergence artistique algérienne–p41-58  
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يف شارع الباب اجلديد باجلزائر  سماية عمر بن، وهذا بدار "ودادية الطلبة المسلمين"بتأسيس 
  .1"يف مشال إفريقيا ودادية الطلبة املسلمني"اليت أصبحت فيما بعد و  العاصمة

محي  ،مساعدة أبناء الفقراء على الدراسة، ومن تالمذا الذين نبغوا ة هذه اجلمعيةوكانت مهم

خالهلا  التقىيف إطار رحالت الودادية،  م1919الذي قام جبولة إىل تلمسان عام الدين باشطارزي 
بية، وقد قامت هذه الودادية يف الذي اقرتح عليه أغان وطنية أداها بأحلان عر  بالطاهر علي الشريف

  2.اليت كانت تطبع باللغتني العربية والفرنسية" التلميذ"إطار أنشطتها الثقافية، بإصدار جملة 

  جمعية المهذبية -ج

، وشكل تالمذا اإلرهاصات األوىل للتمثيل العريب يف م1921عام  الطاهر على الشريفأنشأها 
" الشقاء بعد العناء: "ترتاوح بني فصل وأربعة فصول منها اجلزائر حيث كتب منشطها عدة مسرحيات

يف أربعة فصول، " قاضي الغرام"كتب مسرحية   م1922، وهي ذات فصل واحد، ويف عام م1921عام 
  3.ذات ثالثة فصول م1924عام " بديع"مث مسرحية 

  :فرقة محمد منصالي -د

دحمون، محي  إبراهيم لكحل،عبد العزيز ضمت إىل جانبه،  منصاليأسسها املسرحي حممد 

مقتبسة عن مسرحية " يف سبيل الوطن"واحدة بعنوان  –قدمت مسرحيتني  ،وآخرين الدين باشطارزي
عبد العزيز و إبراهيم دحمون،  ،باشطارزي ،محمد منصاليدوار املسرحية كل من أ جسدتركية، وقد 

  .4لكحل

وتروي أحداث فتح  محمد منصالي، وهي من اقتباس" فتح األندلس"أما املسرحية الثانية، فهي 
بتلمسان، لكن هذه الفرق " السعادة"األندلس من طرف املسلمني، وقد مثلت هذه املسرحية أيضا فرقة 

  :ومها" عاللو": املعروف بساللي علي كما يقول   واجلمعيات فشلت يف استقطاب مجهور كبري لسببني

  .لغة املؤدبني القدامى استعمال تالمذا للغة عربية كالسيكية قريبة من -1

                                                 

  .41صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص: ينظر  - 1
2- Mahieddine Bachetarzi: Mémoire Tome (I) p26.  

  .11، ص 1985جويلية  22جريدة الشعب، عدد : ينظر - 3
4 - voir : Le quotidien d'elmoujahid: N°7018 du 06 Janvier 1988 
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  1.استعماهلم ألشكال مسرحية ثقيلة يف معاجلة مواضيع جامدة ومملة -2

وهي حجة على أن املسرح اجلزائري مل يشهد بعد ميالده احلقيقي وانطالقته الفعلية، لكون الفرق 
اهلاوية هذه، استعملت اللغة العربية الفصحى اليت مل تكن متداولة وال مستعملة يف األوساط الشعبية 

، وكان م1919ام إن بداياتنا كانت ع: "بقوله باشطارزيالعريضة، بسبب تفشي األمية، وهو ما يؤكده 
لنا مسرح صغري، حيث كنا منثل مسرحياتنا باللغة العربية الفصحى، مواضيعها جادة لكننا مل ننجح يف 

  2".مجع مائة شخص حولنا، ال يفهموننا يف أغلب األحيان

و لعل هذا ما دفع مصطفى كاتب إىل أن يرجع أسباب تأخر املسرح اجلزائري يف تلك الفرتة إىل 
  . 3 اجلزائري اخلالص املوطوء باحلياة الشعبية البسيطة كما أشار إىل ذلك صاحل ملباركيةاألسلوب الشعيب

  :مسرح المنوعات -3

سادت يف فرتة العشرينات من القرن العشرين احلفالت الفنية الغنائية اليت كانت تقام يف املناسبات 
فكاهية القصرية ذات الفصل الدينية واألفراح الشعبية حيث كانت تعرض خالهلا بعض السكاتشات ال

 .الواحد

  :لمسرح الجزائريل والملمح الجديدالسكاتش  -أ

 باشطارزيظهر السكاتش الفكاهي اهلادف يف جو احلفالت والسهرات الفنية الغنائية، حيث يقول 
مل يكن هناك جو فين بأمت معىن الكلمة، بل انتشرت احلفالت الشعبية املقامة يف : "يف هذا الشأن

من  عاللووكان ... املناسبات، واليت كانت تقدم خالل فواصلها بعض السكتشات الفكاهية القصرية
  .4"الذين غنوا يف حفالت أوروبية باللغة العربية

، كنت أقوم بإحياء سهرات فنية م1917يف سنة : "ذ يقولنفسه إ عاللووهو الرأي الذي يؤكده 
منوعة بنادي العسكري، اين أقيم فيما بعد فندق السفري احلايل بالعاصمة، وهذا لفائدة مرضى وجرحى 

  .5"احلرب العاملية األوىل

                                                 

1 -voir : Mahieddine bachetarzi: Mémoires Tome (I )p 47 
2-voir : le quotidien d'el moudjahid:N° du 12 avril 1986. 

  .45ينظر صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص - 3
4- Mahieddine bachetarzi: Mémoires Tome (III) Algérie 1986 p127 ENAL  

  .11، ص1985جويلية ، 22جريدة الشعب، عدد  - 5
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من هنا بدأت املرحلة اجلنينية للمسرح اجلزائري حيث شكل فن السكاتش، مرحلة انتقالية حنو ميالد 
قد أشار إىل ذلك و  ، حيث اعتمد كثريا على الغناء والطرب والفكاهة،الفنون يف اجلزائر فعلي أليب

 اللغة اخلفيفةو  أناط نشأة املسرح اجلزائري بعوامل أربعة تتعلق يف جمملها بالذوق الشعيبو  مصطفى كاتب
  . 1الرتفيه بعيدا شيئا ما عن البعد الثقايفو 

  :نشأة المسرح الجزائري/ ثالثا

هذا الفن النبيل  حول مؤسس ، مث كان االختالف أعمقاختلف الدارسون يف تاريخ املسرح اجلزائري
بعض السكتشات الفكاهية م 1923قد قدم عام  عاللوكان و  ،القسنطينيو  باشطارزيو  عاللو بني
أفريل  12نسييب هامك، املشحاح واخلادم، إال أنه مل حيقق النجاح املطلوب سوى ابتداء من يوم : مثل

، م1927، فكانت بدايته عام القسنطيني، أما لبقاعة الكورسا" جحا"، حني قدم مسرحية م1926
مل يسبقها بربنامج والسبب يف ذلك أنه اليت فشلت فشال ذريعا، " العهد الويف"حني قدم مسرحيته 

لذي خلق تتناىف مع طبيعة القسنطيين ا املسرحية كون، أو لسبب  موسيقي وغنائي كما جرت العادة
، حني م1928ومل حيقق النجاح املرجو إال يف مارس  ،2-يباشطارزكما يرى – للكوميديا وليس للدراما

Arletteآرليت روث "اليت قالت عنها " زواج بوبرمة"قدم مسرحيته   Roth" :" إن القسنطيين بعد
، ألف بعدها 3"م1928يسيطر على بدايات املسرح اجلزائري لسنة " زواج بوبرمة"عرضه ملسرحيته 

لألسف فقد ضاعت النصوص املسرحية و  جمموعة من املسرحيات والسكاتشات واألغاين القسنطيني
  . 4"صالح لمباركية"كما يشري   محي الدين باشتارزياملخطوطة اليت كانت حبوزة 

جهالء "مسرحية  م1919، فقد كانت بدايته قبل زميليه، حيث قّدم عام محي الدين باشطارزيأما 
يف اجلزء األول من  يقول باشطارزيذات فصل واحد، مل حتقق النجاح املطلوب، " مدعون بالعلم

وقد تصديت فيها للطرقية والشعوذة، ويتناول موضوعها قصة أب وابنه : "مذكراته عن هذه املسرحية
ار جمموعة من الطلبة حتولقت دعيا أن هلما دراية بالعلم واملعرفة، قصد إإينتميان إىل إحدى الزوايا، 

                                                 

  46 ،45صصاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، : ينظر - 1
  .18،19، ص 1985فرباير  16، 63عدد : األسبوعية أضواءجريدة  - 2

3- Mahieddine bachetarzi: Mémoires –Tome (I) p11. 
  .65صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص : حممد الطاهر فضالء، ينظرو  ين بن شنبدال أشار إىل ذلك صاحل ملباركية نقال عن سعد - 4
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حوهلما، غري أن الطلبة اكتشفوا يف ما بعد أن معارفهم أكثر سعة وعمقا من معارف االبن وأبيه الذين 
  1".ادعيا أما عاملان كبريان

 هجةبالل" البوزريعي يف العسكرية"حني قدم مسرحيته  م1932النجاح سوى عام باشطارزي ومل حيقق 
البوزريعي "مسرحية بالعامية، وهي  أول، كتبت م1932يف عام : " هذا الشأنالعامية، حيث يقول يف

فرنسية، كتبت بالتعاون مع كتاب فرنسيني - ، كانت األوىل من سلسلة مسرحيات عربية "في العسكرية
حضيت بعروض استمرت إىل ما بعد سنة  2"لويس شابرو، جورج بودري، وجورج هيرتز: من أمثال
 لنشاطهالفرنسية  اإلدارةي مسرحيا هو شدة عداء باشطارزسبب لفشل  أهملعل و  ،م1934

  3مالحقته بشكل مستمرو 

  :المسرح الجزائري رائد "عاللو"ساللي علي   -1

وانطالقا من فشل احملاوالت املسرحية األوىل املكتوبة بالفصحى وعدم جناحها يف إحداث التجاوب 
املعروف بـ  ساللي علي على يد م1926ادة وفعلية عام نطلق بصفة جااملطلوب، فإن املسرح اجلزائري 

إن : "باشطارزيالذي سبق زميليه يف استعمال العامية يف أول مسرحية جزائرية، حيث يقول " عاللو"
مل حتدث التجاوب املطلوب، حيث مل جيد املسرح " -املكتوبة بالفصحى–احملاوالت املسرحية األوىل 

كما –األول  عاللو، إذ سجلت املرحلة األوىل والكربى، فجاءت إىل م1926حىت سنة  هاجلزائري طريق
، ويؤكد هذا الرأي يف أكثر من مقام يف 4"جحا"فكرة كتابة مسرحية بالعامية  -يقول باشطارزي

  .مذكراته

هي كما يقول و  "جحا"،و هو تلميذ مجعية العلماء املسلمني، مسرحية " عاللو"ساللي علي ألف 
مسرحية فهمها الشعب اجلزائري، وتذوقها كانت مسرحية جحا اليت مت  أول":لك مرتاضاالم عبد

، م1926لقد كانت سنة : "قائال يف مذكراته باشطارزيويؤكد هذا الرأي ، 5" 1926متثيلها يف أفريل 
، فإن الشعلة األوىل اليت أضاءت طريق املسرح اجلزائري هي ...سنة عظيمة يف تاريخ املسرح اجلزائري

                                                 

1 -Mahieddine bachetarzi: Mémoires Tome (I) p78. 
2- Mahieddine bachetarzi: Mémoires ome (I) T p79 

  67صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص - 3
4- Mahieddine bachetarzi: Mémoires Tome (III p127.  

  .198عبد امللك مرتاض، فنون النثر األديب يف اجلزائر،ص  - 5
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مارس  23واليت امتد عرضها إىل يوم  م1926ذات الثالثة فصول، اليت قدمت يف عام " جحا"مسرحية 
  1".م1927

عرف كيف خياطب مجهوره ويعاجل قضايا عصره بلغة عصره، وعرف كيف يؤسس  عاللوواحلق إن 
يذكر مسرحا جزائريا خيدم الشخصية الوطنية بكل أبعادها بالتعاون مع عدد من املمثلني الذين 

، باإلضافة إىل عبد العزيز لكحل، عبد الحميد، موسى خروبي، حمادي: بعضهم أمثال باشطارزي
  2.الذي لعب دور زوجة جحا يف املسرحية عاللو وإبراهيم دحمون

ل فضّ كما رمز الفكاهة يف األوساط الشعبية،   متثل وقد اختار مؤلفها هذه الشخصية الرتاثية لكوا
أحمد الفرتة ، وهو ما يؤكده   تلكتوظيف العامية نظرا لتفشي األمية يف اتمع اجلزائري بشكل كبري يف 

أما يف مدينة اجلزائر، فاملسرح ال يستطيع أن يكون من أول وهلة عربيا فصيحا : "بقوله توفيق المدني
  .3"ات املتعلمني تعلما فرنسيابصفة حبتة، لقلة من يفهم تلك اللغة بني طبقات العمال الفقرية، وطبق

  :المسرح الجزائري ثبةمسرحية جحا و  -أ

إىل جانب زوجته " جحا"تتألف مسرحية جحا من ثالثة فصول وأربع لوحات، حتكي مغامرات 
وهو أحد جريان جحا، ينشب بني هذا األخري  -مامان- بسبب وشاية املسرحية أنه وملخص  ،"حيلة"

يدي، فيتدخل اجلار ليفصل بينهما، وهو يضحك من مشهد العراك، وزوجته شجار يشتبكان فيه باأل
حينها تنقلب الزوجة اليت ضربت وأهينت أمامه، ضده وجتربه على اهلرب، ويذهب جحا بعد ذلك يف 
شأن من شؤونه وتبقى الزوجة قابعة على عتبة الباب منشغلة البال، تفكر يف االنتقام من زوجها، وقد 

  .على ذلك أقسمت

كان قد بعث ما ليبحثا له عن   قارونويصادف يف هذه األثناء مرور اثنني من رجال السلطان 
الذي مرض مرضا غريبا، جعل األطباء يعجزون عن إجياد دواء له، ورأى املبعوثان  ميمونطبيب البنه 

وسأالها إن  جالسة على عتبة الباب، وكانا قد تعبا ومل يعثرا بعد على الطبيب، فماال إليها   "حيلة"
كانت تعرف طبيبا يف تلك الناحية وحدثاها عن املرض الغريب الذي يعاين منه األمري، وعن يأس 

                                                 

1- Mahieddine bachetarzi: Mémoires Tome (I) p76-78 
2- voir, Mahieddine bachetarzi: Mémoires Tome (I) p79 

  .56، ص2م، ط1984أمحد توفيق املدين، كتاب اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر،   - 3
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السلطان من شفائه وقراره بأن جيازي بسخاء الطبيب الذي يتمكن من عالج ابنه، وأن جيلد كل من 
  .يعجز على ذلك

ذه املغامرة اخلاسرة وتنتقم منه وهي أن تدفع بزوجها إىل ه: وهنا خطرت ببال حيلة فكرة شيطانية
لرجلني عن جحا، وأومهتهما بأنه عامل كبري، وطبيب ماهر حدثت على يديه ا حدثتبذلك شر انتقام؛ ف

املعجزات، كما أعلمتهما بأنه شخص غريب األطوار، تسيطر عليه اجلن وتشوش عليه إىل درجة أنه 
با؛ وأضافت أنه ميكن أن يستعيد رشده، وتطرد يرفض أحيانا أن يعاجل املرضى، وينكر حىت أن يكون طبي

  .عنه اجلن بضربه بضع ضربات بالعصا، وترقيصه على طريقة الدراويش

فرد عليهم  جحا،إىل بيته، وجد املبعوثني اللذين طلبا منه أن يدهلما على الطبيب  جحا عندما عاد
رجالن مليا واقتنعا بأما أمام بأنه هو نفسه ولكنه ليس طبيبا، وسأهلما عما يريدان، حينها فكرا ال

الطبيب الذي دلتهما عليه املرأة الطيبة، فأظهرا له االحرتام الكبري، وترجياه أن يتبعهما إىل قصر السلطان 
ليداوي ابنه، وكرر هلما قوله بأنه ليس طبيبا، وأنه ال يفقه شيئا يف هذا العلم، لكن الرجلني مل يصغيا إليه 

وظن جحا أنه وقع يف مزحة ثقيلة أو أنه أمام ". حيلة"ضده عمال بنصيحة  عصاالوانتهيا إىل استعمال 
  .جمنونني، فوافقهما بأنه طبيب وقبل مبرافقتهما

حني وصل إىل القصر، ومثل أمام يدي السلطان، أنكر إنكارا قاطعا بأنه طبيب، وأوضح بأنه اقتيد 
براعة هذا الطبيب العجيب، وما ذكرته هلما  عن "حيلة"بالقوة، وحكى املبعوثان لسيدمها ما روته هلما 

من تشويش اجلن على عقله، وضرورة استعمال العصا لطردهم عنه مث قاما باستعمال العنف ضد جحا 
سأكافئك مكافأة : "عندها أمره السلطان مبعاجلة ابنه قائال له ،حىت أرغماه على القول بأنه طبيب
  ".ع رأسكسأقط أخفقتعظيمة إذا جنحت يف عالجه، وإن 

، جحاوتسرب اليأس إىل نفس  ،، لكنه مل يظفر منه بكلمة عدا التنهداتباألمير ميمون جحاوانفرد 
وللخروج من املأزق الذي وقع فيه، خطرت بباله فكرة تسلية املريض، فأخذ آلة موسيقية، كانت موجودة 

كل منهما من اآلخر وراق له وانبسط، واقرتب   ثر ميمون بالغناء فسرّ أتفبالقاعة ، وبدأ يعزف ويغين، 
  .معه احلديث وتصارحا يف النهاية باحلقيقة

بأنه ليس مريضا، وبأنه متارض  لجحالألمري بأنه ليس طبيبا، وكشف األمري  جحاحيث كشف 
 جحا بسبب قرار والده السلطان تزوجيه بفتاة من اختياره هو، وحرمانه من الفتاة اليت حيبها، وتدبر
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 إلنقاذ جحا بضرورة تزوجيه مبن حيب وإال ال أمل يف شفائه، وأذعن السلطان ألوامر األمر، فأشعر والده
  1".حيلة"من الورطة اليت أوقعته فيها  جحاابنه مث كافأه، وذا جنا 

يف دراسة له عن املسرح اجلزائري، صدرت عام  سعد الدين بن شنبيرى بعض النقاد،وعلى رأسهم 
" طبيب رغم أنفه" وخاصة يف" مريض الوهم" ن مسرحية، بأن مسرحية جحا مقتبسة عم1935

ينفي ذلك ويدافع عن رأيه بأنه مل يقتبس عمله هذا، من  عاللو، إال أن "موليري" للمسرحي الفرنسي 
إذا كان هناك تشابه بني مسرحيت جحا والطبيب، فيجب العودة إىل مصدر :" مسرحية الطبيب إذا يقول

وأضيف مصدرا آخر، وهو قمر  le vilain mireسطى حتمل عنوان مشرتك وهي حكاية يف القرون الو 
من حكايات ألف ليلة وليلة، وقد أضفت، لعملي هذا، باإلضافة إىل العمل الدرامي، اسم  - الزمان

أحمد توفيق وهو الرأي الذي يؤكده . 2"وأسلوب وشخصية جحا املعروفة جباذبيتها يف األوساط الشعبية

ويف العاصمة اجلزائر، يوجد جوق حييي كل سنة :" حيث يقول"كتاب اجلزائر" يف مؤلفة القيم المدني
مرة أثناء شهر رمضان سهرات، وميثل بالعامية بعض الروايات اليت يستخرجها من حكايات ألف ليلة 

  . 3"وقد لقي هذا النوع إقباال من الشعب ال بأس به. وليلة أو يقتبسها من الروايات الفرنسية

النقطة بالذات املتعلقة باالقتباس ويف تلك الفرتة بالذات،فإن هذا االقتباس إذا صح و احلق يف هذه 
وإن سلمنا به، فإنه يقتصر على بعض النصوص فقط وخاصة يف اجلانب التقين والبناء الدرامي، وهذا 

باس سواء عن والواقع أن االقت. يعود إىل طبيعة املثاقفة اليت تسمح للمبدع بنقل اجلانب التقين قبل األديب
الرتاث العريب أو املسرح األورويب موجود حىت يف ما قبل نشأة املسرح اجلزائري كما رأينا يف مجعيات 

  .األمري خالد وفرقة حممد منصايل

  :األعمال المسرحية لعاللو /ب

، يف حي القصبة العتيق باجلزائر العاصمة، م1902مارس  20يف  عاللواملعروف ب  علي سالليولد 
وقد  - اليت تقع آنذاك يف احلدود الفاصلة بني احلي األهلي وحي األوروبيني -سارويدخل مدرسة 

                                                 

  .44، 43أمحد بيوض، املسرح اجلزائري نشأته وتطوره، ص-1
2 -voir : El Moudjahid: N° 6464 du  Avril 1986، p12. 

  . 58، ص2م، ط1984أمحد توفيق املدين، كتاب اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر،  - 3
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اقتصر تعليمه على املرحلة االبتدائية حيث نال شهادة اية الدروس االبتدائية باللغة الفرنسية، أما اللغة 
  .1ملذكورة مبعدل ساعة واحدة يف اليومالعربية، فقد درسها باملدرسة ا

املدرسة نفسها، حيث  باملدرس  عمر قندوزاستمر يف دراسته اللغة العربية على يد املرحوم الشيخ 
والده يف السابعة من عمره ولذالك اضطر إىل  عاللو دَ كان تعلمه للغة العربية بدافع الغرية الوطنية، فقَ 

 ،داية بائع كتب مث مساعدا صيدليا عند أحد املعمرين الفرنسينيفاشتغل يف الب ،االنقطاع عن الدراسة
وكان الصيديل يعطف عليه ويصحبه إىل قاعات السينما واملسرح، بل حىت يف بعض زياراته إىل أرملة 

فيها  عاللو مكتبة ضخمة وثرية وجد متلكوكانت هذه املرأة مثقفة وغنية،  ،فرنسية، كان على عالقة ا
ضالته اليت كان يبحث عنها، ومنها استطاع أن حيصل على عيون املسرح الفرنسي وخاصة منه الدرامي، 

بعد ذلك، ليشتغل يف شركة السكك احلديدية  عاللوانتقل . وكان آنذاك يف سن الثالثة عشرة من عمره
فيها كان مقصورا على للنقل العمومي باجلزائر العاصمة بعد أن توسط له فيها الصيديل، ألن العمل 

  . 2األوروبيني

منذ صغره على قاعة األوبرا بعد أن كان قد صحبه إليها مدير املدرسة مع بعض التالميذ  عاللو تردد
وغريمها من  موليير، وسيرانو دي بيرجراك: لـ"الطبيب" فشاهد من ضمن ما شاهد، مسرحية، النجباء

يف إحياء سهرات فنية بنادي العسكري لفائدة  وشرع يف سن اخلامسة عشرة،. 3"العروض املسرحية
يف تعلم املبادئ  محمد حنصل ومحمد الفخارجيجرحى احلرب العاملية األوىل، بعد أن ساعده كل من 

مشواره الفين حيث شرع بعد ذلك، يف إجراء حماوالت يف فن كتابة  عاللواألوىل يف العزف وتابع 
مث انضم إىل فرقة املطربية م 1921و 1918ات بني عامي الكوميديا اإلسبانية، وتأليف بعض السكاتش

واليت تعلم فيها املوسيقى األندلسية والعزف على " ناطون إيدمون يافيل" اليت كانت حتت قيادة اليهودي
 م1926وظل عاللو يقدم املونولوجات والسكتشات الفكاهية حىت . اآلالت املوسيقية بواسطة الصولفاج

  . 4"ةالزاهي" حيث أسس فرقته

                                                 

  .62صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص  - 1
  .367أمحد توفيق املدين، كتاب اجلزائر ، ص: ينظر - 2
  .57ص، 1986جملة حقائق مدينة اجلزائر، عدد جانفي  - 3
  .80صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص  - 4
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  : 1أعماله المسرحية /ج

مــاي  5وم 1926  أفريــل 12أنتجهــا يف مــابني ســبع مســرحيات  مســرحيات، منهــا مثــان عاللــوأنــتج 
، وبدعوة من م1945، مث توقف عن الكتابة لكنه مل يقطع صلته بالفن واملسرح خباصة، ويف عام م1931
 05للجمهور إال يف  والتلفزة اجلزائرية مل تقدمها، كتب مسرحيته الثامنة، غري أن اإلذاعة باشطارزيزميله 

  .م1976سبتمرب 

  2بعناوين أعمال عاللو المسرحية جدول

  تاريخ عرضها  اللوحات  الفصول  عنوان املسرحية  الرقم
  م1916 أفريل 12  3  4  جحا  1

  م1926أكتوبر 26  3  5  زواج بوعقلني  2

  م1927مارس 23  4  6  أبو احلسن أو النائم اليقظان  3

  م1928ماي  16  4  5  الصياد والعفريت  4

  م1931فيفري 26  3  5  عنرت احلشايشي  5

  م1931أفريل  16  5  6  اخلليفة والصياد  6

  م1931ماي  5  3  4  حالق غرناطة  7

  م1976سبتمرب  5  3  4  األخوان عاشور  8

  .وغريمهانسييب هامك، املشحاح وخادمه : كما كتب العديد من السكاتشات الفكاهية القصرية منها

التفاوت الكبري يف السن عند  ناقش قضيةعرب أعماله املسرحية، قضايا اجتماعية حيث  عاللوعاجل  
تناول ظاهرة تعاطي " عنتر الحشايشي"، ويف "زواج بوعقلين"، وما يرتتب عنه من مشاكل يف زواجال

واألمراض االجتماعية  احلشيش واملخدرات اليت كانت منتشرة بكثرة يف ذلك الوقت وغريها من الظواهر
  .اليت عاجلها بطريقة فنية هادفة

                                                 

  .81، ص املرجع السابق - 1
بـبعض التفصـيل  82، 81قد ذكرها صاحل ملباركيـة، املسـرح يف اجلزائـر، صو  ،49أمحد بيوض،املسرح اجلزائري، ص : اجلدول مأخوذ عن -2

   "خوان عاشوراال"و للموضوعات مع اختالف يف حتديد تاريخ عرض مسرحييت عنرت حلشايشي
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فنانا ومربيا، عرف كيف جيذب اجلمهور إليه بفطنته وموهبته الفنية  )عاللو( ساللي عليكان 
سياسية بطريقة تلميحية ألن سلطات االحتالل الفرنسي كانت توقف النشاط القضايا بال هتماملتميزة، ا

، وهو ما املسرحي عاللووهذا ما أثر على نشاط  النضال الثوري التحرريه رائحة فياملسرحي الذي تشم 
، هذا الكفاح دفع به 1" تلك طريقتنا يف الكفاح ضد احملتل) أي املسرحيات(لقد كانت : "يذكره يف قوله

ه؛ مسرح ناطق باللغة العربية ومتأصل يف لخللق مسرح جزائري مواز للمسرح األورويب يف اجلزائر ومنافس 
هناك هدف كنا نسعى إليه، وهو تأسيس وتأصيل مسرح جزائري عريب : "بيئة اجلزائرية حيث يقولال

  2".ناطق باللغة العربية

التاريخ والرتاث الشعيب وسيلة لنقد واقع مرير  قضايا مسرحا هزليا هادفا يتخذ من  عاللومسرح  عدّ ي
تأسيس فرقة مسرحية  وهولثقايف ،كان الشعب اجلزائري يعيشه، يتضمن موقفا جديدا اجتاه العمل ا

 عن ، من هذا املنطلق، مسرحا هادفا خدم الوعي االجتماعي وعّرب مسرح عاللوجديدة، لقد كان 
 لدى اجلمهور إىل أن موضوع تلك املسرحيات عاللو، إذ يعود جناح مسرحيات اجلوهريةقضايا اجلماهري 

ح ال ينتج شكال ثقافيا كامال، يل يفسح اال ، ومما ال شك فيه، أن هذا املسر املتعلق باملمثل شخصيا
  .قصد التعرف على الذات ئيللضحك، ولو مبستوى بد

إنه تقليد " :رشيد بن شنب يقول فيه إذوالرتاث العريب اإلسالمي باخلفية الدينية  عاللومسرح تشّبع 
يدعى املصروع،  جعفرويصبح وزيره . ساخر للخرافات، فيصبح عنده هارون الرشيد، قارون الرشيد

  .3"اسكافيا مسكينا، وهو البطل الذي أعجب به العرب قدميا وحديثا عنتروبنفس الطريقة جيعل 

 Trois hommes et un dialogue sur le: "، يف دراسة له بعنوانأحمد الشنيقيو يقول 

théatre " ويعطيها بعض الشخصيات  أمساءيغري  عاللوإن  ": "ثالثة رجال وحوار حول املسرح" أي
كان يهدف إىل نبذ   ،وهذا يشكل منطا يف الكتابة املسرحية الواعية إذ4"أبطاالأدوارا خمالفة لكوا كانت 

ضة حضارية قوامها االعتماد صناعة من التاريخ من أجل صنع املستقبل، واستنهاض الواقع، و  ؤولامل
لثورة على الواقع املرير الذي كان ل اضمني هو بذلك يدعوو  على الذات وليس على األشكال املستهلكة،

من هذا املنظور يعد رجل مسرح حبق،  فعاللو. يعيشه الشعب اجلزائري حتت نري االحتالل الفرنسي

                                                 

1- El Moudjahid: N° 7018 du 06 Janvier 1988. 
2- Mahieddine bachetarzi: Mémoires ،Tome (I) p79. 

  .57، ص1986جملة حقائق مدينة اجلزائر، عدد جانفي  - 3
  .111، ص1984) لبنان( بريوت،دار احلداثة،ترمجة سليم قسطون،االستعمار والصراعات الثقافية يف اجلزائر : عبد القادر جغلول- 4
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عرف كيف يضع اللبنة األوىل ملسرح جزائري متأصل يف الواقع والبيئة اجلزائرية ومعرب عن مهوم وتطلعات 
  .اجلماهري الشعبية العريضة

  :رغبة المسرحو  صناعة الريادة القسنطيني،رشيد / 2

ته، ايف الفصل الثالث من اجلزء األول من مذكر  "عاللو"ل اهتماما بارزا محي الدين باشطارزي أَْوىل 
أعماله اليت نالت جناحا كبريا، ورسخت قواعد  لىص عاخحيث ركز بشكل ، م1926ابتداء من عام 

رشيد ، كما حتدث أيضا عن انضمامهما هو وخباصة وتقاليد املسرح يف جمتمع اجلزائر العاصمة

 عالل: لامثمن أاهلواة  سرحينيكمؤلفني مسرحيني رفقة خنبة من امل" عاللو"إىل فرقة القسنطيني 
 ىمصطفوقد التقى الرجالن من قبل يف فرقة  ،العرفاوي، سعد اهللا إبراهيم المعروف بإبراهيم دحمون

، انضم م1926ويف عام  ،"ناطول إيدمون يافيل"يرأسها اليهودي ويف فرقة املطربية اليت كان بن حفيظ 
، وقد كانت جتمع بني أقطاب املسرح الثالثة عالقة محيمة خاصة بني 1رشيد القسنطينيإىل اموعة 

  .الثنائي باشطارزي والقسنطيين، هذه العالقة أمثرت تعاونا فنيا ناجحا

 م1887 ربنوفم 11يف  "رشيد القسنطينيـ"ب يف الوسط املسرحي املعروف رشيد بلخضرولد 
انقطع عن الدراسة ليعمل جنارا إىل  بعدهاو  ،املدرسة االبتدائية الكتاتيب مث باجلزائر العاصمة، دخل

جانب والده، هاجر بعد ذلك مع بداية احلرب العاملية األوىل إىل فرنسا ليعيل عائلته، وهذا على منت 
نفسه بعد إنقاذه يف جزيرة مالطا، مث واصل  القسنطينيباخرة تعرضت للغرق يف عرض البحر فوجد 

تزوجت، فازداد  زوجتهإىل اجلزائر العاصمة لكنه وجد  عادالكونية ، ويف اية احلرب فرنساسفره إىل 
  2.العاصمةإىل اجلزائر تشاؤما وقرر العودة إىل فرنسا فاشتغل عدة سنوات قبل أن يعود 

على   م1926يف القسنطيني صدفة، وقد حاز  )عاللو(رشيد القسنطيني بعلي سالليكان لقاء 
،  أمثر جناحا كبريا مث مثل دورين يف مسرحية لوعالللمسرحي " زواج بوعقلين"أول دور له يف مسرحية 

حتت قيادة " اهلالل اجلزائري"يف هذه املرحلة تكونت فرقة و  ،م1927يف " أبو احلسن أو النائم اليقظان"
، باش جراح وآخرين، لكنها كانت بالنسبة هلم جتربة فاشلة، وخاصة لرئيسها الذي كتب أول القسنطيني

  .1927اليت مت عرضها عام  "العهد الويف"مسرحية للفرقة، أال وهي 

                                                 

  .62ينظر صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص - 1
2- Revolution africaine: N° 1189 du 12 décembre 1986،, p53 ، 54. 
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 حىت حيتل مكانة خاصة يف املسرح اجلزائريإذ فن االرجتال،  متميزا يفأستاذ  رشيد القسنطينييعّد 
محمد الطاهر يقول عنه  يف هذا الصددو  ،ه املسرحيةأدوار تأدية  عجيبة يفال اته االرجتاليةُعرف بقدر 

إنه فنان أصيل يف " : "تارخيا ونضاال: املسرح اجلزائري"اجلزائري بعنوان يف دراسة له عن املسرح  - فضالء
موهبته، وله قدرة عجيبة يف خلق اجلو املسرحي يف العرض، يرجتل اجلملة املسرحية والغنائية، فتأيت  

يف إرساء قواعد املسرح  -كما يضيف فضالء–كأحسن ما تعد، وقد ساهم هذا الفنان املوهوب 
  . 1"من املسرحيات واملونولوجات مل يبق منها سوى ما سجل على أسطواناتاجلزائري بعدد 

رغم ذلك فقد و  ،2كذا الفنيةو  نكسات متتالية منها ما تعلق حبياته املاديةو  أملاً  رشيد القسنطينيعاش 
إن القسنطيين رجل مسرح باملعىن التام للكلمة، مل يكن : "عبد القادر جغلوليقول أثبت متيزه الفين  

كان قواال أي مغنيا ومؤلف كلمات يف آن واحد، وكانت أغنياته تنشد ... ممثال فقط بل خمرجا أيضا
إىل " سوفاطي الرهيب"يف فيلم  م1937ل عام مثّ  ...عند رفع الستار أو تدخل يف صلب املسرحيات،

 وخالل أشهر قليلة، ورغم نقص الوسائل املادية وتشكيك السلطة ،"هاري بور"جانب الفنان 
وفرقته النجاح يف مدينة اجلزائر لتصل شهرما بعد ذلك، إىل حوض  القسنطيني اإلستعمارية، عرف

األبيض املتوسط،هذه الشهرة اليت حصل عليها القسنطيين ذه السرعة، تعود إىل الطابع املزدوج ملسرحه 
  3".وطنيا وشعبيا

  :أعماله المسرحية /أ

ل املسرحية والغنائية، اختلف حوهلا الدارسون للمسرح العديد من األعما رشيد القسنطينيأنتج 
 "آرليت روث"مل يدون أعماله، ففي الوقت الذي تذكر فيه الكاتبة  القسنطينياجلزائري، نظرا لكون 
يذكر أعماله املسرحية  باشطارزيفإن  مسرحية واسكاتش، وقرابة ألف أغنية،مئة إنه ألف أكثر من 

أما عبد القادر مرتبة يف آخر اجلزء األول من مذكراته، ولكنه ال يتبع الرتتيب نفسه يف اجلزء الثاين، 

 عشرينأن مسرحياته تقدر ب عاللومسرحية ، يف حني يرى  مخسة عشرفيقدر أعماله بـ  جغلول
  .مسرحية

                                                 

  26نضاال، ص و  حممد الطاهر فضالء، املسرح اجلزائري تارخيا -1
  .86ينظر صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص -2

  .276، 275ص -1985ديسمرب  -لشهري نوفمرب 90د عد:جملة الثقافة - 3
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 قد ضاع منها الكثري،و  أا كانت خمطوطةأن املؤسف يف أعمال القسنطيين  صالح لمباركيةويذكر 
هي حبوزة  القسنطينيأن خمطوط مسرحيات  فضالء محمد الطاهرو سعد الدين بن شنبجيمع و 

  .1محي الدين باشطارزي

  2جدول بعناوين أعمال رشيد القسنطيني المسرحية

  تاريخ عرضها  عدد فصولها  عنوان المسرحية  الرقم

  م1927  3  العهد الويف  1

  م1928مارس  22  3  بوبرمة زواج  2
  م1929فرباير  10  -  زغريبان وشرويطو  3
  م1929مارس  11  -  تونس واجلزائر  4
  م1929ديسمرب23  3  بابا قدور الطماع  5
  م1930فرباير  21  -  لنجة األندلسية  6
  م1931يناير  26  3  شد روحك  7
  م1931فرباير  18  -  ثقة يف االرض  8
  م1931يناير  11  3  تشرش  9
  م1932يناير  18  3  بوسبسي  10
  م1932يناير  22  4  عائشة باندو  11
  م1932يناير  25  3  املورسطان  12
  م1933يناير  02  3  زيد عليه  13
  م1933يناير  22  -  اهللا يسرتنا  14
  م1933ابريل   3  بابا الشيخ  15
  م1933  3  الزمان تأخري  16
  م1936  -  ياراسي يا راسها  17
  م1938فرباير  19  3  أشقالوا  18
  م1943  -  بوه على حسان  19
  م1943  3  عائشة أم الزبائل  20

                                                 

  .65،صاملرجع السابق:  ينظر - 1
  .56 ، 55أمحد بيوض، املسرح اجلزائري،ص - 2
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العديد من  إضافة إىل النتاج املسرحي املتميز للقسنطيين، فقد اشتغل كذلك على السكاتش فقد ترك
وطابعها ة عرضها أو فصلني واليت لقيت جناحا نظرا لقصر مدواحد فصل ب ةالسكتشات القصري 

  .الفكاهي 

اليت أّرقت الشعب اجلزائري وقتذاك مثل  جتماعيةاالقضايا لليف أعماله املسرحية القسنطيني  تطرق 
الزواج والطالق والسكن وكذا الطمع واإلدمان على اخلمر واملخدرات والشعوذة، واحلق أن أعمال  قضايا

  . الرتاثي بعمقال ختلو من الطرافة واملتعة اهلادفة ، يقرتب من األسطورة وحياكي النص  القسنطيني

 من الرتاث العريب ، حيث كانت حكايات ألف ليلة وليلة مصدرا وضوعاتهم القسنطينيمسرح  نهلي
، الكاتب واملمثل املسرحي، حيث يقول القسنطيني قد كان ذلك سببا يف شهرةو  ألعماله، مهما

هو عملية اتصال بالتمثيل قوامه االرجتال، فهو ال  القسنطينيإن مسرح : "الشريف لدرع يف مقال له
مسرحا حيا، لكونه يغرف مواضيعه  القسنطينييقدم املسرحية تامة الكتابة، وذا املنهج، صار مسرح 

  .1"لديه متغرية بتغري املوقف واجلمهور) التمسرح(من واقع الشعب وتارخيه، وثانيا لكون عملية 

نبوغه يف جمال االرجتال على الركح زاد من وصول و  فكرة النص على القسنطينيواحلق أن اهتمام 
ال  القسنطينيإن قيمة اإلبداع لدى "رسالة مسرحه للمتلقي بغض النظر عن التقنيات النصية، إذ 

تكمن يف احلوارات اليت تتضمنها الصفحات واليت ال تشكل بالنسبة إليه سوى خطوط أو حماور توجهه 
  .2..."ياة النشيطة وخياله اخلصبفقط، ولكن يف احلياة، احل

 املسرح وآمن بنجاعته يف عالج قضايا اتمع، تعلق بمتكامالفنانا  رشيد القسنطينيكان   لقد
  .فأعطى للمسرح اجلزائري الكثري يف مرحلة من مراحل تطوره

  محي الدين باشطارزي قطب المسرح الجزائري -3

، 3اجلزائر العاصمة حسبما جاء يف مذكراتهب، م1887ديسمرب  15يف محي الدين باشطارزي ولد 
صل تركي، حفظ القرآن الكرمي وأصول التجويد كما تعلم أعريقة من الوقد ترعرع يف وسط ميسور لعائلته 
ناطون إيدمون "، وحدث أن مسعه اليهودي الشيخ المفتي بلقندوزالتواشيح واملدائح الدينية على يد 

                                                 

  .18،19ص  -1985فرباير  16ليوم  -63عدد : جريدة أضواء األسبوعية -1
  .18،19املرجع نفسه، ص  -2

3-voir : Mahieddine bachetarzi: Mémoires ،Tome (I) p295 ،296. 
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جب بصوته وقدم له عرضا مغريا لتسجيل صوته على أسطوانات غنائية، مدير مجعية املطربية، فأع "يافيل
  .1اعرتضا على ذلك -مفيت اجلزائر العاصمة– بوقندورةغري أن والده والشيخ 

 الشريف باشطارزي الطاهر علي، اختار م 1919وحني تأسست ودادية الطلبة املسلمني يف عام 
" غرامافون"أول أسطوانة له يف استديوهات  شطارزيباليغين فيها أغاين وطنية، ويف هذه السنة سجل 

، وكان هذا األخري جييد الغناء األندلسي م1911مث انضم إىل مجعية املطربية اليت أسسها يافيل عام 
قد أثار بذلك ضجة يف وسط عائلته و  الذي مجع بني الغناء والتجويد، لمحي الدينفسعى لتعليمه 

مديرا للفرقة ابتداء  -األستاذ يف املوسيقى العربية– باشطارزي، أصبح يافيلوالوسط الديين، وحني تويف 
  .2م1928من عام 

، سواء من الرتاث الثقايف العريب كما فعل ه على االقتباسالعديد من مسرحياتيف  باشطارزي اشتغل
 المشحاح، سليمان اللوك، عيواز"أو من الرتاث املسرحي األوريب كما فعل مع " جحا المرابي"مع 

وغريها من املسرحيات اليت اقتبسها عن أعمال موليري، فلمع يف الغناء كما يف املسرح سواء " الزقطي
  . على اخلشبة أو اإلذاعة

بطابعه اهلزيل اهلادف والسياسي التوعوي والضمين، فهو ذو هدف مزدوج  باشطارزيمسرح  يصطبغ
 يف تنمية الوعي قد أسهمو  ،حيث تصدى للظواهر االجتماعية السلبية بأسلوب فكاهي هادف

خاطر االحتالل الفرنسي على اجلزائر، حيث كتب واقتبس العديد من املسرحيات من مب االجتماعي
، واليت هاجم فيها ظاهرة الشعوذة املنتشرة م1919اليت كتبها بالفصحى عام " جهالء مدعني بالعلم"

  .وقتذاك

جه التلميحي السياسي بتأليف سلسلة من املسرحيات ذات الطابع االجتماعي،  باشطارزيواصل 
ويعين بذلك عناصر انتهازية الوصولية اليت تضحك على " الخداعين"و "بعد السكر"السياسي منها 

إىل جانب كونه فنانا بارعا، مثقفا وسياسيا حمنكا جييد املناورة وفن  باشطارزيأذقان الشعب، فكان 
  .باستغالل الظرف املوايت لذلكاملمكن 

                                                 

.60أمحد بيوض، املسرح اجلزائري،ص : ينظر - 1  
  65صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص : ينظر - 2
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سرحية عرب أغلب مناطق الوطن، حيث قدم العديد من العروض امل هجوالت من باشطارزي كّثف
انتقل م 1945دار بييب، الشرف، ما ينفع غري الصح، املكار، وابتداء من : املسرحية ألعمال كثرية منها

بعض العروض فيها، بعد أن كان مستقرا باجلزائر بفرقته إىل قاعة األوبرا مبدينة وهران لتقدمي  باشطارزي
بإحداث موسم عريب للمسرح "  Vichy فيشي "العاصمة ومل يعد إليها إال بعد أن مسحت حكومة 

، كما م1947مديرا للفرقة خالل املوسم املسرحي لعام  باشطارزي، وقد عني 1بقاعة األوبرا بالعاصمة
من حيث  باشطارزيمساعدا له، وتعد هذه الفرتة األنشط مسرحيا يف حياة  مصطفى كاتبعني 

  .2م1956العطاء الفين الذي استمر حىت غلق القاعة يف وجه املسرح العريب اجلزائري يف ماي 

هدفني مها الرتفيه والتوجيه الرتبوي والسياسي إليقاظ  املسرحي من خالل نشاطه باشطارزي حّدد
حيث كان يعاجل القضايا السياسية بصفة ضمنية القتناعه بأن اجلمهور  زائر،اجلمعي يف اجل الوعي

  .اجلزائري حيمل وعيا سياسيا ويتلقى بشكل جيد تلك املعاين والتلميحات

  :االقتباس المسرحي عند باشطارزيتقنية  -أ

 ة،اجلزائري الصبغةيأخذ الفكرة ويصبغها بف يبداعاإل يف استخدام تقنية االقتباس باشطارزي أبدع
إن عبقرية باشطارزي تكمن يف االقتباس فهو بالنسبة إليه إبداع، : "مصطفى كاتبحيث يقول املرحوم 

فقد كان يأخذ الفكرة والبناء الفين للنص ويعاجلهما بأسلوبه اخلاص انطالقا من مواقف وعادات وتقاليد 
ات فرنسية كثرية عن موليري مسرحي" فيشي"جزائرية عربية إسالمية، إذا اقتبس بطلب من حكومة 

 عن البخيل" المشحاح"و "Le malade imaginaire"عن مريض بالوهم " سليمان اللوك"فاقتبس

 L'avare "عن "  المجرم"و"Le Tartuffe   " عن"عواز الزقطي"ثم Les fourberies de 

Scapin"3   

واقتبس  ،"ألف ليلة وليلة حكايات"من مثل كما اقتبس بعض املسرحيات من الرتاث الثقايف العريب 
" يف سبيل الشرف"الذي اقتبس منه  منصالي محمدمنهم  جزائريةأعمال  منأيضا بعض املسرحيات 

رشيد مث . بقاعة الكورسال باجلزائرالعاصمةم 1922اليت قدمت يف عام " يف سبيل الوطن"عن مسرحيته 

 ،م1927اليت عرضت عام " العهد الوفي"عن " حب جنية"الذي اقتبس عنه مسرحية  القسنطيني

                                                 

  .66املرجع السابق، ص  - 1
2- voir : Mahieddine bachetarzi، Mémoires،Tome (II)، p24. 
3- Mahieddine bachetarzi: Mémoires ،Tome (II)، p221. 
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عن " الراقد"، وبالتعاون معه، اقتبس أيضا م1928اليت قدمت عام " زواج بوبرمة"عن " الهبال"و
باشطارزي ، األمر الذي يوضح مدى تقارب كل من م1929اليت عرضت عام " زغيربان وشرويطو"

واملسرح الفرنسي فقط، بل   مولييرمقصورا عن باشطارزي ، هكذا مل يكن االقتباس عند والقسنطيني
  .1كان اقتباسا منوعا وثريا، من الرتاث العريب اإلسالمي خدم به التنوع يف املسرح اجلزائري

على أنه اجتماعي، سياسي جيمع بني التفكري والتوجيه، بني الرتفيه  باشطارزياآلراء حول مسرح  
سرح فكان واقعيا ومناضال، حسب والتلميح، فهو مسرح توعوي هادف جعل من مهوم اتمع مادة امل

الظروف وتغري احلكومات االستعمارية، إذ كلما كانت الفرصة ساحنة، ازداد املسرح اجلزائري جرأة 
ومباشرة يف طرح قضايا الشعب املصريية حيث تعرضت الكثري من مسرحياته إىل املراقبة واحلذف، بل 

  .وحىت املنع

، مسرح فكاهي، واقعي، يستعمل لغة باشطارزي إن مسرح: "بشطارزيعن مسرح  عاللويقول 
، ومما الشك فيه هو أن 2الشارع من العامية إىل الفرنسية ويهدف إىل التوعية عرب الفكاهة واإلضحاك

عاىن الكثري جراء الطرح اجلريء لقضايا اتمع األساسية فدفع مثن حماوالت التمرد على  باشطارزي
 على اإلفالس، ومل يكن ليكتب له االستمرار يف النشاط الفين لوال السلطة االستعمارية بأن اشرف مرتني

  .3مساندة املنتخبني املسلمني اجلزائريني له من جهة ثانية

إن : " الهادي لفليسياألديب  ىر إذ ي باشطارزيمسرح  خيتلف يف حكمه علىهناك رأي آخر 
ا كتب مسرحيات غري هجومية تطورت يف ظل سلسلة من الشبهات، فالرجل األوركسرت  باشطارزيفرقة 

حيث يوجد هناك خلل بني العنوان واحملتوى من جهة، واحلقيقة وتقدميها من جهة ثانية، يف فرتة فوران 
يف الوقت الذي كان فيه حزب جنم مشال افريقيا يطالب باالستقالل التام للجزائر كان و .... وطين

فلم تكن لديه الشجاعة لتوضيح " لويس شابرو"بالتعاون " النساء"يقوم بتقدمي مسرحية باشطارزي 
  4.موقفه

                                                 

  .ما بعدهاو  66أمحد بيوض،املسرح اجلزائري،ص: ينظر - 1
2- Mahieddine bachetarzi، Mémoires ،Tome (I)، p32. 

  .67صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص  - 3
4- Revolution africaine، N° 1189 du 12 décembre 1986، p55. 
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 إدانة قاسية جدا، قد ميلك هو فقط مربرا لذلك،إذ ال ميكن إغفالباشطارزي مسرح  لفليسي يدين 
 بعض منعت كما،  )م1939 –م 1937(مرتني، وحضر نشاطه ملدة عامني  باشطارزية إفالس فرق
وغريها من ... ملعجب، فاقوا، اخلداعني، على النيفا"من طرف السلطة االستعمارية مثل مسرحياته 
الفرنسية لنشاطه  اإلدارةحطم فرقته معاداة و  باشطارزيسبب أضعف فن  أهم، بل لعل املسرحيات

   .ومالحقته يف كل مكان

بالغامض  لفليسيذلك املوقف الذي وصفه  باشطارزيروف، اختذ ظو احلق أنه هلذه األسباب وال
املشكلة من املعمرين الذين كانوا ات طو والالشجاع، لكنه مل حيلل مسبباته، سوى ذكره موعة الضغ

ميارسون ضغطا على احلياة الثقافية، فال ظروف احلرب العاملية األوىل، وال الثورة السوفياتية وجناحاا وال 
" بوقرنونة"من تقدمي مسرحياته الرديئة كـ  رزيباشطاحىت التطور التقين واجلمايل للمسرح العاملي، منعوا 

وفيما خيص االقتباس لدى . يف الوقت الذي كانت فيه حياة إخوانه املواطنني خطرية، درامية وتراجيدية
هذه " ريبيرتوار مولييرأو  حكايات ألف ليلة وليلةأنه اقتبس مسرحياته من : "لفليسييقول  باشطارزي

ملسرحيات املتوسطة اخللل يف عالقاا بالواقع، فهناك إذن، مساس بعض ا -كما يضيف قائال–أعطت 
  .1وباحلقيقة املهانة بكثري من اإلساءة والشبهات والرداءة) تشويه(مضاعف بقيمة ووحدة العمل 

جمانبة و  فيها بعض التجاوز لبشطارزي لفليسي واحلقيقة أن هذه االامات القاسية اليت وجهها
كما أن االقتباس  ،احلكم على كل أعمال الرجل انطالقا من مسرحية واحدة يف إنصافالصواب، إذ ال 

موليري بل تعدامها إىل األعمال اجلزائرية و  على ألف ليلة وليلة - كما رأينا–مل يتوقف  باشطارزيعند 
فنية تشفع  ، ومهما يكن، فإن للرجل حماسنلرشيد القسنطينيأو  منصالي محمد :الناجحة، سواء لـ

  .ه ولكن النظرة األحادية اجلانب، ال تنصف ال الرجل، وال أعمالهؤ مساو  له، كما له

    

                                                 

1- Mahieddine bachetarzi، Mémoires ،Tome (I)، p331. 
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  :)م1932-م 1926(التجريب قراءة في مرحلة البدءمرحلة / 4

، -باشطارزيكما يقول رائد املسرح اجلزائري – حقيقية مغامرةتشكل مرحلة البدء اليت ميزت املسرح 
املسرح   أغلبهم مارسإذ  شكلوا فيما بعد رواد هذا الفن الراقي،من اهلواة  مبجموعة رسم بداياتهحيث 

 كان حبثهم عن التكوين أكثر من الفرجة،أدائهم لبعض األدوار والعروض   وأثناءكهواة وليس كمحرتفني، 
مسرحية، ومئات العروض  ألربعنيويقدمون النصائح لبعضهم البعض حىت ملع جنمهم بعد تقدمي حنو ا

  .ىل جانب عشرات السكتشاتإالناجحة 

ت املسرح اجلزائري، حيث راح هذا بدايال اأن سلطات االحتالل مل تول اهتمام إن امللفت لالنتباه
متارس عليه الرقابة واحلذف  دخل دائرة االهتمام، وأصبحتحىت  نمو فنيا وموضوعاتيااملسرح الصغري ي

 املسرح اجلزائري ه بالعراقيل واملضايقات للحيلولة دون ممارسة هوايام، حيث شهدواملنع وتقابل رجاالت
الذي أعطى الكثري هلذا املسرح  - رجل هذه املرحلة– عاللوعلى يد م 1932حىت سنة  متميزانشاطا 

توعوي ضمين وملتزم، يتخذ من الرتاث  -ترفيهي هادف، وآخر سياسي–املتميز بطابع اجتماعي 
له لتمرير رسائل توعوية للشعب اجلزائري الذي كان حيلل مضامني  ضوعاتماعية مو جالوالقضايا ا

  .املسرحيات املقدمة إليه

قضية مكافحة اآلفات عاللو، باشطارزي والقسنطيني ، عاجل كل من وضوعايتيف اجلانب املو 
اطر التفاوت الكبري يف املرأة  واتمع مبخ اياتعاطي اخلمر واملخدرات باإلضافة إىل قض"االجتماعية كـ 

 1"بابا قدور الطماع"والقسنطيين يف " زواج بوعقلني"يف عاللوالسن عند الزواج وغالء املهور مثلما فعل 
  ".وغريها من املسرحيات اليت سبق وأن تطرقنا إليها

أسهم املسرح من هذا اجلانب، مسامهة فعالة يف نشر الوعي بني أوساط الشعب لإلقالع عن 
الفاسدة واألمراض االجتماعية اليت تعيقه عن التحرر واالنعتاق من نري االستدمار الفرنسي، أما العادات 

يف اجلانب التوعوي امللتزم، فلم تكن هناك مواضيع باملعىن الدقيق للكلمة بل كانت السياسة تعاجل داخل 
ركات، أو عرب نقد فتتم التلميحات ملكافحة االحتالل الفرنسي عرب اللغة واحل. مضامني املسرحيات

الشخصيات التارخيية السلبية، ألن الرقابة املضروبة على النصوص حالت دون اعتماد األسلوب املباشر 
وبعد أن ولد مسرحنا، أنتج أوىل : "هذه النقطة خبصوصيقول  - محي الدين باشطارزي–وهذا 

                                                 

، 1984) لبنان(بريوت  ،دار احلداثة- ،ترمجة سليم قسطون ،االستعمار والصراعات الثقافية يف اجلزائر ،القادر جغلولعبد  - 1
  .112،113ص
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العنف أحيانا وباحلنكة السياسية مسرحياته وممثليه ومجهوره، عاىن من الرقابة وهو حاجز كبري كان يتسم ب
أحيانا أخرى إال أنه كان مسرحا فريدا من نوعه، بسيطا للفهم، يساعد اجلمهور على استيعاب مسرحنا  

  1".كمظهر من مظاهر الشخصية الوطنية

لتفشي األمية بشكل واسع يف األوساط الشعبية يف  مرحلة البدء اللهجات العاميةمسرحيات  توسلت
ذلك الوقت، وكان املسرح اجلزائري يفتقد إىل املمثالت اللوايت يقمن باألدوار النسائية، وبالتايل كان 

املعروف  سعد اهللا إبراهيمالرجال هم الذين يسدون هذا العجز، وقد اشتهر منهم باخلصوص 
  2".إبراهيم دحمون"ـب

 و يذكر التونسيةعاللفإن  3"ماري سوزان"اسم اليهودية  باشطارزيي يذكر فيه ويف الوقت الذ

  4.إال أن املؤكد هو أن املمثالت كن قليالت جدا يف هذه الفرتة بالوسط املسرحي" حبيبة مسيكة"

  :جناح انطالقة املسرح يف اجلزائرإ أسهمت يفومن العوامل اليت 

  .الرتفيه والتوجيهاألوىل بني  يف املسرحيات اتعو وضتعدد األهداف وامل  -1

إيصال رسالة املسرح و  ، نتيجة الرغبة امللحة يف التميزجناح املمثلني يف أداء أدوارهم بامتياز -2
  5.للمتلقي اجلزائري

  .لغة األوساط الشعبية العريضة وهي العامية اليت كانت تقدم ا املسرحيات االعتماد على -3

مجهور املسرح، ومجهور الغناء  جتذاب اهتمامممزوجة بعروض غنائية التقدمي العروض املسرحية  -4
  .ثانيةوالرقص من جهة 

تقدمي العروض املسرحية يوم اجلمعة مع ختصيص وقت للرجال اختيار توقيت العرض املسرحي، ب -5
  .وآخر للنساء

                                                 

1 - Mahieddine bachetarzi، Mémoires ،Tome (II) ، ENAL ، ALGERIE، 1984، P 14 
  .57ص ،م 1986لشهر جانفي  39عدد  ،جملة حقائق مدينة اجلزائر -2

  .65ينظر صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر،ص  - 3
4- El Moudjahid، N° 7018 du 06 janvier 1988. 
5- Mahieddine bachetarzi، Mémoires ،Tome (II)، p17. 
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ور عن أماكن مصادفة االنطالقة املسرحية مع حلول شهر رمضان املبارك الذي يبحث فيه اجلمه -6
  .لقضاء السهرة

  .ضمان انطالقة موفقة للمسرح اجلزائريبكانت كفيلة وغريها   هذه العوامل

   :المسرح الجزائري في نادي الترقيدور  -4

 ةعلى يد خنبة من املثقفني اجلزائريني ثقافة دينية، وعرف يف مد 1926عام  "نادي الرتقي"تأسس 
ل بذلك النواة األوىل اليت تأسست حيث أصبح مركز إشعاع ديين وفكري، وشكّ  مشهودا، تطوراقصرية 
  .1م1931عام " مجعية العلماء اجلزائريني"منها 

على عالقة  "فيرنونديل سيد علي"بـاملعروف وسيد علي حوات  "عاللو"علي سالليوقد كان 
مهة فعالة يف بعث النهضة مسا حيث أسهمبالنادي الذي لعب دورا كبريا يف دفع احلركة املسرحية، 

الثقافية اجلزائرية املعاصرة، هذا النادي الذي تتعزز عالقته، بعد تأسيس اجلمعية بسنوات قليلة، باملسرح 
  .م، حيث حتتضن اجلمعية املسرح يف مدارسها1936وخاصة بعد انعقاد املؤمتر اإلسالمي يف جوان 

، جرائدها يف صفحات ه نشر  عملت علىد مجعية العلماء املسلمني بالنشاط املسرحي فق اهتمت
ة البصائر لسان حال اجلمعية من ضمن جمموعة من الصحف يفيذكر صحمحي الدين باشطارزي وهذا 

  2.مولييراملقتبسة عن للمسرحي الفرنسي  "المشحاح"م، مسرحية 1947اليت تناولت يف شهر ديسمرب

، بل كان مثرة وعي طرب وعشوائييف جو مضونستخلص مما ورد، أن املسرح اجلزائري مل ينشأ 
سهمت بفعالية يف النهضة أ" أنتليجانسيا جزائرية"ن ، وبداية تكوّ بكل أطيافه الثقافية الشعب اجلزائري

  .الوطنية اليت كانت نتاجا لصحوة ثقافية قبل أن تكون سياسية

وصنع لنفسه مستقبال زاهرا، بفضل ثلة من املمثلني اهلواة كانت م العدلقد انطلق املسرح اجلزائري من 
حتدوهم رغبة جاحمة، ال يف الشهرة واملال، بل يف خلق مسرح جزائري مناضل وناطق باللغة العربية، تعبريا 

  .اجلزائرياتمع عن أصالة 

ملسرح األوائل لكي وكان عامل الغرية الوطنية على الثقافة والشخصية اجلزائرية، عامل دفع لرجال ا
  .يسامهوا يف تنمية الوعي الوطين ملناهضة االحتالل

                                                 

  .77أمحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص  - 1
2- Mahieddine bachetarzi، Mémoires ،Tome (II)،p93. 
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 العمل على استعادة اهلوية الوطنية اخلاصة باتمع وقد حتددت رسالة املسرح اجلزائري منذ البداية يف
محي ، فكان مسرحا ملتحما بقضايا األمة وتطلعاا إىل مستقبل مشرق وزاهر، وهذا ما يؤكده الفردو 

أنا أظن أن املسرح يساهم يف تربية اجلماهري بالتثقيف مع الرتفيه، أليس هو : "بقوله ن باشطارزيالدي
اهلدف املتبع منذ زمان من قبل رجال املسرح؟ فيجب على املسرح أال يصحح أخطاء األفراد واتمع 

 وصقل بإبراز كل سلوك سليب مقلق فحسب، بل أيضا باملسامهة يف الوعي وتنمية احلس اجلمايل
 1".الذوق

  :الجزائري بعد االستقالل المسرح/6

ألن املسرح أحد و  بعد االستقالل، شّكل النهوض بالثقافة الوطنية حتديّا كبريا رّكزت عليه جزائر ما
روافدها األساسية، وله أمهية كربى يف توعية وتعبئة اجلماهري ملهام التنمية الوطنية، فقد قررت احلكومة 

النهضة املنوطة باملسرح ذات أمهية " مبرسوم وطين جاء فيه أن ، 1963املسرح الوطين عام  اجلزائرية تأميم
بالغة لشعبنا، وهو ما يستوجب وضع املسرح يف خدمة الشعب، وال يعقل أن نسمح بأن يكون املسرح 

نص  وقد.2"بني يدي املؤسسات اخلاصة سواء تعلق األمر باملسرح داخل البالد أو املسرح الذي نصدره
مركز " وإنشاء" فرقة املسرح الوطين اجلزائري:" أيضا على تأسيس فرقة وطنية للمسرح أطلق عليها اسم

التوجيه والتوزيع مث الدراسة  بوساطةاألساسية تنمية وتطوير املسرح وهذا  مهمته" وطني للمسرح
هذا املركز مل املؤسف أن ن ، لك3والتكوين وأخريا اختيار األعمال املسرحية وتسيري مركز الفنون الدرامية
باجلزائر  محي الدين باشطارزيير النور وبقيت فرقة املسرح الوطين اجلزائري مببىن املسرح الوطين 

  .العاصمة

   :فرقة المسرح الوطني الجزائري/ أ

أربعون عضوا، بعضهم كان ينتمي لفرقة املسرح  العريب و  ت فرقة املسرح الوطين اجلزائري مخسةضمّ  
نذكر  مصطفى كاتب، وبعضهم اآلخر كان يديرها باشطارزي محي الدينبقاعة األوبرا اليت كان يديرها 

محمد بودية، عبد الحليم رايس، سيد علي كويرات، سيد أحمد أقومي، الحاج عمر، ولد : منهم

                                                 
1- voir :Nadya Bouzar Kasbadji: L'émergence artistique algérienne au XXième  siècle، OPU، 
Algérie 1988. 

  .63-12:حتت رقم 08/01/1963من نص مرسوم التأميم الصادر بتاريخ   - 2
ص ،2000املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة :نورالدين عمرون:، نقال عن08/01/1963من نص مرسوم التأميم الصادر بتاريخ -  3

146.  
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، سيراط بومدين، عبد القادر "رويشد" أحمد المعروف بـمحمد حمدي، عياد  عبد الرحمان كاكي،

الحسن، حسان  طه العامري، مصطفى قزدرلي، محمد دباح، علي عبدون، الطيب أبو، السافري

، خديجة "كلثوم" املعروفة بـ الحسني، جديات سيساني، الهاشمي نورالدين، تومي، عجوري عائشة

إدارة املسرح  د مصطفى كاتبتقلّ  كما،  1فنانني والفنانات، وغريهم من ال"نورية" املعروفة بـ بن عايدة
وإخراج  عبد الحليم رايسمن تأليف " أبناء القصبة" حيث انطلق املوسم املسرحي بعرض مسرحية

 ماي  10، وكانت هذه املسرحية قد عرضت أول مرة يف 1963أفريل  04يوم  مصطفى كاتب
  .2باملسرح البلدي بتونس1959

 1966تنتهي األوىل عند عام : إىل فرتتنيم 1972و 1963وميكن تقسيم هذه املرحلة الواقعة بني 

 ،، عام تطبيق الالمركزية يف املسرح اجلزائري بإنشاء املسارح اجلهويةم1972إىل  1967وتبدأ الثانية من 
إىل  1922من  األوىل تبدأمراحل تطور املسرح اجلزائري إىل ثالث مراحل،  صالح لمباركيةقّسم و 

فصل نور و  ، 3 1972إىل  1954لثالثة من ا مث املرحلة 1953إىل  1938نية من املرحلة الثاو  ،1937
  .إىل التحديد الزمين اإلشارةاملوضوعات دون و  دين عمرون بني تلك املراحل متوسال النصوصال

  :)م1966-1963(االستقالللمسرح ما بعد مرحلة النشاط القصوى  /ب

جمموعة  كانت ثرية للغاية بفضل مسامهة  املسرح اجلزائري نطالقةأن ا املتفق عليه لدى الدارسنيإن 
عبد الحليم رايس، مصطفى كاتب، ولد :  من األمساء البارزة يف احلركة املسرحية وقتذاك، من أمثال 

 قضاياوال توضوعاوغريهم، حيث متيزت بتنويع امل رويشد، عبد الرحمان كاكي، عبد القادر السافري
الشعب اجلزائري ضد احملتل الفرنسي، وهذا يف  قضية نضال: ما بعد االستقالل أمهها زائراملستجدة جل

بسيط يعيش تعكس حياة رجل اليت  4"رويشد" لـ" حسان طيرو" ، ومسرحية" أبناء القصبة" مسرحية
هذا  حسان نة حيث يقبلمع زوجته، فيتقدم إليه أحد أصدقائه طالبا منه إيواءه يف بيته لفرتة معي

، غري أنه رغم املشاكل اليت يواجهها من العساكر "أمحد الفدائي" الطلب، ولكنه يفاجأ عندما يعلم قصة
  .5الفرنسية، يواصل مساعدة صديقه حىت النهاية

                                                 

 .178أمحد بيوض، املسرح اجلزائري،ص : ينظر - 1
2 -EL MOUDJAHID: 7018 du 06/01/1988، p4. 

  .ما بعدهاو  76صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر، ص  :ينظر - 3
  .149الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،  نور - 4
  .28،29ص. 1982اجلزائر  ،ت.ن.و.ش. خملوف بوكروح، مالمح املسرح اجلزائري - 5



  النص املرس�                                                :                                 ولاالٔ فصل ال

49 

مثاال لوفاء اجلزائري لثورته ووطنه كما تنوه املسرحية بدور املرأة يف الكفاح إىل  حسان وتعترب شخصية
حسان دورا مهما يف العرض، حيث تعاين اخلوف حلظة تفتيش البيت  ةنب الرجل، فتلعب زكية زوججا

كان بارزا ومل يؤثر على   رويشدعند  زل، ورغم جدية املوضوع إال أن عنصر اهلنيمن العساكر الفرنسي
  .املسرحية ككل

داخل األسرة واحلي ومدى متانة العالقة اليت تربط التحريرية إبراز الثورة على  عبد الحليم رايس رّكز 
أيضا إىل إبراز هذا التالحم بني أفراد الشعب أثناء  رويشد ذهبو بينهما للتعبري عن مجاعية النضال، 

الثورة التحريرية، لقد تناول كالمها نضال املرأة اجلزائرية يف الثورة وأشاد مبا قدمته من خدمات 
، فإن  "حسان طيرو" يف مسرحية" زكية" أو" أبناء القصبة"مسرحية يف" ميمي" وتضحيات، فسواء

  .أال وهو الكفاح ضد االحتالل الفرنسي للجزائري نفسه كلتيهما مناضلة تسعى إىل حتقيق اهلدف

" وقد تناول املسرح اجلزائري باإلضافة إىل موضوع الثورة، قضايا أخرى، كقضية السكن يف مسرحية
طارحا من خالهلا مشاكل " ممثل رغم أنفه" الذي كتب أيضا" لقادر السافريعبد ا" لـ" غرفتني ومطبخ

ولد عبد "لـ " أفريقيا قبل واحد" الوسط الفين، هذا إىل جانب قضية التحرير يف أفريقيا يف مسرحية 

اليت  Tonny Brulin" توني بروالنلـ " الكالب" والتمييز العنصري يف مسرحية " الرحمان كاكي
" القراب والصاحلني" ، ومواضيع أخرى كثرية ومتنوعة نذكر منها مسرحيةالحاج عمراملرحوم اقتبسها عنه 

تناولت ظاهرة القراب اليت و  ،م1966، اليت عرضت يف شهر أفريل من عام ولد عبد الرحمان كاكيلـ 
  .1اليت انتشرت بكثرة يف وقت ما، وعالقة ذلك بأولياء اهللا الصاحلني

لقد سعى هذا الرجل بواسطة هذه املسرحية إىل إدخال جتديد يف املسرح اجلزائري من خالل القوال 
يف املسرح اجلزائري حيث قال " اإلحتفالية" وإضفاء اجلو الشعيب على العرض هادفا بذلك إىل توظيف

" نهم إىل واحلكواتية العرب م بريختأقرب إىل  كاكي  إن:" سعد أردش العربي الكبيرعنه املسرحي 
لقد لعب :" يقول عنه أيضا مخلوف بوكروحوقد كتب " صاحب نظرية املسرح الشعيب "حيمييه فيرمان

دورا رائدا يف احلركة املسرحية اجلزائرية بأعماله ذات الطابع اخلاص واملتميز  ولد عبد الرحمان كاكي
  .2"باستلهامه لألساطري الشعبية ملعاجلة قضايا اجتماعية

                                                 

 .ما يليهاو  150الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  نور :ينظر - 1
  .43ص،خملوف بوكروح، مالمح املسرح اجلزائري  - 2
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اليت " الغولة"مسرحية  1966فقد قدم أيضا يف هذا العام " رويشد "املعروف بـ دعياد أحمأما 
عرضها املسرح الوطين اجلزائري بالعاصمة، وتناولت قضية البريوقراطية اليت عاىن منها  اتمع اجلزائري 

املضرة واملعيقة للنمو  االجتماعيةبعض السلوكات  رويشدطرح و  طويال، وكذا الوصولية واالنتهازية،
للجزائر، فعرض يف املسرحية أناسا تراهم يتكلمون كثريا ويدعون  االقتصاديوالتطور  االجتماعي

االشرتاكية والثورية ولكنهم يف الواقع وصوليون وانتهازيون، وبالتايل فهم أعداء الثورة ألم يرفعون 
  .يؤمنون ا شعارات هم أنفسهم ال

املتقمص " السيد فالن "ولكنه " جان بول" أو " بيير" ليس" الغولة" سرحيةإن عدو الثورة يف م
للشخصية املزعومة اليت تدعي احرتام القضايا الوطنية ومصاحل الشعب، لكنها يف الواقع تعمل خالف 
ذلك متاما، من هنا انطلقت هذه املسرحية لتعري بعض السلوكات لشخصيات أضفت على نفسها هالة  

  .قها يف واقع األمر، وبالتايل ال بد من كشفها للشعبكبرية ال تستح

إعجابا كبريا من طرف املشاهدين ليس يف اجلزائر فقط، بل حىت  " الغولة" لقد لقيت مسرحية
ذا العمل قد حتسس  رويشد، فيكون م1966بتونس عام  المونستيرخارجها كما حدث يف مهرجان 

:" هذا الرجلحق يف  باشطارزي يقولنية على اخلشبة، مشكالت اتمع اجلزائري، وعكسها بطريقة ف
والتصفيق هلما طويال  لرويشد" الغولة" و" حسان طيروا" لقد كان يل احلظ يف مشاهدة مسرحييت

خالل العديد من العروض اليت مت تقدميها بقاعة املسرح الوطين اجلزائري، وأعترب هذا الكاتب الدرامي 
، لقد كان هذا الفنان املالحظ "يستخرج مواضيعه من الواقع اجلزائرياجلزائري الوحيد الذي عرف كيف 

  .1أعاد على اخلشبة ما جيري حوله يف الواقع -مثل سابقيه -الوحيد الذي

" لـ" السلطان احلائر" ديوان القراقوز" عرض سبع مسرحيات نذكر منها هذا املوسم املسرحي شهد
قاسي وهي تركيب من إنتاج " بورغوة" ، عالوة علىعلولةعبد القادر اليت أخرجها  "توفيق الحكيم

كما شهدت هذه املرحلة تقدمي .. وغريها من األعمالبشطارزي لـ " ما ينفع غري الصح" والقسنطيني 
تابعها أكثر  1965وجوان  1963عرضا يف ما بني شهري أفريل  928العديد من العروض حيث سجل 

،الشيء الذي يبني مدى 2ئة متفرج لكل عرضامعدال بـسبعم ئة ألف متفرجا وهو ما يعطيامن أربعم
  ثراء هذا املرحلة وتنوعها، فماذا عن الفرتة املوالية؟

                                                 
1 - MAHIEDDINE BACHETARZI: MEMOIRES ، TOME (III)، p363. 
2 -voir : EL DJEICH: N° 37 ، MAI 1966، P33. 
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  :)م1972-1967(والتراجع  مرحلة الفتور /ب 

مثانية عشر حيث شهدت تقدمي  املرحلة السابقةب إذا ما قورنت بعض الرتاجعمتيزت هذه املرحلة ب
أخرى برزت فيها أمساء قدمية و كما كبار املسرحيني،  نصوص  ومقتبسة من  خالصة مسرحية بني جزائرية

كاتب،كاتب ياسين، عالل المحب، الحاج عمر، وعبد القادر  رويشد، مصطفى: جديدة منها

وأّلف بعدها  ،1أبو القاسم سعداهللاكان قد أقرها و  "التراب"مسرحية  العيد دودو أبو كما ألف  ،علولة
1970عام " البشير"مسرحية  العيد دودو أبو

 وهي مسرحية خيالية تطرح فكرة العالقات االجتماعية، 2
   .املعتقدات البالية اليت انتشرت يف اتمع اجلزائري و 

عاجل فيها شرحية من الناس البسطاء م 1968عام " البوابون" مسرحية يف هذه املرحلة، ،رويشدقدم 
بوابان، وعاشور مواطن خملص، أما يوسف فهو على العكس من ذلك رجل " إمساعيل وفاطمة" فـ

أخت فاطمة وهي فتاة تبحث عن " ربيعة" البوابة و" عائشة" وصويل، ومن شخصيات املسرحية أيضا
س هم املتسكعون يف شوارع املدن مصلحتها فتتزوج يوسف، كما تقدم املسرحية طائفة أخرى من النا

الكربى، يقضون جل أوقام متنقلني يف ساحات املدينة بني املقهى وعمارة البواب، فتقدمها املسرحية 
 مخلوف بوكروحيف جمموعة مشاهد واقعية، بإيقاع سريع ومتحرك، ومن أهم املشاهد كما يوجزها 

ة، إضافة إىل مشهد اختالس عبد القادر مشهد خصام صاحب املقهى مع نادله، وخالف عمال البلدي
  .3البدوي من طرف اللصوص وغري ذلك من املشاهد احلياتية األخرى

يف إخراج املسرحية إخراجا جيدا بالرتكيز على اجلو االجتماعي، مصطفى كاتب وإذا جنح املرحوم 
ه ركز رية املضحكة، فإنالكاريكاتو  حظةالسينمائي والل ملشهدقصد تصويرها تصويرا واقعيا حيا جيمع بني ا

البناء الدرامي على قضية البواب وزوجته باعتبارمها حمور املوضوع، مث كل من عاشور وفاطمة وتوظيف  يف
الشخصيات األخرى خللق اجلو االجتماعي العام للمسرحية اليت عاجلت يف جمموعها حياة الناس 

  .4صراعهم مع احلياة لربح لقمة العيش البسطاء الكادحني، وحاولت إبراز معانام اليومية من خالل

                                                 

  .124،ص 1983الرحلة، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر، و  اهللا، جتارب يف الدبأبو القاسم سعد  - 1
  .5، ص 1981أبو العيد دودو، البشري، الشركة الوطنية للنشر التوزيع، اجلزائر   - 2
  .31ص،خملوف بوكروح، مالمح املسرح اجلزائري  - 3
  .31املرجع نفسه، ص - 4
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عامة، يطرح عبد بويف إطار هذا الصراع، صراع اإلنسان اجلزائري مع قضاياه االجتماعية واملعيشة 
حياة عامل  Gogol" غوغول" اليت اقتبسها عن املسرحي الروسي" محق سليم" القادر علولة يف مسرحيته

  .1مه وطموحاتهبسيط تسحقه آلة البريوقراطية وتقضي على أحال

فكلتامها تعرب عن التوجه " محق سليم" أو بـ" البوابون" واملالحظ أنه سواء تعلق األمر مبسرحية 
يف مسرحيته  كاتب ياسينوتأيت يف هذا السياق أيضا أعمال اتمع نتهجه ياالشرتاكي الذي كان 

اث والشخصيات وتتفاعل مع الرجل ذو النعل املطاطي، اليت تستعرض صراع دراميا تتداخل فيه األحد
بعضها البعض، يف موضوع عام هو الثورة الفيتنامية غري أن هناك مواضيع أخرى فرعية ومتشعبة متس 

مجلة من الشخصيات واألحداث التارخيية  كاتب ياسينالدميقراطية واالشرتاكية أيضا، حيث يستعرض 
، "جياب إىل ألكسندر، إىل كاريري" االت منالبارزة اليت شهدا منطقة اهلند الصينية، فنجد أمساء جنر 

عالوة على املزيد من الشخصيات " تشان كاي تشيك إىل هوشي مينه إىل ماو تسي تونغ" والقادة من
كان   كاتب ياسينفصول املسرحية، يتبني أن   األخرى من جنود ونساء، وخالل احلوارات الكثرية عرب

 لكنيوظف أفكارا تقدمية عرب مجل قصرية متيل فيها اللغة إىل الشفافية أحيانا والغموض أحيانا أخرى، و 
دعوته إىل التحرر من االستعمار والعبودية كانت جد جلية، كما أن دفاعه عن املرأة وإعطاءها مكانة 

  .2اجتماعية الئقة كان أيضا واضحا

يف املسرحية كالدميقراطية واحلرية واإلصالح الزراعي يف سياق  كاتب أيضا لعدة قضايا أخرىالتعرض 
تناوله للثورة الفيتنامية، حيث ال يكتفي باستعراض ماضي القضية وصراع القوى الرأمسالية على منطقة 
اهلند الصينية، بل يستعرض حىت حاضر هذه القضية، وتبين الشعب الفيتنامي لكفاحه من أجل بناء 

  .ة ال مكان فيها لالستغالل والظلم االجتماعيدولة فيتنامية قوي

من " دائرة الطباشري القوقازية"أما املسرحية الثانية اليت تناولت اإلصالح الزراعي والثورة الزراعية فهي 
، الحاج عمرأخرجها و  م1970-1969اليت عرضها املسرح الوطين يف موسم عام  برتولد بريختأعمال 

  .الزراعية األرض واإلصالح واليت تناول فيها موضوع ملكي

ن جمموعة من الفالحني  بأالعرض الذي قدمته فرقة املسرح الوطين اجلزائري  مخلوف بوكروحويروي 
كانوا جيلسون على شكل نصف دائرة يف مقدمة اخلشبة يتوسطهم موفد جلنة البناء والتعمري وخالل 

                                                 
1 - ALGERIE – ACTUALITE:N° 963 – du 03 au 09/02/1983.. P28 ، 29. 
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أن خالفا قائما بني جمموعتني يف مجعية التعاون الزراعي بسبب  -للمتفرج -احلوار الدائر بينهم يبدو
قطعة أرض إحدامها تريد إتباع أساليب زراعية حديثة واألخرى متمسكة باألساليب القدمية، حيث تطرح 

ذا النزاع؟ احلق؟ وعلى أي مبدأ ميكن الفصل يف ه صاحبهذه القضية أسئلة عديدة وهامة حول 
دائرة " وعندما يسوى املشكل، يقرتح الطرفان على الفرقة اليت ستزورمها أن تعرض عليهما مسرحية

حيث ينسحب الفالحون وتدب احلياة يف املشاهد اخللفية اليت ظهرت يف البداية أا " الطباشري القوقازية
، هو عبارة عن مشاهد اهن ما يرو بأ شاهدصامتة، وال عالقة هلا مبا جيري على املسرح، إذا توحي للم

متثيلية  وأحداث جيسدها ممثلون على الركح، ويف اجلهة األخرى يشرع الراوي يف سرد القصة ويعلق بني 
كل هذه العناصر تؤكد طريقة برخيت املسرحية املبنية على حتطيم اجلدار   ،اآلخر على أحداثهاو  احلني

  .الرابع أي القضاء على اغرتاب املتفرج

الفصل األول من املسرحية بظهور زوجة حاكم إقليم وطفلها الرضيع مع جمموعة من األعوان،  يبدأ
من األطباء واملربني يف طريقهم إىل الكنيسة لتأدية املناسك الدينية ألن اليوم هو يوم عيد، لكن احلاكم 

طريق تدبري مؤامرة يبدو قلقا ومتشائما بسبب احلرب القائمة مع الفرس اليت تنتهي بانتصار العدو عن 
اعتقال احلاكم، ورب احلاشية وكل من يف القصر، أما زوجة احلاكم فتتأخر يف هروا ألا تصر أن 
حتمل معها مالبسها وحليها رغم اقرتاب اخلطر، حيث تبدو حائرة بني األشياء اليت سترتكها واليت 

مث مبدامهة العدو للمكان، تفر يف  ستحملها، وتنشغل ذه املشكلة إىل أن توشك على نسيان طفلها،
  .1النهاية تاركة ابنها، فتعثر اخلادمة عليه ورب به بعيدا عن اخلطر

يعلو صوت الراوي معلقا على ما قدم وشارحا املشاعر واألحاسيس اإلنسانية اليت حتملها بعدها 
املادية، ويف الوقت الذي اخلادمة، وهي تبذل كل ما يف وسعها لرتبية ورعاية الطفل، رغم تدهور حالتها 

من اللبان أن يبيعها حليبا لتطعم الطفل اجلائع، يطلب منها مثنا باهظا، " جروشا" تطلب فيه اخلادمة
لكنها تدفعه رغم حاجتها املاسة إىل النقود، وتضطر بسببه إىل التخلي عن حبها ووعدها الذي قطعته 

وحيدث أن يعثر جنود ... إليه الطفل على نفسها حلارس القصر، حيث تتزوج من فالح كي تنسب
  .والطفل فيأخذومها ويعيدومها إىل مقر احلاكم لينظر يف أمرمها" جروشا"احلاكم على 

الذي يصل إىل منصب  "أزاداك" حول شخصية رئيسية هي شخصية القاضي فيدور الفصل الثاين
ماكرة، فنراه يوظف كل دهائه أزاداك شخصية خبيثة و  القاضي العام يف احلكومة اجلديدة غري الشرعية،

                                                 
1 - Kateb Yacine، l'homme aux sandalles de caoutchouc ، Ed. le seuil، Paris، 1970، p86. 
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وذكائه يف كسب األموال من األطراف املتنازعة اليت تعرض عليه، وعند عودة احلكومة الشرعية حلكم 
قاضيا وتعرض عليه زوجة احلاكم قضية اسرتجاع طفلها، وحلسم " أزاداك" البالد يصدر أمر بإبقاء

يضع يف وسطها الطفل، ويقضي بأن يكون  األمر، يرسم القاضي بالطباشري دائرة على أرضية احملكمة
الطفل ملن ينتزعه بالقوة من داخل الدائرة، وهكذا تفوز اخلادمة بالطفل يف ختام العرض، حيث ترتابط 
األحداث وتنبثق عنها اإلجابات اليت كانت مطروحة يف بداية املسرحية حول القاعدة اليت ميكن أن يلجأ 

فال ملن تتوفر فيهن صفات األمومة، والعربات ملن حيسن قيادا إليها التحقيق العدالة وهي أن األط
  1.واألرض ملن خيدمها

ظهورها  طرح تطبيق الثورة الزراعية يف اجلزائر قبل  اجلزائري يف هذه الفرتة قد ويتبني مما ورد أن املسرح
يها االشرتاكية كلها كانت يف فرتة تشهد ف  وضوعات، ولعل هذه املكنمط اقتصادي تبنته اجلزائر وقتذاك

توسعا، وبالتايل فقد كان املسرح اجلزائري ال يعرب فقط عن القضايا االجتماعية الداخلية بل حىت عن 
  .القضايا ذات العالقة باحمليط اخلارجي لوطننا كقضايا التحرر وبنا االشرتاكية يف العامل
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1972و 1963جدول بقائمة عناوين المسرحيات التي قدمها المسرح الوطني في ما بين 
1   

  عرضها  خمرجها  مقتبسها  مؤلفها   عنوان املسرحية

  1963  مصطفى كاتب  -   عبد احلليم رايس  أبناء القصبة
  1963  الرمحان كاكي/ ولد ع  -   الرمحان كاكي / ولد ع  إفريقيا قبل سنة واحدة

  1963  مصطفى كاتب  مصطفى قزدريل  كاليدون   احلياة حلم
  1963  مصطفى كاتب  بلحلفاوي. م  موليري   دون جووان

  1963  اهلامشي نورالدين  -   بريتولد برخيت  بنادق األم كرار
  1963  مصطفى كاتب   بلحلفاوي. م  بري تولد برخيت  القاعدة واالستثناء

  1964  مصطفى كاتب  -   )رويشد(أمحد عياد   حسان طريو
  1964  احلاج عمر  -   عبد القادر السافري  رغم أنفه ممثل

  1964  مصطفى كاتب  -   آسيا جبار  امحرار الفجر
  1964  عبد احلليم رايس  -   عبد احلليم رايس  العهد

  1965  حبيب رضا        -   باشطارزي  ما ينفع غري الصح
  1965  عالل احملب  مصطفى كاتب   وليام شكسبري  املرأة املتمردة

  1965  عالل احملب  باشطارزي. م  نور الدين بن حممود  سالك الواحلني
  1966  عبد القادر علولة  حممد الصغري  توفيق احلاكم  السلطان احلائر
  1966  الرمحان كاكي/ ولد ع  -   عبد القادر السافري  غرفتني ومطبخ

  1966  عبد القادر علولة  -   )رويشد(أمحد عياد   الغولة
  1966  عبدالسالم وع، رابح.ع  حممد فراح  إميانويل روبلس  املنصورة

  1966  الرمحان كاكي/ ولد ع  الرمحان كاكي/ ولد ع  كارلوس كوزي  ديوان القراقوز
  1966  احلاج عمر  الصاحل روابح. م  بروالن. ت  الكالب
  1966  مصطفى كاتب  أمحد رضا حوحو  فيكتور هيغو  عنبسة

  1966  عالل احملب  مصطفى كاتب  أوكيزي. س  ورود محراء يل
  1966  الرمحان كاكي/ ولد ع  مصطفى كاتب  الرمحان كاكي/ ولد ع  والصاحلني القراب

  1967  مصطفى كاتب  مصطفى كاتب  عبد الرمحان رايس  اخلالدون
  1967  عالل احملب  -   حممد التوري   سي قدور املشحاح
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  1967  بوقالن - ج  -   مولود معمري  الريح
  1967  كاكي  الرمحان. ع.ولد  -   الرمحان كاكي. ع.ولد  كل واحد وحكمه

  1967  عبد القادر علولة  عبد القادر علولة  شوشي سان  سكك الذهب 
  1968  مصطفى قزدريل  الدين باشطارزي.م  موليري  سليمان اللوك

  1968  الرمحان كاكي. ع.ولد  -   الرمحان كاكي. ع.ولد  الشيوخ
  1968  مصطفى كاتب  -   كاتب ياسني  اجلثة املطوقة

  1968  مصطفى كاتب  -   )رويشد(أمحد عياد  البوابون
  1969  احلاج عمر  حمبوب اسطنبويل  بري تولد برخيت  دائرةالطباشريالقوقازية

  1969  عالل احملب  حممد بن قطاف  ناظم حكمت  إبليس األعور
  1969  عالل احملب  مصطفى كاتب  علي سامل  أنتاللي قتلت الوحش

  1969  عبد القادر علولة  عبد القادر علولة   نيكوالي غوغل  محق سامل
  1969  عبد اهللا ورياشي  عبد اهللا ورياشي  نسكوالي غوغل  يا األخ راك متسلل
  1970  مصطفى كاتب  عبد اهللا ورياشي  كاتب ياسني  رجلذوالنعل املطاطي

  1971  حممد سليم رياض  حممد بن قطاف  دياب. حممود  باب املفتوح

  

أثر الصراع السياسي الذي شهدته اجلزائر يف مرحلة ما بعد االستقالل يف كثري من املبدعني 
الفرقة املسرحية انتماءام الفردية لبعض األطياف السياسية ما  أعضاءاملسرحيني، حيث اظهر بعض 

دودي سرّع يف تشتت فعالية احلركة املسرحية يف اجلزائر، كما دخل جمال التأليف املسرحي بعض حم
املستوى التعليمي ما أثر سلبا على املستوى السائد، كما انعزل املسرحيون اجلزائريون عن اجلديد املسرحي 

طغت احملاوالت الفردية مع ما يشوا من نقص يف املستوى التنظريي، إال أن هذا ال جيعلنا و  يف العامل
  .استشرافيةو  ننفي اجتهاد املسرح يف طرق موضوعات جديدة

من خالل اجلدول أن املسرح اجلزائري قدم عشرين مسرحية جزائرية، ومثانية عشر مسرحية يبدو 
وليام شكسبير، موليير، بيرتولد : مقتبسة من أعمال كبار األدباء واملسرحيني العامليني من أمثال

وغريهم، كما اقتبس أيضا عن أعمال بعض  بريخت، إيمانوال روبلس، غوغل، فيكتور هيغو
  .توفيق احلكيم، علي سامل وناظم حكمت: العرب من أمثالاملسرحيني 
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خالل احلقبة االستعمارية مثل، أبناء  اواملالحظ أيضا يف اجلدول أن ربع املسرحيات قد سبق عرضه
عزالدين سالك الواحلني لـ " ر،مولييدون جووان لـ  "عبد الحليم رايس،القصبة، العهد، واخلالدون لـ 

أحمد اليت اقتبسها املرحوم األديب فيكتور هيغو  ، عنبسة لـروبلس إيمانويل: ، املنصورة لـبن محمود

، وأخريا سليمان اللوك اليت مولييرعن  محمد التوري، سي قدور املشحاح اليت اقتبسها رضا حوحو
  .أيضا مولييرعن  باشطارزياقتبسها 

فيكون املسرح الوطين اجلزائري قد قدم أول مرة تسعة وعشرون مسرحية، كما عرضت أعمال أخرى 
عام  لـ رويشد" آه يا حسان" و م1971ضمن املسرح اجلامعي عام " حممد خذ حقيبتك:" نذكر منها

  .م1972

رحيا أما املالحظة اليت جيب التوقف عندها أيضا، فهي أن هذا املسرح يقتبس أول مرة عمال مس
، العضو يف األكادميية آسيا جبارة جزائرية، أال وهي األدبية أعن أول امر " احمرار الفجر" وهو

 .وبالتايل فإن هذه البادرة تعترب األوىل يف تاريخ الفن الرابع باجلزائر، 1الفرنسية

عبد الحليم عموما فإن املسرح اجلزائري تناول يف هذه املرحلة قضايا الثورة التحريرية ضمن أعمال    

" وكذا قضايا الوسط الفين يف" غرفتين ومطبخ"، وقضايا اجتماعية يف "حسن طيرو"يف  رايس ورويشد
، عالوة على قضايا أخرى عبد القادر علولةلـ " محق سليم" ويف عبد القادر السافريلـ " ممثل رغم أنفه

  .إلنسان بصفة عامةعاملية كاالشرتاكية والدميقراطية وكذا العنصرية وما يتعلق بتحرر ا

يف وهران، عاصمة الغرب اجلزائري حتت  مسرحي فرع إىل ملسرح الوطين اجلزائري بالعاصمةتفرّع ا 
" وأفريقيا قبل واحد" سنة 132" مسرحيتيه 1963الذي قدم فيه عام  ولد عبد الرحمان كاكيمسؤولية 

إىل جانب عروض أخرى قدمتها فرقة املسرح الوطين اجلزائري وفرق أجنبية كانت تزور اجلزائر من حني 
  .آلخر

أيضا الذي أسس به فرقة " كاكي  "انطالقة جديدة له على يد م1969-14968سجل يف موسم 
اللتني " ديوان القراقوز" وحكمه مث مسرحية جهوية تابعة له، أعاد بواسطتها عرض مسرحيتيه كل واحد

، كما قدم هذا املسرح من جهة أخرى مسرحيتني للكاتب واملخرج اجلزائري م1966أنتجهما عام 
  .1970عام " اخلبزة" مث  1969عام  اليت عرضها" العلق:" ومها عبد القادر علولةاملعروف 

                                                 

  .189أمحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص : ينظر  - 1
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  ، 1ن العروضوقد حظيتا بإعجاب مجهور ذلك الوقت حيث أقيمت هلما العديد م 

الذي عينته إدارة املسرح الوطين  الدين بوخاتم نورمث أصبح مسرح وهران بعد ذلك حتت مسؤولية 
من تأليف " إدي واال خلي:" اجلزائري يف العاصمة، حيث قام بإنتاج مسرحيتني جديدتني ومها

سالل محمد وإخراج  محمد آدرارمن تأليف " األخماخ" و نورالدين بوخاتموإخراج  حجوطي بوعالم

، ونظرا لعدم توفر امليزانية اخلاصة مبسرح وهران، مل حتظ املسرحيتان بالعديد من الدين بوخاتم ونور
  .2العروض، إذ مل تستطع فرقة املسرح القيام جبولة عرب أحناء الوطن

" سنة 132"تطرح املسرحيات املذكورة مواضيع تتعلق بالكفاح ضد االستعمار كما هو احلال يف    
، اللتني تطرحان الصراع ضد اهليمنة األجنبية سواء يف ما يتعلق باجلزائر أو "إفريقيا قبل واحد" و

كل واحد " مث الزواج القسري يف " القراب والصالحين:" بإفريقيا، ومواضيع ذات طابع اجتماعي يف

ج من ثالث نساء وله اليت حتكي أسطورة فتاة يرغمها والدها على الزواج من شيخ عجوز متزو " وحكمه
" الخبزة" و" العلق" ، أما3ولدا فتنتحر ليلة زفافها غري أن األرواح تنقذها وميوت الزوج اثين عشرة

اليت حتكي " األمخاخ " عدا" ادي واال خلي"فكلتامها تطرح مهوم ومشاكل اتمع اجلزائري متاما مثل
  .قضية النضال الفلسطيين

  )م1982 – 1972(المسرح الجزائري  إعادة تنظيممرحلة /د

وقد  تنظيم املسرح الوطين باعتباره مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري،شهدت هذه املرحلة إعادة 
أسهم هذا القرار السياسي االرجتايل الذي ينعدم لرؤية ثقافية سليمة يف ركود احلركة املسرحية يف اجلزائر 

صفة  إضفاءجلهوية أو إلغائها يتم باقرتاح وزاري، مع املسارح ا إنشاءبشكل بارز، حىت أصبح قرار 
  .4التجارية على هذه املسارح

إحداث عدد أدىن من مؤلفات مسرحية كما اُستحدثت سبال جديدة يف تسيري الفعل املسرحي ب
إثراء جمموعاا بإحداث مؤلفات مسرحية ملؤلفني أجانب ، و ملؤلفني جزائريني حسب ختطيط سنوي

إثراء املواهب وتشجيع الفن الدرامي اجلزائري يف  ، معسرح العاملي الكالسيكي والعصريينتمون إىل امل
                                                 

  .479علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، ص : ينظر - 1
  .29، 28ص  20/01/1978ليوم  910عدد : جملة ااهد األسبوعي - 2
  .44ص  ،خملوف بوكروح ، مالمح املسرح اجلزائري - 3
  .47، ص1995اجلزائر  ،منشورات التبيني،عاما مهام وأعباء  30املسرح اجلزائري  ،خملوف بوكروح - 4
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استقبال ، أو استقبال التشكيالت الفنية الوطنية واجلهوية وتنظيم عروضهاحماولة و  ،الدائرة املخصصة له
  .1الفرق األجنبية لفن الدراما يف نطاق الربامج احملددة من قبل وزارة األنباء

ودون اخلوض يف اجلوانب القانونية، يتضح لنا أن هذه املسارح ستشهد صعوبات باعتبارها مؤسسات 
عمومية ذات طابع صناعي وجتاري دون األخذ بعني االعتبار حداثة نشأا وافتقارها للتجربة، 

جاء قرار  م1972ويف نوفمرب من عام ، والتسويق اإلنتاجواإلطارات والوسائل املادية الالزمة خلوض غمار 
  .إنشاء مسارح جهوية يف كل من قسنطينة، عنابة، وهران وسيدي بلعباس املسرح الوطين ليتم المركزية

من االنعكاسات السلبية اليت جنمت عن تطبيق قرار الالمركزية على املسرح، تشتيت قدراته إّن 
محي الدين (بالعاصمة البشرية واملادية بتوزيعها على املسارح اخلمسة، حيث ان املسرح الوطين 

عمل على مد املسارح اجلهوية األربعة باإلطارات والوسائل املادية اليت كان ميتلكها لتمكينها ) باشطارزي
من القيام بنشاطها مما أضعف جهده ومردوده وجعل املسارح احلديثة النشأة تتخبط هي األخرى يف 

  .العديد من املشاكل حلداثة جتربتها

باجلزائر " سابقا األوبرابقاعة "املوجود  محي الدين باشطارزي اجلزائري أصبح املسرح الوطين
وهي فرتة اتسمت ، 1975إىل غاية  1972من سنة  عبد القادر علولةالعاصمة، حتت إدارة املرحوم 

سالك "، "بوحدبة: "مت تقدميها يف فرتات خمتلفة مثلحيث سابقة ال ملسرحياتبإعادة عرض ا

فز ااحلسابقة الذكر وغياب لصعوبات قد كان هذا نتيجة طبيعية لو  ،وغريها" الفتوحباب "، "الواحلين
للفنان حيث شهد املسرح اجلزائري يف هذه السنوات فتورا عاما، وقراءة سريعة لبعض النصوص املتعلقة 

ق فن، الذي يعّد حببقطاع الثقافة واملسرح يف اجلزائر كفيلة بأن تقدم صورة واضحة عن مكانة هذا ال
  .وسيلة غاية يف اهلمية لرتميم وعي الشعوب

أن املسرح أدرج ضمن املديرية الفرعية للتنشيط اليت حددت مهمتها بتشجيع  بوكروح مخلوفرى ي
المركزية النشاط الثقايف يف البالد واملتمثلة يف نشاط املؤسسات الثقافية التابعة لوزارة اإلعالم والثقافة 

هلذا وأمام هذه العوائق والصعوبات، عرف املسرح ، ة واألخبار واملسارحفلثقادور الثقافة، مراكز ا: منها
  .2ضعفا وركودا يف هذه املرحلة

                                                 

  .47املرجع نفسه، ص - 1
  . 38عاما مهام وأعباء ، ص 30املسرح اجلزائري : خملوف بوكروح - 2
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بعد  برويشداملعروف  "أحمد عياد"عودة  الفرتةيف هذه املسرح الوطين وبالرغم من ذلك،  فقد شهد 
وقتذاك يف عاجلت ظاهرة البريوقراطية اليت استفحلت ) آه يا حسان(سنوات مبسرحية  سبعغياب دام 

  .اجلزائر

يعيشه الشعب اجلزائري حيث طرح من خالل شخصه كفنان  امرير  اتناول واقعيل "رويشد" عاد إذن 
قدير، قصة معاناة حسان، سائق السيارة األجرة الذي ينتقل إىل املستشفى حبثا عن فرص للعمل، 

ريقه يوقفه رجال الشرطة الذين يطلبون منه طويف  ،فيحمل امرأة عجوزا مريضة لكي يوصلها إىل بيتها
رخصة السياقة، ولشدة ارتباك حسان أمام هذا املوقف يكتشف هؤالء أن املرأة ميتة، مما يزيد يف ارتباكه 

ها لدى حسان، جتربه على وحريته، وهنا تطلب منه الشرطة تقدمي رخصة ثانية حلمل املوتى، ولعدم وجود
إعادا إىل املستشفى، وخالل عودته إىل هناك يصطدم مرة أخرى بالبريوقراطية، فيقرر يف النهاية محلها 

  1.إىل بيتها ودفنها على نفقته اخلاصة

ىل فيلم نال إ رويشدهذه املسرحية اليت ميزت تلك الفرتة، حتولت كما هي العادة يف كثري من أعمال 
، "هروب حسان طيرو"و" البوابون"و" حسان طيرو"هور متاما، مثلما هو احلال بالنسبة إعجاب اجلم

بيردمان "عن مسرحية " تخطي راسي"ن مسرحية الدي الهاشمي نور، اقتبس م1978 عامويف 

تعاجل موضوع حياد سويسرا فيما يتعلق بقضية انتشار إذ  ،2"فريش ماكس"للسويسري " والمحروقين
أكثر عاملية من خالل الربجوازية  اخالل احلرب العاملية الثانية، وقد حاول إعطاءها بعد الفاشية يف أوربا

  3.على الدول النامية الرأمساليةوتعاظم نفوذها وسيطرة 

غري أا مل تلق  ،رغم كون املسرحية تتعامل ظاهريا مع أفق ضيق وهو محاية مصاحل الربجوازية الصغرية
  .ر السياسي وبعدها عن مهوم اجلماهري وجمريات حياا ومعاناا اليوميةصدى واسعا القرتاا من الفك

لـولد عبد الرحمن  ) القراب والصالحين(أعاد املسرح الوطين عرض مسرحيةوخالل العام نفسه 

وأمام قلة اإلنتاج واحنصار  ،جهة نظر نقدية خاصةو ، تناول من خالهلا املوروث الثقايف من كاكي
ل األدبية العاملية، أصبح هذا املسرح جيرت األعمال السابقة ويعقد املهرجانات االقتباس من األعما

                                                 

  .165الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري، ص  نور - 1
تبقـى و  ،1976الدين عمرون يف كتابه املسار املسـرحي اجلزائـري بعـام  التارخيي هلذه املسرحية إذ  حّدده نوروجدت تضاربا يف التحديد  - 2

  .هذا حىت على مستوى التحديد الزمينو  هذه واحدة من صعوبات البحث يف املسرح اجلزائري غذ هناك رؤى خمتلفة
  .24، ص1978ماي26، 928جملة ااهد األسبوعي، عدد- 3
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مث "الذي يقتبس أعماال غربية " كاكي"هذا ما مييز أكثر أعمال و  ،املسرحية لتنشيط احلياة الثقافية 
القصص الشعبية ملسرحياته أصبح و  ذه الطريقة، طريقة اعتماد األشكالو  يصوغها بلغة شعبية خفيفة
  .1"أحد الفنانني البارزين يف املسرح اجلزائري كاكي ولد عبد الرحمان

إىل املستوى املطلوب على  قَ اليت مل ترْ ) فرسوسة والملك(ومن األعمال اليت قدمها هذا املسرح 
املصري  للكاتب) العفاريت الزرق(عن  محمد قطافاليت اقتبسها ) عفريت وهفوة(عكس مسرحية 

معناها أن العفاريت الزرق نفسها تعجز عن هذا الفعل  ،2رالمرحوم الحاج عموأخرجها  عالي سالم
الذي وهو خنق وقتل املواهب الفنية لدى الفنان، فاملسرحية تتناول إذا تدهور الفنان وفساد الذوق 

مث تصبح كل الطرق اليت  عندما يصبح جمرد سلعة تباع يف األسواق ويقصد من ورائها الربح ال غري، ومن
حتقق الربح عند أصحاب القطاع اخلاص وأصحاب رأس املال مشروعة خاصة منهم الذين يهدفون إىل 

  .الربح السريع على حساب الفن والثقافة الرفيعة

مبصر، تروي قصة  1965األوىل يف مسابقة املسرح الكوميدي لعام  ةاملسرحية باجلائز فازت هذه 
بسيطة إىل حد كبري، حيث اختار الكاتب لطرح موضوعه أسطورة سندريال، لكن مع عكس األدوار 

وتصبح املعجزة ) عطية(والتصرف يف أحداثها، فأصبح بطلها شابا من أسرة تم بالفن والتجارة امسه 
عهد الفنون اجلميلة، يفوز اليت يعجز عن إحداثها العفاريت الزرق أنفسهم، يف جعل عطية، الطالب مب

  .ببطولة فيلم وينجح يف حياته الفنية إلخالصه للفن السليم

ب مسري املمثل النجم وبرهم كاتب السيناريوهات املعروف، وإذ كان األ: عطية مع أخويه ألبيه يعيش
فيها فإن ابنيه مربوك نفسه ممثال ومل يفز يف حياته الفنية الطويلة سوى بدور البواب يف األفالم اليت شارك 

مسري وبرهم يعتربان نفسيهما ناجحني، فاألول جنم والثاين كاتب، ولكن أي كاتب ؟ وأي جنم؟ فبالنسبة 
بل حىت بالتمسح والتملق للمخرجني  طنابلسمري فإن األمر ينحصر يف املظاهر وحسن الكالم واال

واجلمهور ويلخص األب رأيه يف  واملنتجني، أما بالنسبة لربهم ال تعدو أن تكون مسألة خربة بالسوق
ابنيه املمثل والكاتب، ألن عملهما هو مسألة جتارة، ويعرتف الولدان بذلك معتربين أن الفن إذا مل 
جيلب أمواال فال جدوى منه، مث حياوالن التأثري على أخيهما عطية غري أن األب يتدخل لرتك عطية 

أمر مهم يف احلياة وتتواصل  الشهادةالتكوين و  وشأنه ألنه فنان حقيقي، والبد أن يبقى كذلك، ألن

                                                 

  .475الراعي، املسرح يف الوطن العريب، ص  علي  - 1
  .178الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  نور: ينظر - 2
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هذا وفق مضمون عمل الكاتب 1.األحداث إىل أن ينتصر عطية يف النهاية بتقدميه فنا حقيقيا وخالصا
  .علي سالم

طرح فيها الرؤية " عفريت وهفوة"فقد جعل عنوان املسرحية بالعامية اجلزائرية  محمد بن قطافأما 
وهو شعار رفع يف مرحلة من املراحل اليت عاشتها ". ب يف املكان املناسبالرجل املناس"قضية نفسها 

اليت عرضت " يا ستار وارفع الستار"اجلزائر، ويعود بن قطاف يف هذه املرحلة بعمل آخر وهو مسرحية 
  .إخراجهو  من تأليفه م1982يف شهر مارس من عام 

تطرح قضية الثقافة يف اجلزائر وخاصة منها املسرحية، حيث تتعرض بالنقد للمشاكل اليت يعيشها 
من نوع األعمال املسرحية اليت تقول  قطاف محمد بنفمسرحية : "ابن عامر يقولقطاع الفن والثقافة، 

القا من ما تريد قوله وتنتهي، إا ليست مسرحية فكر وأفكار، ترتك الباب مفتوحا للنقاش انط
  .2"التأويالت املختلفة اليت تنجر عنها واليت تكون عنصر ثراء وتأثري

تطرح " يا ستار وارفع الستار"ومهما كانت املسرحية دفاعا عن املسرح أو نقدا له أو االثنني معا، فإن 
الثقافية العامة غياب املشروع الثقايف يف إطار السياسة إدارية و قضية ل، كما تتعرض 3موضوع الثقافة برمته

رماس، صونيا ساحل، عز الدين : املمثلون أدوراهم بنجاح كبري وخاصة منهم الرباعي أدىوقد  ،للبلد

  .املسرحي اإلخراجأثبتوا القضية قوال وفعال مع كل متطلبات  الذين والحاج الشريف، مجوبي

ية الثقافية والفنية يف سابقة الذكر، تشرتكان يف نقد الوضع بن قطاف يتواجلدير بالذكر أن مسرحي
إما جتتمعان يف نقطة واحدة، وهي معاجلة امليدان الفين، فإذا كانت األوىل "اجلزائر حيث يقول كاتبهما 

ب يف املكان املناسب، فإن الثانية تتعرض لواقع يومي مرير يف امليدان الثقايف ستعاجل مبدأ الرجل املنا
هلدف منها هو إظهار الفوضى اليت تكتنف الساحة الثقافية مهوم ومشاكل الفنان، وا: بصورة عامة وهو

  4.وانعكاسها السليب على الوسط الفين

                                                 

  .26، ص1977ديسمرب  23، يوم  906جملة ااهد األسبوعي، عدد  - 1
  .52،53، ص 1982مارس  19ليوم  1128عدد : جملة ااهد األسبوعي - 2
  .52،53نفسه، ص  - 3
  .48، ص1982، فيفري215طاف، جملة اجليش،عدد أمحد بن ق - 4
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، مل يسجل املسرح الوطين اجلزائري قفزة نوعية حيث أعاد عرض مسرحية م1986وحىت اية عام 
 Nikolaiلـنيكوالي غوغول  Le Revizorمن  عبد اهللا ورياشياليت اقتبسها  1"يا األخ راك متسلل"

Gogol يوميات جمنون"اليت اقتبسها علولة من ،2"محق سليم"و "Le journal d'un fou لـغوغول 
  .أيضا

 .أما فيما عدا ذلك، فقد عاش هذا املسرح ظروفا صعبة يف هذه املرحلة اليت اتسمت بالركود

                                                 

 .178نورالدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري، ص  -1
  .178املرجع نفسه، ص  -2

  عرضها  خمرجها  مؤلفها أو مقتبسها  عنوان املسرحية  الرقم
  1973  التويري حممد  حممد التويري  بوحدبة  1
  1973  عالل احملب  حممد التويري  سالك الواحلني  2
  1974  مالك بوقرموح  زوهري بوزرار  العاقرة  3
  1974  سليم رياض  دياب وبن قطاف. م  باب الفتوح  4
  1977  ع الرمحن كاكي.و  ولد عبد الرمحن كاكي  بين كلبون  5
  1977  -  عبد الرمحن اجلياليل  املولد  6
  1978  )رويشد(عيادأمحد   )رويشد(عياد أمحد   آه يا حسان  7
  1978  احلاج اعمر  اقتبسها من بريون ديلو  هيقالت وأنا قلت  8
  1978  اهلامشي نور الدين  ماكس فريش  ختطي راسي  9

  1978  مصطفى قزدريل  حممد فصلة  فرسوسة وامللك  10
  1978  زياين شريف عياد  اقتباس سليمان العايب  بونوار وشركاؤه  11
اقتباس بن قطاف من علي   عفريت وهفوة  12

  سليم
  1978  حممد بن قطاف

  1980  زياين شريف عياد  بن قطاف مايكو فيسكي  احلمامات  13
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  1م1982–1973المسرح الوطني بين  عرضهاي عناوين المسرحيات الت جدول

  )م2007- 1972( المسارح الجهوية تطور النص المسرحي ضمن   -7

  :مسرح قسنطينة الجهوي) أ

وخالل هذه الفرتة  ،1972مسرح قسنطينة اجلهوي على إثر تطبيق ال مركزية املسرح عام  ئنشأُ 
قدمت الفرقتان عملني  اشتغل هذا املسرح مبعية مسرح عنابة فتشكلت نواة واحدة لفرقتني مسرحيتني،

، 1974عام  الدين الهاشمي نور، اليت اقتبسها "بان جونسون" لـ" الطمع يفسد الطبع" فقط ومها
 قدمت 1975ويف عام ، سلبية بطريقة فكاهية أال وهي ظاهرة الطمع اجتماعيةوانتقدت ظاهرة 

، واليت مل خترج هي سيد أحمد أقوميوإخراج محمد بن قطاف من تأليف " حسناء وحسان" مسرحية
  .2تنمية اجلانب اخلالقيو  االجتماعي النقد األخرى عن إطار

من بعض الصعوبات اإلدارية،  1975عن مسرح عنابة عام  بعد انفصاله مسرح قسنطينة عاىن
من تأليف وإخراج مجاعيني وطرحت قضية " هذا جييب هذا"أول مسرحية ناجحة له وهي  وقدمت

السكن واهلجرة الريفية حنو املدن عالوة على االكتظاظ السكاين ومسبباته يف التجمعات السكنية 
وقد لقيت هذه املسرحية صدى واسعا يف أوساط اجلمهور نظرا ملوضوعها االجتماعي وأسلوب ، الكربى

                                                 

  .178، ص اجلزائريالدين عمرون، املسار املسرحي  نور: ينظر - 1
  .189عبد امللك مرتاض، فنون النثر يف اجلزائر، ص :ينظر - 2

لـ " املهرج"زياين وجمويب من   جحا والناس  14
  "حممد املاغوط"

  1980  زياين شريف عياد

  1981  -  -  زعيط، معيط  15
  1982  بن قطافحممد   حممد بن قطاف  الستار ياستاروارفع  16
  1982  عبد اهللا ورياشي  نيكوالي غوغول  يا االخ راك متسلل  17
  1982  سليمان بن عيسى  سليمان بن عيسى  بابور غرق  18
  1982  سليمان بن عيسى  سليمان بن عيسى  باوعالم زيد القدام  19
  1982  عبد القادر علولة  غوغول  محق سليم  20
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عام " ريح السمار" كما فتحت آفاقا أمام الفرقة اليت أنتجت بعد ذلك مسرحية  ، تها الفكاهيمعاجل
  .اتمعمن إنتاج مجاعي، عاجلت ظاهرة السمسرة يف السوق السوداء ومدى انعكاساا على  م1977

بتداء اشّكل االقتباس ظاهرة نصية متيزت ا معظم األعمال املسرحية باملسرح اجلهوي لقسنطينة، ف
" مسرحيةعالوة وهبي حتول املسرح اجلهوي لقسنطينة إىل مرحلة االقتباس حيث اقتبس  1980من عام 

اجلمهور  لدىالواسع  قبولمل حتظ باللكنها ، عصام محفوظمن مسرحية للدكتور " اللي يفوت ما ميوت
ذا الثنائي اقتبس ، ههالل عنترو عبد الحميد حباطيلبعدها عن الواقع، رغم التمثيل اجليد لكل من 

 -عن بستان اليزا" بدر البدور" والثانية بعنوان" القانون والناس" بدوره مسرحيتني، األوىل بعنوان
  .1"فريديريكو غارسيا لوركا" لألديب اإلسباين املعروف

، " ريح السمار" عادت جتربة اإلنتاج اجلماعي إىل الظهور من جديد، وهذا من خالل مسرحية كما
حيث تعرضت  األحياء الشعبية،بت مجلة من املشاكل املعيشة تناولاليت " ناس الحومة" مسرحيةو 

ع مث السكن والصحة فالطب ااين والنقل وكل ما ميس حياة ر ايف الشو  االنفالت األخالقيللشباب و 
ت تعدد املوضوعاإال أن السطحية غلبت على املسرحية من حيث الطرح واملعاجلة نتيجة  ،الناس اليومية

، واملالحظ أن هذه األعمال، جيمعها عنصر مشرتك أال وهو تناوهلا للمشاكل يف النص الواحد
  .االجتماعية ذات الصلة الوثيقة حبياة ومهوم املواطن اليومية

الحال ما " مسرحيةما نقرأه يف  أخرى متنوعة منها  ضوعاتإىل مو  املسرحية لقسنطينة انتقلت الفرقة

يري االشرتاكي للمؤسسات والتغيريات اليت أحدثها يف عامل الشغل وحياة العمال، اليت تناولت التس" يدوم
، بامتياز، فكانت هذه املسرحية اجتماعية سياسية املدنسكان الريف من فالحني إىل  نزوحعالوة على 

وهي مسرحية تارخيية عاجلت كفاح الشعب اجلزائري يف الفرتة " الرفض" مسرحيةمت دّ قُ  1982 عامويف 
  .، وهي قراءة نقدية جديدة لتاريخ اجلزائر يف احلقبة االستعمارية املظلمة1932- 1927لواقعة ما بني ا

كلما اشتدت عليه احملن فهو مرآة   إليهسيبقى منهال دائما لإلبداع اإلنساين، يلجأ و  و قد كان التاريخ
 استنهاض اهلممو  األجمادمن الوسائل اليت اصطنعها الكتاب لبعث " لذلك كانو  ،اإلنسانيةتعكس حياة 

   2"نتج يف ضله أدب مسرحي تارخييو  قد ساعد على خلق أدب جديد،و  ..ختفيف الشعور باهلوان و 

                                                 

  .128املرجع السابق، ص  - 1
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جمال دكار من تأليف الثنائي " مسرحية الصخرة" ،1984- 1983كما قدمت يف موسم عام 

مل يتمكن :"... أحد املهتمني باملسرح اجلزائري قائال بوعالم رمضانيوقد علق عليها  ،وعمار محسن
فنانو املسرح اجلهوي لقسنطينة من إنقاذ املسرحية من الفشل مقارنة بالنجاح  الذي أحرزوه يف 

، وهي املسرحيات اليت أعطت هوية "هذا يجيب هذا" و" ريح السمسار" و" ناس احلومة" مسرحيات
  . 1"ية شكلها، أي أن التاريخ دفع مثن قصور املسرحإن مضموا ذهب ضح... ملسرح قسنطينة

بدأت هذه املرحلة من عمر فرقة مسرح قسنطينة اجته النص املسرحي بعد ذلك حنو الواقعية، حيث 
تناولت حاضر ومستقبل اإلبداع الثقايف يف  عمار محسنلـ " غسالة النوادر" اجلهوي بعرض مسرحية

ا للوضعية الثقافية السائدة واليت يغلب عليها طابع التظاهرات اجلزائر، مستخدمة يف ذلك أسلوبا نقدي
  .املرتبطة باملناسبات واملهرجانات

مبناسبة  الحميد بوتوحة عبدو جمال دكاركل من   من تأليف 1984عام " الكلمة" قدمت مسرحية
ري إبان الثورة كفاح الشعب اجلزائ  ،يعكس نص املسرحيةالذكرى الثالثني الندالع ثورة أول نوفمرب ايدة

ربز مأساة إحدى القرى اجلزائرية إثر الدمار الذي أصاا من جراء التعسف تحيث  ،وبعدها
  .االستعماري

محمد قسنطينة أول جتربة فردية يف اإلنتاج حيث قام ل اجلهوي سرحامل، خاض 1986وابتداء من عام 

تناولت الرتاث الثقايف يف قراءة جديدة،  "دف القول والبندير "بتأليف وإخراج مسرحية الطيب دهيمي
 نفسه ، وبعدها اقتبس املؤلفالنخبويمهور اجلفجاءت على شكل املسرح االحتفايل وتوجهت إىل 

 أندري مالرو" عن الكاتب املغريب الذي جعل منه األديب الفرنسي" فاوست واألمرية الصلعاء" مسرحية
ANDRé Malraux "ات اإلنسانية اخلالدة ملا جتسده وتكشف عنه بطال ملسرحية تعد من املسرحي

من مكتوبات داخلية ورغبات جاحمة لدى اإلنسان، كاملغامرة وحب االكتشاف واإلطالع وكذا إرادة 
  .البقاء واخللود

الطب واحلكمة والفلسفة وغريها : علوما عديدة مثل" فاوست" درس تنوع النص موضوعاتيا حيثو  
" ميفيستوفيشي" جتدي نفعا أمام املوت، لذلك حتالف مع الشيطان أا ال من العلوم، ولكنه وجد

فائدة منه، إذا أراه  الذي وعده بأن حيقق له كل ما يريد، ولكنه بعد ذلك اكتشف أن هذا األخري ال

                                                 

  . 22بوعالم رمضاين، املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ص: ينظر - 1
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إذن يف " فاوست"فـ  1عشيقته املتوفاة خالل حلظات فقط، مث اختفت عنه لتعود إىل مملكة األموات
صراع ضد الطبيعة وآخر ضد املوت والفناء، : البداية من صراعات عديدة منها املسرحية يعاين منذ

اجتماعية تعد من  ضوعاتواجلديد فيها، هو أن جمال الصراع هذا يتسع ليمثل عدة شخصيات ومو 
  .قضايا الساعة

من تأليف  "قمرة" عدة أعمال مسرحية نذكر منها 1987وقد قدمت الفرقة خالل موسم عام 
عن  عبد الحميد رمضانياليت اقتبسها ونقلها إىل العامية " عودة الحالج" مث  ،عنتر هاللوإخراج 

اشتغل نص املسرحية ، 2مصطفى الحالج للكاتب السوري " الدراويش يبحثون عن الحقيقة" قصة 
فارس املاشطة يف  املسرحية االضطهاد واحلرية، وهي قضية حمددة مبكان وزمان، يقول خمرج على قضية

إن املسرحية تدعو للمشاركة يف احلياة االجتماعية، وتبين رؤية نقدية جتاهها، هذه املشاركة :" شأنهذا ال
هي السبيل الوحيد خلروج اإلنسان من عزلته وختلفه لتكوين وعي يرفع عنه الضاللة واجلهل،كي يدفع به 

  .3"حنو حضارة سامية

" عن قصة  حسن بوبريوةو سنعمار محاليت اقتبسها وأخرجها " حروف العلة" ويف مسرحية
عالقته بالسلطة ومدى و لدور املثقف يف اتمع  نص املسرحية، تطرق 4علي سالملـ " الكاتب والشحاذ

تأثري إنتاجه يف التغيري االجتماعي حيث يلتقي صدفة عند إشارة املرور كاتب وشحاذ، ويبدأ احلوار 
يبدو الكاتب شخصية انتهازية متملقة للسلطة، بينهما، ومن خالله جتري تعرية لكال الشخصني حيث 

  .أما الشحاذ فيبدو من خالل العرض شخصية واعية بأسباب ميشها

نفسه فيها، فيظهر أن كليهما شحاذ وإن  الشحاذ لظروف القاهرة اليت وجديتطرق نص املسرحية ل 
فعل وسائل اإلعالم، اختلفت الطرق والوسائل، وتنهي املسرحية مبوت الشحاذ مقتوال وتسجيل ردود 

قضايا املثقف بشيء من السخرية واملرارة، فتجمع بني الكوميديا والرتاجيديا " حروف العلة" هكذا تطرح
املسرحية دور املثقف يف عالقته بالسلطة  نصطرح يهكذا  ،لذا قال عنها بعض النقاد أا مزيج بينهما

  .السياسية

                                                 

  .195الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص نور - 1
  .198ص  ،نفسه املرجع  - 2
  .225وض، السرح اجلزائري، صأمحد بي- 3
  .198الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  نور - 4



  النص املرس�                                                :                                 ولاالٔ فصل ال

68 

،واليت  مصطفى الحالجعن الكاتب السوري  الماشطةفارس اليت اقتبسها " الدراويش" أما مسرحية
 ، فتطرح قضية صراع اإلنسان مع نفسه ومع السلطة القمعية حيث يتهمم1989عرضت يف جوان 

بالتخطيط والتآمر لقلب نظام احلكم، فيسجن خطأ لتشابه امسه املتهم  "الدرويش املعلم"
املعلم يف البداية أن يثبت أن ال عالقة له  العامل مبصنع احلديد، وحياول) الدين درويش عز(احلقيقي

بالسياسة، وأن زوجته زينب وليست صبيحة اجلريدة، وأن له أربعة أوالد ال ثالثة، إال أن املمارسات 
القمعية والتعذيب جتربه على القبول باألمر الواقع، فيتقبله ويشتد الصراع بني الدرويش وذاته، ليظهر لنا 

يفكر يف أن يكون أو ال يكون، بل وميتد هذا الصراع إىل أحالمه، حيث يلتقي  مرارته مما جيعل اإلنسان
بزوجته احلقيقية الثانية، ويقف بينهما يف تردد مميت يفقده القدرة على اختاذ القرار، مث جيد نفسه أمام 

ل رفع إما العودة إىل ماضيه وممارسة حياته البسيطة، وإما مواصلة الصراع من أج: خيارين أحالمها مر
  .1الظلم عنه

من النصوص اليت اقتبسها املسرح اجلهوي لقسنطينة حيث أسهم يف " لدراويشا"يعد  نص مسرحية 
تطوير الذوق الفين لدى الكاتب املسرحي اجلزائري الذي تعامل بشكل إجيايب جدا مع الفعل الدرامي 

  .2األسلوب احلكوايتو  بعيدا عن السرد

هو و موضوعا قدميا جديدا  ، يطرح هذا النص"نواح لجراح "مسرحية  محمد الطيب دهيمي قدم
معاناة املرأة من القهر والتهميش يف الوسط القروي والوسط  املغلق حيث أن تفاحة عاشت طفولتها 

ماتت وهي اليت ذكرى األخت وجزء من شباا املبكر يف قرية صغرية مع أب قاس وأم خاضعة ضعيفة، و 
وتسلط والدها الذي أخرجها من املدرسة يف سنواا األوىل ظنا منه أن من طفلة، كانت ترى معاناة أمها 

  .تكتب رسالة لوالدها قد تفعل ذلك مع رجل آخر

رجل ال من ها إىل أن زوجها والدها سرّ بوقد تعرضت تفاحة أيضا لعملية اغتصاب واحتفظت  
وهو رجل غين لكنه فض " رابح" تلتقيترغب فيه فتهرب ليلة زفافها إىل مكان جمهول يف املدينة، وهناك 

الرجل املتعلم واملثقف املختلف شكال لكنه  ،"جميد"وقاسي الطبع حيبسها يف البيت فتغادره وتتزوج من 
ك لعبة بِ يقرتب من زوجها األول يف املزاج ومبا أا تؤمن بالعلم والتعلم الذي حرمت منه يف الصغر، حتُْ 
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تصل يف  اغري أ ،أمامها كل العراقيل للحيلولة دون حتقيق غايتهامع جميد لتتعلم وتتثقف لكنه يضع 
  .النهاية إىل هدفها وترغمه على تعليمها يف البيت لتضعه أمام ضمريه ومسؤوليته كزوج

يشكل هذا النص مرحلة من الوعي االجتماعي الذي حاول أن جيد للمرأة موضعها املالئم يف 
لكن الكتابة املسرحية و  على حماولة للوقوف يف وجه الزمن، كل كتابة تنطوي" اتمع، واحلق أن 

  .1"حمكومة حبياتني أو وجودين خالفا للكتابات األخرى، الكتابة املسرحية هي الوجود األول

ولعل مسرح قسنطينة يكون ذا العمل قد أكد على استمراره يف جه بتناول القضايا واهلموم 
حقق قفزة يف مهرجان القاهرة الدويل للمسرح التجرييب ، وكان قد 1975الشعبية منذ أعماله األوىل عام 

هو نص مقتبس و  "الحوات والقصر" األول مسرحيني،  عملني بعد ذلك بسنتني أنتج ، كما2003عام 
  ".حماكمة جحا" والثاين لطاهر وطارالروائري الكبري املرحوم عن قصة 

وتروي يف قالب كوميدي قضية البحث  حسن بوبريوةوأخرجها  شريف لدرعكتب نص املسرحية 
لعّل أهم ما و  ،عن اهلوية واخلصوصية عرب العديد من نوادر جحا الرتاثية بدءا من القرن الثالث اهلجري

متيزت به نصوص املسرح اجلهوي لقسنطينة هو اعتماد طريقة االقتباس املسرحي بالعودة إىل نصوص 
مث :" الراعي عليإىل االقتباس من نصوص روائية، يقول عاملية او تراثية، كما توجه بعض املسرحيني 

سوى " اجلزأرة"أخذ االقتباس بعد ذلك أشكاال متعددة، حىت انه يف بعض احليان مل يكن يبقى بعد 
  .2"عقدة املسرحية او هيكلها

كما متيز فعل الكتابة املسرحية يف مسرح قسنطينة اجلهوي على غرار كل املسارح اجلهوية اجلزائرية 
لقد أعربنا عن :" قدور النعيميحىت مبشاركة املمثلني يف بعض النصوص يقول و  بالتأليف اجلماعي،

األشكال ارتة اليت جيهزها و  رغبتنا يف أن نعمل يف اجتاه كتابة مسرحية خترج عن الدروب املألوفة
  . 3"أن ننطلق من الكتابة القدمية، لننحت منها كتالة جديدةو  ..اآلخرون
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2007- 1972التي قدمها مسرح قسنطينة الجهوي بين  العناوينجدول 
1  

  تاريخ عرضها  خمرجها  مؤلفها أو مقتبسها  عنوان   املسرحية و رقم
  1974  ننور الدياهلامشي   اقتباس اهلامشي نور الدين  الطمع يفسد الطبع  01
  1975  سيد أمحد أقومي  حممد بن قطاف  حسناء وحسان  02
  1976  عمار حمسن  تأليف مجاعي  هذا جييب هذا  03
  1977  عمار حمسن  تأليف مجاعي  ريح السمسار 04
عصام : وهيب عن الديكتاتور لـ.ع  اللي يفوت ما ميوت 05

  حمفوظ
عبد احلميد حباطي وهالل 

  عنرت
1977  

  1978  اسكندر عبد الرحيم  )غارسي لوركا(عن بستان اليزا  بدر البدور 06
  1978  عبد احلميد حباطي  هالل عنرتاقتباس   القانون والناس 07
  1980  عبد احلميد حباطي  تأليف مجاعي  ناس احلومة 08
  1981   إمساعيل جحمسنو احلا .ع  تأليف مجاعي  الرفض 09
  1983  عبد احلميد حباطي  تأليف فوج العمل الثقايف  احلال ما يدوم 10
  1983  زرماين عالوة وزراري  عمار حمسنو  مجال دكار  الصخرة 11
  1984  عمار حمسن  عمار حمسن  غسالة النوادر 12
  1984  احلاج إمساعيل  وعبد احلميد بوتوحة مجال دكار  الكلمة 13
  1986  الطيب دهيمي. م  حممد الطيب دهيمي  دف القول والبندير 14
  1987  حممد الطيب دهيمي  الطيب دهيمي عن عبد الكرمي  فاوستواألمرية الصلعاء 15
  1987  فارس املاشطة  احلالجعن مصطفى   عودة احلالج 16
  1987  عمار سيمود  تأليف فرقة الصخرة  االنتحار 17
  1987  عبد اهللا محالوي  تأليف مجاعي  عيون الكالم 18
  1987  عمار حمسن وبوبريوة  عمار حمسن وبوبريوة عن علي سامل   حروف العلة 19
فراد كمال الدين عن عبد الكرمي   املخدوع 20

  بريشد
  1989  فارس املاشطة

                                                 

  .217أمحد بيوض، املسرح اجلزائري،ص و  ،199و198املسار املسرحي،ص  ،نورالدين عمرون: جدول املسرحيات مأخوذ عن - 1



  النص املرس�                                                :                                 ولاالٔ فصل ال

71 

  1989  حممد الطيب دهيمي  بوجادي عالوة  ديوان العجب 21
  1989  فارس املاشطة وحسن بوبريوة  مصطفى احلالج  الدراويش 22
  1990  عمار حمسن  عن األملاين كارل فيتلنغر   عرس الذيب 23
  1990  الطيب دهيمي. م  حممد الطيب دهيمي  جمنون كلبة  24
  1993  حسن بوبريوة  "تشيخوف" لـ عن أغنية اليتيم  األغنية األخرية 25
  1993  الطيب دهيمي. م  حممد الطيب دهيمي  حبر العصيان 26
  1994  -   اقتباس عمار حمسن  خط الرمل 27
  1994  الطيب دهيمي. م  حممد الطيب دهيمي  نواح جلراح 28
  1995  -   املغريب عبد الكرمي بالرشيد  امسع يا عبد السميع؟ 29
  1998  حكيم دكار  حكيم دكار  )مونولوغ(خباط كراعو 30
  2001  حكيم بودشيش  حسن بوبريوة  )احلظرية(الباركينغ  31
  2007  -   )وطار(عن احلوات والقصر لـ  احلوات والقصر 32
  2007  حسن بوبريوة  شريف األدرع   )كوميديا(حماكمة جحا 33

  

  "مجوبي نعزا لدي" عنابة  مسرح الجهويال) ب

قد عمل مسرح عنابة باالشرتاك مع مسرح و  ،19731أفريل  16تأسس مسرح عنابة اجلهوي يف 
لـ " الطمع يفسد الطبع:" ، وأنتجا معا مسرحيتني فقط ومهاقسنطينة طيلة ثالث سنوات كما سبق ذكره

اليت ألفها " حسناء وحسان" و ننور الديالهاشمي اليت اقتبسها للمسرح اجلزائري " بان جونسون
مسرحية  من مسرح عنابة اجلهوي سليمان بن عيسىم قدّ املسرحني ل اانفص، وبعدها محمد بن قطاف

  ." بوعالم زيد القدام" 

 يقّدم نص املسرحية مأساة اجتماعية سياسية تعكس صراع األفكار بني الذهنيات املتخلفة املتحجرة
بني  تأثري كل تيار على اتمع، حيث يعكس حوار املسرحية تدافع األفكارو  الفكر التطوري احلداثيو 

يف اإلطار نفسه جند و  هو جديد حمدث، عصرنته يف مواجهة الفكر الناقم على كل ماو  متدن اتمع
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وأخرجها للمسرح العنايب،  " كورزاني من سيد أحمد أقوماليت اقتبسها " اخلبطة ديال سيدنا" مسرحية
تطرح قضايا التغيري  ، وكلتامهابيكيت: من مسرحيته لـ" يف انتظار املهدي" 1976كما اقتبس أيضا عام 

  .يومذاكاتمع اجلزائري  مايعيشه اكان  ناالجتماعي والسياسي الذي

هي دراما و  1"يوم اجلمعة خرجوا األريام" مسرحية  سليمان بن عيسى قدم، 1977ويف مارس 
تطرح اجتماعية سياسية تعاجل جشع بعض األفراد، واستعماهلم كل السبل غري الشرعية يف التملك، كما 

مع وتة يف درجة الوعي، امن خالل ثالثة مناذج بشرية رئيسية متف زائراجل ا كانت تعيشهيتال لة التبّدلحا
  .االعتماد على تداعي الذكريات يف اسرتجاع املاضي الصعب

بوعالم العامل من مشاكل عمله وصعوبة تعاطيه النشاط النقايب، ويؤكد وعيه هذا بتأثره الكبري  يشكو
ني اآلخرين ومها الدرويش الذي ميثل شخصية هزلية درامية تعرب عن املاضي من ضعف وعي الشخص

وعي ال هذه إشارة ميشية توحي بضعفو  ُحتّدد باسم معني لمالشخصية الثالثة فواحلنني إليه، أما 
  .التعلق بنموذج االستهالك الغريب  يعكسو  باألخر،

بكل ما ميكنه  يسعى كل شخص من الثالثة للتخلص من الشخصني اآلخرين لالحتفاظ لنفسه 
تبدو حيث يتذرع كل واحد منهم بذريعة إلقصاء اآلخر، مث تظهر الشخصية الرابعة، وهي امرأة  متلكه،

، كما أا تتسبب يف إذكاء اخلصام بني األشخاص الثالثة للحصول على "بوعالم" على عالقة بـ 
بلهجة  يعتتوارى الشخصيات الثالث لتفسح اال لبوعالم كي خياطب اجلم نصلبيت، ويف اية الا

الفرتة  املسرحية ل نصلنا من خال ، وتتجلى2للفرد معاً و  مما تقدمه االشرتاكية من إضافة للمجتمع الواثق
  .جزائر السبعينيات من القرن العشرين الزاهية اليت عاشتها االشرتاكية يف

حيث مت إنتاج واقتباس  يف الكتابة املسرحية  مرحلة اإلنتاج اجلماعي تأخذ دورها بعد ذلك تبدأ
1980،عرضت عام "جمال مرير ومحسن عمار"لـ " على كرشو خيلي عرشو" ثالث مسرحيات وهي

3 ،
1981وعرضت عام  1980، اقتبسها عام "جمال حمودة"لـ " الفئران" مث 

اليت " أنتيك يا لوالد" ، و4
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 هووسنيمن تأليف  مجاعي، وتتناول أحالم ومشاكل جمموعة من املراهقني امل 1983 عامعرضت 
  .البعيدة عن الواقع غرائبيةبالسينما واحلكايات ال

والالفت يف هذه النصوص هو التأليف اجلماعي الذي أصبح مسة بارزة يف املسرح اجلزائري بعامة، 
 سياسي من وجهات نظر متعددة أوموضوع اجتماعي حيث يشرتك جمموعة من املسرحيني يف تناول 

  .كما يفتح اال أثناء العرض املسرحي لإلضافة املمكنة داخل النص  النصمتنوعة تزيد من عمق و 

اللي " ، و "محمد حلمي"لـ " التواصل" اجلهوي لإلنتاج الفردي مبسرحييت عنابة مسرح كبعد ذلعاد 
، أما خالل عام "قبوش محمد العيد"  لـ" ضحكة مسجونة"  مسرحية مث "كربوز محمدلـ " دارها بيديه

لينهي " العهد" مث "بوجادي عالوة" لـ" بودربالة" و" الزنيقة:" ، فقد أنتج ثالثة أعمال وهي1984
إحدى الظواهر املتصلة " الزنيقة" ، وقد تناولت مسرحية1ألحمد خودياملوسم املسرحي برتكيب شعري 

 ةحنو  االستهالكي اتمع تقدم لنا املسرحية حتولل، جلزائرعن التحوالت اليت متر ا ا باإلفرازات النامجة
  .األفكار إنتاجو  القراءة فعل العزوف عنو 

إال فتناولت شخصية جاهلة ال تعرف عن احلياة   بوجادي عالوةاليت ألفها " بودربالة" أما مسرحية
ها النطالقه من العدم، كي يشق طريقه حنو اهول الذي يتمثل يف تبالرغم من املصائب اليت عاش القليل

كل هذه الظروف الصعبة   شخصية املسرحية عيشتنساين، التجنيد اإلجباري واالستغالل الإلمث احلرب، 
وعي الاالجتماعية نتيجة ضعف  اعلى فهم سبب تردي حالته اكتشف يف النهاية احليل اليت تساعدهتل

  .2لبسط نفوذهم امن طرف أجانب استغلوا سذاجته اليهبالتسلط املمارس ع

ضيق " سوى مسرحية واحدة وهي 1985 تقلص نشاط مسرح عنابة اجلهوي إذ مل يقدم خالل
وهي مسرحية اجتماعية تبحث دوما يف ، 3أحمد خوديوإخراج  جمال حمودة، من تأليف "اخلاطر

اال األخالقي اإلصالحي، وهي الفكرة اليت زادت رواجا عند معظم املسرحيني اجلزائريني حىت يقول 

                                                 

  .205،ص نفسه املرجع -  1
  .11ص ،1984ديسمرب  25الثالثاء جريدة الشعب، عدد يوم  - 2
مل يكـن مجـال أمحـد خـودي  " ضيق اخلاطر"اجلدير بالذكر هنا أن خمرج مسرحية و  ،205الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  نور -3

  . كما ذكره عمرون، بل هو املؤلف نفسه
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هو حكم فيه الكثري من اخللفية الذهنية و  "أصبح منربا للوعظ:"مولييريف حق مسرح  أحمد رضا حوحو
   1ابعاليت تعامل ا املبدع اجلزائري مع الفن الر 

 مث ينتج بعدهاسرح عنابة اجلهوي ، مب 1987خالل عام "املغرور "مسرحية  سليمان بن عيسىأنتج 

" تعارف جارين ، أحدمها يدعى صوراليت ت" قهوة والالتاي" ويف العام نفسه مسرحيةجمال حمودة 
بيت الثاين  حيث تبدأ القصة بانزعاج األول من صوت املذياع املنبعث من" الرتكي"واآلخر" اهلامشي

ويف األخري جيلس  ،فيشكو إليه ذلك، ويطلب منه أن خيفض من صوته غري أن الرتكي ال يقتنع بالفكرة
  .2)قهوة أو شاي(الرجالن لتناول مشروبات 

فيما بعد وتشمل ميادين خمتلفة  عناصرها لتتطور من هذا احلدث البسيط انطالقاد نص املسرحية توالي
تعّد هذه التقنية من احلياة، كما تكشف املسرحية لتتطور فيما بعد وتشمل ميادين خمتلفة من احلياة، 

  .الفردي الذي طبع املسرح اجلهوي لعنابة اإلنتاجالكتابية امليزة النصية الغالبة لطبيعة 

رمضان اليت اقتبسها " الرتيلة" س مع مسرحيةعاد مسرح عنابة اجلهوي إىل االقتبابعد هذه املرحلة 

وهي سيدة أرستوقراطية " ليليان" تناولت قصةحيث " إيدواردو مانيت" عن الكاتب الكويب وناصرا
يف حماولة منها  حميطها عاشت قبل احلرب منعزلة عن العامل، وتبحث عن اتصال بشخصيات من خارج

  .3االزمن مل يسعفه أنإال للعودة إىل ذلك العهد، 

االحتفايل من خالل يف املسرح على جتربة جديدة تتمثل  محمد الطيب دهيميأقدم " الرتيلة"وبعد  
حول الواقع االجتماعي املعيش،  مشاهد املسرحية، تدور م1989اليت عرضت عام " لوشام"مسرحية 

صادية أو حيث تطرح للنقد بعض الظواهر السلبية السائدة يف اتمع سواء كانت اجتماعية أو اقت
  .سياسية وتطرح العالقة بني احلاكم واحملكوم مركزة يف ذلك على احلرية والدميقراطية

شكال من أشكال املثاقفة املرغوبة لدى الكثري من و  يعّد االقتباس ظاهرة صحية يف الكتابة املسرحية
حيث كان االقتباس من املسرح "بالتناص،  جوليا كرستيفااملبدعني، أو قل أا جتسيد مجيل ملا تسميه 

                                                 

  .80، ص2005، 1ر،طالنضال يف اجلزائر، دار هومة، اجلزائو  أمحد منور، مسرح الفرجة: ينظر -  1
  .220أمحد بيوض، املسرح اجلزائري،ص  - 2
  .203نور الدين عمرون، املسرح اجلزائري، ص  - 3
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تعرف العرب على  أنذلك منذ و  ما يزال إىل يومنا هذا عملة كثرية التداول يف البالد العربية،و  األورويب
   .1"الفن الدرامي يف شكله اليوناين

مرحلة جديدة من التأليف املسرحي هي نفسها معامل مرحلة  1990مطلع دخل مسرح عنابة اجلهوي 
مسرح عنابة يف إطار املسرح التجرييب مسرحية  نفتاح السياسي الذي عاشته اجلزائر وقتذاك، حيث قّدماال
تطرح موضوع احتضار السلطة ، حيث قوري وتوفيق ميميش دعبد الحميمن تأليف الثنائي " اهلربة"

" املعيش إذ يعّد و قد ركز نص املسرحية على التفاعل مع الواقع ،اةب وما ينجم عنه من مأساألوموت 
يتحقق فيه ما يتحقق يف سائر األنواع األدبية من ارتباط ... التأليف املسرحي لون من ألوان النشاط الفين

كيف يعرضها مث طريقة و  واملشكلة هي حتديد الوسيلة اليت يتناول ا املؤلف املسرحي احلقيقة.. باحلقيقة 
  2"فهمه هلا

إىل اخلشبة ومتكينه من احتضان العرض،  شاهدتتضمن نقل املجتربة جديدة  شّكلت مسرحية اهلربة
لكن بعيدا عن مسرح احللقة، فاملسرحية تتجنب يف مشاهدها التصفيق ااين واخلطاب السياسي 

 ،بإشراك املشاهد يف بناء احلدث املباشر، كما كان جيري يف بعض األعمال السابقة وتتبىن الفرجة اهلادفة
  .يا إىل داخل النصمنه ينتقل اخلارج نصو 

 بعنوان أحمد رزاق مونولوجا متميزا، من تأليف" عز الدين جمويب"، قدم مسرح م2001ويف جانفي 
، يطرح أنانية الفرد إحسان عبد القدوسرواية البطل للكاتب املصري  هو نص مقتبس منو  "الزعيم"

  .غاياتهكل القيم األخالقية واإلنسانية لبلوغ أهدافه و   نكرانومدى استعداده ل

 كذا املوضوعو  هنا إىل أن ما قدمه مسرح عنابة اجلهوي قد متيز بصفة الشعبية على اللغة اإلشارةجتدر 
 أنفإن ذلك مرّده إىل ...يضفي على طابعه صفة شعبية أنو إذا كان املسرح اجلزائري قد استطاع "و

إذا كان هناك و  ،3"أبعادهعن الواقع االجتماعي بكل  ةاحلياة املعرب ضرورة التعبري الدرامي تفرضها ظروف 
ذلك ألننا يف حياتنا تنازعنا لغتان فللعامية "من يستنكر غلبة االعتماد على العامية إال أن هناك ما يربر 

  . 4"أقالمنا كتاباو  قراءً  أعينناللفصحى و  ختاطبنا متحدثني،و  مساعنا متفهمني،

                                                 

  .33،ص 2،1967حممد يوسف جنم، املسرحية يف األدب العريب احلديث، بريوت، ط - 1
  .85أمحد زلط، مدخل إىل علوم املسرح، دار الوفاء، مصر، ص - 2
  .55سعاد حممد خضر، األدب اجلزائري املعاصر، املكتبة العصرية، بريوت، ص -  3
  .35،ص 1972، 1يعد أردشن املسرح العريب، جملة احللقة، املسرح الوطين اجلزائري، العدد - 4
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   2007 – 1972مسرحيات التي قدمها المسرح الجهوي عنابة فيما يبن الجدول 

  تارخيها  خمرجها  مؤلفها أو مقتبسها  عنوان املسرحية  رقم
  1973  اهلامشي نور الدين  عن بان جونسون  الطمع يفسد الطبع  01
  1975  سيد أمحد أقومي  حممد بن قطاف  حسناء وحسان  02
  1975  سليمان بن عيسى  سليمان بن عيسى  بوعالم زيد القدام  03
  1976  -  اقتباس أمحد اقومي  يف انتظار املهدي  04
  1977  سليمان بن عيسى  سليمان بن عيسى  يوم اجلمعة خرجوا الريام  05
  1978  املالك بوقرموح -ع  اقتباس سليمان بن عيسى  احملقور  06
  1980  مجال مرير  مجال مرير وحمسن عمار  على كرشو خيلي عرشو  07
  1981  مجال محودة  اقتبسها مجال محودة  الفئران  08
  1982  العيدقابوش.م/مرير.ج  حممد حلمي  التواصل  09
  1983  محود حفيظي  تأليف مجاعي  أنتيك يا الوالد  10
  1983  العيد قابوش. م  كربوز حممد  اللي دارها بيديه  11
  1983  العيد قابوش. م  قبوش حممد العيد  ضحكة مسجونة  12
  1984  مجال مرير  بوجادي عالوة  الزنيقة  13
  1984  أمحد خودي  أمحد خودي  )تركب شعري(العهد   14
  1984  أمحد خودي  بوجادي عالوة  بودربالة  15
  1985  أمحد خودي  مجال محودة  ضيق اخلاطر  16
  1986  مجال محودة  مجال محودة  اللي يزرع الريح  17
  1986  مجال محودة  عبد احلميد قوري  الطاووس  18
  1987  سليمان بن عيسى  سليمان بن عيسى  املغرور  19
  1987  مجال بن محودة  مجال بن محودة  قهوة والالتاي  20
  1987  سليمان بن عيسى  إدواردو مانيت  الرتيلة  21
  1989  الطيب دهيمي  الطيب دهيمي  لوشام  22
  1989  أسعد العيدان  فتلنغر: عن طريق اهلجرة لـ  دروب الغيوان  24
احلميد قوري وجابوريب  ع  اهلربة  25

  رشيد
  1990   ميميش  توفيق بلونيسو

  1992  مجال محودة  مجال محودة  الدعوة  26
  1993  بوبكر خموخ  من ألف ليلة وليلة  علي بابا  27
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  1993  عبد احلميد قوري  عبد احلميد قوري  أبولو كوسكس  28
  1997  -   -  راديو طروطوار  29
  1997  حكيم دكار  حكيم دكار  خباط كراعو   30
  1998  -  أمحد رزاق  السوسة  31
  1999  أمحد رزاق  أمحد رزاق  مربوكة  32
  1999  حممد العيد قابوش   -  الطائرالعجيب   33
مسرح عنابة مع توفيق   2000سوق   34

  ميميش
  1999  حممد العيد قابوش

  1999  كمال كربوز  خاليفية نورة  مونوداما  35
عبد (لـعن رواية البطل   )مونولوغ(الزعيم   36

  )القدوس
  2000  نبيلة حممدي

  2001  حممد العيد قابوش  شوقي بوزيد  لسعات البسمات  37
  

  :والتمرد على السائد "عبد القادر علولة"مسرح وهران الجهوي  /ج

بعدما كان يقدم نشاطاته ضمن أعمال  1973عام " عبد القادر علولة"أُنشئ مسرح وهران اجلهوي
ثنان من أهم األمساء املسرحية يف حركية هذا القطب املسرحي اجلهوي ا، وقد شغل 1املسرح الوطين

قد افتتح نشاطه كدأب املسارح اجلهوية و  عبد القادر علولة،و الرحمان كاكي ولد عبدمها و  اجلزائر
هي الطريقة اليت رممت فن الكتابة املسرحية لدى الكثري من املسرحيني و  بوساطة التأليف اجلماعي

  .الدقيق جدا االختصاصاجلزائريني نتيجة نقص تكوينهم املعريف يف هذا 

ق اتراكم األور  أن أيتكون جمرد إضافة كمية،  أنال ميكن  -و للمسرح -أن الكتابة يف املسرح"إذ 
تكون رؤيتها الباطنية  إنتكون ذات رؤية مركبة،  أنل كتابة ال شيء غري ذلك، املطلوب يف كو  املسودة

 2"جديدة ومغايرة، وأن تفجر قضية أو قضايا، وأن ختلخل كل املفاهيم العتيقة والبالية

 ربةجت و لتفعيل جتارب جديدة يف جمال التأليف املسرحي وتطوير ذوق الفرجة خاض مسرح وهران
ولد عبد قطبيه الرئيسيني  وكان ذلك جبهود" سرح احللقةم" تقنيةو  "املداح"إدخال من مثل خاصة 

                                                 

  .181الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  ينظر نور - 1
  .8،ص1،1987للنشر،الدار البيضاء ،املغرب،ط يب، دار الثقافةعبد الرمحان بن زيدان، أسئلة املسرح العر  - 2
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، وهي مبادرة فاعلة كان فيها السبق ، كما خاض جتربة مسرح الطفلالرحمن كاكي وعبد القادر علولة
  .ملسرح وهران اجلهوي

 من تأليفوهي " املائدة"بتقدمي مسرحية  1973مومسه األول لعام مسرح وهران اجلهوي  افتتح
 لعبد القادر علولةتطبيق الثورة الزراعية اليت كانت يف بدايتها حيث مسحت  نص املسرحيةعاجل مجاعي، 

" منط معيشي يكاد يكون جديدا يف اتمع اجلزائري، وو  بواقع الفالحةاالحتكاك فريق من املسرحيني بو 
لك ألنه رصٌد للواقع ذو  يف الفرتات التارخيية االنتقالية،املعروف عن املسرح االجتماعي أنه ال يزدهر إال 

  .1"التحّولو  التبدلو  هو يف حالة التغريو  االجتماعي

تجاوب الفالحني مع العرض الذي فقد انتبه أقطاب مسرح وهران ل ونظرا لكثرة العروض املقدمة
يف  شاهدوإشراك امل ،أصبح يعتمد على توظيف أكثر للرتاث الشعيب كاألقوال املأثورة والشعر امللحون

لقربه من تراثهم الثقايف  متلقو هذا النمط املسرحي مبسرح احللقةاستأنس وقد  " حلقة"العرض ضمن 
حيث تذكرهم باملداح الذي كان جيوب األسواق والساحات العامة يف جزائر ما قبل االحتالل الفرنسي 

  .وحىت بعد بدايته بسنوات

فن احلكي أو قل بأن منبع  إن وقفة وجيزة أمام تشكل الوعي املسرحي أول أمره جيده قد انبثق من
إن املسرح هو الفن "احلكاية بامتياز مذ ظهوره كفن غالب عند اإلغريق، لذا فـو  املسرح إمنا هي األسطورة

السري الشعبية القدمية اليت و  األساطريو  احلكايات القدميةو  األديب الوحيد الذي يستطيع العودة إىل املالحم
  . 2"ما هو فيها من تراثه أجواءإىل ما يزال كل شعب من شعوب األرض حين 

اليت تتناول قضايا عامل الشغل عرب التسيري " املنتوج"قدم مسرح وهران ثاين عمل له وهو مسرحية 
 اإلنتاجويف املوسم املوايل أقدم املسرح اجلهوي لوهران على جتربته األوىل يف ، االشرتاكي للمؤسسات

كموضوع " اهلجرة"، وتتناول قضية حجوطي بوعالملـ" احلساب اتلف"م مسرحية الفردي حيث قدّ 
  .يتعلق مبفهوم اجلالية اجلزائرية يف أوروبا دخيل على الثقافة اجلزائرية

متعددة، إذ تعكس حياة مغرتب  أماكندراما اجتماعية تنتقل نصيا عرب " احلساب تلف"مسرحية 
وقد حققت هذه املسرحية جناحا شه، جزائري يف فرنسا يعاين الغربة واالنطواء نتيجة التمييز الذي يعي

فقد تعرضت لصراع شعوب العامل الثالث مع  عباس لخضراليت ألفها " الرهان"، أما مسرحية مشهودا
                                                 

  .22، ص نفسهاملرجع  - 1
  .41،ص 2003العقل، احتاد الكتاب العربن دمشق، و  فرحان بلبل، النص املسرحي الكلمة - 2



  النص املرس�                                                :                                 ولاالٔ فصل ال

79 

االحتكارات األجنبية والرأمسالية العاملية إال أا مل توفق يف حبكة الصراع الدرامي والبناء اللغوي لكثرة 
  .1القضايا املطروحة

ولد يعود ل، لدى الكثري من املسرحيني اإلنتاجشهد مسرح وهران مرحلة من التقهقر واخنفضت وترية 

، والذي تناول موضوع الثورة  م1977" ديوان املالح"من خالل تقدمي عمله اجلديد  عبد الرحمن كاكي
مؤشرا جاّدا  اجلمايل للنص حال دون جناح هذا العمل، الذي كانو  ، إال أن الضعف الفينكفعل وتغيري

أن تعاملنا مع النص املسرحي بوصفه بناء ينشأ تربيره "عن أزمة النص اليت انتابت مسرح وهران، واحلق
    2"بوصفة بناء حيتوي على عناصر مرتبطة بالواقع جيعل دراسته تبدأ من نقطة البدايةو  من داخله،

مث  عبد القادر جمعياقتبسها اليت " حب امللوك يف طريق احلرب" ةتقدمي مسرحي 1979عام كما مت 
األوىل إذ تعاجل املسرحيتان من حيث املوضوع، ختتلف  دارأمحمد من تأليف " ميمون الزوايل"مسرحية 

ميمون "موضوعا تارخييا، فإن الثانية عاجلت موضوعا اجتماعيا تناولت من خالله معاناة شخصية 
  .3مواطن بسيط ومهمش مع العديد من املشاكل اليومية اليت يعيشها أي" الزوايل

 حيث ،1985عام  مل تدم مرحلة االنتكاسة هذه يف مسرح وهران اجلهوي، إذ استعاد نشاطه التأليفي
نالت اجلائزة األوىل يف املهرجان  كانت قدو  "عبد القادر علولة"اليت ألفها " األجواد"مسرحية  تمدّ قُ 

معاناة العمال البسطاء يف ثالث لوحات  اىل طّرق موضوع املسرحيةت، الوطين األول للمسرح احملرتف
  ."القوال"جيمع بينها 

الشخصيات الرئيسية كلها  عماال كادحني يقتاتون من عرق جبينهم، وقد سعى علولة تعكس 
إلضفاء الطابع الشعيب على العرض، مدعما ذلك باألقوال املأثورة وكذا املوسيقى " القوال"لتوظيف 

  .لة النصزاد من أصاوالغناء الشعيب مما 

                                                 

1- El Moudjahid: N° 7018 du 06 janvier 1988، p07.  
 .ما بعدهاو  185اجلزائري،صنورالدين عمرون، املسار املسرحي : وينظر أيضا

  .191الرمحان زيدان، أسئلة املسرح العريب، ص  عبد - 2
  .240ينظر أمحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص - 3
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أول هذه "لعلو  واحلق أن للقصة أمهية بالغة يف بناء الفعل املسرحي وفق جمموعة من اخلصائص،
التوفز و  اخلصائص أن تكون غريبة مثرية تقُرب من حالة االستثناء عن القاعدة مما خيلق حالة الدهشة

   1"ولذة املتابعة عند املتفرج

ما "وهو  الرحمن كاكي ولد عبد: آخر عمل لـ وهران م مسرح، قدّ علولةل" جواداأل"مسرحية وبعد 
، هذه املسرحية اليت قدمت أثناء انعقاد املهرجان الثاين للمسرح 1985عام يف ثالثة فصول " قبل املسرح

عدة تساؤالت حول املسرح كفن يتطلب موهبة ومهارة  نص املسرحية ، طرح1986 عاماحملرتف املنعقد 
  .قد مزج النص مزجا مجيال بني احلركة املشهدية والدراميةو  وتكوينا، إذ ركزت على هذه النقطة األخرية،

هذه املسرحية أحسن أعماله من حيث التقنيات، ويقول يف سياق  كاكي  الرحمان ولد عبديعترب 
ديوان القراقوز، ديوان املالح، القراب والصاحلني، :  مؤلفايت املسرحيةوأذكر من بني: "احلديث عن أعماله

اليت ختمت " ما قبل املسرح"بنيكلبون، وأهم مسرحية عندي من حيث التقنيات واإلخراج هي مسرحية 
  2".بعرضها وجودي كمدير عام للمسرح اجلهوي بوهران

، عبد الكريم ساللمن تأليف " مأقسم بلقاس"قدم مسرح وهران اجلهوي مسرحية  1987ويف عام 
مغامرة أحد املواطنني الذي يهجر قريته ليلتحق باملدينة حبثا عن العمل قصد ربح  تصور هذه املسرحية

املال لتوفري قيمة املهر إلكمال نصف دينه، فيقصد ابن عمه الساكن بإحدى العمارات الذي يدله على 
يف حوار قريب جدا من املناجاة إذ تكّلم الشخصية ث وتتواىل األحدا، ملجأ بقبو العمارة يأوي إليه

ولكن مبجرد اندماجه يف حركية اتمع املتمدن تتغري نفسها من خالل دمية جيدها مرمية يف طريقه، 
 نزح إىل عامل املدينةال جيد االستقرار الذي إذ أفكاره وسلوكه ويتحول من السعادة املنشودة إىل التعاسة 

  .3الذي كان يتخذه مقراطاحمه، فتتبخر أحالمه خاصة بعد أن يطرد من القبو من أجله وال حيقق م

عدة قضايا سياسية إىل  ق فيهاتطر " البيادق" مسرحية محمد أداراملسرحي هذا املوسم قدم  لوخال
 رغبااواجتماعية معقدة، تسلط من خالهلا األضواء على الفئة االنتهازية والوصولية اليت دف إلشباع 

، إذ تنطلق املسرحية من الواقع مجتمعوخدمة أغراضها الشخصية الضيقة على حساب املصلحة العامة لل
و بذلك يظل "ما يعيشه اتمع من صراع، إذ يرتبط الصراع باهلدف األعلى لنص املسرحية، و  ،املعيش

                                                 

  .47فرحان بلبل، النص املسرحي الكلمة والفعل، ص  - 1
  .242املسرح اجلزائري،أمحد بيوض، : نقال عن 29 – 28، ص1978جانفي  20اجلمعة  – 910جملة ااهد االسبوعي، عدد  -2

  .184الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  نور :ينظر - 3
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 مسار حمدد، فيحذف ألنه يتجه إىل هدف معني فأنه يسري يفو  قائما وقويا من أول املسرحية إىل آخرها،
  . 1"عنه الكاتب كل ماال خيدم هذا اهلدف

اليت " اللثام"نقلة نوعية يف جمال التأليف املسرحي إذ شّكلت مسرحيته  عبد القادر علولةحقق 
اإليديولوجية، تقرأ بكثري من اجلدية و  نصا دراميا مشبعا باخللفية السياسية 1989عام قّدمها للمشهدة 
هذا الذي يعكس مستوى الوعي و  ملخاض السياسي الذي كانت تعيشه اجلزائر وقتذاك،والواقعية مرحلة ا
، وهي اخنراط املسرح العريب يف الصراع احلضاري الذي اثنانهناك حقيقة ال جيادل فيها "االجتماعي ألن

مبعىن تغيري هذا اتمع من الداخل من كونه ركاما من ... التطور و  يعيشه العريب حبثا عن التقّدم
  . 2"إىل منتج متحرك غري مغرتب عن تراثه ولغته ووطنه..تفجر  أناحلاجيات اليت تستهلك دون 

قصة برهوم بن أيوب األفرم وهو مواطن شريف حيب وطنه على معمل الورق الذي  ُتَصور املسرحية
إال أن دعمه  وقتل بعد حماولته الفرار، " كيان"مدينة  وقد سجن والده يف، ييشتغل فيه كعون ميكانيك

إذ يركز نص  ،اليت مل تصل به إىل أن حيقق كل إنسانيته" شريفة بنت غامن" زوجته وابنة عمه كان يف
البحث عن صورة الذات ال يتجلى فقط يف طرح املشكالت " املسرحية على البعد اإلنساين العميق فـ

ل االجتماعية يف شرقنا، بل يتجلى أيضا يف كيفية التعبري عنها أي امتالك األدوات اخلاصة واملسائ
  .3"بالتعبري

يف هذا النص حبثه عن حقيقة اإلنسان فيعكس الصراع القائم بني العمال وإدارة  علولةيستأنف 
احلهم ، بسبب بعض املسؤولني الذين يعملون على تكريس هذا الوضع حىت ال تتأثر مصاملصنع

ولكن الغرية الوطنية دفعت بثالثة من  الشخصية، وهو األمر الذي أصبح يقلق العمال املهددين بالطرد
  .املسرحية تطرح قضايا عامل الشغلف، مبواجهة اإلدارةالعمال 

 يعاجل قضايا يف كل نصوصه اليت قدمها ملسرح وهران اجلهوي ظل قد واجلدير بالذكر أن علولة
" اللثام"وأخريا " األجواد" و" محق سليم"إىل " اخلبزة" العمال والفالحني بدء من  إجتماعية ختص فئة

هذا ميثل روح احملاكاة اليت تقدم قراءة و  التحّول السليب، اليت أرخت ملرحلة صعبة مر ا العمال جراء
يا يصبح ال شك فيه أن هذا النمط املسرحي حني يعرتف حبقيقته خطابا مسرح" مماو  واعية جدا للواقع،

                                                 

  .54الفعل،ص و  فرحان بلبل، النص املسرحي الكلمة - 1
  .38عبد الرمحان زيدان، أسئلة املسرح العريب،ص  - 2
  .50، ص 1996، 1، العدد25الفكر، الدالبحث عن صورة الذات يف صورة اآلخر، جملة عامل و  مصطفى مشهور، املسرح العريب - 3
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عاملنا من خالله، كما حيدث يف لعب األطفال الذي أثبتت و  نشاطا معرفيا نتعرف على أنفسنا
  .1"الدراسات النفسية ضرورته احليوية كنشاط معريف

واإلرادة االجتماعية يطمح لتجاوز النخبوية اليت كرستها  علولةهذا االتصال الواضح بني مسرحيات 
شكل من أشكال الوعي له قواعده وأسسه اجلمالية اليت يُعتمد عليها ... أن املسرح "السياسة، ذلك 

لبلورة ما يتمخض عنه اجلو السياسي واملعطيات االقتصادية واالجتماعية من ارهاصات الوعي 
  .2"والتغيري

متميزا جمموعة من النصوص املسرحية اليت ، نشاطا 1990من عام  هوي بدءً شهد مسرح وهران اجل
من "  اجلنرال"حضيت بكثري من االهتمام الذي رشحها ألن تـَُقدم على ركح املسرح، منها مسرحية 

تأليف " النيو احليلة"، ومسرحية محمد بختيتأليف " معرض للهو"مسرحية و  ،محمد أدارتأليف 
، لعزالدين ميهوبي" املخضرم"مسرحية و  ،بوزيان بن عاشور" صياد امللح"ة ، ومسرحيمجهري ميسوم

  .3سمير رايستأليف " صرخة النساء"ومسرحية 

تعطي عناوين هذه املسرحيات االنطباع بالتقائها يف التعبري عن فكرة واحدة تشكل القاسم املشرتك، 
ر فرتة التسعينيات، إذ شّكل مقتل املسرحي أال وهو التعبري عن زمن احملنة والّالقرار الذي عاشته اجلزائ

نقطة حتّول يف النص املسرحي الوهراين، بل حىت على مستوى العنونة اليت " القادر علولة عبد"الكبري 
إنه العمل الذي يغامر ليخلق إمكانية اخلطر الكتشاف "حتّولت من اجلمالية احملضة إىل اجلمالية اإلحيائية 

هذا العمل النص يصبح عنصر إفصاح عن الفهم ... الداخلية اليت توّلد داللتهاهول بواسطة عناصره 
  .  4"والوعي بالعامل

الغش  فكرة نص املسرحية يطرح، "باب العسة" مسرحية بوزيان بن عاشورقّدم  1998ويف عام 
يا اجتماعية املسرحية تراجيد الذي عشش يف اتمع اجلزائري وطال األفراد واملؤسسات واجلاهل واملتعلم،

قد ركزت و  ،"السكن"يواجه كل منهم مصريا خيتلف عن اآلخر ويشرتكون يف املكان لعدة أشخاص

                                                 

  .191، ص 1987اد صليحة، أمسيات مسرحية، اهليئة املصرية العامة للكتاب القاهرة،  - 1
  .207عبد الرمحان زيدان، أسئلة املسرح العريب، ص  - 2
  .191 ، 190الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري، ص نور: ينظر - 3
  .126، ص السابقاملرجع  - 4
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املسرحية على تباين مستوى الشخصيات من جهة املعامالت واملستوى املعريف واجلانب العاطفي، ويف 
  .   اتهذا كله إشارات إىل الالجتانس الذي َشاَب اتمع اجلزائري يف فرتة التسعيني

دخل املسرح اجلزائري مع بداية األلفية اجلديدة مرحلة من املسرح الواعي الذي راح يقدم قراءات  
لعل ما متيزت به الكتابة املسرحية يف هذه الفرتة اا صارت أكثر عمق مما سبق، و  خمتلفة للواقع املعيش،

ضات الراهن بإشراك كل عناصر مع إصطباغها جبماليات الكتابة الفنية املعاصرة من أجل فهم متناق
العمل الدرامي يف صوغ النص، هذا النص املختلف نسقيا واملتفق يف الرؤية اهلادفة إىل صناعة نص 

  .مسرحي متزن يف كل مناحيه

" إن الفهم الرتاجيدي للراهن قد وّلد حالة من اللبس على مستوى تقنيات الكتابة املسرحية اجلديدة، 
دد بلورة نص بديل عن طريق النص املتشضي، املفكك، برجفة هلب اللغة الدالة حيث أراد املسرحيون اجل

  .1"على أزمنة ذات أغوار وأعماق ملتبسة يصعب إدراك أوهلا وآخرها او حتديد بداياا أو اياا

الدين  عز تأليف" محى الكوردينيه"مسرحية  2006عام " عبد القادر علولة"قدم املسرح اجلهوي  

يف اجلزائر  يالسياساحلراك  ىتعاطت اليت اإلسكايف شخصية املسرحية اليت بطلها الرئيس تروي، ميهوبي
سياسيا أو على األقل حيب ممارسة السياسة،  بشكل غريب، حيث يظهر اإلسكايف يف بداية النص

ف إن كان مواليا أو معارضا للسلطة، فهو يتصرف حسب عرَ تصرفات لكنه ال يُ الوضاع و لألمنتقدا 
بكونه واعيا متاما بالتغريات  اجلميعلحته حينا وحسب مصلحة النظام أحيانا، غري أنه يفاجئ مص

  .2السياسية احلاصلة يف البالد

 بنيااو  يشّكل هذا التقّلب يف خطية النص نوعا من التجريب الدرامي املتمّرد على لغة الدراما
هو خفي يف شكل كل بداية للتمرد، ما يعطي  فضاءاا املعتادة، كما انه ال خيلو من توزع ما بني ماو 

  .  ، فتحول التجارب واألشكال إىل حفر يف املعاين اإلبداعللدراما حيويتها يف 

جتدر اإلشارة إىل تفّرد قاده مسرح وهران اجلهوي بالتفاتة مجيلة اجتاه مسرح الطفل عندما قدم 
أدّق أنواع الكتابة األدبية ملا فيه من من تأليف مجاعي، إذ يعّد أدب الطفل من " النحلة"مسرحية 

قد شجعت هذه املبادرة الناجحة الكثري من الفرق و  خصوصية على مستوى اللغة وكذا الصوغ الدرامي،

                                                 

، اهليئــــة املصــــرية العامــــة 73الرؤيــــة، جملــــة فصــــول، عــــددو  الرمحــــان بــــن زيــــدان، الــــدراما اجلديــــدة بعاالمــــات التحــــول يف البنيــــات عبــــد - 1
  .23،ص 2008للكتاب،

  .245أمحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص : ينظر -2
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يف " حميدي السعيد"املسرحي  اسماملسرحية لالشتغال على هذا النمط من الكتابة، حيث ظهر 
  . 1"كنز لويزة"و" النحلة" مسرحييت 

  22007-1972ات التي قدمها مسرح وهران الجهوي مابين قائمة المسرحي

  عرضها  راجإخ  اقتباس وأتأليف   المسرحيةعنوان   الرقم

  1972  إخراج مجاعي  تأليف مجاعي  املائدة  01
  1973  إخراج مجاعي  تأليف مجاعي  املنتوج  02
ع الكرمي وفتحي  سالل  حجوطي بوعالم  احلساب تلف  03

  عصمان
1974  

  1974  قبوش والعباس  خلضرعباس   الرهان  04
  1975  إخراج مجاعي  تأليف مجاعي  )لألطفال(النحلة  06
  1975  عبد القادر علولة   علولة وبن حممد  محام ريب   07
  1975  عبد القادر علولة  القادرعلولة وبن حممد ع  حوت ياكل حوت  08
  1976  ولد عبد  الرمحان كاكي  ولد عبد  الرمحان كاكي     القراب والصاحلني  09
  1977  ولد عبد  الرمحان كاكي    ولد عبد الرمحان كاكي  ديوان املالح  10
  1979  عباس خلضر    حممد آدرار  البئر املسموم  11
  1979  حممد خالدي      عبد القادر مجعي  حب امللوك  12
عباس خلضر وحممد آدرار زياين   خلضروحممد آدرار عباس  ميمون الزوايل  13

  شريف عباد
1979  

  1980  زياين شريف عباد  عن مايكوفسكي   احلمامات  14
  1980  -   إبراهيم وحممد آدرار. ك  نادر ودمار  15
  1982  عبد القادر علولة    عبد القادر علولة    األقوال  16
  1984  -           -   اللي أكلي خيلص  17
  1985  عبد القادر علولة    عبد القادر علولة  األجواد  18

                                                 

  .248،ص السابق املرجع - 1
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  1986  ولد عبد  الرمحان كاكي    ولد عبد  الرمحان كاكي    ما قبل املسرح  19
  1987  سالل عبد الكرمي  م بشري حممد آدرار  أقسم بلقاسم  20
  1987  حممد آدرار  موفق اجلياليل  البيادق  21
كنز لويزة   22

  )لألطفال(
  1989  مرفق اجلياليل  عبد القادر علولة

  1989  عبد القادر علولة   عبد القادر علولة  اللثام  23
  1991  حممد آدرار والطيب رمضان  ع حمفوظ"الدكتاتور"من   ماجلنرال  25
  1993  حممد شواط   حممد شواط  الصرخة   26
آرلو كان خادم   28

  السيدين
  م1993  عبد القادر علولة  عن كارلو قولودوين

  م1994  حممد خبيت  حممد خبيت  معالوض للهوى  29
  م1995  صابرمجال بن   بوزيان بن عاشور  صياد امللح  30
  1998  حممد آدرار والطيب رمضان  عن عزالدين مدين  صرخة النساء  31
  م1998  -   بوزيان بن عاشور  باب العسة  32
  م2000  بوزيان بن عاشور  بوزيان بن عاشور  معيشة الكالب  33
  2002  بصول نورالدين  بصول نورالدين  الكارثة  34
  م2006  آدرارحممد   الدين ميهويب عز  "الكوردينية"محى   35

  

  :بين األكاديمي والفن  مسرح باتنة الجهوي /ج

وقد واجه مسرح باتنة يف بداياته جمموعة من ، 1985 عاماملسرح اجلهوي ملدينة باتنة  أُنشئ
الصعوبات والعوائق حالت دون حتقيق االنطالقة املرجوة منه، لكن تبقى هذه الصعوبات جمرد عقبات 

اجلزائريون بعامة، أما على مستوى التأليف املسرحي فقد عرف مسرح باتنة إدارية اعتادها املسرحيون 
  .اجلهوي جمموعة من املؤلفني اهم ما مييزهم التكوين النظري العايل يف جمال الفن الرابع

فاحتة ما قّدمه مسرح باتنة اجلهوي، وهي كوميديا  صالح لمباركيةتأليف " الفلقة"شّكلت مسرحية
ثالثة فصول  تعكس روح التمّرد االجتماعي يف مواجهة طبقية اتمع، إذ تدور اجتماعية موزعة على 
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أحداث املسرحية يف قرية صغرية يقرر فيها جمموعة من الشباب تطبيق القصاص يف حق فئة من 
املسؤولني وبعض االنتهازيني املستفيدين من التسيري العشوائي لشؤون مدينتهم، يتنكر الشباب بأقنعة 

الضرب على األرجل على  أي" الفلقة"قد كانت العقوبة هي و  الظالم لتفعيل خطتهم،متوشحني ب
تستمر املسرحية مبحاولة الشباب معرفة حقيقة املؤامرة على مدينتهم ومعاقبة  و  شاكلة عقوبة الكتاتيب،

  .1كل املتسببني يف ذلك

نص، إذ ميكن اعتماد يتأثث نص املسرحية بالعديد من الشفرات النصية اليت زادت من مجالية ال
مسرحية الفلقة الصرخة املكبوتة يف أفواه الكثري من اجلزائريني الذين أطلقوا العنان ألصوام وكل 

أسهمت بشكل واضح يف " الفلقة"، ومنه فاالستشرافية اليت متيزت ا لغة 1988جوارحهم يف أكتوبر 
  . تفعيل احلركة املسرحية يف باتنة

، هي 1987سرح اجلهوي بباتنة مسرحية ثانية أخرجها بوزيد شعيب عام للم صالح لمباركيةقّدم 
اليت متيزت بتداخل موضوعايت راٍق جدا، إذ يعكس النص أحداث الثورة التحريرية " النار والنور"مسرحية 

وروح االنعتاق اليت سكنت شباب اجلزائر حيث تنقل لنا املسرحية بيئات خمتلفة من الثورة اجلزائرية دون 
يب الوجه الثاين ممن كان يرى العمل الثوري مغامرة غري جمدية، كما استحضر النص جمموعة من تغي

    2العالقات االجتماعية والعاطفية بني شخصيات املسرحية

إن هذه الوثبة النوعية على مستوى التأليف املسرحي اليت شهدها مسرح باتنة اجلهوي، زادت من 
مقتبس عن الكاتب  وهو نص 1988عام  "امللك هو امللك" ُقدمت مسرحيةدينامية احلركة املسرحية، إذ 

فيقرر ن ملك ضاقت به رحابة القصر مالعريب السوري سعد اهللا ونوس، يدور موضوعها حول مبادرة 
هنا يصطدم و  اخلروج إىل مملكته متنكرا بني الرعية ملعرفة خبايا من يكيد له مؤامرات قد تزعزع عرشه،

  .ا يعيش حلمه بان يكون ملكاً برجل بائس سكري 

يعيش الرجل هذا احللم عندما جيد نفسه على فراش امللك حييطه اخلدم ويعرف بأنه يعيش وسط لعبة  
يعزل امللك و  من تصميم امللك احلقيقي، لكنه يواصل تظاهره بالغباء إىل أن يسطو على احلكم

  .3احلقيقي

                                                 

  .2006صاحل ملباركية، الفلقة، باتنيث،اجلزائر، : ينظر - 1
  .2006صاحل ملباركية، النار والنور، باتنث، اجلزائر،: ينظر   - 2
  .234أمحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص  - 3
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ي يغامر ليخلق إمكانية اخلطر من أجل اكتشاف العمل املسرحي الذ"امللك هو امللك"تعّد مسرحية 
اهول متوسال جمموعة عناصره الداخلة نصيا واخلارجة عنه، وكذلك من أجل أن حيقق ذاته وإمكانيته 
على شكل وجود جديل قائم على وجود احلقيقة فيه بوصفها السمة األساسية لكينونة النص خاصة وهو 

ملسرحية وغريها أشكاال متعددة، حىت أنه يف بعض األحيان مل نص مقتبس، إذ أخذ االقتباس يف هذه ا
  .1يكن بعد جزأرته سوى عقدة املسرحية أو هيكلها العام

عاش املسرح اجلهوي باتنة مرحلة من الركود إال أنه ما لبث أن جتاوزها مبساعدة جمموعة من 
، ومسرحية لمحمد زمايش" الديبلوماسي"مسرحية و  ،لكمال زرارة" لعبة املوت"املسرحيني فقّدمت 

، كما عاد االقتباس املسرحي لخيرة بن شادي "رحلة األمري"، ومسرحيةلصالح بوبير" جزيرة النور"
نص للروسي من   نصرالدين بن غنيسة، اليت اقتبسها املسرحي األكادميي "الطيحة"النوعي مع مسرحية 

  .2غوغول نيكوالي

املسرحي يف اجلزائر، فحىت وهو يشكل تقنية ذات بال ال يقدم االقتباس نظرة وافية على نضج النص 
يضل الطابع العام الذي مييز توجه املسرح "إال أن البحث يبقى قائما عن مسرح أصيل اهلوية، حيث 

 انتماءه إىل البيئة العربية، والواقع العريب من خالل منظورو  العريب، هو إعطاؤه اهلوية اليت تكسبه شرعيته،
من اجلذور القائمة يف العالقات االجتماعية، لكي يصبح املضمون يف الفن مرتبطا رؤى تستمد قوا و 

  .3"مجالية معينةو  بنظرة الفانا إىل العامل يف ضوء مثل عليا اجتماعية

  

  

  

  

  

                                                 

  .475علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، : ينظر - 1
  .219الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري،ص  نور - 2
  .187الرمحان زيدان، أسئلة املسرح العريب، ص عبد - 3
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2007و 1987جدول عناوين المسرحيات التي قدمها مسرح باتنة الجهوي بين 
1  

  عرضها  إخراج  تأليف أو اقتباس  عنوان املسرحية  الرقم
  1987  بوزيد شعيب  صاحل ملباركية  الفلقة  01
  1987  بوزيد شعيب  صاحل ملباركية  النار والنور  02
  1987  مجاعي  صاحل ملباركية  احلمامة  03
  1988  نور الدين عمران   عن سعد اهللا ونوس  امللك هو امللك  04
سري يف طريقك   05

  )لألطفال(سري
  1988  بوزيد شعيب  علي بوشارب

  1990  لطفي بن سبع  لطفي بن سبع  الصامتة الصرخة  06
  1993  عز الدين جمويب  عن إنريك ابسن  عامل البعوش  08
  1993  -   اندرو أوبري عن  قصة جديدة  09
  2003  لطفي بن سبع  املفتش العام غغولعن    الطيحة  10
  2005  مسرحجامعي باتنة  املسرح اجلامعي باتنة  مسرحية نون   11
 

  :ومحنة التأليف مسرح بجاية الجهوي - ه

يف البدء تكون الفكرة اليت جتعل املسرح فضاء يوفر احلياة مجيعا، مث تتطور الفكرة لتصنع التحدي كما 
االبداع الذي ال يقوم إال على انقاض االتباع، هكذا تلملمت نواة احلركة املسرحية يف جباية لُتنشيء 

ل إلنشاء مسرح جهوي ببجاية كان بعد إىل أن املخاض األو  أحمد بيوضاملسرح اجلهوي، إذ يشري 
  .2"فلسطني املخدوعة"سرحية وتقدميه مل" مصطفى كاتب"الزيارة الفنية اليت قام ا الكاتب الكبري 

وقد اشتغل يف البدء على ما يسمى باالحتفاليات املنساباتية  1985ُأسس مسرح جباية اجلهوي عام 
رى مؤمتر الصومام، مث كانت بعد ذلك االنطالقة الفعلية التارخيية إحتفاء بذك" العهد"إذ قّدم مسرحية 

، تلتف حبكة املسرحية حول "حرف حبرف"ملسرحية  عمر فطموشللحركة املسرحية باملدينة بتأليف 

                                                 

  .237أمحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص  - 1
  .228امحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص: ينظر - 2
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شخصية حمورية هي شخصية ساعي الربيد الذي تنقطع به السبل فيعمد إىل الرسائل اليت كانت معه 
  .1ريعات نصه املسرحييعتمدها الكاتب ليشكل تفو  فيقرؤها،

أن يقرأ اتمع قراءة باطنية ذكية من خالل إطالع ساعي الربيد على تلك عمر فطموش حاول 
حمض  إنسانيةالرسائل، اليت تشكل يف احلقيقة جانب املضمر يف ذوات أصحاا ليعكس لنا جتربة 

ن مقبوال يف نص مسرحي حقيقية، إال أن الظاهر أن النص قد وقع يف احملضور الذي ال ميكن أن يكو 
قد سقط سقطة " حرف حبرف"األوىل به أن يكون نبيال يف لغته ومسعاه ومراميه، لذا فان نص مسرحية 

 . سيئة من حيث أراد أن يقرأ املسكوت عنه يف اتمع اجلزائري

نشاط مسرح جباية اجلهوي مع جمموعة من املسرحيني الذين حاولوا بكل جدية نقل الفعالية  استمر
اليت كانت يف املسارح اجلهوية ااورة أو حىت تلك اليت كانت باملسرح الوطين، إال أن االقتباس قد أصبح 

" فالنتان بيروفيتش كاتاييف"عن قصة للكاتب السوفيايت الصفة الغالبة على ما يُقدم بعدما 
Valentin Petrovitch Kataiev  اليت كان قد كتبها يف السنوات األوىل بعد ثورة أكتوبر

" ترباشني" ، واُقتبست مسرحية أنييسكوعن " رجال يا حاللف"، كما اقتبس مسرحية م بروسيا1917
  .فالديمير مورزاكعن " سن ين"، ومسرحية غوغولعن 

ن حيتاجه املسرح إن ظاهرة االقتباس هذه اليت ميزت بدايات مسرح جباية قد أعطت الدفع الذي كا
من أجل ترميم فعل الكتابة والتأليف لدى الكثري من املسرحيني، ورغم طبيعية االعتماد على االقتباس 
من أجل إرساء أسس كل حركة مسرحية، إال أن هذه الظاهرة قد تُقرأ على أا حالة مرضية نتيجة الغربة 

  .موله الثقايفاليت يعيشها النص خبلفيته األيديولوجية واالجتماعية وحم

إىل بلورة ذلك من خالل و  إنتاج معرفتها مبوضوعها"إن اهلدف املرجو من املمارسة املسرحية هو 
على اعتبار النص املسرحي و  حركية النص املنظمة، وما حيب لبه من دالالت ونظم إشارية وعالمات

راما ونظريتها فإننا نالحظ خيضع لعملية دقيقة لكتابته تتواشج فيها النظرة إىل الكون مع مكونات الد
   . 2"غياب متثل حقيقي هلذه النظرة والنظرية

زادت وضعية االنفتاح السياسي اليت عاشتها اجلزائر يف مرحلة التسعينيات من جرأة مسرح جباية 
 اجلهوي من اقتحام موضوعات كانت تشكل املمنوع من الكتابة فيما قبل، حيث أُقتبست مسرحية

                                                 

  .220الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري، ص  ينظر نور - 1
  .405،406ان زيدان، أسئلة املسرح العريب، ص الرمح عبد - 2
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على الواقع اجلزائري بكل  مع إسقاط حيثيات املسرحية، مولييرحي الفرنسي املعروف عن املسر " املنافق"
  .تناقضاته االجتماعية والثقافية

مما ال شك فيه أن التأليف املسرحي وكذلك االقتباس الذي يعّد كتابة ثانية للنص األول علم وفن 
أرقى وأنبل الفنون فهي عملية خلق شاقة  قائم بذاته، وبال مغاالة فإن هذا النوع من الكتابة األدبية ملن

لكاتب املسرحي اعتبارين اثنني ، يأخذ ا ا1ما يسمى باحلاسة املسرحية أوتتطلب قدرات عقلية معينة 
  .مها زمن قراءة النص وزمن مشهدة النص ومها بيئتان خمتلفتان متاما اإلبداعة حلظ

إن الذي جيمع عليه كتاب املسرح هو أن التأليف املسرحي يتجاذبه أمران بني اإلغراق يف املوضوعية  
واملغاالة يف دراسة املؤثرات اليت تشكل بواعث اإلبداع، وبني تناسي الذات وإنكارها، إذ أن إدراك 

لكاتب املسرحي أن ، كما جيب على ا2الكاتب لنفسه حلظة الكتابة يعرتض سبيله إىل التعبري الصادق
يعلم أنه ليس وحده يف النص الذي يشتغل على تأليفه، إنه عضو يف جوقة كاملة حتتشد معه عند انتقال 

  .النص إىل مرحلة التمسرح

متيز مسرح جباية اجلهوي بالتأليف اجلماعي وهي طريقة ذكية وفاعلة يف التعامل مع الفن املسرحي، 
فكرة املوضوع اليت و  بناء النص الدرامي من جهة اللغة واملشهدحيث يشرتك جمموعة من املسرحيني يف 

العنصر الدرامي، مع إضفاء  إمكانياتجتمع بينهما، بعد حتديد املادة اخلام مث تليينها وفق ما يناسب 
  . األخرىاحلزادث الثانوية و  التخييل وحماكاة املواقف املسرحية

  

  

  

  

  

 

                                                 

  .146، ص 1966الرحيم عنرب، املسرحية بني النظرية والتطبيق، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، حممد عبد - 1
  .166- 156املرجع نفسه، ص  - 2
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   2007 – 1986بجاية  جدول بعناوين المسرحيات التي قدمها مسرح

  تارخيها  مؤلفها وخمرجها  عنوان املسرحية  رقم
  1977  تأليف وإخراج مجاعيني  امونا  01
  1978  تأليف وإخراج مجاعيني  الدم سال والزمن قال  02
ياكل مع الذيب ويبكي   03

  مع الراعي
  1981  تأليف وإخراج مجاعيني

  1985  تأليف وإخراج مجاعيني  ستة ودامة  04
  1985  تأليف وإخراج مجاعيني  مد شد  05
  1986  أمحد خودي  تركيب شعري الذكرى   06
  1986  عمر فطموش   حرف حبرف  07
  1987  تأليف مجاعي   أشكون  08
  1988  فطموش . اقتباس ع  حزام الغولة  09
  1988  اقتباس أمحد خودي  امليه وامليتني  10
  1989  اقتباس فطموش   رجال يا حاللف  11
  19891  ن موليريعمقبسة   املنافق  12
اقتبسها حمند أوحيي عن   ين –سني   13

  فالدمري مروزاك 
1991  

  1992  -  اهلمة  14
  1993  -  )ميلودراما(البوتيكا   15
  1993  -  فاطمة نسومر  16
  1994  عز الدين جمويب  احلوينتة  17
  2002  تاليف عمر فطموش   الشيخ ماماتش  18
  2003  فطموشتاليف عمر   عاشق عويشة احلراز  19
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  :المغامرة نحو التمّيز مسرح سيدي بلعباس الجهوي /و

بفعل الدور احلاسم الذي قّدمه  1978نشاطه املسرحي عام  مسرح سيدي بلعباس اجلهوي بدأ
، حيث قّدم مبعية جمموعة من املسرحيني يف الفرتة املمتدة 1"كاتب ياسين"األديب والكاتب املسرحي 

" اجلثة املطوقة"و" حممد خذ حقيبتك" ما يقارب الثماين عشرة عمل مسرحي، منها  1985حىت 
صوت "و" سلطان من الغرب"و" سنة2000حرب "و" فلسطني املخدوعة" و" صاحب النعل املطاطي"و

  .2"النساء

أُلفت هذه النصوص املسرحية يف ظل االنفتاح على مرحلة من النقد االجتماعي الذي كان سائدا 
سياسي إذ يبقى الفن دوما مسايرا ألزمنة التحول الذي مينح احلافز على  انتقال، وهي فرتة وقتذاك

الكتابة، كما أن املسرح العريب بعامة واجلزائري خباصة قد ظل حمافظا على مبدأ احملاكاة األرسطية، إذ  
املشاهد  على أن يوهم"كان هّم املؤلف املسرحي أن ينقل ما يعيشه إىل نصه، حريصا كل احلرص 

باحلقيقة، وزاد هذا االجتاه وضوحا يف املذهب الواقعي الذي يهدف بطبيعته إىل أن يكون األدب صورة 
  .3"دالالا اخلاصة على النفس البشرية واتمع اإلنساين -عن طريق الفن–من احلياة هلا 

وعا مألوفا يعاجل موض اجتماعيوهي نص درامي " حممد خذ حقيبتك" مسرحية  كاتب ياسينقّدم 
يف األدب اجلزائري ملا بعد االستقالل، حيث تتطور فكرة النص من قضية اهلجرة إىل أوروبا اليت شهدها 

العمل أو خارجه، مث  أماكناتمع اجلزائري، وما يعيشه املهاجر اجلزائري من ضيم وعنصرية سواء داخل 
إلنسانية العامل  اآلخر احرتاموجوب بداية تشّكل الوعي لدى املهاجرين اجلزائريني حبقوق العمل و 

  . اجلزائري

خباصة بعد عرضها على املشاهد، هزة مجيلة لدى بقية املسرحيني و  "كاتب ياسين"أحدثت نصوص 
 محمد بختييف مسرح سيدي بلعباس اجلهوي ما جعل بعض األمساء تربز يف جمال التأليف، من مثل 

هي و  ،4"يا بن عمي وين"و" جلسة مرفوعة"، "أناو أنت " الذي قّدم جمموعة من األعمال املسرحية منها
نصوص امتلكت بعض اجلرأة يف حماورة الواقع السياسي، كما اجتهت نصوص أخرى إىل الغوص أكثر يف 

                                                 

  .207الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري، ص  ينظر نور - 1
  .210نفسه،ص املرجع : ينظر - 2
  .397،ص 1998،مصر، 1القادر القط، فن املسرحية، الشركة املصرية العاملية للنشر، ط عبد - 3
  .210الدين عمراين، املسار املسرحي اجلزائري، ص  نور - 4
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اليت عاجلت نصيا الصراع املعتم بني املاضي واملستقبل، " جلسة مرفوعة"خباصة مسرحيةو  قضايا اتمع،
  . األجيال فرديا وجاعياأو قل ذلك الصراع اخلفي بني

يف إهلام املسرح اجلهوي لسيدي بعباس مبناهل التأليف املسرحي، كاتب ياسين استمرت نصوص 
حيث استثمر النص يف القصص الشعيب إذ تصّور املسرحية اعتماد " غربة الفهامة" عندما قّدم مسرحية 

قصر السلطان، وهو الفضاء املكاين  اخرتاقالذكاء والفطنة لدى أفراد الطبقة املهمشة الذين متكنوا من 
للمسرحية الشاهد على التباين الطبقي يف اتمع، كما تبحث املسرحية يف حمدودية الذكاء لدى حاكم،  

  .االجتماعية والرتاثيةو  نص املسرحية غين باإلشارات السياسية

 للمسرح اجلزائري اإلبداعية إن هذه العودة إىل املنت الرتاثي تعكس بصورة واثقة جدا ثراء املخيلة
دراية مبا حيتاجه العمل املسرحي من أجل أن يضمن بلوغ و  خباصة لدى بعض املسرحيني ذووا دربةو 

فكثري من املسرحيني "، واإلنساينهدفه األمسى وهو وصول رسالته النصية بكثري من الثراء املعريف 
  .  1"مقتبسة من التاريخ القدمي األجانب وضعوا أعماال عظيمةو  القدامى العربو  املعاصرين

وهي مرحلة  يف مرحلة ما بعد التسعينيات عمالاأل اجلهوي جمموعة منقدم مسرح سيدي بلعباس 
لعبد الكريم  "ليطو" تلك األعمال مسرحية  أهملعل من و  سياسي يف اجلزائر،و  حتّول اجتماعي

وقد ركز الكاتب على ، وشظف العيشم اهلجرة مع بينهة أفراد جتاليت تطرح معاناة ثالث ، بوقطوف
الثالثة يف قبو مظلم لتتحول حيام إىل كابوس فعلي، تأخذ أحداث  األفراداجلانب الرتاجيدي إذ يعيش 

الصراع الدائم مع العدو التارخيي مع و  املسرحية على عاتقها مهمة التذكري بالتاريخ الثوري للجزائر
  .استمرار النظرة االستعمارية

لالنتباه يف األعمال املسرحية ملسرح سيدي بلعباس اجلهوي هو االستثمار اجليد يف جمال إن الالفت 
التأليف وكتابة التاريخ، كما أسهمت تلك األعمال املسرحية يف ترشيد الوعي االجتماعي بالواقع املر 

  .وغري اإلنساين الذي يعيشه املهاجر اجلزائري

اقع املعيش، وهي ليست حيزا استثنائيا ضمن الظواهر مل تكن تلك األعمال املسرحية شاذة عن الو 
املعممة للمجتمع بعامة أو حىت لنخبته، إذ خيضع هذا املسرح كتعبري من التعابري الثقافية لتلك األمناط 

 ادواا، شأنه يف ذلك شأن خمتلف التعابري الثقافية املتصلة اتصاال وثيقا باتمعو  اإلستهالكية مبتطلباا
  .قد كان نتيجة لذلك كله حتول هذا الفن الفرجوي إىل وثيقة إجتماعية بامتيازو  قضاياه،و 

                                                 

  .175النشر، ص و  ،رياض الريس للكتاب)1989-1976(بول شاوول، املسرح العريب احلديث - 1
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اليت جتسد أعلى درجة من –إن األعمال الفنية "وذا الدافع يكتسب الفن الرابع صفة اخللود إذ 
: لتالية جيد الناس يف القرون او  حتتفظ بقيمتها اجلمالية عرب القرونو  حتتوي أمهية ثابتة، - الشعبية يف زمنها

العزيزة و  تلك القيم اإلنسانية الشاملة املقربة إىل قلوم، -يف إبداعات الفن العظيمة يف األزمنة املاضية
إىل نفوسهم والفن من هذه الزاوية يشكل ذاكرة مادية جمسمة لإلنسانية كلها يف عملها  ونضاهلا 

  .1"وتطلعاا حنو الغد األفضل

   2المسرحيات التي قدمها مسرح سيدي بلعباس الجهوي لعناوينجدول 

  عرضها  مقتبسها  مؤلفها  عنوان المسرحية  الرقم

حممد خذ   01
  حقيبتك

  م1979  كاتب ياسني    كاتب ياسني

   م1980  كاتب ياسني  كاتب ياسني  اجلثة املطوقة  02
  الرجل صاحب  03

  النعل املطاطي

  م1982  كاتب ياسني  كاتب ياسني

  م1984  كاتب ياسني  كاتب ياسني  املخدوعةفلسطني   04
  م1986    حممد خبيت  أناو أنت   05
  م1986  -  كريزو.مالك الدين كاتب عن ك  عالل الدوجني  06
  م1987   حممد خبيت  حممد خبيت  جلسة مرفوعة  07
  م1987  -  أمحيدة عياش  قدور لبالندي  08
  م1988  -  حممد خبيت  راملحوار   09
  م1989  كاتب ياسني  ياسنيكاتب   غربة الفهامة  10
  م1989  -  -   يابن عمي وأين؟  12
  1995  عزالدين عيار  -  اجتاه هوة شيكاغو  13
  م1995  عزالدين عيار  -  هابيل وقابيل  14
  م1996  -  -  العشق  15

                                                 

  .57أسئلة املسرح العريب، ص  الرمحان بن زيدان، عبد - 1
  .254 ،253امحد بيوض، املسرح اجلزائري، ص: ينظر أيضاو  ،210الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري، ص نور: ينظر - 2
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16  1X4   م1996  حبيب جمهري  عزالدين عيار  
  م1996  عبدالكرمي بوقطوف  عبدالكرمي بوقطوف  ليطو  17
اقتبسها جوزي حسيسن عن   اية لعبة  18

  صمويل بيكيت
الدين  أخرجها عز

  عبار
  م1997

 

  :أسئلة النص المسرحي الجزائري وأزمة التأليف/ رابعا

  كلمة تقييمية للمسارح الجهوية  -  

من الصعب تقييم أعمال ستة مسارح جهوية بعضها له من العمر أزيد من ثالثة عقود من الزمن يف  
عنابة، وهران، جباية، باتنة، وسيدي بلعباس، هذه الكلمة التقييمية اليت نأمل أن قسنطينة، : كلمة موجزة

  :ثالثة عوامل وهي ىتبلغ هدفها تركز عل

  .العامل البشري -1

  .  العامل املادي -2

  .العامل الزمين -3

أ، ومن هذا املنطلق نستطيع القول أن إنتاج هذه املسارح ز إن هذه العوامل هي يف الواقع كل يتج
قامات هلا حضورها وجودته مرتبطان ذه العوامل الثالثة، ومن مثة، فإن املسارح الثالثة األوىل توفرت هلا 

ولد : قديرة مثل شخصياتعلى عكس املسارح الثالثة األخرى، فمسرح وهران مثال توفرت له املتميز 

من محمد حيمور، محمد آدار، سيراط بومدين وعبد مث كل  علولة وعبد القادر عبدالرحمان كاكي

" لعبت دورا رياديا وحموريا يف إرساء مسرح قوي بالغرب اجلزائري، ف شخصيات، وهي الكريم سالل
يف " املداح" وهو 1966أدخل شكال جديدا يف املسرح اجلزائري عام " ولد عبد الرحمان كاكي

، هذه املسرحية كانت قد فازت يف هذه "عبد القادر بن مقدم" الذي مثله" صاحلنيالقراب وال" مسرحية
من " مسرح احللقة" ، فقد أدخلعبد القادر علولةالسنة جبائزة مهرجان املغرب العريب الكبري بتونس، أما 

ه اجلديد يستمد شرعيته وأصول -، هذا الشكل القدميم1972اليت عرضت عام " املائدة" خالل مسرحية 
يف " القوال" كما أدخل : من الرتاث الشعيب وهو بالتايل غري غريب عن الثقافة اجلزائرية واملغاربية عموما

  .بعض مسرحياته التالية



  النص املرس�                                                :                                 ولاالٔ فصل ال

96 

فاملقر الرائع الذي : وعالوة على العامل البشري، فإن العامل املادي متوفر أيضا بالنسبة هلذا املسرح
،  م1905وقدم به أول عرض عام  م1882مارية، إذ مت بناؤه عام هو حتفة معمارية يعود إىل احلقبة االستع

، إضافة إىل ذلك فإن العامل الزمين م1987كما أعيد ترميمه خالل أوت، سبتمرب وأكتوبر من عام 
خدم هذا املسرح بشكل جلي، حيث أن مسرح وهران انطلق يف الواقع غداة االستقالل الوطين، وإن  

ليستعيد نشاطه الكبري  م1980إىل عام  م1976و1970، 1968 كان قد مر بأزمات خالل سنوات
من مهرجان قرطاج  م1985فيما بعد، وحيقق جناحات مسحت له بافتكاك جائزة أحسن متثيل عام 

اليت افتكت أيضا جائزة أحسن عرض وأحسن نص " علولة" لـ " أجواد" املسرحي بتونس عن مسرحية 
باجلزائر، مث جائزة أحسن عرض متكامل يف  م1985رتف عام يف املهرجان الوطين األول للمسرح احمل

وبالتايل فإن هذا " معروض للهوى" عن مسرحية م1994امللتقى األول للمسرح العريب بالقاهرة عام 
يف "القوال " املسرح كان له تأثري على املسارح األخرى ومنها املسرح الوطين اجلزائري من خالل إدخال

  ".الشهداء يعودون هذا األسبوع" و" وقالو العرب قال" مسرحية

توافرت  م1975- 1974أما مسرحا قسطنية وعنابة، وبعد انفصاهلما عن بعضهما البعض يف موسم 
  :هلما العوامل املذكورة آنفا، ومنها

عمار : الفنانون من ممثلي وخمرجني، حيث جند على مستوى مسرح قسنطينة أمساء كثرية نذكر منها

الماشطة، عمار سيمود، حسن بن زراري،  حباطي، الطيب دهيمي، فارسمحسن، عبد الحميد 

مكنت مسرح قسنطينة اجلهوي من تقدمي  شخصياتوهي ...ةبوبريو حسنو  هالل عنتر، جمال دكار،
، هذه مصطفى الحالجاملقتبسة عن الكاتب السوري " عودة احلالج:" عدة أعمال جيدة ومنها

" ، باإلضافة إىل م1988املسرحية كانت قد فازت باجلائزة األوىل يف مهرجان باجة املسرحي بتونس عام 
اليت هي من إنتاج "ناس احلومة" و محمد الطيب دهيمي: لـ" دف القول والبندير" و" هذا جييب هذا
  .وغريمها من األعمال الناجحة عبد الحميد حباطيمجاعي وإخراج 

، وبالتايل حتقق له 1975رة إىل أن مسرح قسنطينة حل مشكلة املقر ابتداء من عام وجتدر اإلشا
  .عنصر مهم يف عملية اإلنتاج، مث جتاوز عقده الثالث وأصبح يتمتع بتجربة حمرتمة ختوضها عناصر قديرة

أما على مستوى مسرح عنابة، الذي بدأت معاناته، مع مشكل التأطري الذي تغلب عليه بعد عدة 
حمودة، مجال : ات وهذا بعد بروز أمساء محلت على عاتقها مسألة النهوض مبسرح عنابة ومنهاسنو 

، هؤالء قوري، بوجادي عالوة وقبوش محمد العيد جمال مرير، محمد خودي، عبد الحميد
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جمال وأخرجها  عبد الحميد قورياليت كتبها " الطاروس:" جادة ومنها مسرحيات استطاعوا تقدمي

ة الفرقة، وقد فازت جبائزة أحسن ديكور يف املهرجان الوطين الثاين للمسرح احملرتف الذي مبساعد حمودة
" باجلزائر العاصمة، عالوة على مسرحيات أخرى ذات قيمة فنية مثل م1986جرى يف شهر أكتوبر 

  .وغريها من املسرحيات" لوشام" ، "الرتيلة" ، "ضيق اخلاطر" مث" التواصل

إنتاجاا املتباينة من حيث املستوى، ومشاكلها املادية، تبقى مراكز إشعاع  هذه املسارح بالرغم من
  . فين تثري الثقافة الوطنية اليت هي يف حاجة إليها، وهلذا يتعني النهوض ا على كافة املستويات

فا مل جباية، سيدي بلعباس وباتنة، فإن العوامل الثالثة املذكورة سال: أما املسارح الثالثة التالية وهي
فرقة صدى : تتوفر يف أغلب احلاالت، حيث أن مسرح جباية انطلق باندماج الفرق املسرحية اهلاوية وهي

برج منايل، الفرقة البورجوازية وفرقة احلركة املسرحية املنايلية، هذه األخرية املسرحية ذه املنطقة إىل 
  ...جانب أمحد خودي وآخرين

فطموش ، تعاون كل من م1987رأس إدارة مسرح جباية عام على  عبد المالك بوقرموحوملا نصب 

  .اليت تعد من أجنح أعمال مسرح اجلهوي م1988عام " حزام الغولة" فأجنزا مسرحية وبوقرموح

كما رأينا واليت " مسرح البحر" أما مسرح سيدي بلعباس، فقد تأسس هو اآلخر على أنقاض فرقة 
بقيادة كاتب ياسني، هذا املسرح الذي عاىن من مشكل املقر  "احلركة الثقافية للعمال" محلت اسم فرقة

والتأطري ونقص الدعم املادي، عاش صعوبات مجة فتأخرت انطالقته بعدة سنوات عن نظائره يف املناطق 
  .من أجنح أعماله املسرحية" كاتب" األخرى وتعد مسرحيات

فقط، وبالتايل فإن  م1985لق عام ني املؤسستني، جند مسرح باتنة اجلهوي الذي انطاتوعالوة على ه
عمره قصري باملقارنة مع املسارح اجلهوية األخرى، وقد عاىن هو اآلخر من مشكل التأطري وخاصة يف 
املخرجني حيث أن فرقته، كانت مشكلة، يف أغلبها، هواة تنقصهم التجربة، وبالتايل فإن أشهر عمل 

  .سعد اهللا ونوسي املقتبس عن الكاتب السور " امللك هو امللك:" قدمه

وبالرغم من الصعوبات اليت عاشتها املسارح اجلزائرية سواء منها التغلب عليها وحتقيق تطور تثبته 
  :املؤشرات اإلحصائية التالية
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  )21جدول رقم ( 1987و1985جدول يبين تطور عدد عروض المسارح السبعة بين 

  1986           1986     1985السنة املسرح                              
  العروض  

  190             178          94  املسرح الوطين اجلزائري
  114             155          85  املسرح اجلهوي لوهران

  87               93          73  املسرح اجلهوي لقسنطية
  96                79          61  املسرح اجلهوي لعنابة

   43                18            -   اجلهوي لبجاية املسرح
  73                 37           -   املسرح اجلهوي لباتنة

   124               121          82  املسرح اجلهوي لسيدي بلعباس
  691              636         395  اموع

  مسرح الحلقة: الجزائريالقديم في المسرح  -االتجاه الجديد -5

جورج ة ر منذ أن بدأت اإلرهاصات األوىل للمسرح اجلزائري يف بداية القرن العشرين كما رأينا مث زيا

عام " جحا" لـ أول مسرحية جزائرية مكتوبة بالعامية بعنوان عاللوم، وتقدمي 1921للجزائر عام  أبيض
ويب يف تقدمي عروضه للجمهور، وهذا إىل ما م، ظل املسرح اجلزائري يعتمد تقنية املسرح األور 1926

بعد االستقالل، رغم وجود املداح الذي ظل ميارس نشاطه يف األسواق والساحات العامة بعيدا عن 
  .األضواء

لعب دورا بارزا يف احملافظة على الرتاث الشفهي لألمة، فنقله بطريقته من ) أو احلكوايت(هذا املداح 
عام " القراب والصاحلني" ة يف مسرحيةر املداح أول مولد عبد الرحمان كاكي جيل إىل آخر، وقد وظف 

، هذا اللون "املائدة" مسرح احللقة يف مسرحية  عبد القادر علولةم، جرب 1972م، ويف عام 1966
من أب الفنون، يستمد جذوره من الرتاث الشعيب اجلزائري كما يشرتك يف بعض النقاط مع املسرح 

  هي خصائصه إذن؟ وكيف منا وتطور يف اجلزائر؟الربخييت، فما 
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  :مسرح الحلقة والعودة إلى التراث) 1

يف مرحلته األوىل اليت سبقت نشوءه حيث   -كما ذكرنا  -عرف الفن الرابع هذا الشكل من املسرح
كان املداح ميارس هذا النوع من الفن ضمن  حلقة من املتفرجني يف األسواق والساحات العامة، 
يتقمص خالهلا العديد من الشخصيات ويستعمل احلكي، كما يوظف الرتاث الشعيب، وقد كافحته 

لطات االستعمارية لعلمها مبدى خطورته يف مترير األفكار املناهضة لوجودها يف األوساط الشعبية الس
ومنذ بداية السبعينيات إىل بداية الثمانينيات من القرن العشرين، عادت هذه التجربة لتربز ... العريضة

ئما ويكتسب الذي واصل البحث فيه وتطويره ليصبح شكال قا علولة، مث كاكيمن جديد على يد 
عندما نتكلم عن احللقة أو القوال، فإننا نتكلم عن :" مجهوره الذي يتذوقه حيث يقول يف هذا الشأن

، بل قبله ولكن جتربة 1972البنية املسرحية ومكوناا التقليدية، فلم يكن لقاؤنا مع الرتاث عام 
شعبية تتعامل مع تراثها وتتطلب اليت قدمت يف هذا العام، نبهتنا إىل وجود ثقافة " املائدة" مسرحية

ني، تروي قصة خاصة بأبعاد الثورة تبنيات مسرحية أخرى ، فاملسرحية اليت هي من تأليف وإخراج مجاع
فتحولق املتفرجون ... الزراعية، جتولت ا يف األرياف والقرى وهيأت عروضها للعمل يف اهلواء الطلق

مما الزمنا االستغناء عن الديكور الذي صرنا نعمل بدونه حول املمثلني أثناء العرض ، ومن كل اجلهات، 
تقريبا إال من بعض االستخدامات الضرورية لتمييزها عن بعضها البعض، هذا الوضع جعل املمثل 

  .يتكيف مع فضاء جديد

يروقه ما نقدمه  وقد أدى االستغناء عن الديكور إىل نوع من االرتياح لدى اجلمهور الذي يضجر وال
نبهنا  وهو ما.. ظهره ليقابل زمالءه من اجلالسني، إما يتحدث معهم أو يسمعنا بأذنه أكثر له، يدير

أيضا إىل الرتكيز على املسرح احلواري أكثر،خصوصا املروري منه ، وفيما خيص استيعاب اجلمهور 
ولكي نتعرف أكثر على مدى تقربنا من اجلمهور، أخذنا نناقش :" قائال علولةللمسرحية، يضيف 

وهذا ما حققاه من خالل عرضنا ... لعرض معه بعد كل أمسية جتنبا لألخطاء وتقربا منه مجاليا وفكرياا
، إذ بعد انتهاء العرض األربعني، وبعد املناقشات املستمرة مع متفرجينا من الفالحني "املائدة" ملسرحية

ول بدرجة كبرية إذ منى بغية التوصل إىل حل يرضيهم، وجدنا أن العرض األخري خيتلف عن العرض األ
طاقات مسعية هائلة لدى اجلمهور باإلضافة إىل الذكريات الكثرية والعظيمة اليت صار ميلكها، فقد كان 
يستعيد أثناء املناقشات الكثري من حواراتنا ، وملا حللنا هذه التجربة تأكدنا من ضرورة البحث عن 

  .املوجودة لدى اجلمهورمسرحية تستجيب للثقافة الشعبية واخليال واملكونات 
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 يةاملسرح هيف سياق جتربت علولة يرىولدى تقييمه للتجربة اجلديدة خالل أكثر من عقد من الزمن، 
يعتمد  ه كانأن عمل" األيتام" وأخريا" األجواد" ، "األقوال:" ، واليت أفرزت مسرحياتم1982منذ عام 

شخصية مركزية متسك خبيوط " املداح" حيث يبدو" مسرح احللقة"و هنا بدأ االهتمام بعلى النقد،
  .1املسرحية يف تشويق وأصالة وإبداع 

  :خصائص مسرح الحلقة) 2

خالفا للنوع : "الرئيسي، قائال عن خصائص مسرح احللقة" املداح"باإلضافة إىل دور  علولةيستطرد 
رحي، فإن العمل اجلديد يتعامل مع العرض األكادميي الذي يعتمد على اإليهام وعلى تصوير الفعل املس

وأنه يرفض العالقة العاطفية ". أي تنمية احلوار معه"املسرحي االحتفايل، كما لو كان اقرتاحا على املتفرج 
مع األشخاص، ألن العرض املسرحي يكتمل يف ذهن املتفرج الذي يفرتض فيه أن يكون ذا مستوى 

  ".ث يرتك له حرية رفض العرض أو جتاوزهمعريف جيد، ووعي وجتربة اجتماعية، حي

مبعىن أن مسرح احللقة يقرتح مشاركة املتفرج، كما أن اللعبة املسرحية تتوقف أيضا على طاقة املمثل 
احلركية والصوتية يف نفس الوقت، وقبل كل شيء على طاقة فكرية، ألننا نطمح إىل مستوى امتالك 

ية لدى املمثل، هذا األخري، إذ كان يعتمد على احلركة اإلشارات التصويرية والتجريدية واالصطالح
  ".لغة احلركة"و "لغة احلركة"من الرموز  نوعنيوالكلمة، فإنه يعتمد على 

واملطلوب منه أن يفكر يف نوعية اإلشارة املوحية وامتالكها داخل العرض، إذ أن املمثل هو املقلد 
  .صبح بإمكانه أن يتكلم عن شيء ويصور شيء آخرواملصور امليكانيكي املباشر للفعل املسرحي، بل أ

وباختصار، فإن من خصائص مسرح احللقة اعتماده على القوال أو املداح الذي يوظف الكلمة 
املؤثرة واملوحية كالشعر امللحون واألزجال والقول املأثور مثال، مث على مشاركة املتفرج يف العرض حبيث 

إىل جانب توظيف العناصر الرتاثية اليت تضفي على االحتفالية  ميارس احتفالية بطريقته اخلاصة، هذا
النص، الديكور، املمثل، : يوضح ذلك أكثر، حيث يرد على السؤال التايل علولةطابعا شعبيا، وهذا 

  املوسيقى، والكلمة، ما هو أهم عنصر يف جتربتهم املسرحية؟
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ولكن هناك عناصر مازالت قيد يف احلقيقة، فإن كل مكونات العرض مهمة يف رأيي، : "فيقول
الديكور واملوسيقى والتعبري اجلسدي واإلنارة واملالبس، ويف جتربتنا املسرحية : الدراسة والبحث مثل

 ".أعطينا للكلمة أمهية كربى

  :عالقة مسرح الحلقة بالمسرح البريختي) 3

مل ينبهنا : "خييت قالعن هذه النقطة املتعلقة بعالقة مسرح احللقة باملسرح الرب  علولةحني تكلم 
بصفة مباشرة إىل هذه األشكال، وإمنا حاول اخلروج عن النمط األرسطي، فبحث احلواجز  بريخت

الكائنة يف هذا النمط واقرتح إمكانية اخلروج عنها  ومسرح برخيت كما نعلم يرتكز على نقطتني 
  :أساسيتني مها

 بريختلى النقطة الثانية، فإننا جند أن التغريب واملسرح الالأرسطي، ومادام اهتمامنا منصبا ع
Bricht  لقد أصبح املسرح من شأن الفالسفة : "سعى إىل انتهاج التغيري وتثوير الواقع حيث يقول

  ".الذين ال حياولون تفسري العامل بل يعملون عن تغيريه

بقات ، أداة ثورية تسهم يف عملية التحول االجتماعي لصاحل الطبريختفاملسرح إذا حسب رأي 
املقهورة، وعلى هذا النحو ختتلف وظيفة املسرح امللحمي عن املسرح الدرامي، ومن مث البد أن يتغري 

  ".الشكل

ليس على اإلنسان أن يبقى كما هو أو كما جيب أن ننظر : "قائال بريختوعن هذه النقطة يضيف 
جهة نفسه عن طريق إليه حنن اآلن، بل كما ميكن أن يصري عليه أيضا، أي نضع اإلنسان يف موا

  .التجريب وهذا جوهر ما أراده برخيت يف مسرحه

، أحد املهتمني "بوشعير رشيد" األمر الذي ال خيتلف فيه معه مسرح احللقة، حيث يقول الدكتور
أريد أن أؤكد أن التجارب التأصيلية اليت تنهل من الرتاث الشفهي الشعيب : "باملسرح يف هذه النقطة

على سبيل  "عبد القادر علولة"ربة الربخيتية وال تناقضها أو تتجاوزها، خذ جتربة تلتقي فنيا مع التج
حيكم مجاليات املسرح األرسطي الدرامي، ويتبىن مجاليات  - متاما بريختمثل – علولةإن : "املثال

من  بريختحم الشفوية، كما أن جتربته تكسر جدار الوهم وتوظف أدوات التغريب، وهو ما فعله الامل
قبل، أما التعبري عن اخلصوصية فهو أمر وارد على الرغم من أن هذه اخلصوصية كادت أن متحى معاملها 

الذين   Troubadoursاحلضارية من وجدان املتفرج من جراء التوحد اإلنساين العام، فللرواة أو املداحون 
  ".عجيبة، انقرضوا تقريبا كانوا جيوبون األسواق والساحات العامة حاملني كماجنام وأحداثهم ال
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إن فلسفة جتربتنا دف إىل ضمان وظيفة اجتماعية للمسرح، : "جيسد هذا الرأي قائال "علولة"وهذا 
وأن يساهم يف رفع الوعي قصد التغيري الثوري للمجتمع، إننا إذ نغري شكل العرض، فإننا نغري وظيفة 

، ويصبح املمثل بالتايل وسيطا فقط بني املتفرج داخله، حيث يصبح يشارك يف خلق وإبداع العرض
  ".النص والعرض املتكون يف ذهن املتفرج، فهي اذا فلسفة حترر خيال املتفرج

  :م1983و 1972فقدان المسرح الجزائري لبعض رجاالته فيما بين ) 6

شهدت هذه املرحلة من تاريخ املسرح اجلزائري رحيل عدد من رجاالت املسرح األوائل الذين سامهوا 
 م1902فيفري  11املولود يوم " جلول باش جراح"يف صنع بعض أحداثه ومنهم الفنان الكبري املرحوم 

باجلزائر العاصمة، هذا الرجل كان له شرف املشاركة يف انطالقة املسرح اجلزائري، حيث كان عضوا يف 
، كما كان عضوا يف فرقة املسرح العريب بقاعة م1926اليت تأسست عام " علي ساللي: "لـ" الزاهية"فرقة 

عثمان يف الصني، : "واليت مثل فيها جل األعمال املسرحية نذكر منها م1947األوبرا اليت تأسست يف 
وغريها من املسرحيات، كما ألف هو شخصيا العديد من األعمال نذكر منها " نكار اخلري، ولد الليل

  ".روف معروفوجه اخل"و" زواج باهلاتف"، "املكار"

كما عمل أستاذا " املسرح اإلذاعي"وآخرين فرقة " مصطفى قزدرلي"مبعية الفنان  م1956كون عام 
بعد استقالل البالد، مثل يف  م1960باجلزائر العاصمة حىت غلق أبوابه عام " الكونسرفتوار"يف معهد 

، الذي عرض عام " يعمصطفى بد"لـ" الليل خياف من الشمس"السينما اجلزائرية يف كل من فيلم 
 29، تويف رمحه اهللا يوم م1969الذي عرض عام  "ألحمد راشدي" اآلفيون والعصا"وفيلم  م1964
  .باجلزائر العاصمة م1971مارس 

، هذا م1932فيفري  24املولود يوم  "محمد بودية"وبعده بعامني، انطفأ جنم الفنان والصحفي 
بباريس  م1973جوان  28اإلسرائيلية يف " املوساد"ه منظمة الرجل املثقف واملناضل الكبري الذي اغتالت

 "ليعمل إىل جانب املرحوم م1963لوقوفه غلى جانب الثورة الفلسطينية، التحق باملسرح اجلزائري عام 
، وساهم يف تنشيط احلركة املسرحية 1حيث أن كليهما سعى إىل تأميم املسرح اجلزائري ،"مصطفى كاتب

لفتح معهد  "مصطفى كاتب"احملب و عاللبعد استقالل اجلزائر، كما سعى هذا الفنان إىل جانب 
  .م1964الفنون الدرامية بسيدي فرج عام 
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ل أشرفوا على تكوين جيل من الفنانني الشباب الذين أصبح هلم دور يف احلركة املسرحية اهؤالء الرج
  .1فيما بعد

" سيد علي حوات"، فقد املسرح اجلزائري فنان آخر، كان كوميديا حبق، م1977أكتوبر  21ويف 
بزنقة الكرمة حبي القصبة العتيق يف اجلزائر  م1923املولد عام " سيد علي فرنونديل"املعروف باسم 

د من ، فكان مشواره حافال بالنجاحات الفنية حيث مثل يف العديم1939العاصمة، دخل املسرح عام 
  ".عثمان يف الصني"و "السحار: "نذكر منها" املسرح العريب بقاعة األوبرا"املسرحيات ضمن فرقة 

عام " جرمية مرياث"كان ممثال فكاهيا بارزا، وبعد استقالل اجلزائر مثل يف أعمال أخرى نذكر منها 
ة اجلزائرية إىل أن ، كما عمل يف ميدان اإلشهار باإلذاعة والتلفز م1965عام " خليفة شاوش"، م1963

  .بفرنسا، ودفن يف مقربة القطار بالعاصمة م1977وافته املنية عام 

بوعالم "وبعد سنتني من هذا التاريخ، فقدت الساحة الفنية واملسرح اجلزائري على اخلصوص الفنان 

حبي قومبيطا بوهران، هذا الرجل الذي  م1924من مواليد عام  عبد الحليم رايساملعروف باسم " رايس
 م1947بقاعة األوبرا اليت تأسست عام "املسرح العريب"بدأ مشواره الفين يف األربعينيات، التحق بفرقة 

رحل إىل فرنسا ومنها التحق بالفرقة الفنية جلبهة التحرير و  ،م1956حىت أغلقت القاعة أبواا عام 
، )م1959" (أبناء القصبة: "جل األعمال اليت قدمتها ومنها، فألف هلا م1958الوطين بتونس عام 

  .م1961ودم األحرار  م1960اخلالدون 

، حسن م1969اآلفيون والعصا عام : وبعد استقالل اجلزائر مثل يف العديد من األفالم نذكر منها
  ".السيالن"باهلامل ضواحي بوسعادة وهو ميثل يف فيلم  م1979نوفمرب  08طريو، تويف رمحه اهللا يوم 

إىل قائمة الراحلني يف هذه " سيد علي مقالتي"، يضاف اسم الفنان م1980أكتوبر  10ويف 
فرقة بحبومة الناعورة حبي القصبة يف اجلزائر العاصمة، التحق  م1928املرحلة، هذا الرجل املولود عام 

إىل " اعة األوبرااملسرح العريب بق"، كما مثل يف عدة مسرحيات ضمن فرقة م1943عام  مصطفى كاتب
اهلاوية حيث شارك هذه السنة  مصطفى كاتب، إال أنه مل ينقطع عن النشاط يف فرقة م1955غاية عام 

سرقة يف : "يف مهرجان الشبيبة العاملية بفارصوفيا، كما مثل يف العديد من السكتشات نذكر منها

                                                 

  .6، ص1989مارس  29عدد يوم األربعاء  :جريدة النصر -1
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متأثرا  م1980ويف رمحه اهللا عام ، إىل جانب ممثلني كبار، ت"كيفاش تسلك"، "رشيد املسكني"، " السوق
  .مبرض عضال

الطيب أبو : "يب املعروف يف الساحة الفنية بـحسان الطوبعد عامني من هذا التاريخ رحل الفنان 

، بالبليدة، بدأ نشاطه الفين عام م1918، هذا الرجل الذي امتاز خبفة الروح من مواليد عام "حسن
، مث م1932عام " يف سبيل التاج"يف فرقة موسى خداوي بالبليدة، ومثل يف أول مسرحية بعنوان  م1930

 م1947، ومثل فيها العديد من املسرحيات كما انضم عام م1934عام  محمد التويريانضم إىل فرقة 
: نذكر منهابقاعة األوبرا باجلزائر العاصمة، وشارك يف عدة أعمال مسرحية " املسرح العريب"إىل فرقة 

  ...وغريها من املسرحيات" سلك يا سالك"، "الدكتور عالل"، "البخيل"

بعد إعادة تكوينها يف اية اخلمسينات، دخل السجن فيما بني  "محمد التويري "مث عاد إىل فرقة
، وبعد االستقالل واصل مشواره الفين باملشاركة يف العديد من األفالم كان م1957و 1956عامي 
  1.م1982تويف رمحه اهللا يف الفاتح فيفري من عام " رويشد"رفقة املمثل " حسان الطاكسي: "آخرها

واجلدير بالذكر أن رحيل هؤالء الرجال كان له اثر بالغ على املسرح اجلزائري الذي عاش يف هذه 
اط املسرحي الفرتة ركودا بفعل تشتيت قدراته البشرية واملادية إثر تطبيق الالمركزية من جهة، وتراجع النش

من جهة أخرى مقارنة بالفرتة اليت تلت مرحلة االستقالل ، غري أن املسرح اجلزائري متكن من جتاوز هذه 
  .الصدمة فيما بعد

                                                 
1- Algérie – Actualité N° 1060 du 6 au 12 février 1986 p32. 
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  :ةتوطئ

يعّد فن العرض املسرحي من احملطات املهمة جدا يف عملية توصيل الفكرة املرام تبليغها للمشاهد، 
بشكل مستمر، إذ يشكل العرض هذا الفن الذي يقوم بلغته اخلاصة وحيزه املعريف املتبّدل واملتطور 

املسرحي ضمري الوصل بني نص املسرحية يف شكله الفين وأمناط العرض املرمتية يف أحضان العلم 
  .والتكنولوجيا، هذا الفن العلمي بامتياز هو ما يطلق عليه بالسينوغرافيا

ملسرح، حيت حتّدد بدأ االهتمام بالسينوغرافيا يزيد يف مثانينات القرن املاضي من طرف املهتمني با
تنسيق الفضاء املسرحي والتحكم يف شكله دف حتقيق أهداف العرض "السينوغرافيا كفن يقوم على

، يهتم هذا الفن بتصميم فضاء العرض 1"املسرحي، الذي يشكل إطاره الذي جتري فيه األحداث
  .املسرحي وصياغته من خالل استثمار الصورة واألشكال وأللوان واألضواء

فن العرض املسرحي بتشكيل املكان الركحي وفق قراءة عميقة جدا للنص املسرحي املؤهل  يضطلع
للعرض، إذ تتشاكل األجسام واأللوان والفراغات واللغة واحلركة من أجل صناعة الفعل الدرامي بصياغة 

  .الدالالت املكانية ضمن املقولة العامة للمسرحية

ورات اليت تعمل على إضفاء معىن للفضاء املسرحي، إذ من أجل هذا كان فن العرض رصٌد لكل التص
بني تقنية الديكور واإلضاءة واألزياء فيشكل من معطياا "يشتغل املهتم بالعرض املسرحي على اجلمع 

ة على التوليد مشهدية تنطوي على عالمات مكانية وزمانية ذات قدر -وفق رؤية موحدة تكوينات بصرية
  . 2)"حيائيةإ(احلقيقة من داللة ثقافية إضافيةوراء الداللة و الدال على ما الداليل، أ

 .  هذا املنحى الداليل والتطوري لفن العرض املسرحي هو ما سنحاول تقدمي مقاربة له يف هذا املبحث

   

  

  

  

   
                                                 

  .8، ص1993إبراهيم محادة وآخرون، منشورات وزارة الثقافة، مصر :مارسيل فريد فون، فن السينوغرافيا اليوم، ترمجة - 1
  .88،ص  1،1997عواد علي، غواية املتخيل املسرحي، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط - 2
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  :الخارج نصّيا العرض المسرحي فهمُ / أوال

  :المرتبطة بالفضاء أنساق العرض/1

 كونه  لىع فعالوةعنصرا أساسا يف العرض املسرحي،  l’espace théâtrale الفضاء املسرحي يعدّ 
عدد كبري من  اشتغالل بنية تضمن وسيلة للتعبري، يشكّ  يدخل ضمن جمموعة اإلشارات الداللية فهو

الذي واملرئي واملقصود باملكان املسرحي ذلك املكان املادي احملسوس الركحية،  أنساق العالمات
واملعمارية لقاعة العرض، بل  شكليةعلى أنه ال ينبغي أن خيتزل يف املالمح اليستوعب الفرجة املسرحية، 

  .قد يتعدى ذلك إىل النظام املعماري الشامل الذي يقع ضمنه مكان العرض

  :داللة معمارية المسرح/ أ

هو ما يشهده فن ) بناية املسرح(مصوغ هذا املبحث اخلاص جبماليات املكان الركحي من خارجه  إنّ 
املسرح بتقدميه، إذ  مارة يف اجلزائر من عشوائية جتعل بناية املسرح خالية من أي داللة إحيائية ملا خيتصالع

ال يكاد مييز الرائي بني بناية املسرح وبناية املستشفى، وإن كان األمر حيتاج للكثري من الدقة والفنية 
كفيلة بان تضمن   1"استون باشالرغ"للغوص يف موضوع العمارة إال أن ألفة املكان اليت حتدث عنها 

  .    للعمارة خصوصيتها الفنية

هل تعد الظاهرة املعمارية ظاهرة حيضر فن العمارة يف الالوعي املعريف والسؤال اجلدير بالطرح هو 
العمارة بأا كل مشروع  U.Eco" إيكو أمبرتو"يعرف ، إذ سيميائية؟ وهل للعالمات املعمارية داللة؟

، و قد حتمل يرمي إىل تغيري واقع ثالثي األبعاد، قصد حتقيق بعض الوظائف املرتبطة باحلياة االجتماعية
   .2تلك الوظائف مدلوالت تومئ ملستعملها بكيفية التعامل معها، فهي تفرض داللة مسبقة على املتلقي

 احملض إىل الداللة العاطفية، وهذا الذي يُقصد به األلفة تتجاوز الداللة اإلحيائية للمكان دورها املعريف
من فن العمارة، وبناء على هذه اخللفية الظاهراتية  دمع املكان وهو نفسه الذي يعطي االنطباع املقصو 

ميكننا القول بإمكانية اعتبار العمارة املسرحية داال حقيقيا حييل على وظيفة خاصة هي مكان العرض أو 
 . رحيةالفرجة املس

                                                 

  35،ص2006، بريوت،6غالب هلسا،ط:غاستون باشالر، مجاليات املكان، ترمجة - 1

2- voir :U.Eco, la structure absente – Mercure de France- Paris 1972 – p 261. 
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اختلفت عمارة املسرح عرب الزمن حبسب الذوق الفين وفق احملمول الداليل لفن املسرح لدى كل 
واختلفت هذه ، الروماينفعمارة املسرح اإلغريقي القدمي ختتلف عن عمارة املسرح شعب من الشعوب،  

األمناط املعمارية، وإن كما اختلفت عمارة املسرح العريب عن بقية و بدورها عن املسرح األورويب املعاصر 
ما نشاهده من اختالف يف عمارة املسرح يف اجلزائر بني املسارح الرومانية القدمية واألخرى اليت ُشّيدت 
يف الفرتة االستعمارية مقارنة مبا ُيشّيد اليوم من عمارة مسرحية يوحي بتباين النسق الداليل للمسرح كفن 

  .يف هذا اتمع

  - أي البناية املسرحية–ة يف نسق معماري أعلى هو نسق املدينة، وبذلك فهي البناية املسرحيتندمج 
تنسج عالقات سياقية وأخرى استبدالية مع عالقات معادلة هلا، ففي جمتمع يعترب وظيفة املسرح هي 
الرتفيه مثال، ستنسج البناية املسرحية عالقات تأليفية مع بنايات تنسجم مع هذه الوظيفة وتكملها، 

  .ملطاعم والفنادقشأن ا

لكنها ستقيم عالقات استبدالية مع بنايات أخرى متارس فيها أنشطة جادة، مثل املساجد والكنائس، 
–وهو ما يطرح قضية عالقة البناية املسرحية مبحيطها الطبيعي واملعماري، وال خيلو موقعها يف املدينة 

وهي قضية تتصل بإعداد املدن وتصميمها، من داللة اجتماعية وإيديولوجية؛  -وسط املدينة أو هامشها
 1.الذي ميكن اعتباره مستوى عال من اهلندسة املعمارية، على السيميائيات أن توجه اهتمامها إليه

رغم أن هذا غري ملزم لتطور فن إن تشييد بناية خاصة باملسرح معناه متكينه من فضاء خاص به، 
مكان خاص؛ إذ كانت العروض تقام  بداية نشأته يفله  فاملسرح اإلغريقي القدمي مثال، مل يكناملسرح 

وكانت العروض يف بادئ األمر أشبه ما تكون باالحتفاالت الدينية اليت  يف األسواق والساحات العمومية
  . يشارك فيها كل احلضور

وقد اعتاد اليونانيون أن يقيموا آلهلتهم حفالت يف املناسبات يغلب يف بعضها املرح حيث تقدم "
و من هنا نشأت الكوميديا، وكان بعضها اآلخر يغلب عليه ..جمور وتنطلق األغاين واألهازياخل

                                                 

ليس القصد هنا تفصيل طرائق الكشف اليت ميكن أن تعتمدها السيميائيات احلضرية، ذلك بأن تلك : "ذا الصدد" بارت"يقول  -1
الوحدات إىل أصناف شكلية، مث البحث يف قواعد تأليفها وتأليف الطرائق أن تتمثل يف جتزئ النص احلضري إىل وحدات، مث توزيع تلك 

  :أنظر" تلك النماذج، والبحث أيضا يف قوانني حتوهلا
R. Barthes – Semiologie et Urbanisme- in L'aventure sémiologique- Paris- Seuil 1985 – p 
265. 
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على أنه سرعان ما سيتحول هذا الشكل ، 1"أي املأساة) تراجيدي(ومن هنا اشتق اسم ..احلزن
سر يف فرصة املشاركة الفعلية ولعل هذا هو ال لمشاهددون أن تتاح ل االحتفايل املفتوح إىل فرجة تأملية،

ظهور املدرجات اإلغريقية الشهرية، اليت كانت تستوعب العروض املسرحية يف اإلغريق القدمية واملناطق 
  .التابعة هلا

عمارة املسرح الذي جنده يف املسارح اجلزائرية وخباصة تلك اليت ورثناها من العمارة واحلقيقة أن شكل 
املكان وهندسته مل يكونا يسمحان بإجناز الفرجة  هذاالفرنسية، هو الشكل الذي كان سائدا يف أوروبا، 

املسرحية وتلقيها فحسب، بل كانت هلما وظيفة اجتماعية أخرى هي جتسيد بنية اتمع اإلغريقي 
إذ كانت الصفوف ... الطبقية واالجتماعية، فمواقع املتفرجني يف املدرج تتناسب مع موقعهم الطبقي

وكان لكل قبيلة من القبائل العشر موضعها املعروف، أما ... األمامية ختصص للقضاة ورجال الدين 

 .2..."النساء فكن جيتمعن يف الصفوف اخللفية العليا

بفعل  اواليت انتقلت إىل اجلزائر ومشال إفريقي- السائدة يف أوروبا لقد ظهرت العمارة املسرحية
مارة باالنغالق الذي يوحي بالفصل بني متأثرة بالعمارة املسرحية اإليطالية، إذ تتميز هذه الع -االستعمار

فضاء املسرح و الفضاء املفتوح للمدينة وتعكس هذه التقنية خلفية التمّيز الذي وّرث املسرح نبال يف 
  .  اتمع

 ينفتح ، قاعةوال الركح املسرحي /اخلشبة: نيقابلمن مكانني مت املألوفةتتكون البناية املسرحية 

الثاين فهو خمرج خفي باجتاه قاعة  أماالركح املسرحي على فنائني األول خاص بقاعة التحضري 
يكون يف الغالب منعكسا للمؤثرات الضوئية للعرض املسرحي،  اجلمهور، وتنفتح خلفية الركح على فضاء

وما  املتفرجني افظ على مسافة مكانية بنيحتأن ب وتضمن هذه اهلندسة املعمارية الداخلية لبناية املسرح
  .جيري على اخلشبة، حىت يتسىن له االندماج والتماهي واملشاركة الوجدانية يف ما يعرض أمامه

شّكل توزيع اجلمهور يف قاعة املشاهد إىل وقت قريب عالمة إحيائية على طبقات اتمع، إذ تتوزع 
، كما متتد املقاعد يف طوابق أعلى املقاعد يف شكل دائري من أمام أسفل الركح املسرحي إىل اية القاعة

أو على جنبات القاعة، وكثريا ما كانت املقاعد األوىل ختصص للطبقة البورجوازية فيما ختصص املقاعد 

                                                 

  .10ص حممد عبد الرحيم عنرب، املسرحية بني النظرية والتأليف، - 1

  .60حممد التهامي العمري، مدخل لقراءة الفرجة املسرحية، دار األمان املغرب، ص -2
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اخللفية ملن هم أدىن درجة، وهذا يشكل يف حّد ذاته امتدادا للنبل الذي متيز به املسرح مذ عرف 
  .  اإلنسان الفن الرابع

ركح يف عالقته بقاعة املشاهدة للتحول من دورها االستعراضي إىل وظيفة تطورت وظيفة ال وقد
واحملمول السيميائي، باإلضافة إىل تكريسها للطبقية  داللية، حبلى باإلشارات اإلبستومولوجية

االجتماعية اليت كانت سائدة فيما قبل، ورمبا بشكل أقل حّدة تعرب اآلن قاعة العرض على اختالف 
  :1وميكن إمجال اخلصائص العامة للعمارة املسرحية يف الرسم اآليتاملباشر للعرض املسرحي،منزلة املتلقي 

 

 

 

 

  

  

  

املكاين بني فضاء العرض أو  عالتوصيف لفضاء بناية املسرح إىل قراءة التوزيميكن أن نصل بعد هذا 
خشبة املسرح و ما يقابل ذلك من أقطاب التواصل املسرحي وخباصة ما يتعلق باجلمهور، إذ استفادت 
قاعات املسرح احلديث من التطور التكنولوجي فاستفادت من تقنية اإلضاءة املتحكم فيها وكذا تقنيات 

ثري الصويت ما جيعل املشاهد موّجه بشكل آيل حنو املشهد سواء بوساطة الفعل الدرامي أو حىت ببقية التأ
فمن الواضح أن العرض املسرحي نتاج تركيب عدد من العناصر املختلفة لكل "املؤثرات السمعية واملرئية،

حتضر فيه متفاعلة يف شكل  منها داللتها وال حتضر فيه تواترا، الواحد تلو اآلخر مستقال بذاته، وإمنا
  . 2"متناغم متداخل

                                                 

  .64املرجع السابق،ص : ينظر - 1
  .130، ص 2007جالل مجيل حممد، مفهوم الضوء والظالم يف العرض املسرحي، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  - 2

 الخشبة

 القاعة

 

 *   *   *   *   *   *   * * 

 الكواليس

المتفرج

 ستار الركح

 رسم تخطيطي لبناية قاعة العرض المسرحي
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بني خشبة املسرح واملشاهد، حىت  عمد املسرح املعاصر إىل تبديد تلك احلواجز املادية أو املعنوية وقد
اختذ إشراك املتفرج يف العرض صيغا متباينة، متتد من توجيه اخلطاب املباشر إليه، إىل االحتكاك اجلسدي 

يف بعض العروض املسرحية، كما قد يتجاوز املمثل خشبة العرض ليلتحق بقاعة تداول احلوار معه به و 
احلدود بني مكان التمثيل ومكان الفرجة، وجعل املتفرج يتنقل  املشاهد خالل أدائه، وهكذا تتماهى

داخل القاعة، ويتجول بني منصات خمتلفة، منتقيا اجلزء الذي يراه مناسبا من احلدث، ومتحكما يف 
  .• اليت يراه منهالزاوية 

، يف هندسته وأبعاده وشكله التنظيم املادي للمكان املسرحي يف هذا اال ،هو أن ما ميكننا قولهو 
فمكان ومسافة املشاهدة بني اخلشبة واملتفرج، كلها عوامل تؤثر بشكل فاعل يف إعداد العرض املسرحي، 

عديدة، وجيربهم على أخذها  طياتمعالعرض يشكل معطى قبليا يفرض على معدي الفرجة املسرحية 
ال ينفصل تأثري "املعطيات أشركت حىت املشاهد يف حيثيات العرض إذ بعني االعتبار، بل إن هذه 

العرض الفين على املتفرج عن تأثري املتفرج على الفنان ذاته وهو يؤدي، ففي املسرح يضطلع اجلمهور 
  ، 1"بعملية تنظيم العرض

 البشرية املشاركة يف عملية العرض إىل نسق من العالمات واإلمياءات،كما ختضع كل األقطاب 
 .ها النسق املعماري لبناية املسرح بداية من النسق اخلارجي وصوال إىل أدق جزئيات قاعة العرضيفرض

  :الواقعي والمتخيل المكان الركحي /ب

وهو  العرض املسرحي،يقصد باملكان الركحي املكان املادي امللموس الذي يشاهده اجلمهور يف 
قلنا هو املكان الذي يدل على موضع يقدم فيه العرض املسرحي، وإذا ما استظهرنا ماهية املصطلح 

وميكن التعامل مع هذا املكان باعتباره داال ميلك  تقابل اجلمهور،اليت  -كيفما كان شكلها  -اخلشبة
  .2مدلوال، وحييل على مرجع غائب هو املكان الدرامي

هذا املكان الذي يعمل يف ذهن املشاهد من  ،كان الركحي حبضوره الواقعي املادي احملسوسيتميز امل
، خيلقه املتفرج بنشاطه التخييلي، حمض هو بناء ذهينأجل أن يبين بوساطة التخييل مكانًا ركحيا آخر و 

                                                 

خلاصة باملونولوغ أين يستعني املمثل باملتفرج من أجل االشرتاك يف توصيل الرسالة املرجوة يف حيدث هذا يف الغالب يف العروض املسرحية ا  •
  .النص
  .82،ص1995سامح فكري، أكادميية الفنون،مصر،:باتريس بافيس، اإلرسال والتلقي يف املسرح، ترمجة - 1
 338،339، ص1997ماري إلياس وحنان قصاب،املعجم املسرحي،بريوت،: ينظر - 2
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تكفي قد املكان الروائي، إذ  استحضار املكان الركحي ذهنيا عن استحضارومعىن هذا أنه ال خيتلف 
  .قراءة النص الدرامي إلدراكه، إال أنه يتخذ يف العرض املسرحي بعدا بصريا ودعامة مادية

املكان الركحي على جمموعة شفرات تربط بني الدال املاثل أمامه   يعتمد املتفرج يف عملية ختييل
رج املسرحي ويقوم املخ ،تستدعيها جربا معطيات احلبكة وأحداث املسرحية دلوالتحسيا وجمموعة م

إىل حممول داليل بعينه، منها اختيارات ) املشاهد(بعدة اختيارات مدروسة من أجل توجيه ذهن املتلقي
  .1متعلقة بالنص ومنها ما هو منوط باخللفية اإليديولوجية واجلمالية والتأويلية لنص املسرحية

يتميز التوظيف الداليل للمكان يف العرض املسرحي بشكل خمتلف متاما عن توظيفه يف النصوص 
السردية املكتوبة، إذ ال يتعّدى البعدين يف السرود املكتوبة أما على الركح فيستفيد املخرج من البعد 

ية، وهو التحول األول الثالث للمكان، هذا ما مينح املكان الركحي ميزات عّدة، لعّل أمهها العالمة البصر 
  . للمكان من الداللة الرمزية املستوحاة من النص إىل املشهد على الركح

حيافظ خمرج املسرحية على مالمح العالمة املكانية عندما ينقلها من مناخها الرمزي داخل النص إىل 
حتققها الركحي  ، ويقتضيبيئتها اجلديدة على خشبة املسرح، مستهدفا  يف ذلك اانسة بني املكانني

ولذلك فقد تغلب السيميوطيقيون على مشكالت اجلدل حول أمهية كل من النص "مراعاة مبدأ التعليل،
أي أن تكون العالقة بني داهلا ومرجعها  ،2"والعرض وركزوا على التجاوز والتخطي بينهما وليس الفارق

رفيا، بل إعادة إنتاج بعض مساته حملرجع قائمة على املشاة والتماثل، وليس املقصود بالتماثل هنا نقل ا
  .البارزة، واختزال بنيته العامة

حتمل العالمة املكانية يف العرض املسرحي حممولني دالليني، يتعلق احملمول األول باملكان الشاخص 
 على الركح أما احملمول الثاين فيحيل على املكان التخييلي، حيث تنتظم العالمات املكونة للصوغ املكاين
يف العرض املسرحي يف أنساق ثنائية وثالثية، وميكن تصنيفها وفقا لثالثة معايري، خيضع األول لعالقة 

، و يعتمد على وجود أو غياب التعليل، ويصنف املعيار الثالث العالمات "بيرس"الدال باملشار إليه عند 
   3وفقا لالتساع املكاين واملدى الزماين

                                                 

  142،ص2006،مصر،1هاين أبو احلسن سالم، سيميولوجيا املسرح بني النص و العرض،دار املؤلف لدنيا الطباعة والنشر،ط: ينظر - 1
  147سباعي السيد، أكادميية الفنون، ص:إلني أستون وجورج ساقونا،املسرح والعالمات، ترمجة - 2
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لية تذليل حضور املكان الركحي لصاحل املرجع التخييلي، على سبيل قد خيتار املخرج وفق رؤية مجا
، وقد بلغ ذروته مع املدرسة الطبيعية يف اإلخراج، اليت سعى  حماكاة الفعل أو ما يسمى مبنطق التوهيم

فاألمارة عالمة متيل إىل الشيء الذي يشري إليه "، روادها إىل حتويل املكان الركحي إىل صورة وفية للواقع
، ينسى معها املتفرج أنه يف قاعة العرض املسرحي، وذا 1"فضل وقوع هذا الشيء عليها يف الواقعب

تصبح وظيفة الفضاء الركحي األساسية هي خلق شروط التوهيم، وإعداد املتفرج للتماهي مع 
  .الشخصيات، واالندماج يف العامل الدرامي

الالت انطالقا من جمموعة من األلوان والصور ينفتح املكان الركحي من اخللف على فضاء مفتوح الد
املتفرج على مسافة يسهم هذا الفضاء يف إبقاء عامل ومهي مصور،  واللوحات متتزج مجيعا من أجل خلق

مكانية بينه وبني ما جيري على اخلشبة، حىت يتسىن له االندماج والتماهي واملشاركة الوجدانية يف ما 
  .هميعرض أما

إىل مضاعفة املكان الركحي بإجراء انشطار داخله، يؤدي إىل ظهور  عرض املسرحيال يلجأ املخرج يف
مكان ركحي ثان، وذا يصبح املتفرج احلقيقي متفرجا من الدرجة الثانية، ألنه يشاهد ممثلني يتفرجون 
بدورهم على أحداث جتري يف مكان آخر، ويف زمان غري زمام، وينشأ هذا املكان اآلخر من صميم 

فاملكان املعاصر ُجعل لكي يتخلى "، كان الركحي األول باقتطاع حيز منه، وتبئريه بواسطة اإلنارةامل
  .2"املتفرج عن نظرته إىل العامل من خالل النظم املوروثة اليت تلقاها و لقنت له

وإذا كان هذا احليز املبأر يتحول إىل مكان ختييلي، فإن بقية اخلشبة تفقد هذه الصفة، وتصبح 
إن االستخدام املبدع لإلضاءة يعين أن فضاء محيما ميكن خلقه "حيث دادا لعامل املتفرج الواقعي،امت

 .3"داخل حدود مساحة كبرية، وباملثل فإن شكل اللعب ميكن تغيريه عن طريق بناء املنظر 

أمكنة  د دائما باملكان الركحي، فالعرض املسرحي كثريا ما خيلققي ال يُ  تخييليأن املكان ال قواحل
اعتمادا على أنساق بصرية أو مسعية، أو مها معا، وتتجلى األنساق البصرية أساسا ) virtuels(حمتملة 

إن الشفرات املكانية ال تقوم فقط بتحديد وتشكيل "، يف توظيف الرسوم والصور واللوحات واألشرطة 

                                                 

  .140،ص1986تشارلس ساندرس بريس،تصنيف العالمات، حترير سيزا قاسم و نصر أبو حامد، القاهرة، - 1
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بني املؤدين على خشبة املسرح وبناء معىن فضاءات اللعب واملشاهدة، و إمنا تتحكم أيضا يف العالقات 
  .1"والتفاعالت بني املؤدى واملتفرج

 فقدوقد تتكفل باستحضار املكان الدرامي األنساق السمعية كالنسق اللغوي، أو النسق املوسيقي، 
تدل منبهات السيارات على  ما قدكنا مقطع موسيقي من نوع بعينه على املكان الذي تنتشر به،  حييل

عن انتقال العالمة "، .∗تدل فيه تلك العالمات على األمكنة ، حيثلطيور على الغابةا أصواتاملدينة، و 
من النص املسرحي إىل العرض هو نوع من التجديد بالنسبة لبعض العالمات وهي خلق جديد للعالمة 
يف البعض اآلخر، إال أن عملية حتويل النص إىل عرض كثريا ما يرتتب عليها نسخ بعض العالمات اليت 

  2"بدعها املؤلف كما قد يؤدي إىل نوع من بالغة االتصال والتأثريأ

ة، فاخلشـــــــبة واحلـــــــق أن هـــــــذه اإليهاميـــــــة املكانيـــــــة تشـــــــكل إحـــــــدى مســـــــات الفرجـــــــة املســـــــرحية املميـــــــز 
ـــــة خمتلفـــــة، ال تتناســـــب بالضـــــرورة مـــــع حـــــدودها املاديـــــة، ومـــــع مظاهرهـــــا  ـــــة علـــــى أمكن تســـــتطيع اإلحال

  .فنية وثقافية متعددة ومتباينةامللموسة، وذلك بناء على مواضعات 

 )Proxémiques: (مسافة التواصل /ج

يقوم هذا العلم الناشئ على دراسة املسافة اليت حيافظ عليها املتخاطبني فيما بينهم، حيث تشري هذه 
املسافة إىل املكانة االجتماعية إذ حتافظ بعض الشخصيات املرموقة اجتماعيا على مسافة مع خماطبها 

هتم علم النفس احلديث للتعبري على تباين املستوى الطبقي أو السلطوي، وقد ظهر هذا التصور عندما ا
  .مع الشخصيات اليت تعامل معها وفق مسافة التخاطب هتلربالسلوك، وقد ُصّنفت سلوكيات 

تشكل مسافة التواصل بني املمثل املسرحي واجلمهور واليت تتحكم فيها مساحة املكان الركحي، 
دم سيميوطيقيو فقد استخ"عالمة إميائية مهمة جدا يف دراسة فعل العرض املسرحي، وألجل ذلك 

من أجل حتليل وتشفري –املسرح الدراسات اليت تتناول اجلسد اإلنساين كوسيلة لالتصال، أي لغة اجلسد 
  3"إا مهمة بالغة التعقيد والصعوبة -اإلمياء يف العرض املسرحي

                                                 

  .162لسابق، ص املرجع ا - 1
  .)Trans - codage(وتسمى هذه الظاهرة بالتشفري العابر للشفرات   ∗
  .167،168هاين أبو احلسن سالم، سيميولوجيا املسرح بني النص و العرض، ص  - 2
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، تتألف كل منها من 1مسافات تفاعلية ميكن أن تقوم بني املتخاطبني أربعبني  "هال"ز وقد ميّ 
  :وقد حدد هذه املسافات األربع يف. متقاربة ومتباعدة: افتني فرعيتنيمس

سم  120بني(أما املتقاربة . وتنقسم إىل متقاربة ومتباعدة :المسافات االجتماعية الشكلية - 1
فتناسب العالقات الالشخصية كعالقات العمل بني رجال األعمال أو املوظفني يف إدارة أو ) سم210و

  .فتحيل على العالقات البريوقراطية) سم360وسم  210بني (شركة مثال؛ أما املتباعدة 

، اليت تعد )سم 60و 50بني (متقارب : وتنقسم بدورها إىل حيزين: المسافات الشخصية -2
، وهو )سم 120و 75(ني مثال، وغري مقبولة بني رجلي أعمال، وميتد احليز املتباعد بني مقبولة بني الزوج

يشكل حدود اال اجلسدي، فاإلنسان يعيش فيما يشبه فقاعة خفية حتيط به، ال يسمح لآلخرين 
  .باخرتاقها، والسيما الغرباء منهم

ي يسمح باالحتكاك اجلسدي احليز املتقارب الذ: وتنقسم إىل حيزين :المسافات الحميمية -3
  .الذي تسمح به بعض الثقافات يف مواقف معينة) سم 20و 15بني (والتالمس، مث احليز املتباعد 

) سم750و 360بني (وتنقسم بدورها إىل متقاربة ومتباعدة، أما املتقاربة  :المسافات العمومية -4
أكثر (هوره؛ يف حني تدل املتباعدة فتدل على العالقات الرمسية، كاملسافة اليت تفصل اخلطيب عن مج

  .على السلطة والبعد عن اجلمهور) سم750

من صنوف املسافات التخاطبية قد تتحكم فيها حاالت نفسية وذهنية " هال" هذا الذي حدّده إنّ 
الشخص ف واجتماعية، كما تُقرأ هذه املسافات على خشبة املسرح وفق املعهود واملألوف يف العالقات،

وسائل متعددة لصيانة محيميته، كإدارة ظهره لآلخرين، وحتاشي النظر إىل عيوم، بالنظر بعيدا جينح إىل 
  .حتويل النظر إىل وجهة أخرىأو 

واملؤثرات الفاعلة يف حتديدها، وكذا احلوافز  يف التمييز بني هذه املسافاتسيمياء التواصل تحكم ت
، كما يؤثر حمورا اجلذب احملددات اجلنسية واألوضاع اجلسدية الفنية والشخصية لتحديد املسافة من مثل

من الشفرات البصرية اليت ينتجها املمثلون فيما بينهم، أو  انطالقاوالدفع يف حتديد العالمات اإلميائية 

                                                 

  .و ما بعدها 77املسرحية،صحممد التهامي العماري، مدخل لقراءة الفرجة  - 1
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حىت تلك الشفرات البصرية اليت يصدرها املمثل اجتاه املشاهدين، وهذا ما يطلق عليه بالطاقة النوعية 
  . 1للحواس

لمسرح خدمات جليلة، والسيما فيما يتصل بدراسة ل ة مسافة التواصلوميكن أن تقدم سيميائي
املكان املسرحي، وما يقع فيه من تفاعالت إنسانية تواصلية، كاملسافة الفاصلة بني املمثل واملتفرج، و 

رحية، وخلفيات بني املتفرجني أنفسهم يف عرض من العروض، اليت ترتبط بشكل القاعة والعمارة املس
  .اإلخراج اجلمالية واإليديولوجية

وميكن أن يستفيد من معطيات هذا العلم الناشئ املخرجون كذلك، ألن الوعي بالشفرات الفضائية 
العامة املتداولة يف واقع املتفرج، يسعف يف إبراز العالقات القائمة بني الشخصيات الدرامية فوق اخلشبة، 

وهي أوضاع ومسافات تتغري بتغري اجلمهور، وتعد هذه . 2ومسافات بينهموترمجتها إىل أوضاع جسدية 
  .القضية من أهم القضايا اليت تطرحها ترمجة األعمال املسرحية

وميكن احلديث كذلك عن شفرة فضائية فرعية خاصة باملسرح، تشكلت قواعدها يف غضون القرن 
: ة فيه، أملت تقسيم اخلشبة إىل مناطق حمددةيف املسرح الغريب، والسيما مع االجتاهات الطليعي ملاضيا

تساعد على أداء مواقف املسرحية ... يسار اخلشبة وميينهاـ مقدمته وخلفيتها، أعلى اليسار وأعلى اليمني
املعروضة، وميكن أن يكون عدد هذه املناطق كبريا، حبيث ال نستطيع جردها كاملة، لكننا مع ذلك نقدم 

  :3مناذج منها كاآليت

  .أسفل يسار الوسط -4  أسفل اليسار -3  اليسار - 2  صى اليسارأق -1

  .الوسط - 8  أقصى الوسط - 7 أقصى يسار الوسط - 6   يسار الوسط -5

 - 13 أقصى ميني الوسط -12 ميني الوسط - 11 أسفل ميني الوسط -10  أسفل الوسط -9

  .أسفل اليمني - 15 اليمني -14 أقصى اليمني

علم املسافات التواصلية من أهم ما يركز عليه املخرج املسرحي، نتيجة ويف هذا الصدد فقد أصبح 
يف العرض تصل الدالالت على شكل سيال، ترتبط كل حلظة "دورها الفاعل يف حتديد داللة العرض، فـ

                                                 

  .307، ص2001عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل،دار الكتب الوطنية، ليبيا،:ينظر - 1
  .229هاين أبو احلسن سالم، سيميولوجيا املسرح بني النص والعرض، ص : ينظر - 2
  .و ما بعدها 79حممد التهامي العماري، مدخل لقراءة الفرجة املسرحية،ص: ينظر - 3
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مبفصل من األنساق، صوتية، حركية، صورية جتسم حدثا فنيان ووقعا مجاليا سينطلق من التشكيل 
  .1"العرض يغاير زمانا ومكانا البناء املعماري للصالة والتاريخ الواقعي للمتفرج احلركي للعرض، وهذا

  :الركحي فضاءال حوّالتت /د 

يعد املسرح يف املقام األول فضاء فارغا فهو خال من أي عالمة مث يصبح ممتلئا مع أول شيء يوضع 
التقابالت الدالة اليت يتأسس عليها املكان  فيه، وبعدها تأخذ املسارح دالالت خمتلفة ختضع لتلك

الركحي، وهي تقابالت ميكن أن تعينه على الكشف على شبكة الدالالت اليت تربط بني عناصر املكان 
  .يف حد ذاا، مث العالقات اليت تربطه باألنسقة األخرى

) Les paradigmes(أول خطوة حيسن القيام ا يف هذا السبيل هي حتديد اإلبداالت  ولعلّ 
اليت تشتغل  عدد من املقومات الفضائية أساساملكانية، فاألمكنة تتميز عن بعضها بواسطة التقليل على 

/ أفقي، عميق / عمودي  يكاد يكون عدد احتماالت التقابل معلوما، من مثلو  تقابلي،بشكل 
ت السينوغرافية للعالمات يف املسرح بشكل عام والعالما"فـخارج، / مغلق، داخل / مسطح، مفتوح 

  2"خباصة خصائص تتميز ا ولعل قدرا على التحول، أو ديناميكيتها،هي أمهها

األشياء مث تتجلى العمودية فيه من خالل أفقيا،  الركحي املكانَ  يتلقى املشاهد أثناء العرض املسرحي
فوق  أفقياواألجساد اليت تؤثثه، وذا ميكن أن نقابل بني ما يتخذ الشكل العمودي، وما يتخذ شكال 

حيث تصبح املنصة مثال املعروضة على الركح عالمة داللية على متيز مقارنة بأفقية اخلشبة، اخلشبة، 
الة االجتماعية واجلانب داللة مسرحية بامتياز، تدل على احل) قصريا/طويال(ويغدو جسد املمثل 

 . األخالقي والروحي كذلك

ميتلك الفضاء الركحي بعدا ثالثا مقارنة بأبعاد املكان الروائي مثال، إذ يتميز بالعمق، حيث يستخدم 
هذا البعد عادة من أجل إيهام املشاهد بالعالقة  املباشرة بينه وبني املمثل، كما يعطي العمق على املكان 

إن الفعل املسرحي ال ميكن أن "ركزية املمثل وهامشية املشاهد أثناء الفعل املسرحي، الركحي إحساسا مب
  .3"يتأسس إذن إال يف نطاق عالقة مباشرة بني املنتج و املتلقي من منظور اهلنا و اآلن املرتبط بالعرض

                                                 
  .306عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل،ص  - 1
  .95عواد علي، غواية املتخيل املسرحي ،ص - 2
  .46،ص 2006، الدار البيضاء ،املغرب،1حممد فراح، اخلطاب املسرحي و إشكالية التلقي، ط - 3
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ظاهريا عن سواه حبدود معلومة كما يف بنايات املسارح  منغلقفضاء املكان املسرحي احلقيقة أن 
املعروفة، أو حبدود ختييلية كما يف مسارح الساحات، إال أن هذا االنغالق يعطي فرضية االنفتاح من 
خالل إشراك املشاهد متلقيا فاعال يف تفاعله مع العرض املسرحي وحماولته ملء الفراغات املقصودة يف 

، ميثل الفضاء الذي )أفق انتظار القارئ(عليه  أطلقمفهوما إجرائيا جديدا  وسياطرح "املشهدة، وقد 
تتم من خالله عملية بناء املعىن ورسم اخلطوات املركزية للتحليل ودور القارئ يف إنتاج املعىن عن طريق 

  .1"التأويل األديب الذي هو حمور اللذة ورواقها لدى مجالية التلقي

على امتالئه باألجساد واألشياء والديكورات، أو خلوه منها،  فاملسرحي تتوقاملؤكد أن داللة املكان و 
هذا االمتالء والفراغ حىت اجلهة املقابلة للركح املسرحي أي قاعة اجلمهور، إذ يستمد العرض  يشملو بل 

 غريت كما  إىل اخلشبة أو خروجها منها، ةجساد واألشياء التدرجيياألدخول من حالته الدينامية  املسرحي
  .من داللة الفضاء الركحي على امتداد العرضحركية املشاهد 

تصبح فيها مرسالت املتفرجني جتاه املمثلني مرسالت ذات أمهية بالغة قد تصل يف بعض  بل قد
إىل الشرط " آن أبرسفيلد"األحيان إىل مستوى املشاركة الفعلية يف العمل املسرحي، ومن مثة تذهب 

املسرحي هو حضور اجلمهور إىل قاعة العرض مؤكدة على أن التواصل املسرحي األساس يف قيام العرض 
  .2ينطلق من املتفرج وينتهي إليه

، سواء أكان داخل بنايات املسرح أم العرض فضاءاتعلى خمتلف  سابقة الذكرالتقابالت  تنطبق
سرحي املتخيل، خارجها ، كما تنطبق كذلك على الفضاء املسرحي املادي احملسوس وكذا الفضاء امل

املكان املسرحي لغة مسرحية،جزء من اللغة املسرحية، جزء من املمثل، ومن النص ومن "واحلق أن 
الكتابة وجزء من اجلسد، جزء من اجلمهور جزء من احلرية، جزء من الواقع، املكان املسرحي هو الواقع 

  .3"املسرحي الذي جيسد الواقع العام

ضع فهي خت قطعيةة، كما أن دالالا ليست ّددائية وحم املذكورة الت التقاب ال ميكن اجلزم بأن هذه
  . ق العرض املسرحياببقية أنس عالقتهاالتوظيف الذي ترد به يف الرسالة املسرحية، وعلى طريقة ىل إ

  

                                                 
  .45،ص 2001ر البيضاء،املغرب ،الدا1تطبيقات، املركز الثقايف العريب، ط..بشرى موسى صاحل ، نظرية التلقي أصول -1

  .150، ص 1992رئيف كرم، املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء، :كري إيالم،سيمياء املسرح والدراما، ترمجة   - 2
  .169بول شاوول، املسرح العريب احلديث،ص   - 3
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  :كسوسواراأل /ـه

يوظفها ويقصد به كل األشياء اليت يضم مفهوم األكسوسوار كل ما له عالقة بالعرض املسرحي 
عدا لباس املمثلني والديكور اخلارجي، يأخذ ، ضمن العرض املسرحي املمثل يف العرض، ويقوم مبعاجلتها

األكسوسوار مالمح عّدة يف العرض ذات عالمة قيمية، إذ متثل الكراسي والبساط وقد يصبح جسد 
  .1من السياق الذي وظف فيه انطالقااملمثل يف حّد ذاته شيئا ماديا، 

أن األشياء أصبحت حتظى بأمهية خاصة يف املسرح املعاصر، وهي أمهية تتناسب مع الدور ومعلوم 
الذي اكتسبته يف احلضارة املعاصرة، إذ تكاثرت وتنامت حبيث أصبحت تتحكم يف وضع اإلنسان 
االجتماعي، وتؤطر وجوده، وبناء عليه، فال غرابة إذا وجدنا اإلخراج املعاصر جينح إىل تأثيت فضاء 

  .الركحيشبة بتلك األشياء، ويطمح إىل إدماجها يف شعرية املكان اخل

إن عملية كسر ألفة األشياء املوجودة يف الفضاء املسرحي يتم حتقيقها إىل مدى أبعد بتشويه 
األصوات اليت حتدثها، إن األصوات اليت تصدر عن األشياء يتم تسجيلها يف العرض لكي تربز طبيعتها 

تزيد من إدراكنا لألشياء الداخلة يف العرض املسرحي، كما للصوت أن حيل حمل املادية، وهي مسألة 
  .الشيء

يف احلياة  ألوفةامل وظيفتهاتتبّدل سوارات إىل اخلشبة و كساأل/األشياء عندما تدخل تدخل واحلق أنه 
هي تؤدي اليومية خلف الوظيفة الداللية اليت متنحها اخلشبة إياها، مبعىن أا تتحول إىل عالمات، و 

سوار ال يشبه مرجعه يف  و األكس/ شارة إىل أن الشيءوظيفتها بناء على عالقة املشاة، لكن تنبغي اإل
الرمز عبارة عن شيء يقوم  أن وكسفوردويذكر قاموس ا"كل شيء، بل حياكيه يف بعض مالحمه فقط،

مقام شيء آخر، أو ميثله، أو يدل عليه ال باملماثلة و إمنا باإلحياء السريع، أو بالعالقة العرضية أو 
على أن العرض املسرحي ككل هو رمزي، إذ أن العرف وحده هو الذي جيعل " إيالم" بالتواطؤ، ويؤكد

  .2"ئا آخراملتلقي يقبل ما يراه على املسرح على أنه ميثل شي

يف الغالب، إذ  L'ostension  ةسوار باعتباره عالمة هو قيام داللته على اإلبانو وما مييز األكس
 -Homo)تكون مادة التعبري فيه هي ذاا مادة التعبري يف مرجعه، أي أنه يكون مماثال للمرجع يف مادته 

materiél) .فهو من جانب : نقطة تقاطع بني عاملني متمايزين - عالوة على ما سلف -وهو يشكل
                                                 

  .197إلني أستون و جورج ساقونا، املسرح والعالمات، ص: ينظر - 1

 .91املتخيل املسرحي، ص عواد علي، غواية - 2
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عنصر من عناصر احلكاية، أي عنصر نصي حمكوم بوجوده يف النص الدرامي، وهو من جانب آخر جزء 
ي التماثل والتقابل، كما أنه حمكوم بعمل املخرج أمن عامل اخلشبة املادي، ينتظم مع عناصرها وفق مبد

  .اعديهومس

مثة منطان من األكسوسوار أو األشياء ذات الداللة الرمزية يف العرض املسرحي ، منط العالمات 
الرمزية الشائعة اليت أصبحت مقيدة مبدلوالت ثابتة لكثرة تداوهلا يف الفن، وقد ارتبطت بالوعي 

لرمزية املبتكرة اليت ينتجها االجتماعي أو التارخيي أو اإليديولوجي، أما النمط الثاين فهو منط العالمات ا
الفنان اعتمادا على خميلته وخمزونه املعريف، مبعزل عن وجود أو عدم وجود عالقة بينها وبني املوروث 

  . 1الرمزي

داللته احلقيقة يف سياق جمموع العالمات احمليطة به وهو يف ذلك مثل الكلمة،  األكسوسواريأخذ 
 سياقها أي من خالل اجلملة، حيث جتتمع جمموعة فكما أن الكلمة ال تأخذ داللتها إال يف

األرائك الفاخرة والطاولة الزجاجية واللباس احلريري كل هذه : األكسوسوارت تنتج الداللة كاملة فمثال
  .   األكسوسوارات جمتمعة تعكس داللة احلياة البورجوازية، وهذا انطالقا من جمموعة األشياء

قات سياقية وقد تتجاوزها إىل أنساق اخلطاب امللفوظ أثناء ترتكب خمتلف األكسوسوارات يف عال
العرض املسرحي، إذ تدخل يف عالقة تقابل أو تعارض مع اخلطاب املسرحي، فال يتالءم خطاب يدل 
على اجلهل و األمية من ممثل جيلس يف مكتب موزعة عليه جمموعة من الكتب ويتصفح جريدة مثال، 

مثاليا ساذجا يقول إن " باركلي"يف قابليتها لإلدراك احلسي وحده، ومل يكن فوجود األشياء املادية ماثل "
الذهن هو األول، ولكنه كان ال ماديا ينفي وجود املادة نفسه، وما نسميه جوهرا ليس يف الواقع عنده 

، مبا أن اإلنسان حمظوظ لكونه يتوافر على ملكة متكنه من القدرة على التجريد )إحساسات(إال أفكارا 
و حتصيل األفكار العامة اليت ال وجود هلا إال من حيث إا عالمات مبا يف ذلك إدراكنا لألشكال 

  .2"اهلندسية

   :تبّدالت األكسوسوار 1/ ـه

يأخذ األكسوسوار حاالت وقيمات داللية متنوعة تتبّدل بشكل مستمر أثناء العرض املسرحي،  
 صعباليت حتكم داللة األكسوسوار كثرية ومتنوعة إىل درجة ي االحتماليةوالواقع أن عدد املقوالت 

                                                 
  .92املرجع نفسه،ص : ينظر - 1
  .81،ص 2005، اجلزائر،1أمحد يوسف، الدالالت املفتوحة مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة، منشورات االختالف ،ط - 2
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اإلخراج  اختياراتحصرها نظريا، فهي ختتلف من عرض آلخر، وتتوقف يف جانب كبري منها على 
  .األيديولوجية واجلمالية

ثقافية، ذلك بأن / ةيهي املقولة الداللية طبيع الوقوف عندها إن أول مسة مميزة لألكسوسوار ميكن 
العالمات اليت حتددها قوانني طبيعية "وهو ، اً لصكسوسوار املسرحي ميكن أن يكون معطى طبيعيا خااأل

  .، مثل الرتاب أو احلجارة1"صرفة،حيث يرتبط الدال واملدلول  بعالقة سببية مباشرة

حينها بني العالمات الطبيعية وما  لى مادا فنميزع اعتماداكسوسوارات ميكن تصنيف األ كما
تسمح لنا هذه املقولة  العالمات اخلشبية أو الزجاجية، حيثمثال  ها أي العالمات الصناعيةيقابل

تسمح بالتمييز بني املدارس اإلخراجية   كماالتصنيفية بالكشف عن الشبكة الداللية اليت حتكم العرض  
ال اإلدراك ، ولعل الفرق األساس بني العالمتني الطبيعية والصناعية يكمن عند مستوى اإلرسال كذلك
  .احلسي

فكل شيء عالمة لشيء ما يف ذاتنا، أو يف العامل احمليط  بنا يف الطبيعة، ونشاط الكائنات "وعليه 
احلية، والعالمات الطبيعية هي تلك اليت توجد دون مشاركة اإلرادة، وإرساهلا يظل ال إراديا على الرغم 

ا العالمات االصطناعية فيخلقها اإلنسان إراديا من أن هلا طابع العالمة يف نظر من يدركها ويفسرها، أم
، وقد تكون هذه العالمات جمرد أفعال الإرادية حيّوهلا 2"لإلشارة إىل شيء ما أو االتصال بشخص ما

   . العرض املسرحي إىل عالمات إرادية

 بني أشياء املنوطة باألكسوسوار، حيث مييز املشاهد إبدال الوظيفةيتم خالل العرض املسرحي 
للعالمات يف املسرح،بشكل عام، والعالمات " ، فـحبسب وظيفتها االجتماعية والثقافية العرض

، إذ 3"السينوغرافية خباصة، خصائص تتميز ا، ولعل قدرا على التحول، أو ديناميكيتها هي أمهها
أشياء تتصل / ء تتصل باألكلاأشي :يعمد املخرج إىل تغيري وظيفة األشياء أثناء العرض املسرحي من مثل

، أو تغيري وظيفة األلوان وخباصة ما تعلق بالبياض أشياء ترتبط بالزينة/ أشياء تتصل بالعمل/ باللعب
  .والسواد

                                                 
  .93عواد علي، غواية املتخيل املسرحي،ص - 1
  .85،ص 1980،الكويت،4، العدد10الد سامية أمحد أسعد، الداللة املسرحية، جملة عامل الفكر،  - 2
  .95املرجع نفسه، ص  - 3
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ويصعب علينا الواحد،  املسرحي كسوسوار ضمن جمموعات متعددة ومتباينة يف العرضيدخل األ
تبعا بصفة قطعية أن نقرر ما إذا كان ما يسمى حركة لن يدل عليه عنصر آخر من عناصر العرض، 

للمقوالت التصنيفية املعتمدة يف التخيل، وهو ما يفرض على احمللل الذي يتوخى الدقة أن ينشئ لكل 
  .نها، ووظائفه ومصدرهأكسوسوار بطاقة إشارية، يسجل فيها عدد مرات ظهوره على اخلشبة، وموقعة م

والواقع أن هلذه احملاوالت التصنيفية أمهية قصوى يف التحليل، فهي جتدي يف ختصيص بعض 
أو  ، الذي كان يتخذ األكسوسوار أثارا لنشاط الشخصية"بريخت"كما هو احلال عند   ،الشخصيات

يعمل اإلدراك دائما بصورة "، حيث بعض األمكنة، ألن هوية املكان كثريا ما حتددها األشياء اليت تؤثثه
جدلية أو حوارية حبيث تستجيب احلواس لعروض البيئة ومتطلباا، لكن يف الوقت نفسه أيضا تظهر 

  .1"ميال أوال لبناء متعدد املستويات ليصبح نسيجا لإلدراك

، حيتمل (polysemique)بأن األكسوسوار متعدد الدالالت  االعرتافوتدفعنا هذه املالحظة إىل 
 شاهدفحسب، وإمنا حىت بالنسبة للم شاهدينءات كثرية ومتباينة، وهي قراءات ال ختتلف تبعا للمقرا

كثريا ما   فهمخمزون من القراءات، حمكوم بثقافته ومعارفه وخرباته السالفة، بل إن ال متلقيالواحد، فلكل 
إن مقوالت الفهم قمينة بتوكيد وجود الطبيعة وقوانينها، و إال "، القارئ وحالته النفسية يةرتبط بذاتي

  .2"فوضى اإلحساسات العارمة اليت ال قرار هلا أمامأصبح اإلدراك 

  :وظائف اإلكسوسوار -4

متيل ألن تكون وظيفة، غري أن وظيفتها ال تكمن يف توجيهها " بودريار" كل العالمات كما يقول 
يف نسق وجمموعة ومعىن هذا أا جتنح إىل جتاوز وظيفتها األولية،  هااندماجلغاية أو هدف بل يف 

  .3لتكتسب وظيفة ثانية داخل نسق عام للعالمات

  :يضطلع بوظائف متعددة يف العرض املسرحي، نذكر منها أنواحلقيقة أن األكسوسوار ميكن 

يقوم هنا بوظيفة مرجعية بناء ضعف للواقع،  هوو : محاكاة الواقع ورصد إطار واقعي للحدث -أ
وتكون العالقة بني األكسوسوار والشيء الواقعي يف هذه احلالة هي املشاة، وكثريا ما نصادف هذه 
الوظيفة يف العروض الطبيعية والواقعية القائمة على التوهيم واحملاكاة،ويعكس األكسوسوار يف مثل هذه 

                                                 
  .46،ص2008، اهليئة املصرية للكتاب،73عالءالدين حممود، جملة فصول، عدد: هانز تيزليمان، بانوراما املسرح ما بعد الدرامي، تر - 1
  .104،أمحد يوسف، الدالالت املفتوحة، مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة،ص - 2

3- J.Baudrillard Le systéme des objets- paris- Gallimard 1968-P.89. 



                                                                                                     العرض املرس�                                                                                : ثاينال فصل ال

123 

ني الشخصيات، وصراعاا الطبقية، متخذا قيمة استعماليه تداولية، العروض التناقضات االجتماعية ب
 .وتتم قراءته انطالقا من الشفرات املعمول ا يف احلياة االجتماعية

ال يعوض األكسوسوار شيئا غائبا يف العرض فحسب، بل : األكسوسوار باعتباره أداة للعب -ب
  .املمثل على اللعب وملء فضاء اخلشبة هنا، إنه أداة تساعد/ يتمتع بوجوده اخلاص يف اآلن

، ترتاجع وظيفة االكسوسوار احملاكية، وختفت عندما يقوم العرض أساسا على لعب الممثل -ج

وعندها يتحول غلى . (auto- refrence)قيمته اإلستعمالية والتداولية، لتصبح داللته بذلك ذاتية 
  .مادة تشكيلية تساهم يف إثراء شعرية اخلشبة

  :بالغة األكسوسوار -5-5

لقد مر بنا أن داللة األكسوسوار تتحدد انطالقا من وظيفته، أي انطالقا من الغاية املتوخاة منها، 
ية، وكذا انطالقا من العالقات اليت تربط ببقية األشياء والعالمات يف العرض فهو يفيد يف حل قضية عمل

يفيد كذلك يف تبليغ معلومات معينة إىل  لكنه. تماعي أو سيكولوجياجوجتاوز تناقض قائم أو صراع 
... املتفرج ويكون هذا التبليغ إما مباشرا، يستفاد من وظيفة الشيء، كداللة علبة السجائر على التدخني

وحىت عندما ... وإما غري مباشر، كأن تدل علبة السجائر على الوضع الطبقي لصاحبها أو على ذوقه
 ، وذا ندرك بأنه ال/غياب الداللة/ ه، فهو يدل مع ذلك علىل لةيتهيأ لنا أن األكسوسوار ال دال

 .1وجود لشيء دون داللة 

 "األسطورية "أو"الرمزية "أو  "بالدالالت املصاحبة"وتسمى هذه الدالالت اليت تصاحب الشيء 
  .2"تبار " تسميات حسب 

 والداللة اإليحائية (Dénotation) الداللة التقريرية: فهو مييز بني مستويني من الداللة 

(Connotation) وهو يذهب إىل أن مستوى التعبري يف النسق اإلحيائي ستوعب وحدات النسق ،
  :التقريري، ويشرح ذلك بالرسم اآليت

  

  

                                                 

1 - R.Barthes، Sémantique de l'objet، in L'aventure sémiologique، (op.cit)،p، 251،252. 
2 - R.barthes، le mythe aujourd hui، In Mythologie، Points، seuil- paris، 1957، PP،191،247. 
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  المستوى اإليحائي

  مدلـــــــــــــول  دال
  مدلول  دال  

  المستوى التقريري

وليس معىن هذا أن دال مستوى إجيايب جمرد ناتج للجمع بني دال مستوى التقرير ومدلوله، فاملستوى 
بضرب من  يتمتعاألول يقوم بتقطيع مادة املستوى الثاين وحتديد دالالا، حبيث أن مستوى اإلحياء 

لتقرير ميكن أال االستقالل، ووحداته التتناسب دائما مع وحدات مستوى التقرير، فمقاطع طويلة من ا
وتنبغي اإلشارة إىل أن املدلوالت اإلحيائة تتصل اتصاال وثيقا  1.تشكل إال وحدة صغرية من اإلحياء

 .باأليديولوجية والثقافة والتاريخ، لذا فليس باإلمكان قراءة هذه املدلوالت اعتمادا على شفرة واحدة

د والتنوع، فقد تقوم على املشاة، كما هو الشأن تتسم العالقة بني الداللة اإلحيائية و التقريرية بالتعد
كما هو األمر يف ااز، وقد ... يف االستعارة، وقد تقوم على ااورة املكانية أو الزمانية أو السببية

  .فاق، كما هو األمر يف الرمزتحتكمها املواضعة واال

ق املشاة، وميكن القول أما خبصوص االستعارة فإن األكسوسوار ميكن أن يؤدي داللته عن طري
  .عموما إن الفن املسرحي هو فن االستعارة بامتياز، مادامت معظم عالماته ذات طابع أيقوين

  وقد يشتغل األكسوسوار بطريقة جمازية، فتكون العالقة بينه وبني مدلوله اإلحيائي هي اجلزئية، 

لها، أو املنقار على الطائر، أو أي داللة البعض على الكل، كأن يدل رأس احلصان على الدابة بأكم
وقد ... وتفيد هذه التقنية يف إظهار ما يتعذر إظهاره على اخلشبة... مرمبعض اجلنود على اجليش العر 

ية، كداللة قنينة اخلمر والكأس على السكر، ائتقوم العالقة بني املعنيني اازي واحلقيقي على األد
  .كواألطباق على األكل، والصوجلان على املل

وقد يشتغل األكسوسوار باعتباره رمزا، فتكون العالقة بني داله ومدلوله مربرة ومعللة، تضبطها 
اتفاقات ومواضعات حمددة، هكذا ميكن أن يدل الصليب مثال على الديانة املسيحية، وامليزان على 

  ...العدالة، والعلم األمحر على الثورة

                                                 

1 - R.Barthes، Elémenthes de sémiologie، In.L'aventure semiologique، (op.cit)، paris، seuil 
1985،p130،131. 
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ية اليت ميكن أن يضطلع ا األكسوسوار يف العرض من العسر حصر الوظائف ااز  واحلقيقة أمن
املسرحي، ذلك بأن األمر يتوقف على اجتهاد املخرج، الذي ينسج خيوط الداللة اإلحيائية، ليؤسس 

   .1شعرية للخشبة خاصة بعرض من العروض

وكما يستطيع األكسوسوار أداء وظائف داللية مرتبطة باملدلول، فإنه قادر كذالك على أداء وظائف 
يف عامل اخلشبة  االندماجداللية مرتبطة جبانب الدال، فمادام ميلك وجودا فيزيقيا جمسدا، فإنه يستطيع 

ن يؤديه يف لوحة تشكيلية مع مكوناا البصرية والتشكيلية، يؤدي فيها الدور نفسه الذي ميك واالنسجام
  :وهو يشتغل يف هذه احلالة بالنظر إىل

  .موقعة داخل الفضاء اخلشبة، وعلى عالقته الفضائية مبا حييط به - أ

  .اخلشبة/ مساته املميزة، من ألوان وأشكال وأبعاد وعالقته ببقية مكونات اللوحة -ب

ا ماديا من صورة فحسب، بل ألا األشياء قيمة مجالة ألا تشكل جزء/ متلك االكسوسوارات ال

 -forme)"شكل معىن" عالمات يف لوحة، أي أا تعرب داخل جمموعة أخرى من العالمات، وأا متثل

sens) 2.  

  :الديكور -و

يتمثل الفرق بني الديكور واألكسوسوار يف كون الثاين يقبل معاجلة املمثل، أي يستطيع نقله من 
مكان إىل آخر، أما الديكور فال يقبل ذلك، ألنه يكون ثابتا يف الغالب ويعود هذا الفرق إىل احلجم، 

غي اإلشارة إىل إذا يكون األكسوسوار صغري احلجم نسبيا، يف حني يكون الديكور ضخما، غري أنه تنب
أن هذا املعيار يعدم الدقة، ألنه يصعب يف كثري من األحيان احلسم فيما إذا كانت بعض القطع املوظفة 
" يف العرض املسرحي تنتمي إىل نسق الديكور أو إىل نسق اإلكسوسوار، مثلما هو األمر بالنسبة لعربة 

  .الشهرية" بريشت" يف مسرحية " األم شجاعة

كور يف أصلها اللغوي يتزين املكان وجتميله، مما يشي بطبعتها األيقونية والتصويرية، وترتبط لفظة دي
أطر اخلشب والقماش أو حنومها، املقامة يف الغالب " وقد دلت الكلمة يف املسرح يف بادئ األمر على

املنظر فوق اخلشبة، لكي تعطي شكال ملنظر واقعي أو خيايل أو منهما معا على أن ترتبط إحياءات هذا 

                                                 

1 - Kear Elam، The Semitics of Theatre and Drama، Methuen، 1980،London and New York، 
p.28،29. 
2 - A.Ubersfeld، L'école du spectateur، (op.cit)، p134. 
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على أن األمر ال يتعلق هنا إال بضرب من املسرح، هو املسرح الطبيعي،  1" مبدلوالت املسرحية املعروضة
وباختيار مجايل حمدد، هو اجلمالية الواقعية، ولعل هذا هو مادفع  النقاد إىل جتاوز هذا املصطلح، 

 (Dispositif scénique)  السينوغرافية واجلهاز الركحي: وتعويضه مبصطلحات أخرى من قبيل

L'objet)والشيء الركحي   scénique) ...  

لقد حترر الديكور يف املسرح املعاصر من وظيفته احملاكية، ليصبح بنية حتتية دينامية، ينهض عليها 
وأصبح يتسم بالفعالية والغائية، مبعىن أنه غدا آداة، ال صورة تزينية، يتجاوب مع ... العرض بكامله

  .2خرى، ويتكامل معها ألداء داللة املسرحيةأنسقة العرض األ

يؤدي الديكور يف العرض املسرحي وظائف داللية كثرية ومتنوعة، فقد يفيد يف إبراز معامل املكان  
    . الذي يدور فيه احلدث

... مدينة، ساحة شعبية، سوق: االجتماعيةو... حبر، جبل، غابة: الجغرافيةوإظهار مساته 
العصر اإلغريقي، : وإطاره التاريخي زمن الحدثوقد يفيد يف الداللة على ... كوخ، قصر: والطبقية

وقد يوظف أيضا لإلحياء حبالة ... مطر، ثلج: واجلو... صيف، شتاء: الفصلو... العصر الروماين 
ار ويندرج يف نسق الديكور أيضا كل اخلطابات املكتوبة يف أدو ... الشخصية النفسية ومزاجها وذوقها

سيميائية كثرية، إذا تقدم للمتفرج معلومات مثينة، ميكن أن تكمل النص املنطوق، وقد تلعب أحيانا 
  .وظيفة تزيينية، فتساهم يف اجلمالية التشكيلية للخشبة

وكما تدل عالمات الديكور حبضورها، فإا قد تدل بغياا، ذلك بأن عالمات األنسقة األخرى 
ها، فاملمثل مثال ميكن أن خيلق الديكور بكالمه أو بإمياءاته أو ما معا،  ميكن أن تعوضها وتقوم مقام

  -كما كان احلال يف املسرحني اإلغريقي واإلليزابيثي، وقد نصت بعض التيارات اإلخراجية ملعاصرة
  .على االستغناء عن الديكور بنشاط املمثل الصويت واجلسدي -كاملسرح الفقري

  

  

  

                                                 

  .270ص ،)الديكور املسرحي(مادة ،1985،القاهرة ،دار املعارف ،معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية ،إبراهيم محادة - 1
2 - P.Pavis، Dictionnaire du théatre، Ed. sociales، Paris 1980، Entrée/Décor/ن P،99،100. 



                                                                                                     العرض املرس�                                                                                : ثاينال فصل ال

127 

  :ارةـناإل -ز

الفضاء، : اإلنارة دورا أساسيا يف العرض املسرحي، فهي اليت تسمح بإدراك مكوناته البصريةتلعب 
وقد مرت اإلنارة املسرحية يف تارخيها بعدة مراحل نوجزها فيما ... املمثل اللباس، املاكياج، السينوغرافيا

  :يأيت

من الضوء الطبيعي، السيما  إذا استفاد املسرح يف بداياته األوىلمرحلة استغالل الضوء الطبيعي، -أ
وأن املسارح األوىل كانت مكشوفة، وكانت االحتفاالت تقام فيها ارا، ومل تكن اإلنارة يف هذه املرحلة 
نسقا عالمتيا يتحكم فيه معدو الفرجة املسرحية، بل كانت جمرد شرط بصري إلدراك العرض، أي عالمة 

لطبيعية كانت تقدم مزية بصرية، إذا كانت تسمح بإدراك طبيعية غري مقصودة، وبالرغم من هذه اإلنارة ا
 -فإا كانت... مكونات العرض بوضوح تام، ومل تكن تقتضي من املمثل تفخيم حركاته وإمياءاته

  1.جتعل العرض رهينا بأحوال الطقس، وبفرتة حمددة من اليوم - باملقابل

وماين من خالل احتفاالم لقد الحظ رجال املسرح الر  :مرحلة توظيف الضوء الصناعي -ب
الدينية، ما للنار من قدرة على اإلضاءة والتأثري يف نفوس املتعبدين، فنقلوها إىل احتفاالم املسرحية، 
هكذا استعملوا املشاعل والقناديل يف عروضهم، مما أدى إىل ثورة يف املمارسة املسرحية، وأحدث انقالبا 

نهار إىل الليل، كما كان هلذا االبتكار انعكاس على العمارة يف أوقات اللهو والفرجة، فنقلها من ال
  2.املسرحية، فهيأ لنشوء املسارح املغلقة اليت ال تتأثر بأحوال اجلو

وإن   - غري أن التغيري اجلوهري الذي طرأ على اإلنارة هو أا أصبحت نسقا عالمتيا يؤدي دالالت
  .ة على خلق تعبريات درامية وانفعالية متنوعةداخل العرض املسرحي، إذ أصبحت قادر  - كانت حمدودة

وقد ظلت املشاعل والقناديل والشموع وسيلة اإلنارة السائدة يف العروض املسرحية لفرتة طويلة، 
املفرطة، هذا فضال  االكريهة، وحرار  هاروائحو  دخاابالرغم من سلبياا الكثرية، كمضايقة اجلمهور ب

لناحية التعبريية، فإن هذه الوسيلة التعبريية مل تكن تساعد على احلصول على خماطر احلرائق، أما من ا
ولعل هذا هو ما جعل ... على تركيزات ضوئية ثابتة على املمثل وما حييط به من أشياء وديكورات

  .قدرا التعبريية حمدودة للغاية

                                                 

  .10ص  ،1975القاهرة  ،اهليئة العامة للكتاب ،اإلضاءة املسرحية ،عبد الوهاب شكري - 1
  .13ص املرجع السابق، - 2
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لى عبدائية يف اإلنارة وال نكاد نصل إىل القرن التاسع عشر حىت يهجر رجال املسرح تلك الوسائل ال
مصابيح الغاز، وذلك على إثر املستجدات العلمية، واالبتكارات اليت عرفها هذا القرن، وقد استفادت 
اإلنارة املسرحية من الغاز أمورا كثرية، كاالقتصاد يف مصاريف إجناز العرض، والتخلص من سحب 

مثل التخفيف من مبالغات املاكياج  الدخان اليت كانت تغمر القاعة، وخدمة أنسقة العرض األخرى،
على أن كل ... اليت كانت تتوخى تعويض النقص احلاصل يف اإلنارة، وتركيز الضوء على فضاء التمثيل

ه ، كخطر انفجار تلك املصابيح، وما ميكن أن تتسببخماطرهذا مل يكن ليحجب ما هلذه الوسيلة من 
  1...حرائق، وصعوبة التحكم يف ضوئها من

ثورة حقيقية، ليس يف  أحدثاإلنارة اكتشافا باهرا  عرفتلعقد الثامن من القرن التاسع عشر وحبلول ا
أصبحت ..." 1881الكهرباء، فابتداء من سنة  ااحلياة العامة كذلك إ جمال املسرح فحسب بل ويف

وباستعمال الكهرباء أصبحت  2..."مجيع املسارح تقريبا تستخدم الكهرباء، وبالتايل املصباح املتوهج
وقد تتوج ... اإلنارة نسقا عالمتيا على قدر كبري من الدقة والثراء وموضوعا للبحث العلمي واجلماعي

منذ أول خطوة يف اإلعداد للفرجة  صحباهاملخرج و  ساعداهذا التطور بظهور فنيني متخصصني 
  .املسرحية

، قادرا على أداء دالالت عديدة متنوعة، فلم تعد لقد أضحت اإلنارة إذا نسقا سيميائيا قائم الذات
، هلا قواعدها وقوانينها اخلاصة، وبذلك "لغة متميزة" إذا شرطا بصريا إلدراك الفرجة فقط، وإمنا أصبحت

    3.غدا من الالزم التمييز بني اإلنارة والضوء

و بالتعاون مع أما منفردة تؤدي دالالت كثرية، إ إن اإلنارة اليوم أداة دينامية يف الفرجة املسرحية
أو استحضار مكان حمدد أو ... غيوم/ صحو: أنسقة العرض األخرى فهي تستطيع اإلحياء حبالة اجلو

وتنوير ... ليل/ مساء/ ظهرية/ صباح: واللحظة من اليوم... شتاء/صيف: زمان، كالفصل من السنة
أثر : املخرج خلقه يف نفس املتلقي طبائع الشخصيات ونفسياا، واإلحياء باألثر النفسي الذي يريد

 .أثر ميلودرامي/ أثر ملهاوي/ مأساوي

                                                 

  .26،27ص  املرجع نفسه، - 1
  .43ص  ،اإلضاءة املسرحية ،عبد الوهاب شكري - 2

3 -T.Kowzan،Littérature et spectacle، Mouton،l،La HAYE 1976،P200. 
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وبإمكان اإلنارة أيضا أن تساهم يف حتديد إيقاع الفرجة، وتتبع تطور احلدث، وإبراز التحوالت الواقعة 
 يف احلكاية، وعموما فإن اإلنارة تلعب دورا هاما يف التنسيق بني مكونات العرض املسرحي، والربط بني

  .األنساق اليت تشتغل فيه، أو الفصل بينها، وعزل تفاعلها مع تلك األنساق واحدا واحدا

أن ختلق الفضاء بالتبئري على حيز من أحياز اخلشبة، ونقل هذا  تستطيع اإلنارة: اإلنارة والفضاء* 
، 1حدوده التئبري من مكان إىل آخر، كما أا قادرة على توسيع الفضاء الركحي، أو تقليصه، أو حمو

وهي تلعب دورا حامسا يف إبراز بعض األشياء، وتوحي بالبعد الثالث، فتعدد مصادر اإلضاءة خيلق 
  .عن الرتابة والتسطيح -بذلك -الظالل، ويوهم بالعمق واالستدارة، فيبعد املنظر

راكه، تشكل اإلنارة شرطا جوهريا بالنسبة للمثل،  فهي اليت تسمح للجمهور بإد: اإلنارة والممثل* 
أو عدمه، و تفيد كذلك يف إبرازه ومتييزه عن سواه، ويف تفخيم مالحمه وحركاته وإمياءاته، أو ختفيفها، 
فكلما كانت اإلنارة ضعيفة إال ومال املمثل إىل تعويض اخلسارة اإلعالمية الناجتة عن ذلك بالتفخيم 

 .واملبالغة
الواقع أن اإلنارة هي اليت ختلق اللون ولعل هذا هو ما يفرض تنسيقا بني تقنيي  :اإلنارة واللون* 

حىت ال تتناقض االختيارات ... اإلنارة وصانعي الديكور ومصممي األزياء واملسؤولني عن املاكياج
  .اللونية، فينفي بعضها بعضا، بينها التشويش يف الرسائل الصادرة عن اخلشبة

من قدرات تعبريية، فهي تستطيع اإلحياء بأجواء نفسية معينة، ونقل مشاعر وال خيفى ما لأللوان 
وانفعاالت حمددة إىل اجلمهور، ومعلوم أن بعض املسارح الشرقية قد جعلت من ألوان اإلنارة شفرات 

  .2دقيقة، يستقي منها املتفرج معلومات مثينة ال غىن له عنها يف فهم داللة العرض

األفالم والصور، سواء كانت متحركة أم ثابتة، اليت توظف يف العروض  ن نلحق باإلنارةأوميكن 

اليت تعوض الديكور أو تكمله، وتضفي عليه طابع  (Diapositifs) املسرحية، وكذا الصور املسلطة 
  .3احلركة والدينامية، كحركة أمواج البحر مثال

  

                                                 

1 - A.Ubersfeld، L'école du spectateur، (op.cit)،P،101،102. 
2 - A.Ubersfeld، L'école du spectateur، (op.cit)،P،104. 
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اض األجسام املعتمة لسبيل ينتج عن اعرت  الذيهو الظل ، و واحلديث عن الضوء يستدعي مالزمه 
  :ظل وظائف عديدة يف املسرح نذكر منهالل، و 1األشعة الضوئية يف خطوط مستقيمة

  .إذا يضفي الظل طابع الواقعية على املناظر املسرحيةالوظيفة المرجعية،  -

  .وذلك خيلق إحياءات الغموض وااللتباس على اخلشبةالوظيفة الرمزية،  -

: واملكان... الفصل، اللحظة من اليوم: إذا ميكن أن حييل الظل على الزمانالوظيفة اإلشارية،  -
  ...اهلواء الطلق، فضاء مغلق

إن التقابل بني الضوء والظل يساهم يف خلق نوع من التوازن بني املساحات  الوظيفة الجمالية، -
الذي يضفي على  املعتمة واملساحات املضاءة على اخلشبة، وكذا يف ظهور ضرب من اإليقاع البصري

  .اللوحة التشكيلية املسرحية ومسحة مجالية

  :األنساق السمعية المرتبطة بالفضاء

  :النسق الموسيقي -2-1

الطقوس الدينية  وهوإن الصلة بني املسرح واملوسيقى قدمية جدا، فهما ينحدران من أصل واحد، 
يقتصر هذا اإلقرتان بني املسرح  البدائية، حيث كانت متتزج املوسيقى بالكالم والرقص واحلكي، وال

واملوسيقى على املسرح الغريب، بل جنده يف كثري من التقاليد املسرحية يف أصقاع خمتلفة من العامل، مثل 
وإذا كانت هذه املمارسات املسرحية تتفق يف توظيف النسق ... املسارح اآلسيوية املسارح اإلفريقية

يفية توظيفيه، ويف الدور أو األدوار املوكولة له يف العرض يف ك - باملقابل - املوسيقى، فإا ختتلف
املسرحي، ففي الوقت الذي تعتمد فيه بعض املسارح على املوسيقى اعتمادا كليا، كما هو الشأن يف 
بعض املسارح اآلسيوية، ويف بعض أنواع املسرح الغريب، شأن األوبرا والبايل، فإن مسارح أخرى توظف 

، القائمة على النص هواجتاهاتيا، كما هو احلال يف معظم أنواع املسرح الغريب املوسيقى توظيفا عرض
الدرامي املكتوب، ويف احلالة األخرية تكون وظيفة املوسيقى األساسية هي املسامهة يف نقل حمتوى النص 

كيف تدل : إىل املتفرج، ولعل السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املقام هو - أي احلكاية -الدرامي
  المات النسق املوسيقى؟ هل تشتغل بالكيفية نفسها اليت تشتغل ا العالمات اللسانية؟ع

                                                 

  .242ص ،اإلضاءة املسرحية ،عبد الوهاب شكري - 1
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تبدو أهم االختالفات بني اللغة واملوسيقى يف طبيعة : " (E. Benfeniste) "بنفينست" جييب
عالماما،وطريقة اشتغال كل منهما، فمادة املوسيقى هي الصوت، الذي يتخذ طابعا موسيقيا عندما 

 1...، وليس يف املوسيقى عالمات شبيهة بعالمات اللغة مباشرة"نوطات" ويصنف باعتباره يعني
، لكنها ال تكتسب قيمتها التقابلية إال داخل سلم لألنغام "النوتة" فالعالمة الدنيا يف املوسيقى هي 

(une gamme) كيبها ، أما تر )مادام هلا موقع حمدد داخل النسق(، وبذلك فهي متلك بعد سيميائيا
  .ثابتة، إذ يتوقف يف جانب كبري منه على اختيارات العازف" حنوية" فهو حر، ال خيضع ألي قواعد 

على أن أهم فرق بني عالمات اللغة وعالمات املوسيقى هو أن، عالمات النسق األول متلك داال 
ال مدلول هلا، ومدلوال، أي حتكمها شفرة، يف حني أن عالمات النسق الثاين تتألف من الدال فقط، و 

 "سترافينسكي" يكاد يتفق حوهلا كل املهتمني، فهذا  ، وهي حقيقة2ومن مث فهي ال تشكل سوى نسق
خاصية من  افالتعبريمل يكن أبد (...) ال تستطيع املوسيقى بطبيعتها التعبري عن أي شيء:" يقول

، بيد أنه إذا كانت 4 "املوسيقى فن غري دال" :(Boulez)" بوليز" ويقول 3..."خصائصها الداخلية
العالمات املوسيقية غري دالة، فإن امللفوظ املوسيقي ال يعدم الداللة، وهي داللة رمزية، يستشفها املتلقي 
من امللفوظ، بكامله، ومادام األمر كذلك، فإن النسق املوسيقي ميكن أن يؤدي وظائف سيميائية كثرية 

  :يف العرض املسرحي، من قبيل

عامله اليومي إىل  منتكون حني تلعب املوسيقى دور الوسيط الذي ينقل املتفرج و : وظيفة إعدادية
  .5العامل التخييلي يف بداية العرض

إذ تستطيع املوسيقى اإلحياء بشعور أو انفعال أو مزاج، فيوحي مقطع املوسيقى  :وظيفة تعبيرية -
النفسية، وإبراز تطورها  الشخصياتكما أا تصور حالة ... باحلنان أو القلق أو اخلوف أو السخرية

  .خالل العرض

تتمثل يف اإلحالة على مكان جغرايف أو عصر من العصور، وهكذا ميكن أن حتيل : وظيفة تأشيرية -
: أو على انتماء اجتماعي... صينية/ هندية/ عربية: مقطوعة موسيقية على بلد حمدد أو ثقافة معينة

موقف درامي ، وذلك بتخصيص على تعرف الأنه تساعد على  كما... موسيقى النخبة/ موسيقى العامة
                                                 

1 -E.Benveniste، Problémes de linguistique générale، Gallimard، Paris 1975،p،54،55 
2 - E.Benveniste، Problémes de linguistique générale،(op.cit)،p،58. 
3 -l.stavinsky، Chroniques de ma vie، Danoél، paris 1972،P،110. 
4 - P.Boulez، Points de repére، christian Bourgois، Paris 1985،p،18. 
5 - T.Kowzan، Littérature et spectacle، (op. cit)، p 202،203. 
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كانت هذه العالقة إجيابية أم أالناحية اخللقية والتارخيية، وإبراز عالقة الشخصيات به، سواء   املكان من
  .سلبية، ويف هذه احلالة تشتغل املوسيقى باعتبارها مسعيا، يدعم الديكور البصري، أو يقوم مقامه

وذلك حني تستعمل لتمييز شخصية من الشخصيات، حبيث تصاحب دخوهلا  :وظيفة حكائية -
ها علي تعرفالإىل املكان الركحي أو خروجها منه، فتصبح بذلك عالمة دالة عليها تساعد املتفرج على 

ومتييزها عن غريها من الشخصيات األخرى، حىت ولو كانت متنكرة، وقد تشكل املوسيقى أيضا إطارا 
  .كات املمثلني وإمياءام، السيما يف املقاطع الراقصة يف العرضإيقاعيا يصاحب حر 

تشديد على موقف من املواقف الدرامية، أو لوتكون عندما تستعمل املوسيقى ل :وظيفة تركيبة -
وصل بني مكونات العرض  نقطةملصاحبة التطور التيمايت والدراماتورجي للحدث كما أا قد تصبح 

وتشد األواصر بني مكونات الفرجة أثناء تغيري الديكور أو املالبس بني  ومقاطعه، متأل الفراغات،
  ...الفصول واللوحات

فاملوسيقى ال تكتفي مبصاحبة احلدث يف العرض املسرحي، وخدمة التخيل، بل : وظيفة شعرية -
  .كايةجدانه، بغض النظر عن مكونات احلو متيل أحيانا إىل خلق أثرها اخلاص، والتأثري يف حس املتفرج و 

والواقع أن داللة املوسيقى يف العرض ملسرحي ليست حمددة بشكل صارم، بل تتوقف على التوظيف 
الذي يورده املخرج، وعلى عالقتها باألنساق األخرى وعموما فهي إما أن تدعم تلك األنساق، فتقيم 

هذا االختيار الثاين، مييل إىل  "برتولد بريخت" وإما أن تتعارض معها وقد كان،  عشوائيةمعها عالقات 
إذا كان يقابل بني نسق املوسيقى ونسق الكالم، حىت يتسىن له خلق الغريب، ومساعدة املمثل على 

للموسيقى يف العرض املسرحي كان احملافظة على مسافة بينه وبني الشخصية اليت يقوم بأدائها، وقد  
  .ه يف ذهنهخياسي للمسرحية، وترسيالس زىيفة أخرى تتمثل يف مساعدة املتفرج على استيعاب املغظو 

ومن بني ما ينبغي أن يتناوله التحليل السيميائي للنسق املوسيقى يف العرض املسرحي مصدرها 
  :وتوزيعها يف الفضاء وبذلك ميكن التمييز بني

املوسيقى اليت ألفت خصيصا للعرض، وتلك اليت استعريت بشكل عرضي، وأدجمت فيه للتعبري عن  -
  .ةدالالت حمدد

املوسيقى اليت تنبع من التخييل، حبيث تعزفها شخصية أو جمموعة من الشخصيات، وتلك اليت  -
  .تكون خارجة عن النطاق التخييل، تضطلع بعزفها جوق ظاهرة أو خفية، أو هي موسيقى مسجلة
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  :المؤثرات الصوتية -2

الصويت الذي يدور فيه وهي جمموعة من األصوات اليت حتاكي األصوات الواقعية لإليهام باحمليط 
احلدث ويتضمن هذا النسق كل العالمات الصوتية اليت ال تدخل يف نسق املوسيقى وال يف نسق الكالم، 
مع استبعاد العالمات الصوتية الصادرة عن اخلشبة دون قصد، شأن واقع خطى املمثلني، وصرير 

ؤثرات الصوتية يف املسرح منذ وقد وظفت امل... ضجيج الناشئ عن حتريك قطع الديكورالاألبواب، و 
القدمي وكان إنتاجها موكوال للفرقة املوسيقية، ومع اخرتاع وسائل التسجيل احلديثة، وال سيما اإللكرتونية 

  .دالليا هاما يف العرض املسرحي دورا منها، عرض هذا النسق ثورة حقيقية، فأصبح يلعب

مات تولد بشكل مباشر على اخلشبة وتنقسم عالمات هذا النسق حبسب كيفية إنتاجها إىل عال
احلدث املمثل على اخلشبة أو حبدث يفرتض بوأخرى تصدر عن مصدر خفي يف الكواليس وهي ترتبط 

  .أنه جيرى خارجها

  :أما جمال املؤثرات الداليل فواسع جدا، يتجاوز رمبا األصوات يف احلياة الواقعية، نذكر منها

اعة لتعيني الوقت مثال، وأصوات الطيور للداللة على كدقات الس: اإلحالة على زمان الحدث -
مثل توظيف صوت الصراصري لإلحالة على املناطق املدارية أو االستوائية، : أو مكانه... فصل الربيع

وصوت الدواب لإلحالة على الريف، وصوت هدير السيارات لإلحالة على احلواضر، وصوت ارتطام 
  ...األمواج لإلحياء بالشاطئ

من قبيل صوت القاطرة أو السيارة، : يقتضيها الحدث التي اة أشياء من الحياة الواقعيةمحاك -
أو حماكاة أفعال أو أنشطة إنسانية كطلقات الرصاص اليت تدل على احلرب، وتكسري ... ورنني اهلاتف

  ... الزجاج، واحلفر

مية، وصوت النواقيس من قبيل اآلذان، الذي حييل على الديانة اإلسال وظائف رمزيةوقد تؤدي  -
  ...الدال على املسيحية

  .وليس مبقدور املتفرج فهم هذه العالمات إال إذا كان ميلك شفرا

ويلـــزم التنبيـــه إىل أن عالمـــات هـــذا النســـق ال تشـــتغل منعزلـــة عـــن عالمـــات األنســـقة األخـــرى، ولكـــن 
ها يف بعض األحيان، كما تتفاعل معها، فتدعمها تارة، وتتعارض معها أخرى، بل إا تستطيع أن تعوض

  .هو احلال حني يعوض الديكور الصويت الديكور البصري
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  :الداخل نصياّ  قراءة العرض المسرحي/ ثانيا

  أنساق العالقات المرتبطة بالممثل /1

إن هذه الطبيعة املزدوجة للمسرح جعلته حيظى بوضعية متميزة داخل الفنون، فهو يوظف عددا كبريا 
تزال الدراسات جارية إىل اليوم لفهم هذا املزيج املركب من  الشفرات، ومامن أنسقة العالمات و 

  .األنساق العالمية اليت تشتغل فوق اخلشبة وفرز عناصرها والكشف عن العالقات القائمة بينها

هو مسعي،  منها ما: يعد ملتقى لعالمات متعددة -باعتباره شكال من أشكال الفرجة -إن املسرح
مما يفرض على املتفرج ... ومنها ما يتصل باللمس والذوق... شم، كالعطور والبخوربال ما يتعلقومنها 

استعمال قنوات حسية عديدة بشكل متزامن أثناء التلقي، حبيث حيول تلك الرسائل املتناثرة واملتزامنة إىل 
فهو : ن إبداعيةوحدة متالمحة دالة، معىن هذا أن املتفرج املسرحي يقوم بنشاط ذهين وتأويلي ال خيلو م

يقيم تناسبا بني الدوال احلسية الصادرة عن اخلشبة، ومدلوالت تتصل بشخصيات احلكاية وأحداثها 
بالشفرات اليت يتأسس عليها العرض  - الواعية أو الالواعية -معتمدا يف ذلك على معرفته... وفضاءاا

احلال يف   خالفا ملا هو عليه،ديناميةاملسرحي، وإذا علمنا أن الشفرات يف املسرح تتسم  باالنفتاح وال
ومن مث  -مايالقيه الدارس وأدركنا الطابع اإلبداعي للفرجة املسرحية،  ـ،بعض أشكال التواصل املغلقة

من صعوبات يف سبيل ضبطها واإلحاطة ا، ومادامت هذه الشفرات تتألف من عالمات،  -املتفرج
  .على قدر كبري من األمهيةفإن احلديث عن طبيعة العالمة يف املسرح أمر 

  :طبيعة العالمة المسرحية -1

مثلما هو الشأن بالنسبة لكل عالمة إىل دال ومدلول، وهي حتيل على  حتنقسم العالمة يف املسر 
، الدال ،وثانيها باملدلوليتعلق أوهلا جبانب : ثالث سنتحدث عنها من جوانبعلى ذلك  امرجع، وبناء

  .ني من خالل ذلك الوقوف على خصوصيتهاجبانب املرجع، حماول هاثالثو 

يوظف العرض املسرحي دواال متعددة ومتباينة، ختتلف من حيث مادا : الدال المسرحي -أ
لكن تبقى اهليمنة ... وطبيعتها وقواعد اشتغاهلا، فهو يوظف دوال مسعية وأخرى بصرية وثالثة مشية

تزال غري واضحة، ويف حاجة إىل  كل منهما ما  للدوال السمعية والدوال البصرية، واحلقيقة أن مميزات
دراسات معمقة، غري أن هذا مل مينع الدارسني من املقابلة بينهما، وإبراز خصائص كل منهما ومساته، 

  .هي مسات مهيمنة وهي مسات ليست ائية، بقدر ما
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  :ويمكن إجمال التقابالت بين هذين النوعين من الدوال في

  السمعيةالدوال   الدوال البصرية

  أصوات يتم التلفظ بها في الزمن -1  ...وهيئاتها أشكال األشياء وألوانها -1

  تدرك الدوال بحسب تجاوزها الزماني -2  تدرك الدوال بحسب تجاوزها المكاني -2

  انعدام األصوات فور التلفظ بها -3  تملك هذه العالمات ديمومة زمنية في األغلب -3

  )يرمز له(غياب المرجع عن الخشبة  -4  )التعليل(الخشبة بروز المرجع على  -4

  المقام غير ظاهر على الخشبة مباشرة -5  اإلحالة المباشرة على المقام -5

  تقديم المعنى بواسطة نسق داللي مجرد -6  تجسيد المعنى -6

البصري ويظهر التقابل بني النسقني بشكل أوضح يف كيفية تركيب عالمات كل منهما، ففي اال 
) مثال سداأل(تنتظم العالمات حسب أبعاد متعددة وبصورة متزامنة، ذلك بأن التمثيل األيقوين لشيء ما

وحنن ندرك هذه األمور دون أن نأبه بالرتتيب ... يستلزم تقدميه لنا من خالل أوصافه ومساته وأوضاعه
  .واحدةالذي جه الرسام أو املصور يف تصويرها، كما أننا ندركها دفعة 

أما العالقات السمعية فيتم استقباهلا الواحدة تلو األخرى حسب نظام ال صلة له بالعالقات املوجودة 
  .بني عناصر املرجع أو التجربة

فما مييز الدوال البصرية هو كوا منتشرة يف الفضاء، يف حني تتميز الدوال السمعية بكوا خطية، 
ما جيعلها ختضع لقواعد تركيبية صارمة، هو أي تدرك حبسب موقعها داخل السلسلة الصوتية، ولعل هذا 

  :وميكن إمجال مميزات الدوال اللسانية فيما يلي

 منلكلغة من اللغات إذا كنا ال ب التحدث عا نسقيا، إذ ال نستطيعتتخذ العالمات اللسانية طاب -
  .سوى على عالمة واحدة منعزلة

ميكن استعمال الدوال اللسانية للحديث عنها هي ذاا أو للحديث عن عالمات نسق داليل  -
  .آخر، معىن هذا أا تستطيع أن تشتغل باعتبارها لغة واصفة لنفسها ولغريها

  .يةبني الدال واملدلول يف اللغة باالعتباط تتسم العالقة -

  .دف أساسا إىل التواصل -
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  .هلا طابع خطي -

، أي يستقل بعضها عن بعض، متباعدالعالمات تكون ذات وجود  أنيرتتب عن اخلاصية السالفة  -
  .مما يتيح إمكانية املقابلة بينها

 .1إا ختضع ملبدأ التمفصل املزدوج -

، وبال اعتباطيتها، وبعدم )asystématique(وال البصرية بطابعها الالنسقي مقابل هذا تتميز الد
  .الدنيا هاقابليتها لتحلل إىل عناصر 

إن العالقة بني الدوال اللسانية والدوال البصرية يف العرض املسرحي تطرح قضايا معقدة وشائكة، إذ 
  .معمقة وأحباثدراسات  اىلما تزال كثري من جوانبها غامضة وخفية، ويف حاجة 

بالغة "يف مقالته الشهرية واملعنونة بـ" روالن بارث"يف معاجلتنا هلذه العالقة نستأنس مبا أورده و 
  .، واليت تدور حول العالقة بني العناصر البصرية ور اللفظية يف اخلطاب اإلشهاري2"الصورة

: رة، ويطرح السؤال اآليتعن الوظيفة اليت تلعبها اللغة حني حتظر إىل جانب الصو " بارث"يتساءل 
أليست الرسالة اللغوية جمرد حشو وتكرار للمعلومات الواردة يف الصورة؟ أم أا تضيف هلا معلومات 

 Le"تدعيم الو" L'ancrage" الترسيخ: هذه الوظائف يف اثنتني مها "بارث"جديدة؟ وجيمل 

relais". 

مكونات الصورة وإدراك على تعرف الرسالة، يساعد الكالم على لفعلى مستوى الداللة احلرفية ل
عناصرها، وبذلك فهو يساعد املتلقي على انتقاء هذه العناصر عوض تلك، والرتكيز عليها يف عملية 

  .اإلدراك

أما على مستوى الداللة اإلحيائية الرمزية فإن العناصر اللفظية توجه تأويل املتلقي، وذلك بالقضاء 
الصورة، السيما وأن الصورة تتسم بالتعدد الداليل  حتملهابني الدالالت العديدة اليت  على تردده

"Polysémique"هذه الوظيفة " بارث"ويسمى 3.، فالكالم إذن ميارس سلطة توجيهية على املتلقي
  .ترسيخا

                                                 

1 - G. Mounin ، Introduction à la sémiologie ، ed Minuit ، Paris 1970، p76. 
2- R. Barthes ، Essais critiques، L'obvie et l'obtus ، Collن Tel quel ، Paris ، Seuil 1982 ، p25-
42. 

  .30،31، صاملرجع نفسه -3
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غري وقد يلعب اخلطاب اللغوي وظيفة مغايرة يف الرسالة األيقونية، إذ يضيف هلا دالالت جديدة 
هذه الوظيفة تدعيما والواقع أن هاتني  "بارث"حاضرة فيها، فتكون العالقة بينهما آنذاك تكاملية ويدعو 

الوظيفتني ال تقصى إحدامها األخرى أمر ال خيلو من داللة، فهو يسعف يف تبيني خصوصية النوع 
ل املتلقي على الداللة اخلطايب الذي تنتمي إليه الرسالة، فعندما تطغى وظيفة الرتسيخ ال يكون حصو 

مكلفا، ألن معرفته باللغة ال تشكل شرطا الزما إلدراك فحوى الرسالة، أما عند هيمنة وظيفة التدعيم، 
  .فإن املتلقي يكون يف حاجة إىل معرفة باللغة وإال لكان إدراكه لداللة الرسالة جزئيا وغري مكتمل

اليت  -املسرحي هي وظيفة التدعيم، فاللغة فيه  مما سلف أن الوظيفة املهيمنة يف العرضميكنا القول 
تقيم مع العناصر البصرية عالقة تكامل، فهي ال تكتفي بتكرارها  -تكون على شكل حوار

واستنساخها، بقدر ما تغنيها بدالالت جديدة، فتحقق بذلك وحدة الرسالة على مستوى أعلى، هو 
  .مستوى احلكاية

  :المدلول المسرحي -ب 

املدلول بأنه املفهوم أو الصورة الذهنية اليت تناسب الدالل يف " F. Saussure  سوسير"يعرف 
هل متلك العالمة املسرحية مدلوال : العالمة، ويطرح مدلول العالقة يف املسرح العديد من القضايا، منها

  .لول واحد؟باملعىن الدقيق للمصطلح مثلما هو األمر بالنسبة للعالمة اللسانية؟ هل للعالمة املسرحية مد

الواقع أن العالمة املسرحية ال متلك مدلوال حمددا بشكل مسبق، بل تستقي مدلوهلا انطالقا من 
السياق الذي توظف فيه، وبالنظر إىل العالقات اليت تربطها بالعالمات األخرى، فمدلوهلا إذن مدلول 

  .سرحيسياقي ناتج عن التفاعالت القائمة بني العالمات املختلفة يف العرض امل

وال " La Polysémie"ويرتتب عن هذا أن أهم خاصية متيز العالمة يف املسرح هو تعدد داللتها 
يعزى هذا التعدد يف الدالالت إىل حضور املدلول الواحد يف أنسقة خمتلفة يف اآلن ذاته فحسب، بل 

ية تتعد املعاين يعود أيضا إىل حضور دالالت مصاحبة له ومرتبطة به ذلك بأن داللة العالمة املسرح

 La Connotation".1"التقريرية املباشرة إىل املعاين اإلحيائية الرمزية 

ل ليست ائية وثابتة، وهذا ما مسي امث إن من بني خصائص املدلول املسرحي أن عالقته بالد
فالدال الواحد ميكن أن حييل على " La Mobilité ou la Dynamique"بالدينامية أو التحويلية 

                                                 

1- P. Pavis ، Problèmes de semiologie théatrele ، ed P-U-Q، Montreal 1976، p48،49. 
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فما يبدو أنه صندوق يف مشهد من املشاهد قد يصبح . لتوظيف الذي ورد بهلوالت متعددة تبعا مدل

 .1مكتبا أو منصة يف مشهد آخر

  :المرجع المسرحي -ج

ويقصد به يف االصطالح اللساين ما حتيل عليه العالمات من أشياء يف التجربة اخلارج لسانية، أي يف 
تبدو فضفاضة وعدمية الدقة ألن املرجع يشمل أيضا األفعال  العامل الواقعي، غري أن لفظة أشياء

  .والصفات واألفكار اردة

، فهي يف حاجة كذلك إىل توسيع لتشمل أيضا العوامل "العامل اخلارجي"واألمر ذاته بالنسبة لعبارة 
  .املخيلة والعوامل املمكنة

ة يف رأيهم ال يكون هلا مرجع إال إذا مييز بعض فالسفة اللغة بني املرجع واملعىن، فالعالمة اللساني
  ).أي يف زمان ومكان حمددين(استعملها متكلم معني يف مقام حمدد 

طفل، حيوان، : أما إذا استعملت استعماال عاما فال يكون هلا مرجع، بل معىن فقط كأن نقول مثال
مييلون إىل إقصاء املرجع من جمال " سوسري" أمثالوإذ كان علماء اللسان البنيويون من  2...هو

  .اهتمامام باعتباره غريبا عن اللغة، فإننا ال نستطيع القفز عليه يف املسرح

ما وضعية املرجع يف العرض املسرحي؟ : تطرح دراسة مرجع العالمة يف املسرح قضايا عديدة، من قبيل
بينهما؟ هل تشكل عناصر العرض مرجعا هل ميكن احلديث عن مرجع بصري وآخر لساين؟ ما العالقة 

لعالمات النص؟ ليس القصد هنا تقدمي إجابات ائية عن هذه األسئلة، فهذا أمر أكرب بكثري من 
اليت من  التوضيحاتوخى منها، وحسبنا هنا تقدمي بعض طموح هذه الدراسة ومن اهلدف العام املت

  .رض املسرحيشأا مساعدتنا على فهم أعمق الشتغال املرجع يف الع

فهو جيمع يف اآلن نفسه بني املرجع البصري : يتميز املرجع يف العرض املسرحي بوضع خاص
  .الشاخص على اخلشبة واملرجع اللساين املتضمن يف احلوار

                                                 

  :يف مقالته الشهرية Honzl . Jإن أول من عاجل هذه اخلاصية بعمق هو  -1
La Mobilité du signe théâtral ن traduit dans (travail théâtral) n4 juillet 1971.  
2- T. Todorov ، O . Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage ، Paris ، Points 
Seuils 1972 ، p 318. 



                                                                                                     العرض املرس�                                                                                : ثاينال فصل ال

139 

فمن جهة يتطابق العرض مع مرجع النص الدرامي، ومن جهة ثانية تشكل : وهو ميلك وضعا مزدوجا
خالفا ملا هو عليه األمر يف –نفسه، فاملرجع يف العرض املسرحي عالمات العرض ومرجعها الشيء 

يكون حاضرا  -العديد من الفنون التخيلية اللغوية كالرواية مثال، اليت تتم فيها اإلحالة بواسطة الكلمات
  .على اخلشبة

فهي تنهض  l'ostention"1اإلبانة "وتشكل هذه اخلاصية مسة مميزة للعالمة املسرحية، ويطلق عليها 
جبانب مهم من داللة العرض املسرحي، لكنها ال تكون أبدا خالصة بل ترد دائما مصحوبة بالكالم 

  .واملوسيقى واإلمياء

على أن العرض ال يشكل واقعا مستقال بذاته، بل هو أيضا عالمة حتيل على مرجع غائب قد يكون 
على  -منذ القدمي–هو قيام الفن املسرحي واقعيا أو متخيال ولعل ما يفرض هذا االنفتاح على الواقع 

  ".اإليهام بالواقع"احملاكاة و 

أحداثا ووقائع وشخصيات شبيهة بتلك اليت جندها يف احلياة الواقعية، لكن ال جمال للخلط  ينقلفهو 
بني املسرح، بوصفه ممارسة فنية، وبني الواقع مهما كان حجم الشبه بينهما، فما يدركه املتفرج على 

  .ة بل هو ضعف للواقع يساعد على نشوء التخيلاخلشب

إىل أن للعرض املسرحي مرجعا آخر فضال على املرجع التخييلي، " آن ايبرسفيلد"وتذهب الباحثة 
  .وهو العرض ذاته

املرجع التخييلي الغائب من ناحية، واملرجع : ذلك بأن املتفرج يقوم حبركة مزدوجة بني مرجعني
 .ناحية أخرى، من 2امل اخلشبة املادي اسدع املتمثل يفالشاخص أمامه 

  :مكونات العرض المسرحي -2

هو عدم جتانس املواد السينيمائية اليت يوظفها، فهو  -كما مر بنا–إن ما مييز العرض املسرحي 
ويقيم داخل كل نوع من هذه األنواع أنساقا وشفرات حبيث ... يوظف السمعيات، البصريات والروائح

                                                 

، فإننا " حجز صغري شكلته املياه"تعترب اإلبانة أكثر أشكال الداللة بدائية، فعوض أن جنيب طفال يسأل عن ماهية احلصاة، بأا  - 1
  .حنضر احلصاة ونقدمها له

2- A. Ubersfeld ، L'école du spectateur ، op cit ، p41. 
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يف كل حلظة من حلظات العرض رسائل متعددة ومتباينة ومتزامنة حيتاج إىل معاجلتها والربط يتلقى املتفرج 
 1.معىن املسرحية إىلليتوصل بينها 

هي اليت جتعل أمر دراسة العرض  -بارث كما يسميها–" البوليفونية اإلبالغية"واحلقيقة أن هذه 
مع هذا السيل اجلارف من  -تفرج اليقظبل وحىت امل–املسرحي أمرا متمنعا، فكيف سيتعامل الباحث 

العالمات الصادرة عن اخلشبة؟كيف السبيل إىل إشاعة النظام حيث ال تبدو سوى الفوضى؟ كم هو 
  .عدد األنساق اليت تشتغل يف العرض؟ هل ختضع للقواعد نفسها؟

  :سننطلق يف حتليلنا للعرض من اعتماد معيارين أساسيني

ين هو طبيعة مادة العالمة، أما خبصوص املعيار األول فمعلوم أن األول هو حامل العالمة، والثا
املمثل واملكان، فقد جند مسرحا دون ديكور، لكننا ال : العنصرين الذين ال يكون املسرح بدوما مها

الذي يعتقد أن املمثل غائب فيه فإن الدمية ليست  يبدا مسرحا دون ممثل، فحىت يف مسرح الدمأجند 
  .إال نائب عن املمثل

إال إذ توفر حيز مكاين، مهما   يكونأما فيما يتعلق باملكان فمعلوم أن العرض املسرحي ال ميكن أن 
  .كان شكله ومهما كانت مقاساته

أن العرض املسرحي يوظف  أما املعيار الثاين املتعلق مبادة تعبري العالمات، فقد سلفت اإلشارة إىل
هي البصرية والسمعية لذلك سنقتصر  مههالكن أ... بصرية، مسعية، مشية: مواد تعبريية كثرية ومتنوعة

  :تطبيق املعيار الثاين على األول حنصل على التصنيف اآليتوبعليهما 

لقناع، تصفيف اإلمياء، حركة املمثل، تعابري الوجه، املاكياج، ا: أنساق بصرية مرتبطة بالممثل -
  .الشعر، اللباس

  .كالم، نرب: أنساق سمعية ترتبط بالممثل -

، اإلنارة، األلوان اإلكسسوار، الديكور، بعادهأوشكل املكان  :ساق بصرية مرتبطة بالمكاننأ -
  .واألشكال

  .املوسيقى، املؤثرات الصوتية: أنساق سمعية مرتبطة بالمكان -

                                                 

1 : لشأنانظر في ھذا ا - R- Barthes Essais critiques ، Paris ، Seuil، Coll، Points ، 1964 258p،259  
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  :الممثل دور-3

الشاخص يف –عامل اخلشبة الواقعي املادي : نقطة التقاطع بني عاملني متباينني ومرتابطني هواملمثل 
  .، وعامل التخيل الغائب، أي عامل احلكاية اليت تعرضه املسرحية- هنا/ اآلن 

فاملمثل هو الذي خيلق شروط استحضار هذا العامل التخييلي بزمانه ومكانه، وهو الذي يضطلع 
إنه الوسيط بني املتفرج واحلكاية بكل مكوناا، ... ات، وتشخيص األحداثبتالوة كالم الشخصي

  .ويتيسر له ذلك عرب إعارة صوته وجسده للشخصية

لبسه كما تلبس األزياء، بل هو يعمل على بناءها تد الشخصية بناءا مكتمال جتوالواقع أنه ال 
... ية، وخرباته االجتماعية والثقافيةالبدنية والنفسية والصوت اإلمكانياتوتشكيلها، وموظفا يف ذلك 

اللغة، لغات "ويستلزم التمثيل من املمثل أن يكون عارفا بفن اإللقاء وقادرا على اإلبداع من خالل 
  .ولعل هذا هو ما جيعل من نشاطه عمال إبداعيا خلقا"...اجلسد

عتبار املمثل خادما لقد وظف املمثل يف املسرح املعاصر بطريقتني متباينتني، تقوم أوالمها على ا
لإليهام والتخيل واحملاكاة، أي باعتباره داال يبلغ مضمونا سيكولوجيا وأخالقيا، وميثل هذا االجتاه املسرح 

  ...الغريب الكالسيكي واملسرح الطبيعي

أما الطريقة الثانية فتنظر للمثل بوصفه عالمة دالة على ذاا أوال وقبل كل شيء، شبيهة بالعالمة 
ة، فاملمثل صنو الراقص والرياضي، تظهر براعته يف حسن تدبري حركاته وجسده، وقد تبىن هذا التشكيلي

  .الرأي  معظم املخرجني الطليعيني

واحلقيقة أن هذين االجتاهني ال يتعارضان، بل يتكامالن ويتعايشان، فقد يلجأ املمثل احملاكي إىل 
 .احملاكاة والتوهيمإىل  - باملقابل-االستعراض، وقد يلجأ املمثل العارض 

  :األنساق البصرية المرتبطة بالممثل -3-1

  :اإليماء -1

يشكل اإلمياء الوسيلة التواصلية األكثر شيوعا وثراء بعد اللغة يف كل احلضارات، ويذهب بعض 
  .دارسي اإلمياء إىل أنه باإلمكان توليد ما يناهز سبعمائة عالمة باليدين والذراعني فقط
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اما اهلندية إنتاج ما يقارب مثامنائة عالمة أي ما يعادل من الوجهة الكمية املفردات ويستطيع ممثل الدر 
األساسية لتعلم اللغة الفرنسية أو اللغة االجنليزية، وال أدل على غىن هذه الوسيلة التواصلية من أن 

  .، كما هو الشأن بالنسبة للصم البكميلجأ إليها عندما تعوزه اللغة اإلنسان

أن دراسة اإلمياء ليست باألمر اليسري، فهي تطرح العديد من القضايا الشائكة والعويصة، واحلقيقة 
كيف : ليس يف العرض املسرحي فحسب، بل يف احلياة اليومية كذلك، ويأيت على رأس هذه القضايا

ادئ السبيل إىل تقطيع املتصل اإلميائي؟ ما هي وحداته الدنيا؟ ما هي مستويات التحليل فيه؟ ما املب
واملعايري اليت ميكن تصنيف اإلمياء على أساسها؟ ما الشروط االبستيمولوجية اليت ميكن أن تسمح بقيام 

  دراسة علمية لإلمياء؟ ما مشروعية استعارة النموذج اللساين يف دراسة اإلمياء؟

  :تصنيف العالمات اإليمائية -أ

داللة العالمات اإلميائية تنشأ انطالقا من يندرج اإلمياء يف املسرح ضمن العالمات األيقونية، أي أن 
  .املشاة بني داهلا ومرجعها

فاملمثل حياكي بإمياءاته احلركات واألفعال الواقعية، غري أن هذا النمط من اإلمياء ليس إال حالة من 
دها احلاالت؛ ذلك بأن اإلمياءة ميكن أن حتيل بناء على شفرة تواضعية مشرتكة بني املمثل واجلمهور؛ وعن

ال تكون اإلمياءة استنساخا للواقع بل بناء أو منوذجا جمردا يسمح باستحضار املرجع املقصود، كما هو 
؛ حيث تكون معرفة الشفرة اإلميائية شرطا -الكاطاكايل مثال–الشأن يف بعض أشكال املسرح الشرقي 

  .ضروريا ملتابعة العرض وفهمه

، ختتلف عن األنواع السالفة بكوا ال حتيل إىل ويوظف العرض املسرحي نوعا آخر من اإلمياءات

  .إا شبيهة بإمياءات الراقص) Auto-référentiels(على ذاا 

وميكن تصنيف العالمات اإلميائية تصنيفا آخر يستند على صلتها بالكالم أثناء التواصل، هكذا ميكن 
  :التمييز بني ثالثة أنواع هي

  .ملفوظا لغوياوهي اليت تكمل  :إيماءات التمديد -

  .وهي اليت تعوض ملفوظا لغويا، حبيث تغيب اللغة وال حيضر سوى اإلمياء: إيماءات التعويض -
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 1.وهي اليت حتضر إىل جوار امللفوظ اللغوي لتدعيمه وتقويته: اإليماءات المصاحبة -

  :تقطيع المتصل اإليمائيال -ب

إن ما مييز العالمة اإلميائية هو طابعها احلركي الدينامي، فهي ترد يف العرض عبارة عن متصل 
)continuum ( يصعب تقطيعه، وقد استندت معظم احملاوالت اليت جتاسرت على تقطيع اإلمياء على

يقتضي جانب املدلول؛ وهو ما جعل النتائج اليت توصلت إليها غري مقنعة، ذلك بأن التحليل العلمي 
  .اعتماد الدال يف التقطيع ال املدلول

بتميز وحدات إميائية حمصورة  - يف الوقت الراهن على األقل–إن تقطيع اإلمياء ال ميكن أن يسمح 
  .العدد، تتألف منها كل امللفوظات اإلميائية املمكنة، مثلما هو األمر بالنسبة لفونيمات اللغة

اليت متتد طوال العرض " اجلملة اإلميائية"ن البحث يف تلك على أن هذا األمر ال ينبغي أن يصرفنا ع
املسرحي، وحماولة تفكيكها، وتعيني الوحدات اليت تكوا؛ ألن ذلك من شأنه أن يساعد على فهم 

  .أعمق للظاهرة املسرحية، ولكيفية اشتغال الفرجة

 La(ينزياء ميكن أن يستعني الباحث يف اإلمياء املسرحي بعلم حديث النشأة هو علم الك

Kinésique ( وهو علم ظهر يف الواليات املتحدة يف النصف الثاين من القرن العشرين على يد عامل
Ray Birdwhistel(راي بيردويستل "االنثربولوجيا األمريكي  l"( وقد انطلق من فرضية مفادها أن ،

دامت هذه الشفرة من التعبري اجلسدي خيضع لشفرة ثقافية يكتسبها اإلنسان كما يكتسب اللغة، وما
نتائج الثقافة، فإا ختتلف من كون ثقايف آلخر، ومن شعب آلخر، واحلقيقة أن االعتماد على هذا العلم 

  .الناشئ يف دراسة اإلمياء املسرحي ال ميكن أن حيقق سوى نتائج حمدودة وأولية

مياء املسرحي يف ومرد ذلك أنه يدرس اإلمياء يف سياق اجتماعي حقيقي وواقعي، يف حني يرد اإل
  .سياق ختييلي حمكوما خبطاب سابق هو اإلخراج

األوىل لسانية، وتتمثل يف اللسانيات األمريكية التوزيعية : الكينزياء على خلفيتني علميتني تلقد قام
" بيرودوستل"اليت جعلت مهها تقطيع امللفوظ اللساين وتصنيف مكوناته، ولعل أهم مسلمة استعارها 

التمييز يف الظاهرة املدروسة بني عدة مستويات، ودراسة   اليت تقتضية اللسانية هي تلك من هذه املدرس
  .، لوضع اليد على تركيبها املعقد، بعيدا عن كل انطباعية أو ذاتيةىكل منها على حد

                                                 

1- P.Larthomas ، Le langage dramatique: sa nature، ses procèdes ، PUF، Paris 1980 ، p88،92. 
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. ب"وتتجلى اخللفية الثانية يف األحباث السيكولسانية األمريكية اليت كان يتزعمها علماء أمثال 

، واليت وجهته إىل البحث يف الصالت بني )Ch. Osgood" (أوسكود. ش"و  )B. Worf" (وورف
  .اإلمياء واألنساق التواصلية األخرى، وذلك للكشف عن ذاتية املستعمل وشخصيته

  :وقد واجه الكينزياء قضيتني حامستني مها

  .والعالقات اليت تربط بينهماكيفية التعامل مع النموذج اللساين، وكيفية حتديد وحداته األساسية، 

أما فيما يتعلق بالقضية األوىل، فإن الكينزياء تنطلق من االعرتاف باستقالل الظاهرة اإلميائية، 
وبإمكانية وصفها بغض النظر عن السلوك اللفظي، على أن هذا الفصل بني اإلمياء واللغة ال حيول دون 

بعض مفاهيمه وإجراءاته املنهجية، من قبيل حتليل استفادة الكينزياء من علم اللسان، حبيث يستعري 
وهذه هي  1...الظاهرة اإلميائية إىل مستويات، وتعيني وحدات كل مستوى، والعالقات الرابطة بينها

  .القضية الثانية

داخل امللفوظ اإلميائي بني مستويات مرتاتبة حتكمها عالقة احتواء وتضمني، " بيردويستل"لقد ميز 
مثل هز ) Kinés" (أحاريك"ألف من وحدات صغرى شبيهة بفونيمات اللغة، مساها أما أدناها فيت

احلاجبني فإذا ما تركبت األحروكة مع مثيالا شكلت وحدات من مستوى أعلى هي احلريكات 
)Kinémes (مثل حتريك الرأس.  

دعاها فإذا ما تألفت األحروكات فيما بينها حصلنا على وحدات أكرب تنتمي إىل مستوى أعلى، 
يف اللغة الطبيعية، وهي تعادل ) Morphème(قياسا على الصرفات ) Kinémorphemes(اُحلركات 

الكلمات وينتج عن تركيب احلركات فيما بينها وحدات شبيهة بالكلمات املركبة اصطلح على تسميتها 
إىل  فإذا ما ركبت هذه احلركات املركبة نصل) Kinémorpheme complexes(باحلركات املركبة 

 .Les Constructions Kinémorphiques complexes (2(األبنية احلركية املركبة 

وقد تعرض الكينزياء للعديد من االنتقادات، منها أنه خيضع ملركزية اللغة الطبيعية ولسيادة اللسانيات؛ 
وأنه يتجاهل خصوصية اإلميائي، فيعمد إىل تفتيه بشكل اعتباطي؛ كما أخذ عليه تغافل الصالت 

ا العلم ميكن أن يقدم لكن على الرغم من هذه املآخذ، فإن هذ. القائمة بني اإلمياء واألنساق التواصلي

                                                 

1- J. Kristéva Legeste pratique ou communication?  In langages n° 10، p55،56. 
2- J. Kristéva Legeste pratique ou communication? (op. cit) p46-49. 
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للناقد املسرحي يف حتليل العرض، شريطة أال يغرق يف التقطيع والتفتيت، وأن يكتفي بالوقوف ا كبريا عون
  .عند الوحدات اإلميائية الكربى الدالة

  :داللة اإليماء في العرض المسرحي -ج

ولعل هذا هو ما جيعله مرتبطا يقع اإلمياء يف العرض املسرحي يف نقطة التقاطع بني التخييل واإلجناز، 
  :باحملتوى الداليل الذي يرغب املمثل يف التعبري عنه

وعندها . أو سيكولوجيا/ فهو قد يسعفه يف إبراز مالمح الشخصية باعتبارها كائنا متفردا جسديا  -
ة مميزة يقوم املمثل بانتقاء بعض األوضاع اجلسدية واإلمياءات، فيكررها أثناء أداء الدور حىت تصبح مس

لتلك الشخصية، ويكفي أن يغري املمثل إمياءاته، ليدرك املتفرج أنه انتقل إىل أداء شخصية أخرى، أو أنه 
  .بصدد الشخصية ذاا متنكرة

  .إن هذا النوع من اإلمياء يرتبط بكينونة الشخصية، مما جيعله يتسم بالثبات طوال العرض

ع االجتماعي للشخصية، فيوظف بذلك إمياءات  وقد يستغل املمثل اإلمياء للتعبري عن الوض -
خالفا للنوع " الفعل"ويرتبط هذا النوع من اإلمياء بـ... حماكية دالة على العمل أو الوظيفة االجتماعية

السابق املرتبط بالكينونة؛ لذلك فهو يتسم باحلركية والدينامية، ويعكس التحوالت الركحية اليت تطرأ على 
  .الشخصية

يلجأ املمثل إىل اإلمياء للتعبري عن انفعاالت الشخصية وعواطفها من فرح وحزن وأمل كثريا ما   -
وهو يضطلع يف هذه احلالة بوظيفة وجدانية، يتعرف املتفرج من خالهلا على العمق النفسي ... ويأس

  .للشخصية

ساهم يف ، إذ ي)Diéctique(ولعل أهم وظيفة يقوم ا اإلمياء يف العرض هي الوظيفة اإلشارية  -
، وكذا -أي اإلطار الزماين واملكاين الذي تدور فيه احلكاية–اإلفصاح عن املقام التلفظي للخطاب 

  .العالقات بني الشخصيات، وموازين القوى بينهم

مثل الضمائر وأمساء اإلشارة - وبالرغم من أن اخلطاب اللفظي يتوفر على جهازه اإلشاري اخلاص به
إنه ال يستطيع االستغناء عن اإلمياء اإلشاري الذي يقوي اإليهام، وخيلق ف -...وظروف الزمان واملكان

  .أثر الواقع
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وميكن أن نلحق باإلمياء أيضا أوضاع اجلسد وهيئاته، ويكمن الفرق بينهما يف أن األول دينامي يف 
... هحني أن الثانية تتسم بالثبات والستاتيكية، وتشمل اهليئة شكل اجلسد وجنسه وسنه وحجمه وعيوب

وهي أمور ذات أمهية بالغة يف املسرح، ذلك بأن هذه احملددات هي اليت تتحكم يف إسناد الشخصية إىل 
  .املمثل

وال خيفى ما يواجهه املخرجون من صعوبة يف العثور على املمثل املناسب للشخصية، إن هذه 
وى املسرحية، هكذا قد يدل احملددات الفيزيولوجية كثريا ما تشحن بدالالت ومعاين تساهم يف تبليغ حمت

  ...شكل جسدي حمدد على العجز أو الرجولة أو الشبقية

أما أوضاع اجلسد فاملقصود ا العالقات بني أعضائه حني يكون يف حالة ثبات، وهي تؤدي 
فقد يدل وضع جسدي معني على –دالالت خمتلفة ومتنوعة من قبيل حالة الشخصية العاطفية والذهنية 

فقد تدل جلسة ما على سوء األدب –، أو تكوينها اخللقي -...ح أو اليأس أو االستغراقاحلزن أو الفر 
وقصارى القول إن األوضاع اجلسدية ختضع ... ، أو مستواها الثقايف-...أو على اإلجالل واالحرتام

  .لشفرة ثقافية واجتماعية تضبط دالالا

مراجعها، إما بناء على مشاتها باإلمياء الواقعي، وتنجح العالمات اإلميائية إمجاال يف الداللة على 
الة بالشفرات االجتماعية اليت تضبط اإلمياء يف احلياة ليومية؛ وإما بناء على فتكون حمكومة يف هذه احل

أو ممارسة مسرحية حمددة  -الرتاجيديا االغريقية مثال–شفرة مسرحية خاصة، مرتبطة بنوع مسرحي معني 
ويتعلق ... الياباين أو األوبرا الصينية أو مسرح جزيرة بايل" النو"مسرح : سيويةمثل بعض املسارح األ

  .ال يستطيع من جيهلها أن يتابع العرض - أي بشفرة–األمر هنا مبعرفة مشرتكة بني املمثل واجلمهور 

 على أن العرض املسرحي يوظف ضربا آخر من العالمات اإلميائية ليست له داللة حمددة، بل ال حتيل
  .إا أشبه ما تكون بإمياءات الراقص. على ذاا وعلى الوجود املادي لعامل اخلشبة إال

 Les Signes(" العالمات املعتمة"تطلق عليها اسم " آن ايبرسفيلد"ولعل هذا ما جعل الباحثة 

Opaques.(1 

، وأا حتتاج إىل وجتدر اإلشارة إىل أن دراسة العناصر الكينيزية يف العرض ما تزال يف بداية الطريق
مزيد من االهتمام يف املستقبل، يف جانبها النظري أو التطبيقي، وال مناص من االعرتاف بأن نتائج هذا 
العلم، على تواضعها،قد تركت بصمتها على اإلخراج املسرحي، ذلك بأن الكثري من املخرجني الكبار 

                                                 

1- A-Ubersfeld، Lire théatre-ed Sociale ، Paris 1982، p208. 
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قد استفادوا يف إبداعام من نتائج " نستيف باكستو " و" ريتشارد شيشنر "و" روبير ويلسون" أمثال 
  .هذا العلم الفيت

  :حركة الممثل -2

تدخل حركة املمثل ضمن أشكال التعبري اجلسدي، ويقصد ا تنقالت املمثل داخل مكان  
واحلقيقة أن موقع ممثل من املمثلني داخل . أو حنو اخلارج/  -الذي يتجاوز حيز اخلشبة أحيانا - العرض

وكذا مساراته، تتحدد بشكل علقي، أي بالنظر إىل مواقع املمثلني اآلخرين وحتركام، مكان العرض، 
  .1وإىل مواقع املتفرجني، بل وحىت مواقع قطع الديكور

  :وتشمل حركة املمثل يف العرض

األمكنة املتتابعة اليت يشغلها يف مقابل املمثلني اآلخرين والديكورات وخمتلف األشياء احلاضرة على  -
  .شبة واجلمهوراخل

... مشي بطيء، مشي سريع، جري، السري على األقدام: أساليب التنقل ووسائله املختلفة -
  ...حيوان، دراجة، كرسي متحرك: االستعانة بوسيلة من وسائل النقل

  .كيفية الدخول إىل اخلشبة ومغادرا  -

  ...التحركات اجلماعية أو الفردية -

احلركات يف العرض على تقدمي معلومات مهمة عن الشخصية تسري ويساعد جرد هذه األنواع من 
. 2حتليلها الكمي والعاملي، كما أا ترتجم بصريا التحوالت والتغيريات اليت تطرأ على بنية احلكاية

وتنبغي اإلشارة إىل أن احلركة تلعب دورا هاما يف تشكيل الداللة العامة للعرض، وأننا ال نتوفر يف الوقت 
على دراسات وأحباث علمية ميكن أن تسعف الباحث يف اإلحاطة بكل جزئياا، واألمل معقود احلاضر 

 la)" البونية" السيميائيات الذي ما يزال يف أطواره األوىل، وهو علم  ععلى تطور أحد فرو 

proxémique).  
                                                 

1 - G. GIRARD، R.Ouellet-Rigault-Univers du théatre، PUF، Coll، Littérature moderne، paris 
1976،p،49. 
2 - T.Kowzan، Littérature et spectacle، e-Edition scientifique de pologne، paris، Lahaye-
1975،p،188-191. 

الذي يذهب إىل أن اإلنسان يستغل املكان  للتوا صل، . (E.Hll)" إدوارد هال" وهو علم حديث النشاة، ظهر على يد العامل األمريكي
  .إذ خيضعه لشفرة ثقافية تتحكم يف دالالته
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  :(La mimique)تعابير الوجه  - 3 

التمييز داخلها بني تلك اليت تكون الإرادية، أي املقصود ا  خمتلف هيئات الوجه ومظاهره، وميكن 
يها ضرورات النطق واستجابات السلوك العضوي الالإرادي، وتلك اليت تكون إرادية، أي صادرة عن لمت

  .قصد وإرادة، والواقع أنه يصعب رسم احلدود بينهما

الشخصية وجنسها ويؤدي وجه املمثل وظائف داللية هامة يف العرض املسرحي، فهو يؤشر على سن 
... وقد يدل كذلك على انتمائها العرقي واالجتماعي والطبقي... ومزاجها وحالتها الذهنية والفكرية

على أن أهم وظيفة داللية ينهض ا وجه املمثل هي الوظيفة االنفعالية، إذ تنعكس عليه إحساسات 
  .مالشخصية وانفعاالا وردود أفعاهلا اجتاه تصرفات اآلخرين وأقواهل

وتشتغل عالمات تعابري الوجه بالتعاون مع أنساق العرض األخرى، أو بالتقابل معها، فهي شديدة 
، إذ تعمل تعابري الوجه على تأكيد مضمون  - السيما وأما يشرتكان يف الفم -الصلة بالنسق اللفظي

بري الوجه كذلك الكالم، أو على نفيه، كأن يفصح الوجه عما يرغب املتكلم يف إخفائه، وترتبط تعا
باملاكياج والقناع، فإذا كان املاكياج يعمل على تضخيمها وإبرازها يف الغالب، فإن القناع خييفها 

  .ويعطلها

  :الماكياج -4

وهو جمموعة من املعاجلات والطرائق اليت يء وجه املمثل وتساعده على التحول إىل شخصية 
  .مسرحية

ال تصدر عن الوجه وحده، بل قد تصدر أيضا عن أعضاء  وتلزم اإلشارة إىل أن عالمات املاكياج
وإذا كانت تعابري الوجه متحركة، فإن عالمات املاكياج تكون ... جسد املمثل األخرى كاليدين والساقني

  .ثابتة يف الغالب

ويلعب املاكياج أدوارا داللية كثرية ومتنوعة يف العرض املسرحي ميكن إمجاهلا يف ثالثة أنواع أساسية 
  :يه

وهو أمر تفرضه الضرورات التقنية املرتبطة مبالبسات إدراك : تفخيم قسمات املمثل وإبرازها -
العرض، ذلك بأن املسافة الفضائية الفاصلة بني اخلشبة واجلمهور كثريا ما تضطر املتفرج إىل توظف 
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د القاعة صغرية، املاكياج إلظهار مالمح الشخصية ، حىت يتسىن للجمهور إدراكها، فإذا ما كانت أبعا
  .أو كان العرض معدا للتصوير السينمائي، استغىن عن هذا الضرب من املاكياج

إذا يساعد املاكياج على اندماج الشخصية يف التخييل، فيقدم معلومات عن  :خدمة اإليهام -
رة وهو يشتغل هنا بناء على شف... جنسها وسنها وعرقها ووضعها االجتماعي وانتمائها السوسيوثقايف
  .مستعارة من حياة املتفرج الواقعية، فيضطلع بذلك بوظيفة مرجعية

وقد يساعد املاكياج على خلق الغرائيب يف العرض، مثلما هو األمر يف املسرحيات  القائمة الرمزية 
  .احليوانية أو على اخلوارق

، ميلك قواعده قد يشتغل املاكياج يف العرض املسرحي باعتباره نسقا مستقال: الوظيفة الجمالية -
حيث حييل كل لون  -اخلاصة، وجند مثاله يف بعض املسارح الشرقية كاألوبرا الصينية ومسرح جزيرة بايل

، أو بعض اجتاهات املسرح الطليعي اليت سعت إىل ختليص - من األلوان على شعور أو منط خلقي
بالشفرة لكي يدرك دالالته يف املسرح من اإليهام واحملاكاة، ويستلزم هذا من املتفرج أن يكون عاملا 

  .سياق العرض

وجتدر اإلشارة إىل أن داللة عالمات هذا النسق تتحدد انطالقا من صالا بعالمات األنسقة 
على إدراك املتفرج ملكونات اخلشبة، إذ قد  - كما هو معلوم  –األخرى، والسيما اإلنارة، فهي تؤثر 

بإمكان اإلنارة أن تغري لون  - تستطيع تغيري طبيعتها جتعلها جلية واضحة، أو خفية غامضة، كما أا
  ....-املاكياج مثال

  :القناع - 5

تغىي إخفاء املمثل وإبراز مالمح الشخصية، لكن الفرق ببني القناع واملاكياج صلة وثيقة، فكالمها ي 
لقناع بينهما عميق، إذ أن املاكياج ال حيجب الوجه متاما، ويسمح بتحريك عضالته، يف حني خيفي ا

تعابري الوجه واملاكياج، لكنه : الوجه كامال، أو جزء منه، فيحرم املمثل بذلك من نسقني تعبرييني مها
يقدم له باملقابل مزيتني ، تتمثل أوالمها يف ختليص املمثل مما يصدر عن الوجه من عالمات ال إرادية، 

عن تعطيل النسقني باللجوء إىل لغة وتتجلى الثانية يف إجباره على تعويض اخلسارة الداللية النامجة 
  .اجلسد، واالنتصار للمسرح على التخييل
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وميكن أن حييل القناع على نوع حمدد من املسرح مثل املسارح األسيوية أو مسرح الكوميديا 
و للسخرية أأو على منط من الشخصيات، وقد يستعمل للتنكر أو اخللق التغريب، ... اإليطالية

  ...1األثر امللهاوي على العرض والكاريكاتور وإضفاء

  :الحالقة وتصفيف الشعر -6

باللباس  -ويقصد عادة طريقة تصفيف شعر الرأس واللحية والشارب -بالرغم من ارتباط احلالقة 
واملاكياج، فإن ذلك ال مينع من اعتبارها نسقا مستقال يستطيع أداء دالالت هامة يف العرض املسرحي، 

ي أو السوسيوثقايف أو العرقي خيانتماء الشخصية اجلغرايف أو التار فهي تستطيع أن حتيل على 
وال ينبغي إغفال اللحية والشارب، إذ بإمكاما أن يقدما معلومات دقيقة بناء على ... للشخصية

مواصفات مضبوطة مثلما هو األمر يف املسرح الصيين الذي يدل فيه شكل اللحية على الوضع السوسيو 
  ...انتمائها املهيناقتصادي للشخصية و 

  : اللباس -7

سد باستثناء القناع واحلالقة، فهو يشمل األلبسة واحللي، بل حىت بعض اجلويشمل كل ما يكسو 
مثل اخلنجر أو السيف أو املسدس  -ةاألكسوسوارات اليت تكون للزينة وال تكون هلا وظيفة استعمالي

كما هو   -اللباس يف املسرح دالالت خمتلفةويؤدي  - الذي يضعه املمثل يف خصره دون أن يستعمله
مثل اجلنس والسن و اإلنتماء اجلغرايف والطبقي : دالالت عديدة ومتباينة -الشأن يف احلياة اليومية لواقعية
وله كذلك قدرة فائقة على اإلحالة على اإلشارة إىل بعض الفروقات ... واملهين والسوسيو ثقايف والذوق
شتاء، ربيع، (بإمكانه اإلحالة كذلك على حالة الطقس والفصل من السنة الدقيقة بني الشخصيات، و 

على أن عالمات اللباس قد تشتغل عكسيا، فتساعد الشخصية يف العرض على  2)...صيف ، خريف
  ...التنكر وإخفاء هويتها وجنسها وانتمائها االجتماعي

ة أيضا، إذ قد حييل على محيمية وإذا كان اللباس ال خيلو من داللة، فإن العري ال خيلو من دالل
  ...املكان، أو على االنتماء غلى حضارة أو عصر معني، أو على موقف عقدي أو ديين أو أيديولوجي

  

                                                 

1 - p.pavis، dictionnaire du theatre، ed. sociales، paris 1980،(entrée. Masque)،p،239،240. 
2 -univers du théàtre_ op, cit، p 78. 
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  :األنساق السمعية المرتبطة بالممثل -3-2

الم عبارة عن سلسلة من الذبذبات الصوتية الصادرة عن اجلهاز الصويت لإلنسان، كال: الكالم -أ
يف اهلواء إىل أن تصل إىل أذن املتلقي، وبذلك يكون السمع احلاسة الطبيعية اليت ال غىن  واليت تنتقل

 .  عنها إلدراك وحدات هذا النسق

، (Ballet)والبايل  (Pantomime)وحيظر الكالم يف كل األنواع املسرحية تقريبا، باستثناء البانتوميم 
األخرى، إن املتلفظ بالكالم على اخلشبة هو املمثل، وخيتلف دوره يف املسرح عن دور األنساق العالمية 

أن ميحو آثار تلفظه لصاحل الشخصية، فيبدو  -على األقل يف املسرح القائم على اإليهام -وهو حياول
اخلطاب وكأنه خطاا ال خطابه، ، فهو إذن يعري الشخصية لسانه وصوته، ويصبح وسيطا بني املتفرج 

  .ى املتفرجوبينها، وهو أمر ال خيفي عل

أو (إن املمثل متكلم بالدرجة األوىل، فإليه يعهد بالكالم، ومهمته األساسية هي قول نص مكتوب 
موجود سلفا، أي نقله من الصورة املكتوبة إىل الصورة املنطوقة، وهي عملية ليست بالبسيطة  ) شفوي

الستنباط دالالته الظاهرة كما يعتقد بعضهم، ذلك بأن قول النص يستلزم القيام بقراءة خاصة له 
من قدرة على  - صوتيا، مستعينا يف ذلك مبؤهالته الصوتية -أو باألحرى جتسيدها - واخلفية، مث ترمجتها

وهو هنا يف حاجة ... وخرباته الصوتية السابقة -...التحكم يف الصوت وتلوينه، والسيطرة على التنفس
  .1ين واخلطيب واملذيعإىل تقنيات األداء الصويت، شأنه يف ذلك شأن املغ

من معجم : ميكن أن يدرس نسق الكالم يف املسرح على كافة مستويات اللغة اليت حددها اللسانيون
ال ختلو من أمهية يف  (Super- signes)حبيث يتم متييز عالمات كربى ... وتركيب وداللة وتداول

دة على انتماء اجتماعي أو سوسيو و مفردات حمدأ، فقد حييل انتقاء تراكيب معينة إدراك داللة العرض
  ...فتساهم بذلك يف حتديد إطار العرض املكاين أو الزماين أو االجتماعي... ثقايف أو تارخيي

وتلعب دورا أساسيا يف التواصل اللفظي، إذ تعمل على رفع : العناصر اللسانية المصاحبة -ب
يلها، ولعل هذا هو ما يفرض أخذها بعني اللبس عن امللفوظات اللغوية، وتقدمي املؤشرات الالزمة لتأو 

  .االعتبار يف دراسة العرض املسرحي

                                                 

1 - A.Ubersfeld، L'école du spectateur، (op. cit)،p،211. 
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قد حصرها يف النرب، فإن من الدارسني من كان أكثر تفصيال يف تناوهلا، وحنن " كاوزان  "وإذا كان 
اخلصائص  -الصفات الفيزيولوجية للصوت: هنا سنوزع حديثنا عنها إىل نوعني من العناصر هي 

  .النغمية

ميلك صوت املمثل يف العرض مسات مادية مميزة، تصدر بشكل إرادي : لصفات الفيزيولوجيةا -1
ويستطيع املتفرج يف معظم األحيان  -فتميز املمثل" أوال إرادي - تارة، فتميز بذلك صوت الشخصية

  :ية للصوتالتفريق بني ما ينتمي إىل املمثل وما ينتمي إىل العامل املتخيل، واملقصود بالصفات الفيزيولوج

األصوات الرجالية عادة ما تكون (وهي خاصية تعلمنا عن جنس املتكلم : ارتفاع الصوت - أ-1
إذ تكون أصوات األطفال أحد من صوت (وسنه ) خفيضة، يف حني تكون األصوات النسائية حادة

  ).النساء

وهي مسة شخصية يتميز ا صوت شخص عن آخر، : (Le tmbre)الرنة أو الجرس  -ب-1
وبذلك فإن هذه السمة غالبا ما تكون عالمة طبيعية مالزمة لصوت املمثل، تصاحب الرسالة اللفظية 
الصادرة عنه، وهي اليت تعطيه طابعه اخلاص، على أن املمثل يستطيع التحكم فيها وتكييفها مع مسات 

  .الشخصية وأوصافها

ة الذبذبية ملصدر وهي مسة كمية تتصل مبدى احلرك: (L'intensité)شدة الصوت  -ج-1
الصوت، فكلما كان هذا املدى كبريا، كانت احلبال الصوتية أشد توترا، ولعل هذا هو ما جيعل شدة 

  .1الصوت شديدة االرتباط بارتفاعه

غضب، فرح، (وميكن أن حتمل شدة الصوت دالالت عديدة ومتنوعة مثل حالة الشخصية االنفعالية 
كما ميكن أن تعلمنا عن طبيعة العالقة بني الشخصيات   ،...)املرض، التعب(والصحية ...) خوف

  .وما إىل ذلك...) احرتام، ديد، خجل(

إن الكيفية اليت يقال ا الكالم ال ختلو من داللة، فهي تضيف دالالت : الخصائص النغمية -2
نها أخرى غلى املضمون النصي الذي وضعه املؤلف، وتشمل اخلصائص النغمية عناصر كثرية سنقتصر م

  .النرب والتنغيم واإليقاع واللهجة: على

                                                 

1-  T.Todorov، O. Duerot، Dietionnaire eneyelopédique des seienees du langage،ed.Seuil، 
coll، Points، p288. 
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وله أمهية بالغة يف حتديد معىن الكلمة يف بعض اللغات اليت  (Accentuation): النبر - أ-2
يشك فيها مسة مميزة كاإلجنليزية، لكنه يلعب دورا هاما كذلك يف حتديد داللة اجلمل وامللفوظات، فهو 

يتناسب، فيؤدي بذلك دالالت متنوعة مثل اإلحالة على حالة  قد يتناسب مع بنيتها الرتكيبية، وقد ال
وللنرب أمهية خاصة يف النصوص الدرامية الشعرية، إذ ... املتكلم االنفعالية والنفسية أو حالته الصحية

 1 يرتاجع النرب الذي حياكي التلفظ يف احلياة اليومية لصاحل التعبريية الشعرية

يستطيع التنغيم أداء معاين ودالالت كثرية ومتنوعة، فهو جيعل امللفوظ نفسه يدل : التنغيم -ب-2
ويذكر أن أحد املمثلني ... االستفهامأو التوسل أو التهديد أو اإلثبات أو  االستنكارعلى الرضا أو 

 يف مسرح موسكو استطاع ذات ليلة أن يؤدي أربعني موقفا" ستانسالثسكي" الذين كانوا يشتغلون مع 
باللغة الروسية، " هذا املساء" أي " سيفودنييه فيشيروم" انفعاليا أمام اجلمهور انطالقا من التلفظ بعبارة

 2 .وذلك بتنويع لوا التعبريي

والواقع أن هذا املعين اإلضايف الذي ميكن أن حتمله الرسالة اللفظية غالبا ما يصدر عن املمثل الذي 
الشخصية، وإن كان بعض املخرجني مال إىل احلد من حرية املمثل، قراءة خاصة ألقوال / يقوم بتأويل

فعمد إىل تدوين الكيفية اليت ينبغي أن يقال ا احلوار بواسطة رموز خاصة أو بواسطة النوطات 

 .3املوسيقية

إن النرب والتنغيم خيلقان اإليقاع، فيجعالن الكالم سريعا أو بطيئا، متصال أو : اإليقاع -ج-2
  ...نتظما أو غري منتظممتقطعا، م

صعوبة النطق، : ويعلمنا اإليقاع عن حالة املتكلم الشعورية واالنفعالية، وكذا عن شروط التلفظ
  ...اخلوف ،اخلجل، الرتدد، التعجل يف الكالم الناتج عن القلق، حبسة الفرح العارم

وهلا داللتان، األوىل هي املد، والثانية هي كيفية النطق بالنظر إىل : (l'accent): اللهجة - د-2
، وهي خترب عن انتماء ...)مثل هلجة حملية أو رطانة أجنبية بالنظر إىل نطق شائع(نطق معياري

                                                 

1 - A.Ubersfeld، L'école du speetateur، op. cit، p 216. 
2 - T.Kowzan، Littérature et sbeetacle، op.eit-p185. 
 3- lbidem، p،212.  
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إىل حضارة أو منطقة جغرافية أو فئة اجتماعية أو  -أو املمثل إذا كانت عالمة ال إرادية -الشخصية
  1...وقد توظف خللق التغريب يف العرض، إذ تدفع املتفرج إىل إرهاف السمع.. .سوسيوثقافية

إن هذه العناصر اللسانية املوازية تكتسي أمهية بالغة يف التداول االجتماعي، إذ حتدد ما ميكن أن 
نسميه باألسلوب الصويت اخلاص بشخصية أو مبجموعة من الشخصيات، وهي تساعد على تعرف 

ي الذي تدور فيه األحداث، وعلى طبيعة العالقة االجتماعية القائمة بني السياق االجتماع
مث إا حمكومة بشفرات اجتماعية حمددة تضبط دالالا، وهي ختتلف من ثقافة ... الشخصيات

  .ألخرى

  :العرض قي المسرح الجزائري

  :المسرح الجزائري والجمهور -

 1500ذه الفرتة حيث صار يعد باملئات والدليل أصبح إقبال اجلمهور على قاعات العرض كبريا يف ه
بقاعة الكورسال، كما أنه مل يعد يقتصر على اجلزائر  م1926مشاهد الذين تابعوا مسرحية جحا عام 

ويف : "باشطارزيالعاصمة والبليدة بل انتشرت احلفالت الغنائية عرب الوطن، ويف هذا الشأن يقول 
الوقت الذي شهدت فيه العاصمة والبليدة النشاط املسرحي فإن بقية الوطن مل تعرف ذلك، وهذا حىت 

، حيث انتشرت ابتداء من هذا التاريخ احلفالت الفنية يف داخل البالد لقطع الطريق أمام م1932عام 
وظلت هذه ) العريب البالية(احلفالت األوربية اليت كانت تنظمها البلديات عرب الوطن حتت اسم 

  .2"احلفالت تنظم غلى ما بعد احلرب العاملية الثانية

ولعل ما أكسب املسرح اجلزائري قوة هو ختصيصه عروضا للنساء وأخرى للرجال يف فرتة كانت فيها 
كما أن اخلرجات املسرحية اليت كان يقوم ا إىل . األسر اجلزائرية حمافظة جدا وتنفر من االختالط

ى من الوطن عدا العاصمة والبليدة زادت من اتساع قاعدته الشعبية األمر الذي أقلق مناطق أخر 
 .حساب وتشدد الرقابة على نشاطاته وحتركاته ألفالسلطات الفرنسية فأصبحت حتسب له 

 

  

                                                 

1- A.Ubersfeld، L'école du speetateur، op. cit، p 215. 
2- Mahieddine bachetarzi، Mémoires نTome (I)، p81. 
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  المسرح الجزائري والديكور -2

كالديكور، واإلضاءة، واملالبس، مل يكن يوجد يف هذه الفرتة بني اجلزائريني من يقوم باجلانب التقين  
واإلخراج بل كان يعهد ا لبعض رجال املسرح الفرنسيني الذين كانوا يستجيبون ملساعدة رجال املسرح 

 عاللو، خللق األجواء املسرحية املناسبة لكل مسرحية، حيث يقول راجلزائريني على ابتداع حيل الديكو 
كنا نستعني بالفرنسيني العاملني يف املسرح وكانوا ينفذون لنا كل :"حول هذه النقطة املتعلقة بالديكور

الديكورات واحليل الفنية اليت كنا نطلبها منهم ومل خيلقوا أية مصاعب ألننا كنا نعرف كيف نتعامل 
  .1"معهم

  .ة تاليةفالديكور بأيد جزائرية مل يعرفوا املسرح اجلزائري إال يف مرحل

  المسرح الجزائري واإلعالن -3

على عكس الديكور، فقد عرف املسرح اجلزائري يف هذه الفرتة اإلعالن الصحفي وامللصقة اإلعالنية 
  م1926يف عام : "يف هذا الشأن باشطارزي جللب مجهور عريض ملشاهدة العروض املسرحية حيث يقول

لقد كنا نقوم  -ويضيف قائال–ى واجهات احملالت إعالنية لكي تعرض عل 400ــــ كنا نطبع حنو ألـ
  2".باإلشهار يف الصحف بسهولة، وأحيانا نقوم بنشر إعالناتنا املسرحية دون مقابل

لكن االتصال الشخصي فيما بني األفراد وأحاديثهم عن املسرحيات، كان يشكل أيضا دعاية جمانية 
مل تكن هناك دعاية كبرية : "وــــعاللاية، يقول وفعالة عن دور هذا االتصال الشخصي يف اإلشهار والدع

فقد كان إقبال اجلمهور تلقائيا خاصة وأننا كنا يف شهر رمضان، والناس يبحثون عادة يف هذا الشأن عن 
مكان يقضون فيه السهرة، وهناك عامل أساسي يتمثل يف أحاديث الناس الذين شاهدوا املسرحيات مع 

  .3"ذا العامل أهم من آية دعايةأصدقائهم وجريام، فقد كان ه

املسرحية إىل خمتلف أحناء الوطن أصبحت نوعا من الدعاية  باشطارزيمث إن جوالت فرقة حمي الدين 
املتنقلة للمسرح اجلزائري، هذه األشكال الدعائية تتمثل يف مرحلة تالية بإقحام اإلعالن اإلذاعي من 

  4.راديو اجلزائر عن األعمال املسرحية اليت تعرض بقاعة األوبرا باجلزائر العاصمة

                                                 

  .56ص،م 1986لشهر جانفي  39عدد : جملة حقائق مدينة اجلزائر: جملة حقائق مدينة اجلزائر - 1
2 - Mahieddine bachetarzi: Mémoires ،Tome (I)، p74 ، 75. 
3 - Mahieddine bachetarzi: Mémoires ،Tome (I)، p91. 
4 - Mahieddine bachetarzi: Mémoires ،Tome (II) ، ENAL ، ALGERIE، 1984، P 127. 
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  المتلقي قبل ظهور النظرية الحديثة -أوال

يستلزم البحث يف نظرية التلقي احلديثة العودة إىل أشكال الدراما األوىل الستجالء وعي املؤلف 
بالدور احملوري الذي ميكن أن يؤديه املتلقي، وفاعليته ) أيضاالذي كان يؤدي حرفة املخرج (املسرحي 

، )اإلغريقي(يف العملية املسرحية، ورصد حال مجهور املسرح يف العصور التالية للعصر اليوناين القدمي 
ومكانته يف النظريات الدرامية والنقدية القدمية واحلديثة اليت سبقت ظهور الدراسات والكتب اليت 

  .يف التمهيدأشرنا إليها 

األحاديث اجلانبية على خشبة  "الممثلون والجمهور"يف كتابه  "D. Bean  دافيد بين" يرى
املسرحية األخرى املشاة يف الدراما اليونانية، وتشكل نوعا من العقد  املسرح، وغريها من املواضعات

الرمسي املربم بني املؤلف املسرحي واجلمهور، إضافة إىل ظهور الدراما كجزء من االحتفاالت الدينية 
 .P والكوتبيتر ، ويذهب 1األثينية كان مبثابة حلقة الوصل بينها وبني التجربة الدينية للمتلقي

Walcott  أن وجود الكورس "إىل  "سياقها المسرحي واالجتماعي الدراما اإلغريقية في"يف كتابه
ضمن األوركسرتا يعكس عدم وجود أي حاجز مادي يفصل املؤدي واجلمهور، كما أن وجود متثال 
اإلله ديونيسوس بني املتفرجني يكشف عن حقيقة أخرى هي عدم وجود حاجز مادي يناظره عدم 

ر واألوركسرتا وقاعة املشاهدة وحدة حي أيضا، وبذلك شكلت كل خشبة املسوجود حاجز روح
واحدة، وهذا ما جنده أيضا بني املمثلني والكورس واملتفرجني الذين يشاركون مجيعا يف فعل ديين 

  .2"احتفايل واحد

 أن املسرح اليوناين مل يكن منفصال عن جمموعة البىن " S. Bennett سوزان بينيت" ترىو 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية املوجودة يف أثينا آنذاك، وتتضح هلا األمهية االجتماعية لذلك 

شخص كانوا حيضرون احتفاالت املدينة بأعياد  14000املسرح من سعة قاعة املشاهدة، فمن بني 
عمل يف  اإلله ديونيسوس، كان مجهور املسرح ميثل األغلبية، وكان هذا اإلقبال يتناسب ووضع أي

                                                 

، 1995ســــــــامح فكــــــــري، القــــــــاهرة، : حنــــــــو نظريــــــــة يف اإلنتــــــــاج والتلقــــــــي املســــــــرحيني، ترمجــــــــةســــــــوزان بينيــــــــت، مجهــــــــور املســــــــرح،  -1
  .20،21ص
  .21ص، نفسهاملرجع  -2
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تعميمه داللة العالقات االجتماعية اليت أبرزها املسرح، آنذاك، بوصفه فنا مجاعيا ميثل مفهوم 
  .1الدميقراطية األثينية

إال أن التاريخ الذي يرصد حال التلقي املسرحي، يبني لنا أن منزلة املتلقني مل تثبت، أو حتافظ 
على مستواها يف العصور التالية، فجمهور مسرح العصور الوسطى، والقرن السادس عشر، على سبيل 

م من ذلك ظل هذا املثال، مل يتمتع بالقوة ذاا اليت متتع ا مجهور املسرح اليوناين، ولكن على الرغ
اجلمهور يؤدي دورا فعاال إىل حد ما، فقد اتسمت هذه احلقبة يف تاريخ مجهور املسرح بنوع من 
املرونة اليت مسحت يف بعض األحيان، وبأشكال خمتلفة، مبشاركة اجلمهور بوصفه مؤديا، إال أنه مع 

ل بني عامل اخلشبة املتخيل بداية تأسيس املسارح اخلاصة يف القرن السابع عشر بدأ ظهور هذا الفص
واجلمهور، كما أدى ارتفاع أسعار دخول املسارح إىل حتديد الشرائح االجتماعية اليت تكونه، ومع 
بداية ظهور السلبية يف التلقي، واقتصار اجلمهور بصورة متزايدة على النخبة، ظهرت شفرات 

االجنليزي، مثال، أصبح أكثر  ومواضعات سلوكية جديدة كانت غريبة على املسرح، فجمهور املسرح
حني كان مجهور الطبقة (سلبية، وأكثر برجوازية، وباستثناء األربعني عاما األوىل من القرن التاسع عشر
ازدادت هذه السلبية، ) العاملة الذي يشاهد العروض واقفا يف حفر املسرح حيدث ضوضاء وشغبا

، ومع استبدال جمموعة 1850، وبعد عام حىت وصلت إىل ذروا يف النصف الثاين من القرن نفسه
مقاعد أمامية حبفرة املسرح، أصبح سلوك مجهور املسرح أكثر هدوءا ورصانة، ومما زاد من حدة هذا 

شافات اإلضاءة األرضية يف املسارح اخلاصة، واليت كانت مبثابة حاجز االسلوك بعد ذلك استخدام ك
  .2فعلي فصل اجلمهور عن خشبة املسرح

الشفرات واملواضعات قوبلت يف املائة عام األخرية بالكثري من التحدي من جانب  ولكن تلك
  .3تيارات مسرحية خمتلفة، وهو األمر الذي أدى إىل إفراز متلق متحرر وفعال

وإذا كانت طبيعة اجلمهور قد تغريت، فإن املنزلة الثقافية للحدث املسرحي مل تسلم، أيضا، من 
مل يسرتد أبدا املكانة اليت كان عليها منذ األيام األوىل لليونان، فقد ظل التغيري، وإذا كان املسرح 

وجوده يف األبنية االقتصادية والسياسية واالجتماعية نفسها، إذ إن وجود املسرح وبقاءه يرتبط 
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اقتصاديا برضا اجلمهور، ليس فقط ذلك اجلمهور الذي يدفع مثن تذكرة حلضور عرض ما، بل، 
يؤيدون حصول املسرح على دعم مايل من احلكومة، أو من املؤسسات، أو من  أيضا، أولئك الذي

بأن اجلمهور ميثل جانبا خالقا يف التجربة املسرحية، وسعى إىل  اجلميع ، لقد اعرتف1مصادر أخرى
مواجهته ودفعه، يف أغلب األحيان، إىل املشاركة بدور مباشر وفعال يف احلدث املسرحي، وتبدى هذا 

 " F. Marinetti فيليبو مارينيتي"جلديد، يف حينه، باجلمهور بصورة واضحة يف أفكار االهتمام ا

فنه اجلديد، ففي ما أمساه بـ ب وإعجابه، مثال، فقد سعى إىل إثارة دهشة اجلمهور )انونة(
ضرورة مفاجأة املتلقي  " marineta مارينيتي"، أو إعالن مبادئ مسرح املنوعات اقرتح )مانفستو(

دائما، وأخذه على حني غرة، وذلك من خالل استخدام مثريات متنوعة وغريبة مثل وضع مسحوق 
على مقاعد املتلقني جيلب العطس، أو يصيبهم باحلكة، أو طالء تلك املقاعد مبادة الصقة، أو بيع 

يف كل  مارينيتيواحد ألكثر من شخص دف إثارة الشغب واملشاجرات بني اجلمهور، وكان  دمقع
الذي اتسم مقوماته من شكل امللهى الليلي ) الومهي( ذلك يسعى إىل إزاحة ما يسمى باحلائط الرابع

  .2الذي خيلق مناخا واحدا غري متجزأ جيمع بني املؤدين واملتلقني

والت أخرى أقل تطرفا، وإن كانت أكثر أمهية ملا تركته من تأثري يف حما" مارينيتي"وتلت حماولة 
 مايرهولد"، ومن بني تلك احملاوالت ما قدمه املخرج الروسي ةالتنظري واملمارسة املسرحي

Maerhold "املسرح الطبيعي ومسلماته، وأوىل  ، الذي مترد يف كتاباته األوىل على مواضعات
املتلقني اهتماما كبريا يف جتاربه اإلخراجية، متأثرا بالتحول األيديولوجي الذي بدأ يعيشه اتمع 

  .1917الروسي إثر الثورة البلشفية عام 

، 1917عام، اليت أعدها عن نص لريمنتوف )حفلة تنكرية(، يف إخراجه ملسرحية " مايرهولد"عمد 
دام جمموعة من التقنيات لتضخيم األشياء على املسرح، كأسلوب مبالغ فيه لتقدمي زخارف إىل إستخ

املسرح الطبيعي، هادفا إىل إحداث األثر املطلوب يف اجلمهور، كما تركت قاعة املشاهدة مضاءة 
أثناء العرض، ووضعت مرايا طويلة متامخة لفتحة الربواز املسرحي من أجل كسر احلاجز بني اخلشبة 

وعيا للتحوالت يف األساس األيديولوجي للمجتمع الروسي، اليت  " مايرهولد" واجلمهور، وقد أظهر
:" قائال) الفجر( أحدثتها الثورة البلشفية، فكتب بعد ذلك بثالث سنوات حول إخراجه ملسرحية 
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تية بشكل لدينا اآلن مجهور جديد لن يقبل منا أي هراء، فكل متفرج ميثل يف حد ذاته روسيا السوفيي
، ومن مث فما علينا أن نأخذه يف االعتبار ]وهو كالم حييل إىل تصور أيديولوجي ال إىل الواقع[ مصغر

ليس اهتمامات املؤلف، بل اهتمامات املتفرج، لقد أصبحت الهتمامات اجلمهور اآلن أمهيتها 
ة أخرى على املدرسة أن وعي املخرج هذا جعله كمن سبقوه يلقي باللوم مر  "بينيت" ، وترى1"احليوية

اليت تسببت يف منع املشاركة الشرعية للجمهور يف الظاهرة املسرحية ) مسرح موسكو للفن(الطبيعية 
  .2حينما حصرت عالقته باخلشبة يف عالقة العبد بسيده

، اليت أحدثت تغيريات جوهرية يف بنية "مايرهولد"جتربة  "E. Brown إدوارد براون"ويصف 
العرض املسرحي، بقوله إنه نزع غاللة الغموض عن تقنيات املسرح، بوصفه جهازا فنيا وعملية فنية، 
فتخلى عن كل زخارف املسرح التجاري، مفضال عليها أساليب إخراج ال تسعى إىل اإليهام، وكذلك 

ية، مثل الالفتات واملنشورات واملمثلني املندسني مكونات مرئية يف السنوغرافيا حتمل دالالت سياس
 - وهي وسائل نعدها اآلن ساذجة جدا، ومعيبة -وسط اجلمهور خفية لتوجيه انفعاالته وردود أفعاله

، الذي يقتحم فيه احلدث )كوميديا موسيقية بوليسية(نفسه أنه حقق يف عرضه "مايرهولد "ويدعي
ميكن تسميته بالعقد السياسي بني النص املسرحي واملمثل املتامخة للخشبة، ما  األلواحاملسرحي 

واجلمهور، وهو األمر الذي كان يسعى إليه يف مسرحه، لقد وصل عدد املتفرجني الذين شاهدوا كال 
متفرج خالل مخسة شهور ويستنتج مؤلفا   12000إىل ) الفجر( و) كوميديا موسيقية(من عرض 

ريتشارد ""في االتحاد  السوفييتي وألمانيا وبريطانياالمسرح العمالي : كسالح المسرح "كتاب 

أن هذا العدد الكبري من املتفرجني ميثل  "m.Kathleen كاثلين ماكريري"،و"R. Sturak ستوراك
وهي  -، وإن كان قد استبعد اإليهام، متكن، مبشاركة اجلمهور"مايرهولد"دليال حيا على أن مسرح 

من حتقيق مايصبو إليه من أهداف إضافة إىل هذا كله - حد معنيمشاركة كان جيري التحكم فيها إىل 
يعد مثاال نادرا لفنان املسرح الذي سعى بشكل جاد إىل حتليل تأثري أعماله يف  "مايرهولد" فإن

اجلمهور، وقد طور، يف سبيل ذلك، شفرة خاصة لرصد استجابة اجلمهور تتألف من جمموعة وسائل 
سعال،  - 6غناء،  - 5قراءة مجاعية،  -4اء صاخبة، ضوض -3ضوضاء، -2سكوت،  -1: هي
 -13حركة ونشاط،  -12تنهد،  - 11ضحك،  -10بكاء،  -9شغب، -8طرق أو قرع،  -7
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ترك  -18مغادرة املسرح،  - 17هسيس،  -16صفري االستهجان،  -15صفري،  - 14تصفيق، 
  .1الصعود إىل اخلشبة - 20قذف األشياء،  -19املقاعد، 

حاول حترير عروضه املسرحية من  " مايرهولد"أن  McCreery ماكريري" ستوراك"ويؤكد 
ب اجلمهور، وحتويله من متلق، أو خماطب سليب إىل مشارك يف عملية اإلبداع جذسيطرة السرد، و 

  .2املسرحي

يف أيامنا هذه يسعى كل عرض مسرحي إىل : " 1930عام " مايرهولد" يقول ويف هذا الصدد
ويراعي هذا يف تصميمه، فكتاب الدراما واملخرجون ال يعتمدون فقط على حتقيق مشاركة اجلمهور، 

جهود املمثلني والتسهيالت اليت تقدمها التجهيزات الفنية خلشبة املسرح، بل يرتكنون، أيضا، إىل 
جهود اجلمهور ومشاركته، إن كل مسرحية نقدمها تقوم على فرضية أا لن تكتمل حىت حلظة 

حنن نفعل هذا بشكل واع، ألننا ندرك أن املراجعة احلامسة للعرض هي تلك ظهورها على اخلشبة، و 
  .3"اليت يقوم ا املتفرج

بريخت "وشكل االهتمام الذي أواله املسرح امللحمي للمتلقي جزءا عضويا من مجيع كتابات 

Brecht " ،فضاء املتلقي، وفضاء : مها فقد انطلق من فكرة املواجهة بني فضاءين" النظرية
، وتقدمي بديل عنه هو املسرح امللحمي، لتحقيق ي، وجاء رفضه للمسرح الدرامي األرسط4"العرض

، من خالل اسرتجاع الوظيفة 5"جعل التلقي عملية واعية، وليس انفعاال جمردا" مجلة أهداف أبرزها
خال عناصر التغريب على كل ، وإد- مع حتفظنا على جعلها وظيفة مهيمنة -التعليمية للمسرح

وإجنازاته يف غاية األمهية ألي دراسة تبحث يف العالقة بني  "بريخت  "املستويات، ولذلك تعد جهود
العرض املسرحي والتلقي، وكانت ألفكاره اليت قدمت تصورا ملسرح له من القوة ما جيعله باعثا على 

  .ياة يف العالقة بني املتلقي واخلشبةالتغري االجتماعي، إضافة إىل حماوالته إعادة بعث احل
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إىل تغيري األمناط التقليدية لإلنتاج والتلقي،  يهدف أساسا من مسرحه امللحمي بريختلقد كان 
لذا كانت كل اإلضافات التقنية اليت أدخلها تسعى إىل إجياد ما أمساه مبسرح عصر العلم، وهي 

  .1إىل التأمل والنقد من دون أن يفقد املتعة املسرحيةاإلضافات التقنية ذاا اليت وضعت لدفع املتلقي 

إىل أن املمارسة املسرحية املعاصرة قد أجهضت  "األورجانون الصغير"يف "بريخت " ويشري
العالقة املباشرة بني خشبة املسرح واملتلقني، فالبنية االجتماعية املصورة على خشبة املسرح تظهر 

، وملقاومة هذا النمط من املسرح )قاعة املشاهدة/ املمثل( اتمعوكأا عاجزة متاما عن التأثري يف 
  .2مسرحا آخر يقوم على التفاعل املباشر مع اجلمهور"بريخت  "يقدم

إثارة " لألثر التغرييب، الذي يهدف، فيما يهدف إليه، إىل "بريخت  "وعلى الرغم من أمهية مفهوم
وعي املتلقي بغرابة واقعه االجتماعي وتناقضه، الذي يعريه العرض على خشبة املسرح، وإىل إثارة 

، فإنه مل يلق الضوء على 3"رغبته يف تغيري هذا الواقع تغيريا جذريا حىت يستقيم مرة أخرى
ذلك إىل إساءة قراءة دارسي  " Bennett بينيت"اسرتاتيجيات التلقي لدى اجلمهور، وتعزو 

هلذا املفهوم، وترى أن مكمن اخللط والبلبلة هنا هو تلك املفارقة اليت ينطوي عليها "بريخت "
يعد جزءا من عملية ال جيب املفهوم، فالتغريب بوصفه مسافة بني املتلقي واخلشبة، من جهة أخرى، 

أن تتعاقب فيها املشاهد املسرحية بشكل متصل، بل جيب أن تفسح للمتلقي اال للمشاركة 
ليس التغريب هو فقط "  S. Heath ستيفن هيث"رؤيتها هذه بقول  " بينيت"بأحكامه، وتدعم 

عالقة توحد عاطفي مع عزل املتلقي عن الفعل الدرامي للمسرحية، مث إدماجه فعليا بعد ذلك يف 
البطل بوصفه حامل الوعي الكلي للعرض، بل هو، أيضا، جعل املتلقي جزءا من عملية التحول مما 
هو أيديولوجي إىل ما هو حقيقي، من اإليهام إىل احلقيقة املوضوعية، أي إىل التحليل السياسي 

  .4"ليتهاألمناط التصوير املسرحي، وأهدافها، وكذلك نشاط املسرحية كلها وفاع

التغريب يسعى إىل تغيري منظور املتلقي االعتيادي لألحداث الدائرة على خشبة املسرح، من اذا ف
أجل خلق عالقة بينهما قوامها التفاعل املتبادل، وعلى الرغم من سوء الفهم الذي أحاط هذا 

                                                 

  .45سوزان بينيت، جمهور المسرح، ص -1
  .46، صنفسه املرجع -2
  .167اد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة، ص -3
  .54، صمجهور املسرحسوزان بينيت، -4



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

163 

لقي يف املسرح، قدمت عددا من املنطلقات اليت تتعلق بدراسة املت " بريخت"املفهوم، فإن إسهامات 
وقد أسست هذه اإلسهامات ممارسة مسرحية متطورة تم بعملييت اإلنتاج والتلقي بشكل واع، ومن 
مث أصبح العرض، يف هذا السياق، مشروعا تعاونيا بعد أن كان وحدة منفصلة قائمة بذاا ال تطلب 

ه، وجرى االعرتاف بأمهيته من املتلقي إال أن يؤدي دور املتلقي فقط وهكذا أصبح له دور نشط يؤدي
املركزية يف التجربة املسرحية، كما أن هذه اإلسهامات مل تشجع فقط على إنتاج متلق من نوع جديد 

، بل وضعت، أيضا، Althusserألتوسير يضطلع بدور املؤدي حاملا ينتهي العرض، على حد قول 
  .1التساؤلالنموذج السائد للعالقة التواصلية بني اخلشبة واجلمهور موضع 

لقد قيل عن اجلدل األكادميي الذي أثري حول مفهوم التغريب إن معظمه ركز على مشاركة املتلقي 
، يف هذا الصدد، رأيا مفاده أن فكرة املسافة تربز لنا أن أمناط "بينيت"يف العملية املسرحية، وتقتبس 

الطريقة اليت يشاهد ا الناس يقوض  "بريخت"التلقي املعتادة تتحكم فيها األيديولوجيا، وأن مسرح 
العروض املسرحية، واليت جتعلهم يسلمون مبا يقدم أمامهم من دون أن يناقشوه من الناحية 

  .2االجتماعية

الكبري باملتلقي، سواء يف كتاباته النظرية، أو  "بريخت "ولعل مما يقدم دليال قويا على اهتمام
حه امللحمي، واملسرح الدرامي األرسطي، والذي نصوصه املسرحية، أن أي جدول للمقارنة بني مسر 

، يتضمن العديد "بريخت" درج الباحثون على وضعه بشكل تقليدي يف معظم الكتب املؤلفة حول
من النقاط اخلاصة باملتلقي، أو ما يهدف املسرح امللحمي أن حيققه له، فإذا كان املسرح الدرامي 

املسرح امللحمي حيول هذا املتلقي إىل مراقب  يستغرق املتلقي داخل احلدث على املسرح، فإن
للحدث، وإذا كان املسرح الدرامي يثري أحاسيس املتلقي ومشاعره، فإن املسرح امللحمي يدفعه إىل 
اختاذ قرارات إزاء ما حيدث واحلكم عليه، وإذا كان املسرح الدرامي يقدم للمتلقي جتربة يعايشها 

ه صورة للعامل يتأملها عقليا، وإذا كان املسرح الدرامي يسعى إىل وجدانيا، فإن املسرح امللحمي يقدم ل
حتقيق متاهي املتلقي، أو تورطه يف األحداث، فإن املسرح امللحمي يسعى إىل مواجهة املتلقي 
باألحداث مواجهة موضوعية، وإذا كان املسرح الدرامي يثري املشاعر الغريزية لدى املتلقي، ويلعب 

، فإن املسرح امللحمي خيرج املشاعر الغريزية إىل النور، ويدفع املتلقي إىل إدراكها عليها، خفية، بنعومة
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بوعيه، وأخريا إذا كان املتلقي يف املسرح الدرامي يشعر بأنه يف خضم األحداث، وجزء من التجربة 
  .اإلنسانية املقدمة، فإنه يقف يف املسرح امللحمي خارج األحداث ويدرسها

 هذه املقارنة تتيح لنا اكتشاف مدى التعسف الذي مارسه أولئك الباحثون ولكن نظرة واعية إىل
للتفريق بني خصائص املسرح الدرامي األرسطي وخصائص املسرح امللحمي، غافلني، أو متعمدين 
عدم تلمس وجود عناصر مشرتكة بني املسرحني، على الرغم من التباين النظري بني منطلقاما 

  .وأهدافهما

خالل العقود األربعة ) إحصائية/ مسحية(ذلك ظهرت جمموعة أحباث أمبرييقية وإىل جانب 
املاضية سعت إىل رصد التشكيل االجتماعي للجمهور التقليدي، دف تزويد املؤسسات الثقافية 

 وليم بومول"البحث الذي أجنزه كل من : بصور عامة عن املتلقي االعتيادي، ومن بني تلك األحباث

W. Baumol  ،ووليم باون  W.Bowen ")1966( وهو يتضمن مسحا جلمهور املسرح يف ،
الواليات املتحدة، وبريطانيا من خالل املعلومات اليت وفرا قوائم مسحية سلمت إىل اجلمهور مع 

، وقد أخلص الباحثان إىل خاصيتني جوهريتني جلمهور )عرضا 160حنو ( برامج العروض املسرحية
األوىل، وجود نوع من االتساق امللحوظ يف تركيب اجلمهور، خيتلف من فن إىل آخر، ومن : الفن

مدينة إىل أخرى، ومن عرض إىل آخر، الثانية، اقتصار مجهور الفن على شرحية بسيطة جدا من 
 خلتكون على درجة كبرية جدا من التعليم، ومن ذوي الد جمموع السكان، وهذه الشرحية عادة ما

، وقد شهد املسرح العراقي ابتداء من منتصف 1العايل، وينتمي أفرادها إىل مرحلة الشباب، العمر
السبعينات وحىت أواخر الثمانينات، توثيقا مسحيا شبيها بذلك، خاصا بعروض الفرقة القومية 

التابعة ملديرية املسارح، على الرغم من أنه مل يستثمر كثريا يف كتابة للتمثيل يف بغداد، وفرق احملافظات 
أحباث أمبرييقية، باستثناء حبث واحد أو اثنني، وكانت اجلهة املسؤولة عن ذلك التوثيق هي املركز 
الوثائقي للمسرح يف املؤسسة العامة للسينما واملسرح، وجبهد خاص وقف وراءه الباحث الراحل 

 ثروبسيلكل من  "اقتصاديات الفنون األدائية"، ومثة حبث مشرتك بعنوان "مفرجيأحمد فياض ال"

Therobsi وويذرس ، Withers )1979 ( يتناول القضايا االقتصادية اليت تواجه صناعة الفنون
ألولئك الذين يدعمون سوق هذه الفنون، وقد استند  األدائية، من خالل مسح للخواص األمبرييقية

هذا البحث إىل العديد من األحباث اليت وقفت على مسألة اجلمهور يف أسرتاليا، والواليات املتحدة، 
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وكذلك حبث . 1زيالندا، وبريطانياو مع االستعانة ببعض املعلومات املتاحة عن اجلمهور يف كندا، وني
، حلل فيه جمموعة من )1981("العروض واإلدراك"بعنوان  "F. Kopete لفرانك كوبيتي"

، وهي واحدة من فرق مسرح اهلامش يف لندن، وتوّصل إىل "فرقة عرض الناس"العروض اليت قدمتها 
نتيجة عامة ال تثري الدهشة، مفادها أن عنصر املخاطرة يف حال مجهور املسرح غري التقليدي يزيد 

المسرح والجمهور "بعنوان  ماري جوردونوحبث . 2التقليديبكثري عنه يف حال مجهور املسرح 

، أظهرت فيه، من خالل أمناط عديدة من األسئلة اليت وجهتها إىل )1982(" واإلدراك البصري
اجلمهور الفرنسي تتعلق مبشاهدته لثالثة عروض متثل اجتاهات خمتلفة، أن إدراك اجلمهور يعتمد على 

ة تشاا يف التشكيل االجتماعي له، فهو غالبا ما يكون من طبيعة العرض الذي يشاهده، وأن مث
  .3الشباب الذين ينتمون إىل الطبقة املتوسطة، أو العليا، وهو على درجة من التعليم، وما إىل ذلك

إلدراك اجلمهور للتجربة املسرحية بأنه يعكس اختالفات  "جوردون"وجرى التعليق على حتليل 
التقدير، والتذوق الفين، واألمهية اليت يسبغها اجلمهور على عنصر التسلية، دالة يف االيدولوجيا ودرجة 

وحبث مشرتك . 4ووجود توقعات وتوجهات خمتلفة يتبناها يف عملية االشتباك مع العرض املسرحي
 "األداء التلفزيوني للعرس الملكي: المراسم االلكترونية"بعنوان " دايان، وكاتز "لكل من

ه إىل استنتاج مفاده أن العرض املسرحي يقدم للجمهور بوضوح كل ما يريد ، يتوصالن في)1985(
أن يراه، فالعرض املسرحي يتضمن، بالضرورة، التمييز بني دور املؤدين يف مساحة منفصلة، ويدعو 
اجلمهور إىل التجاوب مهم إدراكيا وعاطفيا من خالل مناذج حمددة مسبقا تقوم على القبول أو 

أو السلبية، وقد يؤدي تفاعل اجلمهور مع العرض إىل االرتقاء به، لكن هذا ال  الرفض، االستثارة
يعين أن اجلمهور ميثل جزءا من تعريف العرض، بل إن العرض ال يسمح للجمهور بالتدخل يف 
تشكيله، ويشكل وصف هذين الباحثني للدور احملدود جلمهور املسرح منوذجا داال على تلك 

عادة عند احلديث عن مجهور املسرح، فهو منوذج هيكلي عام لعملية  التعميمات اليت تستخدم،
التلقي املباشرة اخلاصة بنمط مسرحي معني، وال يأخذ يف االعتبار، مثال الدور املتغري للجمهور يف  
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جمهور المسرح في "بعنوان " ألندريه ويرث"وأخريا نشري إىل حبث . 1كثري من األشكال املسرحية

يقارن فيه بني اجلمهور يف هذه الدول الثالث، ) 1986( "والواليات المتحدة ألمانيا، وبولندا،
ويستنتج أن اجلمهور األمريكي يبدو خمتلفا متاما بالنسبة إىل الزائر األورويب، الذي نشأ يف أجواء 

كانت املسارح اليت تتلقى دعما من ) الدميقراطية(املؤسسة املسرحية اليت تدعهما الدولة، ففي أملاين 
ويلحظ أن امليل السائد يف الثقافة املسرحية األملانية ينحصر يف إطار التوكيد  الدول متثل أغلبية كبرية،

املنطقي على الرسالة، أو الفكرة وكذلك ال يتخذ الدعم احلكومي للفنون األدائية شكل الدعم 
املشروعية على هذه الفنون من خالل ربطها بنظام تعليمي  إسباغاالقتصادي فحسب، بل يسعى إىل 

رة احلكومية، ويف بريطانيا يؤدي هذا إىل إجياد منط من اجلمهور يرتبط برتاث ثقايف خاضع للسيط
معني، وإىل أحادية املنتج الثقايف، وجتريده من تعدديته، وحيدث الشيء نفسه يف أملانيا، فإذا كان 

احة الدعم احلكومي يوفر املنتج الثقايف ألعداد كبرية من الناس، فإنه يقيد نوعية املنتجات املت
  .2لالستهالك، وحيددها مبفهوم الدولة للفن اجليد أو املناسب

  :نظريات التلقي المسرحي نظرة موجزة ل -ثانيا

أشرنا يف متهيدنا للبحث إىل أن االهتمامات املعاصرة بالتلقي املسرحي بدأت يف النصف األول 
املسرحي ركز بعضها على من سبعينيات القرن املاضي، وقد نتج عنها ظهور آفاق جديدة يف التنظري 

يف املسرح، واقرتح بعضها اآلخر قراءات متعددة ) املتلقي(احلاجة إىل تقدمي نظرية متطورة حول 
من أطر مرجعية فلسفية أو علمية، أو مجالية يف سياق دراستها للعالقة املسرحية بني  متنحاملشارب 

معطيات التحليل النفسي، وخاصة منتج العرض املسرحي ومتلقيه، فمنها من اعتمد أصحاا على 
كباتريس  "، ومنها من تبىن أسسا مجالية" A. Oobersfield  آن أوبرسفيلد"، مثل )النفي(مقولة 

ظاهرايت يعين بدراسة اخلربات بقصد بلوغ (، ومنها من قارب العالقة من منظور فينومينولوجي "بافيس
، ومنها من درسها يف ضوء علم االجتماع "A. Ilbo  كأندريه إيلبو") ماهيتها أو عللها اجلوهرية

النتائج املتحصلة من (، ومنها من اعتمد على نتائج علم النفس املعريف "كريتشارد شيشنر "النفسي
        ماركو دي مارينيز"مثل ) دراسة الذاكرة واملعرفة واإلدراك، وقياس االنتباه، وحل املشكالت
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M. Di Marinez "1، ومنها من استند إىل أحباث سوسيولوجية وسايكولوجية وسيمياء الفن ،
  ."شار دو مارسيتكري"إضافة إىل مفاهيم لسانية، ونظرية التلقي 

وقد ذكرنا عناوين جمموعة من الكتب والدراسات اليت قدمت مقاربات التلقي املسرحي،  
ن وجهة نظرنا فيها إن أمكن، وسنحاول يف هذا املبحث الوقوف على طروحات بعض منها، وبيا

بإجياز، على الرغم من أن مثل هذا اإلجياز ينطوي بصورة واضحة على ضروب من اإلغفال واإلفراط 
  .يف التبسيط، يف حني سنفرد لبعضها اآلخر مباحث مفصلة يف الفصلني الثاين والثالث

  و مارسيدريشار  عند القراءة األفقية والقراءة العرضية -1

بني منوذجني لتلقي العرض املسرحي،  "مبادئ سوسيولوجيا الفرجة"يف كتابه "دو مارسي "مييز 
يسمي أوهلما بالقراءة األفقية، وثانيهما بالقراءة العرضية، وتتميز األوىل بكوا منوذجا تقليديا للتلقي 

يف هذه  ،دثتعتمد أساسا على االنتظام املتلهف للنهاية السعيدة، املصحوب بتورط قوي جدا يف احل
احلال يكون اهتمام املتلقي منصبا بشكل جوهري، على احلكاية بتغرياا وتسلسلها اخلفي وايتها 

ومثة إىل جانب ذلك أساس آخر يستند إليه هذا  ،-التحرر يف اية املطاف –املتوجة بالتطهري 
الذي يصل إىل  يماهالشكل التقليدي للتلقي يسمح باشتغال االنتظار على حنو ما، ويتجلى يف الت

أقصى درجاته عندما يتعلق األمر ببطل يتميز مبجموعة من الصفات املثالية، كالقوة والشجاعة 
  .2والتضحية، وغريها

ومن الواضح أن هذا النوع من التلقي حيدث يف أمناط حمددة من العروض املسرحية اليت تستغرق 
  .جمرى األحداثيف إيهام املتلقي وتسعى إىل إدماج وعيه ومشاعره يف 

يف كتابه  "حسن يوسفي"أما القراءة العرضية فهي من وجهة نظر الباحث املسرحي املغريب 
عبد تقرتب يف طابعها العام إىل مفهوم القراءة العاملة، أو الناقدة، كما حددها  ،"المسرح ومفارقاته"

هلا داخل احلكاية، بل ، إذ ال يتورط املتلقي من خال3"األدب والغرابة"يف كتابه  الفتاح كيليطو
 ايتحول إىل مالحظ يثري األسئلة حول كل العناصر الدالة اليت تظهر يف العرض، حول ماهيته

إىل السيميائية يف  "مارسي دو"ومعناها، ومصدر هذا املعىن، حمققا بذلك قراءة غري متصلة، وباستناد 
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وصفها شكال للتلقي، البد أن تنطلق، مقاربته للتلقي املسرحي، فإنه يرى أن هذه القراءة العرضية، ب
أساسا، من حتديد املوضوع الذي تقرؤه أوال، والذي هو املسرح، وعليه يتحدد هذا الفن بوصفه عاملا 

  ).أو مسننا(من العالمات، وفضاء مشفرا 

ويف ضوء هذا التحديد تتحول القراءة العرضية إىل تفكيك وحتليل للعالمات السمعية والبصرية 
وهذا االشتغال على العالمة هو الذي جيعل من هذه القراءة الثانية قراءة منتجة  ،سرحيللعرض امل

ومن أجل إضفاء البعد السوسيولوجي  ،للتغريب، على عكس القراءة األوىل اليت هي قراءة اندماجية
إىل أن تفكيك رموز العرض املسرحي وعالماته  " de Marcy مارسي دو"على تصوره، يذهب 

جيري من خالل إحالتها إىل اتمع، ألن معناها ال يتأتى من العرض يف حد ذاته، بل من العالقة 
ثقافية،  –بني العالمة واتمع الذي ينتمي إليه املتلقي، ولذلك فإن الرجوع إىل احلقيقة السوسيو 

وال خيفى على املثقف املسرحي  ،اسية ضمن القراءة العرضيةكإطار مرجعي للعالمة، يعد مرحلة أس
يف املسرح امللحمي، اليت  "بريخت"، يف تنظريه هلذا النمط من القراءة، بنظرية "دو مارسي "ثرأت

هدفت إىل جعل التلقي عملية واعية وليس انفعاال جمردا، وسعت إىل تغيري األمناط التقليدية لإلنتاج 
ات تقنية لدفع املتلقي إىل التأمل والنقد من دون أن يفقد املتعة املسرحية، والتلقي، وجاءت بإضاف

العالقة بني العالمة واتمع الذي ينتمي إليه املتلقي، أو رجوعه إىل ما " دو مارسي"ولكن تأكيد 
الستنطاق دالالت العرض ليس صحيحا يف مجيع احلاالت، " ثقافية-احلقيقة السوسيو"يسميه بـ

تلقى مثال عرضا يقوم على إحدى أساطري شعوب إفريقيا، أو أمريكا الالتينية يقتضي، فنحن حني ن
بادئ ذي بدء، لكي نفهمه ونؤوله ونفكك رموزه، سياقا حييلنا إليه قابال ألن ندركه وشفرات مشرتكة  

نا ، ولن ينفع1"ياكوبسن"كليا أو جزئيا، بيننا وبينهم، حسب العوامل املكونة لكل فعل تواصلي عند 
االستنجاد بالعوامل السوسيو ثقافية يف جمتمعنا استنطاق دالالت ذلك العرض، ولعل املتلقي الغريب 

يدعم ما  2"جيد صعوبة يف استيعاب املنطق الذي تقوم عليه الكثري من األمناط املسرحية الشرقية"
صفها الوسيط الوحيد ذهبنا إليه، إذ أن هذا املتلقي يعتمد، بشكل تقليدي، على مرجعيته الثقافية بو 

  .الذي ميكن من خالله تفكيك رموز تلك األمناط املسرحية وعالمته
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لتلقي العرض املسرحي حتيالن إىل مفاهيم عديدة يف  "دو مارسي"إن القراءتني اللتني مييزمها 
عليها ونظريات القراءة، كاحملور األفقي، واحملور االستبدايل الذين  األلسنية، وتيارات النقد املتأسسة

صعيد املركبات الذي يشكل  ،يشريان إىل صعيدي العالقات السياقية واإلحيائية بني األلفاظ اللغوية
العالقة بني الكلمة يف اخلطاب والكلمات اليت تسبقها أو تليها، حيث تظهر األلفاظ يف هذه 

عل، حضوريا، يدعمها التعاقب اخلطي للغة، وصعيد تداعي األلفاظ الذي يقيم السلسة متحدة للف
ضة املقابلة هلا خارج اخلطاب، يالعالقة بني الكلمة احلاضرة يف اخلطاب والكلمات املرادفة أو النق

مشكال عالقات إحيائية خمتلفة بينهما، أما يف نظريات القراءة فإن األوىل حتيل إىل القراءة السياقية 
ويصطلح عليها أيضا بالقراءة التقليدية، و املرآوية، واملتواطئة، واخلارجية، والكالسيكية، والبصرية، (

اليت تقف على ظاهر النص، ال تتجاوزه، مضيقة عليه ) اخل... واالستنزافية، واالمتثالية، والسطحية
ت سياقه، وهي قراءة األفق، أو مغلقة دائرته ليدور يف حدودها، مسفرة كل مكوناته حبسب توجيها

. للنصوص) املقاربة اخلارجية(عقيمة تسيء إىل النص أكثر مما تغنيه، وتندرج هذه القراءة ضمن 
ويصطلح عليها أيضا بالقراءة العمودية، واالستعارية، والتزامنية، (وحتيل الثانية إىل القراءة النسقية 

ستكشافية، واملتقصية، واملنشطة، واملنتجة، والداخلية، واخلصبة، والعميقة، واللصيقة، واال
اليت تنفذ إىل عمق النص لتساؤل رموزه وأحاجيه، وتبحث عن ) اخل...واالستكناهية، واحملايثة، 

اخليوط الناظمة لبنيته ونسيجه، وتستكشف حجبه، ومتأل فجواته، وتستنطق صوامته، وتفتحه على 
  .ته وقصدية القارئير مركب بني قصدعوامل داللية واسعة، من خالل رابط جديل، أو تفاعل وحوا

للنصوص وتتميز على العكس من السابقة، بكوا ) املقاربة الداخلية(وتندرج هذه القراءة ضمن 
، على وفق إنتاجهقراءة مثمرة تغين النص إىل احلد الذي تقرتب فيه إىل مستوى إعادة كتابته، أو 

الثا يوفق بني هذين النمطني من القراءة ميكن ضوابط ومعايري معقولة ومن املعروف أن مثة اجتاها ث
إن ما نرمي إليه هنا من خالل إحالة القراءتني، اللتني مييزمها ). املقاربة املفتوحة(االصطالح عليه بـ

يف عملية التلقي املسرحي، إىل مفاهيم يف األلسنية، ونظريات القراءة ليس توافقهما مع  "دو مارسي"
القراءة (راءة، بل املشكلة اليت يثرها اصطالحه على الشكل الثاين من القراءة بـهذه املفاهيم، وأمناط الق

عها ض، فلقد ذهب بنا الظن يف الوهلة األوىل إىل أن الكلمة حسب لفظها العريب، كما و )العرضية
العريب –، ولكننا حني استعنا بالقاموس الفرنسي )العرض املسرحي(املرتجم، هي صفة مأخوذة من 

أقرب يف داللتها ) القراءة العرضية(وهذا يعين أن ) الشيء العريض(أا تشري إىل اكتشفنا 
النسقية، فكيف إذن تكونان، ) القراءة العمودية(السياقية منها إىل ) القراءة األفقية(االصطالحية إىل 
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 "يدو مارس"واحلال هذه، منوذجان خمتلفني، اختالف القراءتني السياقية والنسقية؟ الشك يف أن 
يفرق، كما هو واضح يف حبثه، بني النموذجني وينحاز إىل النموذج الثاين، بوصفه فعالية تفصح عن 
نقطة التقاء مقاصد املتلقي مبقاصد العرض املسرحي، وتفاعلهما وحتاورمها كقطبني أساسيني يف عملية 

ذج الثاين من يكمن يف عدم اختياره  مصطلحا دقيقا للنمو " مقتله"التأويل، واالستنطاق ولكن 
  .القراءة الذي يفرتض أن يشكل ثنائية متعارضة مع النموذج األول

  :أمبرتو إيكوالراجعة عند  العالمة والتغذية مكونات -2

للتلقي يف املسرح إىل سيميوطيقا القراءة، اليت تشكل جزءا من اهتمامه الواسع  إيكوتستند مقاربة 
مقولة )دور القارئ(ه وراء تأليف كتابه ، فقد كان دافعبشكل عام) البريسية(يف دراسة السيميوطيقا 
السيميوزيس "عن التولد الالحمدود للعالمات  Ch. Sanders Pierceتشارلز ساندرز بيرس

العالمة تفيد معرفته معرفة "السيميوطيقية على مبدأ أساس مفاده أن  ، إذ تقوم نظرية"الالمتناهية
توجه لشخص ما، مبعىن أا ختلق يف عقل ذلك الشخص عالمة معادلة، أو رمبا "فهي  1"شيء آخر

  .2"عالمة أكثر تطورا

) أو املصورة(العالمة  ، وحينما تنوب3"مفسرة للعالمة األوىل"العالمة الثانية بأا  "بيرس "ويصف
عن شيء ما، وهو موضوعها، فإمنا تقوم بذلك من خالل رجوعها إىل نوع من الفكرة اليت يسميها 

النصوص،  إنتاج، انطالقا من تلك املقولة، بدراسة دور القارئ يف عملية "إيكو"لقد قام . 4ركيزة
ءة والذي يفضي إىل إقامة العالقات فالقراءة تبدأ باستثارة معجم املعاين احملتملة للمفردات املقرو 

النصية بني وحدات النص ويف أثناء هذه العملية  غالبا ما يرجئ القارئ ما يغمض عليه من العالقات 
  .النصية حىت ظهور إشارات نصية توضحه

وحيدث مثل هذا التنامي أو التطور يف العملية القرائية دائما من خالل عملية انتقاء الفهم 
أي أن معىن كلمة ما جيري التحقق منه (هذه األطر من النص ذاته  استيفاءكن للقارئ والتأويل، ومي

مثل املواضعات (من خالل السياق الذي قيلت فيه الكلمة، أو من القواعد اليت حتكم اجلنس األديب 

                                                 

  .120يميائيات والتفكيكية، ص أمربتو إيكو، التأويل بني الس -1
  .138أنظمة العالمات، ص: يف" تصنيف العالمات"تشارلس ساندرز بريس،  -2
  . 138ص، نفسهاملرجع  -3
  .138 ص، املرجع نفسه -4
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أي وضع النص يف مقابل نصوص أخرى (، كما ميكن اكتساا من خالل الكفاءة التناصية )األدبية
، اليت يعتمد فيها املنهج ذاته، يرى )سيميوطيقا العرض املسرحي(يف دراسته . 1)من قبل قرأت

أن املتلقي يف اللحظة اليت يتقبل فيها املواضعات اإلخراجية، يصبح كل عنصر من ذلك  "إيكو"
  .له داللته) اي يف العرض املسرحي(العامل الذي جرت صياغته على خشبة 

إلخراجية ال يكون تعامل املتلقي مع التجسيد اخلطي للنص فقط، بل إال أنه يف إطار الصياغة ا
تاديوز  "جمموعة من األنظمة العالماتية اليت تتألف من ثالثة عشر نوعا من العالمات، كما حددها 

الكلمات، التعبري الصويت، احملاكاة بالوجه، : ، وهي"المسرحي األدب والعرض"يف كتابه  "كوزان
د، املاكياج، أغطية الرأس، املالبس، االكسسوارات، الديكور، اإلضاءة، اإلمياءة، حركة اجلس

  .2املوسيقى، الضوضاء

األوىل : مستني مميزتني للعرض املسرحي تؤثران يف طبيعة التلقي املسرحي اجلماهريي "إيكو"وحيدد 
ي احلال يف عملية تكوين العالمة املسرحية على اخلشبة، تلك العالمة اليت ال متثلها اللغة، كما ه

النص املكتوب، بل شيء أو شخص حقيقي، ويرتبط ذه العملية وعي املتلقي باملمثل، بوصفه ممثال 
، األمر الذي يعمل طوال الوقت على إبراز حقيقة أن عامل خشبة املسرح )وهذا منظور برخييت أيضا(

ري يف العرض املسرحي قد هو عامل خملوق ومتخيل، أما السمة الثانية فاملتلقي حينما ينظر إىل السك
در منه ردود أفعال إزاء ردود أفعال اتبت، أو قد الراحعةيضحك عليه، أو يسبه، فهي عملية التغذية 

اليت  لراجعةاملتلقني احمليطني به، ومن مث فإن الرسائل املسرحية تتشكل، أيضا، بوساطة عملية التغذية ا
  .3ينتجها الطرف اآلخر من عملية االتصال

عن طبيعة العالمة  "بيرس"ذا اعتباطا، بل جوابا على تساؤل قدمه كالسكري ه "إيكو "ميثلوال 
هيئة تبشريية مسيحية تأسست عام (اليت تنشأ يف موقف مسرحي يتمثل يف إتيان جيش اخلالص 

بسكري أمام مجهور من الناس إلظهار مزايا اإلقالع عن اخلمر، ويتمثل هذا اجلواب بتحليل ) 1865
 على خشبة املسرح حيوله، على الفور، من جمرد رجل إىل عالمة، رييقي مفاده أن وضع السكسيميوط

فهذا السكري يف هذا املوقف ميثل الطبقة اليت ينتمي إليها، وما نراه أمامنا هو بعض السمات 

                                                 

  .92، صمجهور املسرحسوزان بينيت،  -1
2 -  Umberto Eco, " Semiotics of Théatrical Performanc, p 108. 

  .117املرجع نفسه، ص  -3
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 "إيكو"اليت اصطلح عليها من خالل شفرات اجتماعية متثل ما يسميه ...األساسية للسكارى
  .األيقونية باملواضعة

ويعد اختيار جيش اخلالص هلذا الرجل اختيارا سيميوطيقيا، فهم قد وجدوا فيه الرجل املناسب 
يستدرك موضحا أن  "إيكو"الذي يعرب عن عالمة، متاما كما خيتار الكاتب الكلمة املناسبة، ولكن 

مثة اختالفا هنا بني الكلمة اليت تكتب ببوصفها عالمة، والرجل السكري، فهذا ال يبدو عليه أنه 
عالمة ما، ولكي يقبل بوصفه عالمة جيب أن يدرك بوصفه حدثا زمكانيا حقيقيا، وبوصفه جسدا 

  .1ة من األشياءإنسانيا حقيقيا ندركه، مث يتحول إىل عالمة تشري إىل شيء آخر، أو جمموع

يهتم، بشكل واضح، بظاهرة تعدد املستويات املالزمة ألي " إيكو"إن النموذج الذي يقدمه 
عرض مسرحي، وال ميكن فهم دور اجلمهور داخل بنية العرض املسرحي فهما كامال إال يف إطار 

  .2جمموعة العالقات املتشابكة بني عناصر هذا العرض

املرسل واملتلقي يف منوذج االتصال -للعالقة بني املؤلف والقارئ  "إيكو"وإذا جاز لنا إحالة رؤية 
كون املسرح يتميز بتعدد املرسلني،  (إىل العالقة بني منتجي العرض  "جاكوبسناللغوي الذي اقرتحه 

حينما جيري إنتاج : ، فإن النتيجة ستكون)اجلمهور(واملتلقني ) كاملؤلف واملخرج واملمثلني والفنيني
لكي يشاهده متلق بعينه، بل لكي تتداوله مجاعة كبرية من املتلقني، فإن منتجي  عرض ما، ال

العرض، ويف مقدمتهم املخرج، يدركون أن هذا العرض لن يؤول على وفق رغبام، بل وفق 
اسرتاتيجية معقدة من التفاعالت اليت تستوعب داخلها املتلقني مبؤهالم الثقافية بوصفها موروثا 

  .اجتماعيا

معرفة الكون الذي يتحرك (نطالقا من ذلك فإن فعل التلقي هو تفاعل مركب بني أهلية املتلقي وا
هنا بـ  "إيكو"وما يقصده . 3، وبني األهلية اليت يستدعيها العرض لكي يتلقى تلقيا اقتصاديا)داخله

ايف ، كما نستوجبه من سياق كالمه عن التفاعل بني القارئ واإلرث الثق)التلقي االقتصادي(
واالجتماعي للنص املقروء، وتفريقه بني تأويل النص واستعماله، هو التأويل الذي حيرتم خلفية النص 

الذي خيتلف عن املؤلف (الثقافية واللسانية، ويراعي نواياه، اليت هي نوايا ذلك املؤلف النموذجي 

                                                 

  .95، 94، صمجهور املسرحسوزان بينيت،  -1
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خالهلا احلسم يف ، على وفق قواعد وضوابط تأويلية ميكن من 1بوصفه اسرتاتيجية نصية) الفعلي
 "حول األدب"تضمنها كتابه احلديث ) حول وظائف األدب(صحة التأويل، ويف حماضرة له بعنوان 

رفضه للتأويل احلر الذي يفتقر إىل ضوابط تأويلية، وال " إيكو"، جيدد 2004الصادر بالفرنسية عام 
ية نشاط قائم على الوفاء قراءة األعمال األدبية ترغمنا على تأد"إن : حيرتم مقاصد النص، بقوله

نقدية خطرية، تسم بطريقة منوذجية حقبتنا هذه، ) هرطقة(مثة بدعة . واالحرتام داخل حرية التأويل
ومفادها أنه ميكننا أن نصنع بالعمل األديب ما حيلو لنا، وأن نقرأ فيه كل ما توحي به نزواتنا األكثر 

عمال األدبية تدعونا إىل حرية التأويل، ألا هذا الكالم غري صحيح، فاأل. فلتانا من التحكم ا
. تقرتح علينا خطابا ذا مستويات قراءة متعددة وتضعنا وجها لوجه أمام التباس اللغة والتباس احلياة

على أنه لكي نتقدم يف هذه اللعبة، حيث يقرأ كل جيل األعمال األدبية بطريقة خمتلفة، ينبغي أن 
يف  "إيكو"ويضرب ". ل ما وصفته يف موضع آخر مبقصد النصنكون مأخوذين باحرتام عميق حيا
أن هاملت تزوج أوفيليا، وأن "بأن يزعم شخص ما " املهرطق"هذه احملاضرة مثاال على التأويل 

، وجيزم أن ال أحد يتعامل باحرتام مع شخص كهذا، وعلى هذا 2"سوبرمان ليس كالرك كنت
النصوص أو العروض ( حقوق األعمال اإلبداعية يؤكد اجلدلية القائمة بني "إيكو "األساس فإن

وهي قصدية تقوم على اسرتاتيجية (وحقوق املؤولني، أو بني قصدية تلك األعمال ) املسرحية
وقصدية متلقيها، على الرغم من إحساسه بأن حقوق املؤولني فاقت يف السنني األخرية كل ) سيميائية
متاهة التأويل الالمتناهي، واملضاعف الذي جعل من  ، يف إشارة صرحية منه إىل منوذج، أو3احلقوق

، على وفق 4"مرتعا لسلسلة من القراءات املتشككة، حمدثا بذلك حالة ترف تأويلي"بعض النصوص 
كل دال يرتبط مبدلول آخر حبيث ال يوجد شيء سوى السلسلة الدالة احملكومة مببدأ "مفاده أن 
، 6"آلة تنتج سلسلة من اإلحاالت الالمتناهية"، "دريدا" ،  أو أن النص، كما يف تصور5"الالمتناهي
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ميتافيزيقيا احلضور الوثيقة الصلة مبفهوم "ال ملعىن النص فحسب، بل لـ  "،دريدا "حتديا منه، أي
  .1"التأويل، والقائم على وجود مدلول ائي

التفكيكية من مناذج  دعاةفيما يقدمه  "إيكو"ضالته اآلن، كما يرى  التأويليوجيد هذا النموذج 
،  2"أن من حق القارئ العنيد أن جيد يف النص ما يصبو إليه"تأويلية وتصورات نظرية، على أساس 

وتعود أصوله إىل تيارين فكريني بارزين يف املوروث  "G. Hartman جوفري هارتمان"كما يقول
  .3العقالنية الغربية وضد مبادئهااهلرمسية والغنوصية، وكالمها منا وترعرع على هامش : الثقايف الغريب

يف معارضته للتأويل الالمتناهي، الذي حيق للمتلقي ممارسته مع  "إيكو"إن خالصة ما يذهب إليه 
، أي ال تبقى من غري 4"الرموز تتكاثر، ولكنها ال تبقى فارغة"نص، أو عمل إبداعي هو أن  أي

يف  "بيرس"اس، كما تؤكد نظرية مدلوالت ميكن تفضيلها وعزهلا، بوصفها كذلك دومنا التب
  .السيميوطيقا

  :ويلفريد باسو عند مستويات التفاعل في المسرح -ثالثا

على املستويات املختلفة من التفاعل  "تحليل العرض المسرحي"يف دراسته  ويلفريد باسويركز 
، ذاهبا )شلريماخرعلى غرار الدائرة اهلرمينيوطيقية اليت اجرتحها (يف إطار الدائرة االتصالية للمسرح 

إىل أن التفاعل املسرحي ميثل أمهية حمورية بالنسبة إىل املسرح، ويقسم هذا التفاعل إىل مخسة 
  :مستويات

ويسميه التفاعل املشهدي (التفاعل بني املشاهد، والذي جيري يف إطار العامل املتخيل  -1
  ).املتخّيل

ميه التفاعل بني املتلقني واخلشبة يف حيز عامل ويس(التفاعل بني املتلقني وهذا العامل املتخّيل  -2
  ).اخليال

  ).ويسميه التفاعل احلقيقي على اخلشبة(التفاعل الذي حيدث بني أعضاء الفرقة املسرحية  -3
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  ).وهو التفاعل احلقيقي بني املتلقني واخلشبة(التفاعل بني املتلقني واملمثلني  -4

  1.تلٍق وآخرالتفاعل بني املتلقني أنفسهم، أو بني م -5

وإذا كان املستوى األول من التفاعل هو الذي مييز املنظور البنيوي، إذ يركز على عالقة األجزاء أو 
العناصر أو الوحدات البنائية الدالة بعضها ببعض يف العرض دف الكشف عن النسق الكلي له، 

ة وائية، فإن املستويات وآلية حتقيق الداللة، وينظر إىل العمل الفين بوصفه عملية إرسال مكتمل
الثاين والثالث والرابع، كانت حمور اهتمام التفكري الغريب طبقا للمنهاج املتبعة يف التحليل، فالعالقة 
بني املمثلني واجلمهور حظيت باهتمام متباين طوال املراحل التارخيية، كما مر بنا يف املبحث الثاين، 

وليد املعىن عن عالمات اخلشبة املسرحية إللقاء الضوء وركزت الدراسات السيميائية على عمليات ت
على العالقة بني املتلقني والعامل املتخّيل، مقررة أن اجلمهور هو كلي الوجود يف بنية العرض املسرحي،  

، وأنه العامل األساسي يف املسرح كالفضاء الدرامي "  Myukarovsky ميوكاروفسكي"كما يقول 
على اخلشبة موجه، بطريقة أو بأخرى، إليه، إضافة إىل أن فعل اخلشبة واملمثل، ألن كل ما حيدث 

  2.ليس وحده الذي يؤثر يف اجلمهور، بل اجلمهور أيضا يؤثر يف فعل اخلشبة

تطرق بعض هذه الدراسات إىل التفاعل الذي حيدث بني أعضاء الفرقة املسرحية حينما تكما 
 بالنسبة إىل زميله الذي يؤدي دوره، وكذلك الكومبارس الذين يتحول املمثل، يف حلظة ما، إىل متلق

ال يكون هلم حضور إىل يف أوقات حمدودة من زمن العرض، فيصبح املمثلون، يف هذه احلال متلقني 
يتابعون أداء زمالئهم على اخلشبة مثل اجلمهور اجلالس يف القاعة، فيتفاعلون، بشكل أو بآخر، مع 

، بل حيدث يف بعض العروض الكوميدية أن ال 3 املشاهد الكوميديةجمريات العرض، ويضحكون يف
يستطيع املمثل منع نفسه من الضحك، وهو يؤدي دوره، على املوقف الكوميدي الذي حيدث 

وكان للعالقة اليت ، "عادل إمام"أمامه، أو على أداء زميله، كما يف عروض النجم الكوميدي املصري 
يب من البحث على وفق منظورات سوسيولوجية، وتواصلية، تربط املتلقني بعضهم ببعض نص

  .سوسيولوجية- وسيميو
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  :توجيه المتلقي -رابعا

، وكأنه يباعد بني مجاليات اإلرسال "بافيس"قد يبدو توجيه املتلقي، أول وهلة، كما يشري 
ارة تلق ومجاليات التلقي، إال أنه يعتقد أن هذا التوجيه يوضع داخل النص كوسيلة ملموسة الستث

جيد، وال يستخدم تعبريا عن ظاهرة قصدية املؤلف، بل كآلية نصية جيري توظيفها يف اسرتاتيجيات 
فاإلام والوضوح يتجاوران جنبا إىل جنب ) وهذا يسري إىل مفهوم املتلقي الضمين(معينة للقراءة، 

إذ أن درجة وضوح  داخل النص، ولذلك فإن وجود أي موجه لعملية التلقي يف النص ال يعد كافيا،
هذا املوجه جتاورها داخل النص وآفاق أخرى، تتسم بالالوضوح والالمقروئية، ومن مث فإن املسألة هي 
مسألة إدراك للتوجيه املوجود يف النص، وللمعايري األدبية واالجتماعية، األمر الذي ينتج عنه تغيري 

جديرا بالذكر هنا، أن   "بافيس"ومما يراه  يف التجسيدات املختلفة، وتعديل يف عملية القراءة، وتطور
كال من القارئ والنص يلتقيان عند مدرك ثقايف سابق، أو بنية سابقة يدركها القارئ يف احلال حينما 
جيري توجيهه إىل األيديولوجيا، أو إىل نصوص أخرى، أما املعايري األدبية واالجتماعية فهي ترتبط 

، وتطور التقاليد األدبية واملسرحية، والعالقات االجتماعية، وهذا أيضا باأليديولوجيا، وعملية التناص
وسياق اجتماعي معني، وتعتمد هذه ) مدلول/ دال (يضمن وجود حركة جدلية بني جتسيد معني 

احلركة اجلدلية على التباينات يف احملتوى االجتماعي، تلك التباينات اليت تؤدي بدورها إىل وجود 
  .1املختلفةتباينات يف التجسيدات 

أن آليات توجيه املتلقي يف املسرح تتسم بالنسبية فيما يتعلق بقدرا على التكيف " بافيس"ويؤكد 
  :والتعديل من جتسيد إىل آخر، وختتص هذه اآلليات باجلوانب اآلتية

القصصي، وهنا يعتمد املتلقي على املنطق الذي يوجه اخلط العام للقصة، حماوال  التوجيه -1
  .وضع املشاهد الغامضة يف إطار احلبكة

التوجيه اخلاص بالشكل املسرحي، وهنا يعتمد املتلقي على معرفته للقواعد البنائية اليت متيز  -2
  .األشكال املسرحية املختلفة

الوصول نوعا من و قيم من خالل قوانني إمكانية االقرتاب، التوجيه األيديولوجي الذي ي -3
  .العالقة بني العامل التخيلي للعمل الفين ومرجعية املتلقني

                                                 

  .83، صالسابقاملرجع  -1



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

177 

جان جاك "أن أفضل مثال على نظرية االقرتاب هو تلك الفقرة من كتاب  "بافيس"ويرى 

ؤلف يسعى إىل على كل م: "، واليت يقول فيها"خطاب إىل داليمبري"، اليت حتمل عنوان "روسو
تصوير أشياء غريبة عن قرائه أن حيرص على تكييف ما يكتبه حبيث يناسب القراء ومن دون ذلك 

  .1"احلرص لن يكتب ألي مؤلف النجاح

قد تأثر، يف تبنيه ملفهوم توجيه املتلقي بشكل عام، والتوجيه األيديولوجي  "بافيس"ويبدو أن 
والذي يؤمن ) وأصحابه مانفريد نومان(انيا الشرقية بشكل خاص، باجتاه التلقي الذي ظهر يف أمل

بالتصورات املاركسية االجتماعية، إذا كان أصحاب هذا االجتاه يعتقدون أن على العمل األديب أن 
، أي أن املؤلف يوجه عمله األديب وجهة قادرة على إحداث عمليات "يقود التلقي ويوجهه"

أن العمل الفين هو نتاج نشاط من خالله يدخل الكاتب، يرى  "نورمان"االستجابة والتواصل معه، فـ
حتما، يف عالقة ال تقتصر على الواقع املعطى له بكيفية موضوعية، بل تشمل السريورة األدبية 
والعالقة بني القارئ واألدب يف هذا االجتاه هي أن الثاين حيمل وظيفة يف تصوير احمليط الذي ينتمي 

الداخلية، ومن هنا تنشأ الصلة بني القارئ والعمل األديب، فالعامل الذي إليه القارئ وتصوير صراعاته 
  2.يصنعه املؤلف البد أن يتضمن كيفية لتفاعل القارئ معه

وأفكاره تتسم بالغموض والتجريد،  "بافيس"ومما يالحظ على هذه الدراسة أن بعض طروحات 
نفسه بأنه غامض إىل حد ما يف "بافيس "وخباصة ما يتعلق منها مبفهوم التجسيد، الذي يعرتف 

مقاربته للعمليات اليت حتدث خالل عملييت إرسال النص وتلقيه، وتتحمل الرتمجة أيضا بعضا من هذا 
الغموض بسبب عدم دقتها وختبطها يف استخدام املرادفات العربية للمصطلحات يف لغتها األصلية،  

، وهذا يعين أن االهتمام يتجه إىل نظرية كما أننا جند تركيزا على النص املسرحي أكثر من العرض
القراءة، ودور القارئ أكثر مما يتجه إىل نظرية التلقي، ودور املتلقي يف املسرح؛ ومثة تباين واضح بني 

مسعي / العمليتني، ففي األوىل يتعلق األمر بقراءة خطاب أديب، ويف الثانية مبشاهدة خطاب بصري 
  .متغري تنصهر فيه فنون خمتلفة
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  :جماليات التلقي -خامسا

لقاء الضوء على اإىل  "تلقي النص والعرض المسرحي"يف دراسته الثانية  "بافيس"يطمع 
لعبة الحب "مجاليات التلقي، وتطبيقاا يف املسرح من خالل متهيد نظري، وقراءة يف نص مسرحية 

، الذي اختاره بسبب وضوحه، كما يقول ليبني عالقة القراءة بالنص، وإىل أي "لماريفو" "والصدفة
يف البداية بني االستعماالت املختلفة ملصطلح  "بافيس"مدى يكيف التلقي الفهم املبدئي له، مييز 

، فيشري إىل أن مثة تلقي املشاهد للعرض املسرحي، والنص املسرحي وهو موقف اتصايل )التلقي(
من فروع علم اجلمال جيب أن يتضمن وصفا للعمليات العصبية واجلمالية، والظروف عيين، وفرع 

أن ال غىن عن املعرفة املنقولة ذه الكيفية لفهم  "بافيس"االجتماعية لعملية إرسال الدالالت ويعتقد 
ه على معاين مثل هذا النوع من التلقي الفردي، ومثة أيضا دراسات منفصلة للعمل الفين يف أثناء تلقي

فرتات متباعدة، آخذا يف االعتبار خمتلف التوقعات والنماذج الفكرية، ألن نظرية التلقي تتعامل مع 
اليت تعرف باستجابة املتلقي يف املسرح مقابل استجابة " مجاليات التأثري الناتج"أو " تاريخ التلقي"

ألجزائه العاملة، وهو كما يرى املتلقي يف األدب، فالعمل الفين يظل باستمرار عرضة للتحليل املفصل 
، حتليل جرى توصيف أغلب اآلليات غري اجلوهرية يف تكوينه وتوظيفاته، ولكن مسألة تلقي "بافيس"

التطهري األرسطي، والطباق والتغريب : اجلمهور له مهملة متاما، باستثناء بعض األمثلة املعروفة، مثل
، فاملسرح أكثر من أي فن آخر يطالب بوسيط حي الربخييت، ومها يشكالن مفارقة يف النقد املسرحي

يف عملية التلقي من خالل احللقة املتصلة باملمثل، وهذا حيدث عند وقوع التجربة اجلمالية، على 
الرغم من أن شرط التلقي والعمل الذي يفسر العرض يفهمان على حنو ضئيل، وهي حقيقة يرى 

لتلقي، اليت مازالت تتهم باملثالية ألا تتمركز أا تكشف عن بعض الشكوك حول نظرية ا" بافيس"
  .1حول موضوع اإلدراك وتبتعد عن الوصف البنيوي للعض املسرحي

  المتلقي وسيميولوجيا االتصال - سادسا 

وسائل االتصال للعرض املسرحي بوصفه  مقاربة نظرية املعلومات وسيميولوجيا "بافيس"يرفض 
وهو (رسالة مكونة من عالمات صادرة عن خشبة املسرح لتلق جيلس يف مكان حملل الشفرات 

). موضوع إشكايل حبث فيه كري إيالم بشكل تفصيلي كما سنرى الحقا يف املبحث اخلاص به
ا للمعلومات املرسلة كما بأا مقيدة ومزيفة ألن املسرح ليس وسيلة ومصدر  ويصف هذه املقاربة
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حيدث يف الرسالة التلغرافية، كما أنه ليس وسيلة لفظية ذات طبيعة نفعية، بل إنه يظل خطابا ميتا من 
  ).املتلقي/ القارئ(دون التناول التأويلي لعالقة 

عدم إمكان تطوير دراسات التلقي على أسس سايكولوجية، أو اعتبارات " بافيس"ولذلك يؤكد 
جتماعية تقام من خالل املسح الشامل للجمهور املتلقي، فعلى الرغم من أن معرفة املؤثر اقتصادية ا

الذي يستجيب له املتلقي، واملعايري االقتصادية اليت جتعله يصنع ذلك مسألة هلا أمهيتها، فإن هذه 
يت جتذب البيانات اإلحصائية الكمية ال تلقي الضوء على طبيعة العالقات األيديولوجية اجلمالية ال

  .انتباهه
، شيء مباشر ومفيد، ولكن بسبب طبيعة كون "بافيس "إن تلقي العمل املسرحي، من وجهة نظر

املتلقي مواجها للعرض املسرحي، رمبا ينشأ تصور أن عالقته بالعرض عالقة خارجية ثابتة، أو أنه 
جيب حماولة  هدف إلشارات جاهزة صادرة من خشبة املسرح، يف حني أن العكس هو الصحيح، إذ

إيصال هذه العالقة إىل سيطرة تبادلية بني خشبة املسرح واملتلقي، سواء كان التفاعل حيدث مع 
العرض، أو مع النص يف الوعي غري الكامل للمتلقي، فال يزال موقع املتلقي املواجه للعرض هو أهم 

ملعرفة هو الذي ، يف حني أن العمل القائم على موضوع ا)منفصل عن –يف داخل  –أمام (شيء 
  .1ينشئ العرض

احلديث عن وسيلة اتصال بني املتلقي وخشبة املسرح إساءة  "بافيس"ويف ضوء ذلك يعد 
الستخدام املصطلح اللغوي، فإذا كان املتلقي يستجيب للرسالة الصادرة عن خشبة املسرح، واحملددة 

وكيف حيدث التبادل بني  بنظرية املعلومات، ونظرية وسائل االتصال فما هي شروط االستجابة؟
ال يقدم إجابة وافية على  "بافيس"املتلقي واملمثل إذا كان لكل منهما منطلقاته اخلاصة؟ ولكن 
  :هذين التساؤلني، بل يكتفي بذكر نقطتني تتسمان بالعمومية مها

  .انتقال القصة من خالل املنظومات الداللية املختلفة -1
ملتلقي واملمثلني الذين تكون أجسادهم مثل الدعائم املادية احلدث، مبعىن كسر اإليهام بني ا -2

وإذا كان مثة أي تبادل بني املتلقي واملمثل، فإنه حيدث يف أندر  ).وليست القصة نفسها(للقصة 
حيث ال يقوم املمثل بأداء دور، بل يقدم نفسه للمتلقي، ويتصل به ) املسرح احلي مثال(األحوال 

  .ل فن املمثلعلى مستوى وجهات النظر حو 
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عدم قدرة سيميولوجيا وسائل االتصال اليت تشغل نفسها بتشكيل العالمات  "بافيس"ويعزو 
املنقولة من العمل الفين على حصر التبادل بني املتلقي كعميلة جدلية بني املتلقي وخشبة املسرح 

  .الواضحة متاما أمامه
تقطع الدائرة التأويلية، إذ ال ميكن إقامة تبادل  أن هذه املقاربة السيميولوجية "بافيس "ويرى
إن مل يشعر املتلقي بأنه قد أستثري من رؤية القيم ) سواء كان الفعل كوميديا أو تراجيديا(مباشر 

واإلجراءات الفكرية واجلمالية، وبذلك تفشل يف أن تتطابق مع إدراك املتلقي العادي هلا، وتزعج 
مبشاهدة فاصل كوميدي لن يفهم شيئا، ولن يضحك على شيء إن  أدوات الفهم عنه، فحينما يقوم

مل يواجه، هو بنفسه خشبة املسرح ككل مبعايريه الذاتية، وشعوره بالتفوق على الشخصية املاثلة أمامه 
  .1على خشبة املسرح، ويف الوقت نفسه تقييمه هلذه العالمة

اليت تذهب إىل  "ورثروب فراين"رية يتبىن يف رؤيته للكوميديا هنا نظ "بافيس"ومن الواضح أن 
ويقصد ا الكوميديا اليت (أن القارئ، أو املتلقي يرتفع، يف املرحلة اخلامسة من مراحل الكوميديا 

  .2فوق مستوى الفعل، ويراه من وجهة نظر عامل أعلى وأنظم) يكون عاملها أشد إيغاال يف الرومانسية
 موقع منفصل عن األحداث ميكنه من أن يرى نفسه  قد رأى أن وضع املتلقي يف "آيزر "وإذا كان

 "بافيس"كالعب لشخصية كوميدية، وهو دور تدفعه إىل القيام به خرباته السابقة يف املشاهدة، فإن 
يذهب، على العكس من ذلك، إىل أن وضع متلق ما يف سياق متوحد مع الشخصية الكوميدية 

  .3يضع نفسه مكان الشخصيةانسان : خيلق نوعا من التبادل مع خشبة املسرح

  أفق التوقع - سابعا

                                                 

  .237نورثروب فراي، تشريح النقد، ص -1
  .92ملسرح، صباتريس بافيس، لغات خشبة ا -2
األول منحــــــــى درامــــــــي يتجلــــــــى يف توقــــــــع تسلســــــــل مــــــــا لألحــــــــداث يف املســــــــرحية، : يأخــــــــذ توقــــــــع اجلمهــــــــور يف املســــــــرح منحيــــــــني -3

وطريقــــة معينــــة حلــــل الصــــراع، أو الصــــراعات، يف انتظــــار النهايــــة، ومــــن مث فــــإن عنصــــر التشــــويق يبــــين انطالقــــا مــــن هــــذا التوقــــع، الثــــاين 
  .مضحك، أو مأساوي، أو كمي، أو عبثي: وب ما للعرض وشكله، وصبغة معينة لهمنحى مجايل يتجلى يف توقع أسل

وميكـــــن أن يـــــؤدي أفـــــق التوقـــــع، بوصـــــفه جـــــزءا مـــــن عمليـــــة التلقـــــي، إىل الشـــــعور بالرضـــــا حـــــني يتجـــــاوب العـــــرض مـــــع توقـــــع املتلقـــــي أو 
يقــــــدم العــــــرض شــــــيئا جديــــــدا ال يعرفــــــه الشــــــعور باخليبــــــة ألن العــــــرض يصــــــدم توقعاتــــــه، ويعاكســــــها، إو إىل الشــــــعور باملفاجــــــأة حــــــني 

  .االهتمام لنواح مجالية وتكريسهااملتلقي، فيلعب بذلك دورا يف توجيه 
  .56ماري إلياس، وحنان قصاب حسن، املعجم املسرحي، ص: ينظر 
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حول هذا  "ياوس"انطالقا من األفكار اليت قدمها  1)أفق التوقع(يف مفهوم  "بافيس"يبحث 
بني العمل األديب ) التفاعل(أو ) التبادل( املفهوم، بوصفه مفتاحا يفيد التفكري يف العالقة احلميمية

ومستهلكه، أو بني نشاطي اإلنتاج والتلقي األدبيني، ألنه يشكل اإلطار الضروري الذي ينتج عنه 
فهم املتلقي للعمل الفين، حيث يتكامل ذلك الفهم يف تقليد أديب واجتماعي، فاجلمهور يعرض 

لرسائل واإلشارات املؤكدة، أو الكامنة، وهي رسائل حلاالت معينة من التلقي من خالل التفاعل مع ا
ذات عالقات ضمنية، وصفات مألوفة متاما، وتكشف ما قرئ فعال، وتدخل القارئ إىل التنازع 
العاطفي، وختلق توقعا حمددا يتابعها، وهو التوقع الذي يتأكد حينما تتقدم عليه القراءة، أو يصقل، 

فعلى أفق التجربة اجلمالية ال ميكن إخضاع العمليات العصبية أو يتكيف، أو ينهار بالسخرية منه، 
للتلقي إىل تتابع مشروط ذي تأثريات ذاتية بسيطة، ألنه تلق موجه، ومنتشر بطريقة متطابقة مع خطة 
معدة جيدا، كما أا عملية تتطابق مع النوايا، وموجهة بإشارات ميكن أن توصف وتكتشف من 

قة نص معني بالنصوص األخرى السابقة عليه تعتمد على عملية خالل لسانيات النص، ألن عال
مبتسرة من الرسوخ والصقل لألفق، وألن النص يبني للقارئ أو السامع أفق التوقع والقوانني اليت 

  .جعلت النصوص اليت تعلوه يف القيمة مألوفة، وهذا األفق يتحقق ويصحح ويصقل يف جمال القراءة

على أن اكتشاف أفق التوقع يضع العمل األديب يف عالقة مع املعايري  "ياوس"مع  "بافيس"ويتفق 
األدبية والفكرية، وهي فجوة بني التوقع والعمل اجلديد الذي يشرح العمل األصلي، أو املسافة بني 
أفق التوقع والعمل الفين، بني ما ظل مألوفا يف التجربة اجلمالية، وبني تغري األفق الذي يتطلب تلقي 

جلديد، ألن السمة الفنية للعمل األديب تتحدد طبقا جلماليات التلقي، فكلما كانت املسافة العمل ا
أقصر، وكلما كان الذكاء أقل كان مثة إلزام للرتكيز على أفق التجربة اهولة، واقرتب العمل األديب إىل 

  .مستوى فن املتعة

األديب من خالهلا، متتد إىل األعمال  أن هذه الرؤية ألفق التوقع، اليت يتطور العمل "بافيس"ويرى 
السابقة على وجودها، وهي أعمال ذات قيمة على املستوى الشامل للبنية األدبية، لذلك جيب ترك 
مكان لفحص التوقعات داخل العمل الفردي، وتوقعاته اليت يقدمها تكوينه، وأطروحاته الفكرية اليت 

  .تنطق فحسب

                                                 

  . 94-92باتريس بافيس، لغات خشبة املسرح، ص -1
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معني للتوقعات املتولدة عن العمل األديب، ويضرب  وقد يكون من الضروري أن يوضح مدى
 يف منظور تارخيي، ويفحص كيفية "ماريفو"مثال على ذلك بأن التوقع العام يضع مسرح  "بافيس"

، اليت تنتمي إىل القرن السابع عشر، ويعلن عن إشكالية الدراما )كوميديا السلوك(التحامه بتقاليد 
البورجوازية، اليت مييل فيها الصراع النفسي إىل قابلية االمتصاص داخل منظومة قيم البورجوازي 

اهلرم االجتماعي، املتطور، وتفتح للفردانية واالرستقراطية الطريق لقيم اقتصادية، وتسلسل يف سلم 
ألن منظومة التوقعات يف العمل الفين تشكل شفرة ثابتة ميكن أن تربز، وتنطق من خالل النص 

حتدث التوقات من خالل مشكلة توافق الرغبات ) لعبة احلب والصدفة(موضوع املناقشة، ففي نص 
طبقات الناس، ومرة الفردية يف مواجهة العرف االجتماعي، فمرة جيري حتديد الفروق املختلفة بني 

أن هذا النص، يف جممله، " بافيس"أخرى جيري حتديد البدائل لذلك، وعلى هذا األساس يرى 
يشكل تنويعات على اخلروج على العرف االجتماعي، وحال أيضا لذلك التناقض االجتماعي يف 

  .1النهاية

 هو إجابة عن ليوضح أن مجاليات التلقي تعين بافرتاض أن كل عمل أديب "بافيس"ويستطرد 
" اإلجابة/ السؤال "سؤال يقدم بصورة ضمنية، وعن موقعه يف التقاليد األدبية، ويف واقع عصره  هذا 

يستبعد، أو ميتص كلية يف أثناء ختيل العصر الذي قدم فيه السؤال، وذلك من خالل وضوح اإلجابة، 
ة، والنص قائم على إمكانية ، إذ يكون السؤال جمرد رسال)نصوص ما بعد احلداثة مثال(وعصر آخر 

  .توصيله هلا

على أي مستوى جيب أن يقدم فيه السؤال، وكيف ميكن أن يكون أدبيا : يتساءل "بافيس"ولكن 
، أو حمددا لكي تؤخذ املشاكل اليت )بذيئا من وجهة النظر املسرحية" (عاما"وفكريا، ويف الوقت ذاته 

له بأن السؤال واسع، ويقدم إجابات جديدة، فضال تثريها أية مسرحية يف احلسبان؟ وجييب عن تساؤ 
لعبة "عن تلك املتضمنة يف العمل األديب ويضرب مثال على ذلك بأن السؤال فيما يتعلق مبسرحية 

كيف ميكن الختالف الطبقات، والرغبة : ميكن أن يكون على النحو اآليت "الحب والصدفة
اعية، بوصفها مطلبني ملحني أن يتوافقا، وما اجلنسية املوجهة إىل شخص حمدد، وليس لطائفة اجتم

الذي نفعله حينما يقع فرد يف حب من خارج الطبقة اليت ينتمي إليها؟ إن اإلجابة من وجهة نظر 
ال تستهلك السؤال، والنص فقط هو الذي جييب برشاقة من خالل صدفة سعيدة، يتحول  "بافيس"
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خل احلدود االجتماعية لكل شخصية، اداحلدث على الرغم من األقنعة، وتنشأ عالقة احلب 
أن اإلجابة الوحيدة املمكنة هي القول إن السؤال مزيف، وأن اإلنسان ميكن أن  "بافيس"ويستنتج 

 ماريفو"ينجذب إىل مكانة اآلخر االجتماعية مهما كانت درجة التخفي، ولكن اإلجابة عن سؤال 

Marifu "  تمع اليت يطالب فيها الفرد حبقوقهحقه يف احلب يف أقل تقدير(حول ديناميكية ا (
هذه املسرحية ألن  "ماريفو"إنه مل يكن من الضروري أن يكتب  "،بافيس"جتعله يقول، أي 

، وهو قول يثري االستغراب، فلو كان تشابه 1مسرحيات أخرى تناولت املوضوع نفسه، وتفوقت برباعة
لنصوص املسرحية ينفي ضرورة كتابتها لكان ينبغي للكّتاب، طوال تاريخ املسرح، عدم  موضوعات ا

امللك (كتابة عشرات النصوص املتشاة يف موضوعاا، ومنها يف سبيل املثال، موضوعات كـ
  ).الزير سامل(، و)جمنون ليلى(، و)عطيل(، و)هاملت(، و)أنتيغونا(، و)إلكرتا(، )أوديب

أن يكون مفهوم أفق التوقع، على الرغم من كونه مركزيا، يف إطار  "بافيس"يلزم واستنادا إىل هذا 
دراسة آليات التلقي اليت تؤدي إىل تأويل النص، ويظل على صورته احلالية عاما وغري مالئم ينقصه 
الوصف الشكلي لتلك األمناط اليت تستحضر احلوار مع النص، إضافة إىل منظومة سيميائية دقيقة 

  .رة التوقعات كما هي مبنية يف النص موضوع البحثتقدم شف

أن من اخلطأ إقامة أفق دائم للتوقع املرسل من نص معني، أو عنصر ثابت يوجد " بافيس"ويرى 
داخل منظومة العمل الفين الكامل يف ذاته، بل حيدث ذلك، يف أقل تقدير، من خالل إعادة 

والدخول إىل تقليد أديب وفكري يتماشى مع استخدام العمل الفين داخل أقرب حلظة إلبداعه، 
 "ياوس"يف تأكيده السياق التارخيي هنا، متسكه مرة أخرى بأطروحة " بافيس"ويكتشف . 2عصره

  .اليت تدعو إىل ربط مجالية التلقي بالتاريخ األديب

  :راءةـــــــالقفعل  - ثامنا

تكرها القارئ، فعن طريق أن القراءة حيددها العمل نفسه، وال ميكن أن يب "بافيس"يفرتض 
االعرتاف بأسلوب القراءة الذي يفرضه العمل الفين، بوصفها جزءا من النص املكتوب، منتلك 
الوسيلة للوصول إليها من خالل الفحص الواعي للنص، ويشرتط لتحقيق ذلك اختيار مفتاح القراءة 

أو تفاهة، بل خاص يتيح الواجب استخدامه، وهو مفتاح ليس عاما خيتزل كل النصوص إىل ابتذال 
                                                 

  .95، صالسابقاملرجع  -1
  .99،100، صالسابقاملرجع  -2



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

184 

، والتعامل معه على أساس أنه سلسلة من حمطات )أو العرض(للقارئ أن يتسلل خلسة إىل النص 
مثال على تلك احملطات، يف  "بافيس"اإلرسال اإلدراكية يف طريقه بني اإلنتاج والتلقي، ويضرب 

مثريين تساؤال ) أخوها(و ) والد سيلفيا(، باملشاهد اليت يظهر فيها " Marifu  ماريفو"مسرحية 
عما إذا كانا مها اللذين يسيطران على احلدث، ويؤكدان األبطال من بعيد ويقودام، أو أما، على 

  .العكس من ذلك، خياطران بكوما مسلوبني باآلالت اليت جتعلهما يف حرمة دائبة

لكي ندركها، هي احتماال بأن تكون هذه القراءة املسترتة بني طيات النص،  "بافيس"ويضع 
، واليت ميكن أن تكون عنصرا واحدا، أو عدة عناصر من "الوصفية واملؤولة"، و"اللغة الشارحة"

  :العناصر اآلتية

  .منظومة أنشئت من خالل النقد -1

  .صورة انعكاس ذايت داخل العمل الفين نفسه -2

  .أسلوب أديب مييز العمل الفين ببصمة مؤلفه -3

  ".العنصر التوجيهي"التلقي، صورة املتلقي وحال  -4

يلزم القارئ أن يضيف إىل تعبرياته العشوائية  "بافيس"وألن النص يعين العرض يف هذه احلال، فإن 
عن القراءة النصية حتوالت املعىن اليت حتتل مكاا عند كل مستوى من مستويات التمثيل، فإذا بقيت 
يف اية القراءة خيارات درامية، أو مسرحية ظاهرة فإن املخرجني يعتمدون على إخفاء خيارات 

  .1أخرى

  ظورــــــالمن - تاسعا

الدراسات السردية، وأصبح  فهوم املنظور، أساسا إىل فين العمارة والرسم، وقد انتقل إىليعود م
مكونا مركزيا يف اخلطاب السردي بعد أن شهد تطورا كبريا منذ بدايات القرن املاضي حىت اآلن، 
وجرى ختصيبه بتصورات خمتلفة حسب اختالف النظريات واالجتاهات واألحباث السردية، وتضاربت 

راء يف مقاربته بسبب ارتباطه الوثيق بأحد أهم مكونات اخلطاب السردي وهو الراوي وعالقته اآل
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أن احلكي يستقطب دائما عنصرين أساسيني من "بالعمل السردي بشكل عام، وذلك على أساس 
  .1"القائم باحلكي ومتلقيه: دوما ال ميكننا أن نتحدث عنه، هذان العنصران مها

وجهة النظر، الرؤية، البؤرة، : بتسميات عديدة، فضال عن املنظور، منها كما عرف هذا املكون
ولكن على الرغم من تعدد صيغ مقاربته يف اخلطاب السردي فإن معظمه قد . 2حصر اال، والتبئري

إىل العامل الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه، وعلى " رؤيته"الراوي الذي من خالله تتحدد "ركز على 
  3".يبلغ، من خالهلا، أحداث القصة إىل املتلقي أو يراهاالكيفية اليت 

إن اختالف اخلطاب املسرحي عن اخلطاب السردي يف كون األول يقدم األفعال الدرامية إىل 
املتلقي على حنو موضوعي مباشر من دون وساطة الراوي، باستثناء بعض الصيغ املسرحية اليت يوظف 

، يف حني أن الثاين يعتمد على الراوي، أيا كانت معرفته فيها الراوي، كما يف املسرح امللحمي
باألحداث والشخصيات، جيعل املنظور يف املسرح مرتبطا برؤية الشخصيات، أو وجهة نظرها، 

الذي اجرتحه جينيت ضمن تقسيمه الثالثي ) التبئري الداخلي(ولذلك فهو أقرب ما يكون إىل مفهوم 
 .)، التبئري الداخلي، والتبئري اخلارجيالتبئري الصفر أو الالتبئري(للتبئري 

، حيث إن لكل شخصية منظورا 4)متعدد األصوات(وألن اخلطاب املسرحي خطاب بوليفوين 
فإنه حيتوي على جمموعة تبئريات داخلية متجاورة ومتعارضة ومتصادمة، ولعل هذه امليزة اليت يقوم 

وهو أول من اجرتح مفهوم ( H James  هنري جيمسعليها اخلطاب املسرحي هي اليت دعت 
احلدث الروائي، وعرضه، ال إىل " مسرحة"إىل تأكيد ضرورة ) الرؤية السردية يف بداية القرن املاضي

قوله وسرده، مبعىن أن على الرواية أن حتكي ذاا ال أن حييكها املؤلف، أو الراوي العليم بكل شيء، 
، وأيا كان موقف الروائيني 5ا عليه دور حمرك الدمىوالذي يبدو يف عمله كاإلله يف عملية اخللق، معيب

، وختلق )السرد(على عنصر ) العرض(والنقاد من هذه الدعوة اليت الشك يف أا تغلب عنصر 
البحث اخلوض فيها، فإا تشري إىل وجود عنصر مشرتك بني  إشكالية جتنيسية ليس من أهداف

، الذي جرت مقاربته يف سياق ثالث )ملشهديالتقدمي ا(اخلطاب الروائي واخلطاب املسرحي هو 
                                                 

  .384، صنفسه املرجع -1
  .384،صاملرجع نفسه  -2
  .39- 15واية املتخيل املسرحي، صغ: علي عواد  -3
  .285سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، ص -4
  .65شلوميت رميون كنعان، التخييل القصصي، ص -5
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أوال تكريس : ، ومسته األساسية هي)أو التبئري(ن، الصيغة، واملنظور مالز : مقوالت سردية أساسية هي
زن (يتوازن فيه النص مع القصد، أو املادة الوقائعية اخلام " اإلخبار السردي"مقطع طويل نسبيا من 

، وينجم عن ذلك تضخم نصي يربز احلدث يف حلظات وقوعه 1"ياحملور النسيب للراو "، ثانيا )زق= 
احملددة، املشحونة باحلوار وجزيئات احلركة، ويعطي القارئ إحساسا باملشاركة فيه وكأنه فعل مسرحي 

  .2تتحاور فيه الشخصيات وهي تتحرك، ومتشي، وتفكر، وتندهش، وتتأمل

السردي ذات فائدة كبرية يف حتليل اخلطاب يف اخلطاب ) املشهد(وتعد التحليالت النقدية لتقنية 
املسرحي، ولكن دراسة املنظور يف سياق التلقي املسرحي ال تتجه، بطبيعة احلال، إىل وجهة نظر 
الشخصيات الدرامية وخطاباا وأفكارها داخل العمل الفين فحسب، بل إىل وجهة نظر املتلقي 

  .أيضا، وعلى حنو أساسي، بوصفه مستقبل ذلك العمل

منظور املتلقي بأنه الطريقة اليت يظهر ا العمل الفين له نتيجة لتعدد وجهات  "بافيس"ويعّرف 
يرى خشبة املسرح من زاوية معينة حتدد وجهة نظره  -أي املتلقي–النظر وحاالت التعارض، فهو 

ضع وفهمه لألحداث، وموقفه حينما يواجه الشخصيات، ألن املسرح هو بدقة تلك املمارسة اليت ت
يف حساا مكان األشياء كما تراها، فإذا جعل املخرج املتلقي يركز على صورة كذا وكذا، فإنه سوف 
يشاهد كذا وكذا، وإذا جعلها على حنو آخر يف مكان آخر فإن املتلقي سوف يشاهد شيئا آخر 

إىل أن " بافيس"وميكنه أن يهيئ نفسه لتأثري هذه احليل واللعب يف الوهم الذي تقدمه، ويشري 
دراسات املنظور يف اخلطاب املسحي مل حتظ باهتمام كبري مقارنة باالهتمام الذي حظيت به يف 

  .اخلطاب الروائي، أو السردي بشكل عام

األوىل على هذه الدراسة أيضا، بل إن  "بافيس"وتنطبق املالحظات اليت ذكرناها حول دراسة 
العمل (أكثر وضوحا، ويتداخل مصطلحا  الرتكيز على النص املسرحي، دون العرض، يبدو هنا

ينظر إىل النص املسرحي باملنظار نفسه الذي  "بافيس"تداخال يفضي إىل أن ) العمل الفين(و) األديب
  .إىل النص الروائي، على الرغم من إدراكه العميق خلصوصية املسرح وتفرده فيهينظر 

  

                                                 

دراســـــــات يف الروايـــــــة  :ضـــــــمن، "قـــــــراءة يف روايـــــــة مجعـــــــة القفـــــــاري: إىل زمـــــــن اخلطـــــــاب لمـــــــن زمـــــــن التخيـــــــ" عـــــــواد علـــــــي،: ينظـــــــر -1
  .53العربية، ص

  .105،106باتريس بافيس، لغات خشبة املسرح، ص -2
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  :اللغة في النص المسرحي /أ

ائنات وسيدها على اإلطالق على وجه هذه األرض، فإن أعظم إذا كان اإلنسان هو أعظم الك
اليت ظل  األخريةشيء صنعه هذا اإلنسان فدل بصدق على عظمته، وتفوقه، ومتيزه هو اللغة، هذه

اإلنسان نفسه وهو صانعها، ينظر إليها بدهشة عظيمة، وحرية شديدة إىل درجة أن ينسبها إىل قوة 
أمنا هو أعجز من أن يصنع هذا الشيء العظيم، فأرجعه إىل خلق أعظم منه هي قوة اهللا تعاىل، فك

  .اهللا تعاىل الذي خلقه

ولذلك نرى اللغة ترتبع على عرش حياتنا، فتشكلنا كما تشاء وكما تريد، وتصنع بنا ما حيلو هلا، 
قرابني  ، وتذل آخرين، وال منلك حنن أمامها إال أن نقف برهبة يف حمراا القدس، نقدم هلاأقواماترفع 

إا تعطي ومتنح، ... وكاشفة الوجود... كة العاملر وحم... سيدة العالقات"الوفاء والوالء، إا حبق 
  ".1اوعلى اإلنسان أن يسكن يف بيتها فيحرسها ويرعاه

، وهي مشسنا الوهاجة املضيئة تك أمامنا األستار واحلجب لتكشف لنا عن حقائق ذواتنا
هي :" " Heidegger هيدجر"وحقائق ما حييط بنا، ولسنا دوا إال أنعاما ، إا على حد قول 

  ".2فيتجلى، أو يطيب و حيتجب... اليت متنح اإلنارة فيظهر الوجود

مث إن حنن تأملنا هذه اللغة وجدناها درجات، أي منها ما هو عظيم، ومنها ما هو أعظم، عظيم 
ن ا عن أمورهم احلياتية مهما دقت، وتبيح هلم التعبري عن أدق األشياء يتأتى للناس كلهم فيعربو 

  .وعن أكثرها غموضا، وأكثر ابتذاال

ولكن هناك لغة أعظم، لغة كالسحر، كالنور، كاللؤلؤ واملرجان، كالدفء، كاحلنان، تتدفق كالزهر 
الكلمة "ز والرهبة واألسطورة إن على ألسنة عباقرة الكالم، األنبياء واألدباء والشعراء، فإذا هي اإلعجا

... متنح الشيء الوجود ألا تضيئه ولكن الكلمة الشعرية هي دائما األنقى واألصفى بني الكلمات
  .3"إا تستند إىل الرؤية الصافية اليت تسمي اآلهلة واألشياء

                                                 

  .23ـ عدنان بن ذريل، اللغة واألسلوب، ص 1
  .24ـ املرجع السابق ، ص 2
  .25ـ املرجع نفسه ، ص 3
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عته وخمرجته وال تشذ املسرحية عن ذلك فما هي أوال وأخريا إال نص أديب أمجل ما فيه اللغة، صان
إن النص الدرامي اجليد يكون ثريا لدرجة أن قارئه ميكن أن يتفاعل معه، وحيقق من " إىل الوجود،

  .1"خالل قراءته له جوهر الدراما كفن أديب ذي لغة مجيلة متميزة

ملا كانت املادة " ومعىن ذلك وجوب االهتمام باللغة وبكل مناحي احلياة واإليقاع فيها، فـ 
ليت يستعملها الكاتب املسرحي يف كتابته هي احلوار، فال حميص لنا بوصفنا كتابا من أن اجلوهرية ا

  ."2تم اهتماما بالغا بنواحي اإليقاع وخصائصه يف اللغة اليت تكتب ا

هذا اإليقاع يف اللغة يرجع باألساس إىل احلساسية املرهفة املولودة مع الشخص، وإىل أذن هذا 
  هي بتعبري أدق السليقة اللغوية والسليقة املسرحية، وكل من حياول دوا الشخص املوسيقية، أو

  .3"أون ديفزصنع اللغة إمنا يكون عمله عبث يف عبث على حد قول 

يدرك أن حساسية األذن متثل الذهن للتعبري الغنائي  J. Julsorve  جون جولسورذيوكان 
 املتزن ضرورتان ال غىن عنهما للكاتب املسرحي الذي يتوخى إمتاع قارئه ومشاهد مسرحياته، وخيتار

تأمل قول شكسبري :" ، يقولمنوذجاShakespeare شكسبير للتذكري على ذلك جون جولسورذي
يا صبابة الشمعة، من أين هلذا الكالم سحره وفتنته؟ هل السبب هو ما ... تزايلي... تزايلي: مثال

تشتمل عليه العبارة من حروف صوتية؟ أم هو تلك املفاجأة الدرامية يف إضافة الشمعة إىل كلمة 
صبابة مبعىن بقية؟ أم هو صورة الروح اإلنسانية اليت تشتعل هنا كما يشتعل اللهب الضئيل، مث ال 

  .4"وبأنصبة متساوية... بل هو بسبب هذه األشياء الثالثة كلها يف رأيي... شيء تنهي إىل ال

يدعو كل الكتاب  "  G. Bernard Shaw جورج برنارد شو"ويف نفس االجتاه نرى العبقري 
من ذلك اإلحساس السريع الفائق مبوسيقية " ، "شكسبير"املسرحيني أن يتميزوا مبا كان يتميز به 

لقد كان يلتقط شىت شوارد الكالم من الكتب ومن أحاديث الشوارع ... وطالوة املنطق... الكالم
  .5"يف زمنه، مث جيريها يف أعماله

                                                 

  .173راما، اللغة والوظيفة، نصوص وقضايا، ص ـ سعد أبو الرضا، يف الد1
  .25ـ روجرم بسفيلد، فن الكاتب، ص 2
  .227ـ املرجع السابق ، ص 3
  .227، ص  هـ املرجع نفس4
  .228ـ املرجع نفسه، ص 5
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  :ـ اللغة المسرحية بين العامية والفصحى1

ن نرجع إىل اجلذور األوىل للمشكلة ردنا أن نناقش مشكلة اللغة بني عاميها وفصيحها ال بد أأإذا 
إذا اعتربت مشكلة يف االساس، ألن الشعوب البدائية وحدها ال تعاين من ازدواجية اللغة، فاملسافة 

املتمدنة اليت ختتلف فيها لغة احلكي عن لغة  األمملديها بني احلس والعقل تنعدم أو تكاد، عكس 
  .1"كي، وال حتكي كما تكتبالكتابة كثريا أو قليال، إا ال تكتب كما حت

الخليل بن أحمد "هذه الظاهرة تطرق إليها علماء العربية القدامى وعلى رأسهم العالمة الكبري 

ركن البالغة اللفظ : " ، إذ فرق بني مستويات ثالث يف اللغة يقول) هـ175 ـ100( " الفراهيدي
، ونوع تتكلم به العامة وتتكلم به، ونوع تفهمه وهو ثالثة أنواع، نوع ال تفهمه العامة وال تتكلم به

  .2"العامة وال تتكلم به، وهو أمحدمها

واملشكلة ال تطرح على مستوى اللغة العربية فقط، بل على مستوى كل اللغات احلية املتطورة، 
 األحاديثولو أن قرصا من أقراص احلاكي ردد علينا بدون شرح :" عن اللغة الفرنسية "سارتر"يقول 

بلف نفهم منه شيئا، إذ ل توجد القرائن من الذكريات املشرتكة، ... ليت جتري يوميا يف قرية نائيةا
  .3"واإلدراك املشرتك

، حني قام برتمجة أول مسرحية إىل "مارون النقاش"وأول من واجه املشكلة يف أدبنا احلديث هو 
، واضطر يومذاك إىل  "رموليي"ي لألديب الفرنس" البخيل"، وهي مسرحية )1848(لغتنا العربية عام 

فرح "لغة يف العمل األديب الواحد، فزاوج بني الفصحى والعامية، وبعده واجهها  من استخدام أكثر

، وقد اختلفت 4وغريهم "توفيق الحكيم"، و"عثمان جالل"، و"ويعقوب صنوع"، "أنطوان
  .عجالةجهات نظرهم وأسالوا يف القضية حربا كثريا مما سنعرض له يف و 

  

  

                                                 

  .658ـ غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص 1
  .162ـ يوسف الشاروين، دراسات أدبية، ص 2
  .155، ص نفسهـ املرجع 3
  .130، ص نفسهاملرجع  ـ4
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  :أ ـ الداعون إلى العامية

أنسب "...  "محمد عثمان جالل"وحجة هؤالء التبسيط إلفهام العامة، فهي على حد تعبري 
، "يعقوب صنوع "، وعلى نفس املنهج سار1"هلذا املقام، وأوقع يف النفس عند اخلواص والعوام

، أما 2ة من اللغة العربية الفصحىالذي يرى أن العامية وحدها أكثر انطباقا للحقيق ر"محمد تيمو"و
فإنه حيصر استعمال العامية يف املسرحيات احمللية العصرية اليت يفسد جوها الفين  "توفيق الحكيم"

  .3استخدام لغة غري لغتها اليومية

وذهب فريق ثالث إىل ترك احلرية للمؤلف، فهو وحده أقدر على تقدير املوقف، واختاذ القرار، 
أقول إن الروايات العربية املوضوع، أو التارخيية، أو ... وال أحب أن:" "الحكيمتوفيق "يقول 

... األجنبية، أو الفكرية جيب أن تكون بالفصحى، وأن الروايات احمللية جيب أن تكون بالعامية
  4ألن التحديد تقييد، والفن هو احلرية... فالتحديد يوقعنا يف اخلطأ، و 

الذي يرى أن فرض اجتاه لغوي على الكاتب املسرحي  "تيمور محمود"إىل نفس الفكرة يذهب 
يف املغرب يرى أن اللغة  "أديب السالوي"، وكذلك جند 5وحد من حريته... ضرب من التعسف

  .6ذات ارتباط وثيق باملوضوع

إذ دعا هؤالء إىل اختاذ العامية مطلقا، أو اختاذ العامية يف مواضيع، والفصحى يف مواضيع أخرى، 
جند من األدباء من دعا إىل املزج بني العامية والفصحى يف النص الواحد، فينطق الشخصيات  فإننا

فرح "املتعلمة املثقفة بالفصحى، وينطق الشخصيات األمية البسيطة بالعامية، ظهر ذلك عند 

يف مسرحيته  "ميخائيل نعيمة"وعند  7)م1913( يف مسرحيته مصر اجلديدة ومصر القدمية " أنطوان
، وظهر فريق آخر توسط بني الفريقني السابقني، ودعا إىل استخدام لغة )م1917( باء والبنون اآل

                                                 

  .134ـ املرجع نفسه، ص 1
  .138ـ املرجع نفسه، ص 2
  .205، ص السابقـ املرجع 3
  .212، ص نفسهـ املرجع 4
  .215ـ املرجع نفسه، ص 5
  .398ـ حممد مصايف، النقد األديب يف املغرب العريب، ص 6
  .132ـ يوسف الشاروين، دراسات أدبية، ص 7



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

191 

تكتب على حسب اإلمالء الفصيح مبفردات تتفق فيها " ثالثة مساها اللغة الوسطى، وهي اليت 
  .1"العامية والعربية، لينطقها من يشاء بالعامية أو بالعربية

  :ب ـ الداعون إلى الفصحى

نجيب "وهناك فريق آخر دعا إىل االلتزام بفصاحة اللغة املسرحية ملا متتاز به من ثراء وتنوع، يقول 

فاللغة العامية حركة رجعية، والعربية حركة تقدمية، فاللغة العامية احنصار وتضييق وانطواء "  "محفوظ
  .2"إلنساينعلى الذات ال يناسب العصر احلديث الذي ينزع للتوسع والتكتل واالنتشار ا

قلب القارئ  الذي يرى أن األدب لغة راقية مجيلة متأل "طه حسين "إىل نفس االجتاه يذهب  و
الذي يعد الفصحى أكثر تنوعا،  "غنيمي هالل"، و"أحمد باكثير"، وكذلك 3وعقله لذة وامتاعا

العامية وأعمق فكرا، وأدق مشاعر، لذا جيب أن نرفع اجلمهور إليها ال أن ننزل به إىل دركات 
  .4احملدودة يف مفرداا

هذا التعارض وهذا التنافر بني اآلراء ظهر يف املشرق العريب حبجج متنوعة، أما يف املغرب العريب 
اللغة "فإن نقاده، وكتابه جيمعون أو يكادون على وجوب استعمال العربية الفصحى، إذ إن 

سرحية، ال يف السرد، وال يف احلوار، وإمنا ل تصلح أداة للتعبري، ال يف القصة وال يف امل... اليومية
معتربين ذلك موقفا حضاريا يفرضه واقع الصراع مع  5الفصحى هي اللغة الوحيدة املناسبة هلذه املهمة

مع األعداء األلداء الذين سعوا بكل قواهم إىل ضرب مقومات الشخصية العربية، يقول الدكتور 
خيوضها شعب املغرب العريب يف شىت أقطاره من أجل ألن املعركة اليت كان :" "محمد مصايف"

احملافظة على الشخصية العربية تستوجب منهم الوقوف ضد كل عمل يرونه حماولة إلضعاف اللغة 
  .6"العربية الفصحى

  

                                                 

  .673هالل، النقد األديب احلديث، ص  ـ غنيمي1
  .168ـ يوسف الشاروين، دراسات أدبية، ص 2
  .188ـ املرجع نفسه، ص 3
  .673ـ غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص 4
  .74ـ حممد مصايف، فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث، ص 5
  .200ـ حممد مصايف، النقد األديب يف املغرب العريب، ص 6
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  :ـ المسرحية الشعرية في األدب الجزائري2

ال أن املسرحية و مثأرسطمل  يكن يدور خبلد "كان املسرح أول أمره يكتب شعرا ال نثرا، و 
  .1"تكتب نثرا، بل إنه حصر الشعر يف املسرحيات واملالحم

وظل األمر كذلك إىل أن ظهر يف عصرنا احلديث ما يسمى بالواقعية، فنفث الشعر عن املسرح 
يف  "إليوت. س. ت"وعوضته بنثر ذي طابع خاص، له خصائصه الصوتية ووجوهه املوحية، يقول 

ال عالقة بني الشعر واملسرحية، ولكن كل شعر ينحو إىل أن يكون " :مقال له يف الشعر املسرحي
  .2"دراميا، وكل مسرحية متيل إىل أن تكون شعرية

 ـ1817( "النقاش يد مارون"أما يف األدب العريب فإنه كما قدر للمسرح النثري أن يبدأ على 
، فقد قدر أيضا للمسرح )م1848(سنة " البخيل"بالشام، وذلك بأول مسرحية له بعنوان ) م1955

(  سنة" فاءو المروءة وال" ، بكتابة مسرحيته "اليازجي خليل"الشعري أن يبدأ من هناك على يد 
، وقد 3ملك احلرية موضوعا هلا "النعمان بن المنذر"، وقد اختذ من احلياة العربية يف زمان )م1876

االنفعاالت والعواطف، ووصف شعرية مجيلة اصطنعها لتصوير  مسةأضفى املؤلف على املسرحية 
  .4"حد ما يف االرتفاع بالقصيدة العربية احلوادث وصفا حيا متطورا، وقد جنح إىل

كان متكلفا بعيدا عن الرشاقة االزمة يف احلوار حني فرض على مجيع   "خليل اليازجي"غري أن 
طقهم مجيعا على شخصيات روايته أبياتا كاملة الوزن بدل كلمة واحدة يتطلبها احلوار، وحني أن

تفاوت مراتبهم ومؤهالم وانتماءام لغة بالغية رتيبة واحدة ال تنوع يف هلجتها ومفرداا 
  .5حقا حباجة إىل تطويع الشعر العريب وزنا وقافية "خليل اليازجي"لكم كان ... وتراكيبها

                                                 

  .51غنيمي هالل، يف النقد املسرحي، ص ـ 1
  .51ـ املرجع نفسه، ص 2
  .248، ص )م1965ـ 1900( ـ حممد الصادق عفيفي، الفن القصصي واملسرحي يف املغرب العريب 3
  .267ـ حممد يوسف جنم، املسرحية يف األدب العريب احلديث، ص 4
  .183ـ ميشال عاصي، الفن واألدب، ص 5
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بني سنوات  "شوقي أحمد"مث ضت املسرحية الشعرية ضة عمالقة على يد أمري الشعراء 
، مث طواها )1893(سنة " الكبير علي بيك"، فكانت أول حماوالته مع مسرحية )م1932 ـ1926(

  .1"إذ وجد البيئة الثقافية العربية ال تكاد تتسع هلذه املخاطرة األدبية

ووثب  "عبد الرحمن الشرقاوي"، وبعدها جاء "عزيز أباضة"سار  "شوقي"وعلى درب 
عمالقة، بعد ما كانت عند من سبقه تقليدية كالسيكية باردة ال تقدم للعصر  باملسرحية الشعرية وثبة

الذي عده النقاد رائد املسرح الشعري احلديث ترتبط ارتباطا قويا " الشرقاوي"شيئا، صارت عند 
 "الشرقاوي"عند حدود التاريخ وحرفيته، فإن  "شوقي وأباضة"واضحا متينا بالعصر، فإذا وقف 

ياته التارخيية، فكان بذلك صاحب قضية يدافع عنها ويسعى إىل نشرها خاطب عصره مبسرح
  .2وإعالا، وما التاريخ، وما الشكل املسرحي إال وعاء إليصال ذلك، وربطه بالعصر

يف املسرحيات اجلزائرية ميكن أن نالحظ أن حضور الشعر كان على ثالثة أشكال، الشكل األول 
هو اعتماد املؤلف على نص شعري خارج عن مملكة إبداعه، وإمنا هو من إبداع إحدى شخصيات 

  ، "ابن زيدون" "املسرحية، وغالبا ما تكون شخصية رئيسية، ومثال ذلك ما ورد يف مسرحية 

اين وهو تطعيم األديب نصه املسرحي بشيء من الشعر، يؤلفه هو، وجيريه هنا وهناك الشكل الث
  ."امرأة األب"، ويف "احلذاء امللعون"على لسان بعض شخصياته الرئيسة خاصة، نلحظ ذلك يف 

أما الشكل الثالث واألخري فهو سيادة الشعر على لغة احلوار، فال تأيت إال شعرا، وعندنا يف هذا 
  .بالل، أبوليوس، رواية الثالثة، الراعي وحكاية ثورة: بعة نصوصالباب أر 

محمد العيد آل "على يد الشاعر ) م1938(لقد عرف األدب اجلزائري أول مسرحية شعرية سنة 

وتعترب هذه املسرحية نقطة حتول " يف فصلني، وعشرين صفحة، " بالل"، حني كتب مسرحية "خليفة
وإمنا عربت أيضا عن اجتاه جديد مل ... ا أول عمل شعري متكامليف تاريخ املسرح اجلزائري، ال أل

  .3"قبل أن تظهر هذه املسرحية الشعرية)... يقصد اجلزائري(يعرفه املسرح العريب 

حبرا واحدا بل نوع بني البحور، فهو ينتقل من البسيط  "محمد العيد آل خليفة "مل يلتزم الشاعر
وافر واخلفيف، ومن التام إىل ازوء واملشطور، هذا التنوع يف البحور والكامل إىل الطويل والرجز إىل ال

                                                 

  .13ابة على وجه الريح، ص ـ صالح عبد الصبور، كت1
  .150ـ رجاء النقاش، مقعد صغري أمام الستار، دراسات يف النقد املسرحي، ص 2
  .50ـ أبو العيد دودو، نشأة املسرح اجلزائري وتطوره، جملة القبس، ص 3
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أضفى على املسرحية خفة وحركية، ونفى عنها الرتابة اليت وقع فيها اإلبراهيمي حني اعتمد يف 
  .على حبر واحد وهو حبر الرجز" رواية الثالثة"مسرحيته 

ملسرحية، ومل يطل كثريا يف إسناد يف حروف الروي لينوع يف إيقاع ا "محمد العيد"كما نوع 
احلديث إىل الشخصيات الواحدة اليت وصلت يف بعض األحيان إىل حرف واحد، وأحسن مثال على 

  .ذلك ما ورد يف املشهد اخلامس من الفصل األول

  .عبد خبيث فكن منه أمية يف ارتياب: عقبة

  .وماذا كان منه؟ فليس عهدي به إال بصريا بالصواب: أمية

  .يزور حممد سرا: عقبة

  .أحقا؟: أمية

  .أجل وينال منا بالسباب:عقبة

  .أأنت رأيت ذاك؟: أمية

  .نعم مرارا وإن حذق التنكر يف الثياب: عقبة

  إذن هو يب حفي يف حضوري: أمية

  .وخصم مبني يل يف غيايب

  .النتقمن منه  

  .1تأن: عقبة

  :وقوله يف املشهد الثامن من الفصل الثاين

  )بالل ويغمد سيفهيتأخر عن : ( أمية

  هلم أبا بكر فسمه أبعكه

  .فأنت الذي أغريته بشقاقي

  .خبمس أواق: أبا بكر

                                                 

  .156ـ صاحل احلريف، حممد العيد آل خليفة، ص 1
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  .ما ذا أبيعه: أمية

  .بسبع أواق: أبو بكر

  .ال: أمية

  .بتسع أواق: أبو بكر

  .قبلت، فهات األجر: أمية

  ...خذه معجال: أبو بكر

  .1وثق أن عهد الظلم ليس بباق

على يد الشيخ املصلح ) م1941( سنة  تعرفها األدب اجلزائري فكانأما ثاين مسرحية شعرية 
، وقد كتبها يف حنو واحد وسبعني ومثان مائة بيت، وهو يف إقامته "محمد البشير اإلبراهيمي"

أن ... وإن الذي يؤكد... أراد بلفظة رواية املسرحية اهلزلية" رواية الثالثة"اجلربية، ومساها 
أراد عمال مسرحيا هو تقدمي شخوص الرواية منذ البداية، وحتديد الفصول واملناظر  "اإلبراهيمي"

ويسدل الستار مع اية  ... واحلوار فعدد الفصول ثالثة، تتم يف ثالث جلسات داخل مكتب املدير
  .كل جلسة لتغيري هيئات الشخوص، وبعض ترتيبات مكتب مدير مقر اجللسات

حية وأفكارها ولغتها ألن ذلك كنا تعرضنا له يف بابه، ولكننا ولن نتعرض هاهنا ملوضوع املسر 
  .سنتعرض لشعرها الذي كتبت به

رواية الثالثة مسرحية شعرية من أوهلا إىل آخرها، وهي على حبر واحد هو حبر الرجز، والتزم فيها 
لوال ما للشيخ صاحبها كثريا ما يسمى بلزوم ما ال يلزم، وحري ا أن تكون ثقيلة مملة ممجوجة رتيبة 

وذلك أمر طبيعي بالقياس إىل أديب حفظ أطرافا "من مقدرة فائقة يف سوق العربية سلسلة منقادة، 
  .2"صاحلة من ج البالغة، ومتون املقامات، وأحاديث األعاريب

                                                 

  .159، ص نفسه ـ املصدر1
  .127األدب العريب املعاصر يف اجلزائر، ص لك مرتاض، ضة اـ عبد امل2
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حبق أكرب   "اإلبراهيمي"كما حفظ دواوين أكرب شعراء العربية، ومتوا العلمية والفقهية، فعد 
يف اجلزائر خالل النصف األول من هذا القرن، وال سيما ابتداء من سنة سبع وأربعني  كاتب أديب

  .1حني تألق جنمه يف البصائر الثانية

على إطالع كبري على أساليب التأليف املسرحي لتجنب كثريا من اهلنات  "اإلبراهيمي"ولو كان 
كتفى مبا حيقق الغرض، ويفي باهلدف الفنية اليت وقع فيها، ولنوع بني البحور الشعرية اخلفيفة، وال 

على لسان شخصياته، إذ نراه يستطرد يف احلديث، ويكرر املعاين، ويتشعب يف الكالم، ويذهب 
مذاهب شىت حىت تبلغ أبيات املتحدث الواحد أكثر من سبعني بيتا، ومن ذلك مثال حديث الرئيس 

باحلديث عن قيمة الرئاسة وأمهيتها يف عشر  يف اجللسة الثانية عن أحقيته يف رئاسة اجللسة، إذ يبدأها
  .أبيات

  .أعطوا الرئاسة حقها        أعطوا الرئاسة حقها                 :الرئيس

  .2ة         تعس امرؤ قد عقهاـوق مزلـإن العق  

مث يغري احلديث إىل ما جيب على الرؤساء من حتمل مسؤوليام واالضطالع مبهامهم يف حنو أحد 
  .بيتاعشر 

  وعليهم أن حيسنوا            تصريفها أو سوقها

  وعليهم أن يقتلوا              برغوثها أو بقها

  .3وعليهم أن جيمعوا            بعصا الكياسة فرقها

اللغويـــة  براعتـــهاســـتعراض  "إلبراهيمـــي"مث جيـــري علـــى لســـان الـــرئيس كثـــريا مـــن احلكـــم، أراد ـــا ا
ة القـــراء ليتعلمـــوا منـــه ويســـتفيدوا، وخماطبـــة األدبـــاء والكتـــاب ليســـتلهموا منـــه والعلميـــة، وأراد ـــا خماطبـــ

وفيهـا أبيـات مسـتقلة مبعانيهـا جتـري : "يف مقدمـة مسـرحيته "اإلبراهيمـي"ويصوغوا علـى منوالـه، يقـول 

                                                 

  .154ص  نفسه،ـ املرجع 1
  .303، ص 1ـ حممد بشري اإلبراهيمي، آثار اإلبراهيمي، ج 2
  .306ـ املصدر السابق، ص 3
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جمرى األمثال، وفيها طائفة من األلفاظ الغربية اليت مل يألف الكتـاب والشـعراء اسـتخدامها، وحبـذا لـو 
  .1"ستعملوها وأكثروا منها، فإا زيادة يف الثراء اللغة وتوسيع هلاا

املتضمنة حكمة بالغة، ومثال سائرا، املستقلة مبعانيها، ال تضيف للحدث  األبياتويبلغ عدد 
  :شيئا، أكثر من مخس وعشرين بيتا على لسان الرئيس وحده، ميكن أن خنتار منها ما يلي

  غيث يظهر صدقهاإن الربق كواذب          وال

  اـإن الفخار معارج        من خيشها ال يرقه

  إن الفضيلة مخرة         فأت احملامد تسقها

  ة          والكل حيذر غرقهاــإن الليايل جل

  .2ة    علم املهيمن فسقهاــشر اخلالئق أم                

يتعرض فيما يقرب من عشرين بيتا د املسلمني وعظمتهم وحضارم، ويف خضعت هلم كل  مث
  .أمم األرض مشرقا ومغربا

  سل طارقا، وسل املدا       ئن إذ توىل طرقها

  .3سل باملشارق عنهم         بغداا ودمشقها

ي على ثالث مسرحيات شعرية ه "محمد األخضر السائحي "بعد االستقالل كتب الشاعر
 "كمحمد العيد آل خليفة"، اعتمد فيها مجيعا  "رأنا الجزائ"، "حكاية ثورة"، "الراعي": التوايل

  .على الشعر العمودي "اإلبراهيمي"و

  :الشخصية في المسرحية الجزائرية /ب 

يكاد الدارسون جيمعون على أن الشخصية يف العمل اإلبداعي القصصي واملسرحي هي كائن 
، فيجعل منها  4مبعىن أا أداة فنية يبدعها املؤلف ألداء وظيفة يتطلع األديب إىل رمسهاورقي ألسين، 

                                                 

  .287، ص نفسهـ املصدر 1
  .وما بعدها 306، ص  نفسه ـ املصدر2
  .308، ص السابقـ املصدر 3
  .68ئرية املعاصرة، ص لك مرتاض، القصة اجلزااـ عبد امل4
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غالي "كائنا حيا، له آثاره وبصماته الواضحة اجللية يف العمل اإلبداعي، هو على حد تعبري الدكتور 

  .1كائن حي يف حالة فعل  ":شكري

ان منهم من قدم عليها عنصر احلبكة واختلف النقاد والدارسون يف قيمة الشخصية ومكانتها، فك
وما الشخصية إىل عامل مساعد إلبراز هذه احلبكة، ومنهم ـ وهم األكثرية الغالبة ـ من قدم ،

مارون  "الشخصية يف القصة الدرامية، وما احلبكة عنده إال نتاج طبيعي لصراع الشخصيات، يقول

لذي يعطي احلبكة معىن ومغزى، هناك ما هو أهم من احلبكة، هناك ذلك الشيء ا: " "الوود
 .2هذا الشيء هو الشخصية... وحياة

والشخصية الفنية الدرامية يف النص األديب هلا القدرة على تطور احلدث، وتطوير النص داخليا 
  .وخارجيا، ومتتاز بالرتكيز والدقة واملتانة والبعد الفين يف التفكري والعمل واالستجابة ورد الفعل

روجيلر "ألديب اجليد يقاس مبدى متانة الشخصية وقوا يف التأثري، يقول لذلك فإن العمل ا

  .3"الشخصيات ال األفكار هي اليت تعطي املسرحيات اجليدة قوا وعنفواا" ... ":يغلرد

كما جيب على املبدع أن يعرف شخصياته جيدا يتخيلها ختيال كامال، ويتبع منوها وتطورها قبل 
أن يكتب مسرحيته وخيطها، إذ كلما غاص املبدع يف شخصياته، وعرفها سهلت مهمته، فالتعاطف 
املتبادل بني الكاتب والشخصية اليت خلقها يكون عظيما إىل حد أن الكاتب يصبح هو نفسه تلك 

هذه املراقبة اليت جيب أن تكون عفوية عادية، . خصية، ويستطيع بذلك أن يراقبها من داخلهاالش
ألن ذلك يعين الثبات يف خصائصها ومميزاا، أي جيب أن تكون أفعال الشخصية تعبريا منطقيا عن 

إذا عنيت بأمر شخصياتك العناية الواجبة فإن احلوار :" روجرم بسفيلدخواص الشخصية يقول 
  .4"لفعل سيعين كل منهما بأمر نفسهوا

إذا كنت تعرف شخصياتك معرفة جيدة فإا تقوم عنك بقول ما : " "ليليان هلمان "وتقول
  .5"جيب أن يقال من تلقاء نفسها تقريبا عندما جتلس لتكتب بلساا شيئا آن األوان لكتابته

                                                 

  .212ـ غايل شكري املنتمي، دراسة يف أدب جنيب حمفوظ، ص 1
  175،ص ـ حسني رامز حممد رضا، الدراما بني النظرية والتطبيق2
  .36ص  ، السابق ـ املرجع3
  .172ـ روجرم بسفيلد، فن الكاتب املسرحي، ص 4
  .171، ص  نفسهـ املرجع 5
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دراستها والتعمق فيها جمال  ويف تتبعنا حلركة الشخصية يف النص املسرحي اجلزائري الحظنا أن
واسع وحقل خصيب، مما اضطرنا إىل حصر هذه الدراسة يف جماالت ثالثة، ندرس يف اال األول 
الشخصية اليت متثل القطيعة واملواجهة، ويف اال الثاين نتعرض للشخصية اليت متثل التمزق واخليبة، 

ل والتبعية، وهو تقسيم ميكن أن حنصر من أما اال الثالث فتخصصه للشخصية اليت متثل التخاذ
  .خالله أهم شخصيات املسرحيات املدروسة

  ـ بطل القطيعة والمواجهة 1

احلقيقة أن هذا النوع من الشخصية ال حمالة لوجوده يف كل عمل أديب، ويف كل األعمال اليت 
ظاهرتان فيها، وأظهر ما  تناولناها بالدراسة، وإمنا اخرتنا هذه النماذج ألن صفيت القطيعة واملواجهة

وميثل ذلك توفيق ذلك الفىت الذي آمن بالفكر  ،"للطاهر وطار"" الهارب"تكون يف مسرحية 
الشيوعي وناضل حتت رايته مضحيا بكل ما ميلك، ولعل أفضل من وصفه بذلك يف املسرحية نفسها 

ء الشعبية والزوايا خيتار األحيا... مناضل اشرتاكي أمحق ال يهادن نفسه:" صفية حني قالت له
  .1"املظلمة، ويفضل العمال على الطالب

نفس "وهو بالفعل مناضال يهادن وال يغري خط سريه مهما تكالب عليه أعداؤه، بل إنه ليتطور يف 
، ويعمل جهده كي ينقل هذا التفكري إىل غريه من الناس، يعرب عن هذه األمنية حني 2"االجتاه

، هو يف جهاده هذا حيس .3"ذوقي حالوة النضال من أجل اآلخرينأريد ألن ت:" خياطب صفية قائال
ري األكرب الذي سيهز تغبالغبطة والسعادة مادام يضحي من أجل مبادئه ومعتقداته، آمال أن يرى ال

وكلما احتدت املعركة ازدادت إميانا وغبطة بعقيديت، وتراءى يل "الواقع املتعفن ويغريه إىل األحسن، 
  .4"، أفق الزلزال العنيف الذي سيعصف باالستغالل واالضطهادأفق اهلزة الكربى

وعلى مدى املسرحية يبقى توفيق يعمل إلحداث القطيعة الكربى واملواجهة العظمى مع كل 
 إمساعيلاألفكار املناقضة ألفكاره، ومع كل احلاملني هلذه األفكار، والذين ميثلهم يف هذه املسرحية 

لنشخصه بدقة كاملرض، فهو الصورة :" الذي يصفه توفيق لصفية قائال إمساعيلالربجوازي املتعفن، 

                                                 

  .44ـ الطاهر وطار، اهلارب، ص 1
  .44، ص  نفسهـ املصدر 2
  .50ـ املصدر نفسه، ص 3
  .50ـ املصدر نفسه، ص 4
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اسمة للمجتمع الذي جيب أن نناضل لتحطيمه، إنه دودة عمياء، يستهلك تركة أبيه، ويدفعه الفزع 
  .1"من نفادها إىل القلق واالضطراب، برجوازي حقري ال مه سوى اللذة والراحة

ر الشامل على أعدائه، وحيم عليهم بالسجن لكنه سجن من نوع وينتهي األمر بتوفيق إىل االنتصا
، إنه السجن املدرسة املربية املصلحة لألخالق إمساعيلخاص، ليس كالسجن الذي كان فيه 

  .2"ردوا هذا الشقي إىل الزنزانة حىت نفتح مدارس إصالح األخالق الربجوازية"الربجوازية املتعفنة، 

 اثنتني تظهر فيهما صفة القطيعة واملواجهة بشكل واضح جند شخصيتني "حنبعل"يف مسرحية 
وجلي، ومها أوضح وأجلى يف شخصية حنبعل البطل القرطاجين الكبري الذي رفض منذ البداية 

فمقاومتنا تستنفر األمم املقهورة  "اخلضوع للرومان احملتلني ألرض املغرب رغم قوة العدو عدة وعددا، 
، والزاد الوحيد الذي كان يشحن قلب حنبعل قوة وصالبة 3"خرياكلها وتكون لنا الغلبة عليهم أ

وكربياء إحساسه الدائم واألبدي أنه وقومه وكل شعوب األرض أحرار، وجدوا كذلك، وسيظلون ولن 
لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا فلن نرضى أن نعيش "تستطيع قوة يف األرض أن تذل األحرار وتقهرهم، 

ه تراه صافو عندما تسخر من حبيبها الذي يدعوها للزواج فتوخبه ألن ، واألمر نفس4"عيشة العبيد
تريدون أن "الوقت وقت جماهدة العدو ، حىت ال يقهر أمة املغرب، ويبيعها عبيدا يف سوق النخاسة، 

، وإذا كانت صافو قد عدت خطيبها إىل االلتحاق 5"نباع يف أسواق روما جواري لصعاليك الرومان
خذ هذا واذهب يف الطليعة وأهلب "للدفاع عن شرف الوطن والشعب وجمدمها، بطليعة جيش شعبها 

، فإن حنبعل يكون يف طليعة اخلارجني ملالقاة العدو وحربه 6"احلماسة يف صدور الشباب أمثالك
الطاغية، انتظري فلسوف ترين بعد حني مصرع الطغاة  اانتظري قليال يا روم:" صائحا مأل فيه

بعل قومه وحني يستسلمون للرومان ، وتأىب له نفسه األمارة باإلباء إال أن وخيذل حن 7"اجلبارين

                                                 

  .49ص  نفسه ،ـ املصدر 1
  ..127، ص نفسهـ املصدر 2
  .21ـ أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص 3
  .27ـ املصدر نفسه، ص 4
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أما ... استسلموا للرومان:" يواصل جهاد العدو الطاغي، إن نفسه مل جتبل إال على القطيعة واملواجهة
  .1"اليت مل تدسها أقدام رومة بعد... إىل البالد... أنا فسأغادر قرطاجنة

:" القطيعة واملواجهة إىل بالد الشام ليواصل اجلهاد هناك قائال للعامل ويرحل البطل املقاوم، بطل
ألنه وإن شاخ وإن كرب فإن سيفه مازال بتارا، ودم  2"أما أنا فلن أترك الكفاح ولن أضع السيف
  .مهجته ال يزال حارا يف سبيل حرية الشعوب

هاد، وبينهم ترحل صافو، وهي يف ويف ركابه يرحل األحرار من أبناء مازيغ، وكنعان حاملني لواء اجل
قمة العنفوان والشجاعة واإلخالص لوطنها وعزته، و هي يف قمة احلقد على الدخالء املستعمرين 
الطغاة، رافضة أن تذعن لرغبات معطي بعل البطل األمازيغي الذي أحبها وهام ا، لكن واجب 

ي بعل، وأغرمت بك منذ معركة لقد أحببتك يافعا يا معط" الوطن قبل كل النزوات والعواطف، 
احلصن، ويف نفسي من لوعة احلب ومن نشوة اهلوى، لكن ا حبييب الواجب قبل احلب، الوطن قبل 

  .3"الغرام

سهام اخليانة من كل جانب مل ينهزم ومل يستسلم، بل بقي  حاصرتهمث إذا دست عليه املنافذ، و 
دائما بطل املواجهة والقطيعة، يستل خنجره ويثقب به خامته املعبأ مسا زعافا، يشربه ويستسلم  هو هو

  .4"ال حياة لألمم ااهدة يف سبيل حريتها:" للموت بني حمبيه مريديه وهو يقول

الفانية يعقد القران بني احلبيبني معطي بعل األمازيغي، وصافو القرطاجية الدنيا وقبل أن يرحل عن 
  .لكنعانية، لتتحقق نبوءة العراف الذي أخربمها أن زواجهما سيتم على يد رجل مفارق للحياةا

لقد ركز الكاتب كثريا على حنبعل، وبدرجة أقل على صافو ومعطي بعل، وهو تركيز على بطولة 
عة املواجهة والقطيعة، ويف ذلك دعوة للشباب من أبناء اجلزائر خاصة، واملغاربة عامة إلحداث القطي

مع املستعمرين الدخالء، مبقارعتهم، ومع اخلونة والعمالء مبقاطعتهم وحماربتهم، وبرص الصفوف بني 
  .أبناء الوطن ليكونوا حلمة مرتاصة، يصعب للعدو اللعني أن يندس فيفرق الصفوف

                                                 

  .46، ص نفسهـ املصدر 1
  .57ـ املصدر نفسه، ص 2
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وإن مثل أبو سفيان الشخصية التابعة املراوغة فإن هندا زوجه قد " الباب المفتوح"يف مسرحية 
ت شخصية املواجهة والقطيعة، ولكن بأقل حدة وتشدد، إا ترفض يف البداية أن تذعن مثل

، معتربة زوجها 1"أنا ما خضعت، وال خذلت، والزلت على سنة قومي"للمسلمني ولإلسالم 
، حىت إذا حاصر جيش املسلمني مكة 2"خنت عهد قريش"بإسالمه رمزا للخيانة والضعف، 

دار أيب سفيان أو احلرم النبوي أو أغلقوا دوم دورهم، صاحت هي  واستسلم اجلمع باللجوء إىل
  .3"ماذا تنتظرون؟ اقتلوين، مزقوين، ادفعوين حملمد:" متحدية قومها

إنك ال تعرف هندا بنت عتبة، هند هندما تعتزم "حىت إذا أسلمت من تلقاء نفسها دون ضغط 
يعة مع املاضي الرهيب، وواجهته حبزم ، مارست القط4"اإلسالم ستدخل اإلسالم من تلقاء نفسها

ممثال يف زوجها أيب سفيان الذي أصر على تسليم اخلنجر إىل معاوية، ليواصل محل مشعل اخلالف 
  .5"ال أقدر، إن هذا اخلنجر، إنه فظيع، إنه مريع، إنه يقطر دما"بني بين أمية ويين هاشم 

والعدو اخلارجي، فإنه  األفكارسابقة مع املواجهة والقطيعة تظهر يف املسرحيات ال نرى كناوإذا  
حيدث مع عدو آخر عدو اخلرافة والدجل، إذ يعلن بطل املسرحية البشري  "البشري"ذلك يف مسرحية 

:" القطيعة يف قريته، ويرفع راية املواجهة مع اخلرافة والدجل حني يعلن أمام اجلميع يف بطحاء اجلامع 
، ولكن 6"يا ويح من ال يزال يعيش يف الضباب البائدالغيوم تتحسر، ها هي متر أمام صحوي، 

ملاذا ال :" البشري ال يكتفي بصحوه فقط، بل يتمىن أن ميتد صحوه هذا إىل قلوب أبناء القرية الباردة
  .7"تكون القلوب لينة حارة كالرمل يف اهلجري

رف من متائم ي جاءت به األم إليه ليستعمل ما يعذأي ال) الطالب(ويدخل البشري يف صراع مع 
وطقوس، حىت خيرج اجلن من رأس البشري، وبالفعل يسايرهم البشري فيما يعتقدون، وميثل عليهم 

                                                 

  .38ـ حممد واضح، الباب املفتوح، ص 1
  .17ـ املصدر نفسه، ص 2
  .31، ص السابق ـ املصدر 3
  .46ـ املصدر نفسه، ص 4
  .57، ص  نفسهـ املصدر 5
  .13ـ أبو العيد دودو، البشري، ص6
  .15ـ املصدر نفسه، ص 7
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:" مسرحية ينهيها بكشف تفاهات تدجيلهم وشعوذم ومحاقتهم، ملاذا كل ذلك؟ يقول البشري لألم
  .1"كان ال بد من هذه الطريقة لتنقية رأسك

  :بطل التمزق والصراع والخيبة

يف مسرحية  إمساعيلالرئيسي لصفات التمزق واخليبة يف جممل املسرحيات املدروسة  البطل
للطاهر وطار، واهلارب هذا العنوان الذي اختاره الكاتب واألديب ملسرحيته هو الصفة " اهلارب"

إلمساعيل، مما ينبؤنا مباشرة أن موضوع املسرحية هو هذا البطل وتصرفاته وأخالقياته  األساسية
  .هوأفكار 

أما أنا :" بالضياع واخليبة يبدأ من داخله أوال حني يعرتف، لرفيقه السجني إمساعيلواحلكم على 
فبال طريق، ال أعرف أين أجته، إىل األمام أم إىل اخللف، إىل اليسار أم إىل اليمني، بال طريق، بال 

ك أن يل قصة؟ ال إنين من قال ل:" ، أو حني يعرتف ملدير السجن2"بداية، بال اية، مأساة، كارثة،
وينتهي إىل خارجه حني 3"ال شيء ال شيء هناك يذكر... مل أفعل شيئا يستحق أن يكون قصة

وطبعا أنت ال تعرف اية طريقك، ولكن ال تعرف كذلك :" يصفه زميله يف السجن الصادق
  .4"منعرجاا ، وال حىت معاملها

ال أريد اخلروج من هنا لسبب :" على أن يبقى يف السجن رافضا أن خيرج إىل احلياة إمساعيلويصر 
  .5"واحد هو أنين لست على استعداد ملمارسة احلياة من جديد

مث ال حيل السجن مشكلته حني يهرب إىل أحضانه، فيقرر اهلروب إىل أمر آخر أشد وأخطر، 
إن االنتحار أنبل طريقة يتبعها "... النفسية وعذاباته  إمساعيلولكنه أقدر على وضع حد آلالم 

، وتعجز نفسه اجلبانة عن االنتحار فيعلن االنفصال عن أناه، عن ذاته 6"اإلنسان للخروج إىل املأزق
، فإذا ما حاصرته هذه األنا 7"، كل من له نظرته اخلاصةإمساعيلليس أنا، وأنا ليس  إمساعيل"

                                                 

  .97املصدر نفسه، ص ـ 1
  .16ـ الطاهر وطار، اهلارب، ص 2
  .19ـ املصدر نفسه، ص 3
  .13ـ املصدر نفسه، ص 4
  .32ـ املصدر نفسه، 5
  .39ـ املصدر نفسه، ص 6
  .40، ص  نفسهـ املصدر 7
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إما أن تكف عن فضولك، "أخر عن طريق استعمال اخلمر،  بأسئلتها احملرجة املقلقة هدها روب
  .1"وإال استعملت اخلمر لكي ال أستمع إىل صوتك البشع يا أنا

هكذا ممزقا ال جيد مرفأ ترسو عليه قواربه الضائعة التائهة اخلائبة، يفشل الكل يف  إمساعيلويظل 
ن حياوالن إنقاذه وجره إىل معسكرمها جته صفية، مدير السجن وابنته اللذاو إنقاذه، زميله الصادق، وز 
أنت اهلارب، هارب من احلياة، هارب من املوت، هارب من األمل، فما :" األمريكي الرأمسايل العميل

  .2"الذي جيعلك تتشبث باملكوث يف السجن، اهرب من السجن أيضا

تزعم تتجسد أيضا صفات التمزق والصراع واخليبة يف شخصية الطالب، هذا املشعوذ الذي ي
"... الفكر اخلرايف يف القرية، ويدعي سيطرته على عامل اجلن، وبالتايل من باب أوىل على عامل اإلنس 

  .3"إن اجلن صعوبته ال حد له، وإخراجه يتطلب مين جمهودا ال يتصور

بالفعل يدخل يف صراع مع البشري الذي يتظاهر بأنه مريض مبس من اجلن، ويكثر اجلدال بينهما، 
  .4"ويفر فتتعثر قدمه يف طاس املاء، وتقلبه فينهض وخيرج منحنيا) الطالب(ريا خبيبة لينتهي أخ

  :ـ بطل التبعية 3

وهو شخصية مضاف والحق تابع، يغري رأيه مع كل موجة ألنه ال ميلك قوة املعارضة والرفض، 
  .ب للطاهر وطارر يظهر ذلك جبالء يف شخصية صفية يف مسرحية اهلا

ببدلتك الزرقاء، "لتمزق بني توفيق شاب أحبته وأعجبت به حد القداسة صفية تعيش الضياع وا
وصدرك العريض، وبشرتك السمراء، وصرامة األسود املتطايرة من عينك جتذبين يا توفيق ولو إىل 

الشاب الربجوازي الضائع املريض، شاب أقنعت نفسها حببه وتزوجته  إمساعيل، وبني 5"املقربة
يف مقهى الطلبة، وجريدة املثقفني يف يده، ومفاتيح السيارة تتالعب بني وكالعمياء أغرك جلوسه "

                                                 

  .54، ص  السابقـ املصدر 1
  .114ـ املصدر نفسه ، ص 2
  .42ـ أبو العيد دودو، البشري، ص 3
  .96ص ـ املصدر نفسه، 4
  68،ـ الطاهر وطار، اهلارب5
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ستهوتك التجربة ونشوة الالمباالة، وتنكرت لنفسك أ، ووقاره الزائف فارمتيت بني أحضانه، و أصابعه
  .1"وتنازلت عن النضال

يا  ما أروعك"ويف الوقت الذي تعيش فيه بالقرب من توفيق فتحس بالراحة والدفء والسعادة 
:" معبودها وحبيبها الذي ال تقدر عن االستغناء عنه  إمساعيل، ترى يف 2"توفيق وما أدفأ جسمك

نفس وطيبة خاطر حىت  رضيعن  أشهركل ما أدريه أنين تارة أعتربك حبيبا يل رقدت إىل جنبه سبعة 
حقيقة يف الوجود  ، أو حني ترمتي االرمتاء كله يف أحضانه، فال ترى3"محلين هذا العناء الذي يف بطين

يب وأمي يا أأنت زوجي و "، هو الزوج واألب واألم، بل هو ضمريها وعمقها إمساعيلإال حقيقة 
أن تقدم له حياا جمانا  إمساعيلحىت إذا طلب منها  4"، أنت أكثر من ذلك أنت ضمرييإمساعيل

اقتلين :" سدها وروحها فيزهقها بطلقة من مسدسه، أي من أنانيته ومحقه نراها تستسلم كلية وبه ج
، وبالفعل يقتلها على أن يقتل نفسه، لكن أنانيته تغلب عليه، فيهرب 5"افعل يب ما تشاء إمساعيليا 

  .فيهرب من املوت، وقد كان يطلبه

نالحظ صفة التبعية يف شخصية أيب سفيان الذي كان حيمل لواء الشرك أيام الصراع بني قريش 
ون اندفع أبو سفيان مباشرة يعلن البيعة والتبعية، وإن كانت واملسلمني، حىت إذا ما انتصر املسلم

  .تبعية تنم عن ذكاء وفطنة، عكس تبعية صفية اليت تدل على ضعف الشخصية

حني تؤمن بالدجل واخلرافة، " البشري"كذلك نالحظ هذه الصفة يف شخصية األم يف مسرحية 
، وترفض أن يعارضه أحدا أو يشك 6"وملاذا ال أصدقك يا سيدي"وترمي حتت تأثري سيدي الطالب 

، 7"يكفي يا زكية، ال جتاديل سيدي الطالب فهو اعرف ذه األشياء منك"يشك يف قدرته وعظمته 
، حىت إذا انكشفت حقيقة الطالب ودجلها على يد ابنها البشري نراها تتغري كلية يف االجتاه 7"منك

  .املعاكس، وتتبع ابنها

                                                 

  .50، ص السابق ـ الصدر 1
  .50، ص نفسهـ املصدر 2
  .95ـ املصدر نفسه، ص 3
  .103، ص  نفسهـ املصدر 4
  .106ـ املصدر نفسه، ص 5
  .43ـ أبو العيد دودو، البشري، ص 6
  .46، ص السابق ـ املصدر 7
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  :المكان في المسرحية الجزائرية /ج

أو احليز مصطلحان اختلف النقاد والدارسون يف استعماهلما، فيستعملوما مبعىن واحد  ناملكا
أحيانا، ويفرقون بينهما أحيانا أخرى من حيث درجة إفادة املعىن، ويرون أن املكان ينحصر يف معىن 

 يدل احليز اجلغرايف احلقيقي، يف حني أن احليز يتسع فيشمل كل فضاء خرايف أو أسطوري، أو كل ما
حجام واألثقال واألشياء اسمة، مثل األشجار واألار، عن املكان احملسوس كاخلطوط واألبعاد واأل

  .1هذه املظاهر احليزية من حركة أو تغري يوما يعرت 

وإذا أفرق بني الزمان واملكان فإمنا أفعل ذلك دف تسهيل الدراسة ال غري، ألن الزمان واملكان 
مفهومان متالمحان متالزمان متفاعالن متآثران ال ميكن الفصل بينهما، فهما على حد تعبري 

ا متالمحان فليس هناك مكان بال زمان، فاملكان حبكم طبيعته ذا الكسندر. سالفيلسوف الشاعر 
  .2زماين والزمان مكاين

وسأخوض احلديث يف احليز من بعض جوانبه طبعا، وجوانبه كثرية، كتأثريه يف تكوين 
ليس جمرد إطار ... الشخصيات، وتطوير احلدث، والصراع، واحلبكة، ناهيك عن أن املكان

نه إ... لألحداث والشخصيات، وإمنا هو عنصر حي فاعل يف هذه األحداث ويف هذه الشخصيات
  .3حدث وجزء من الشخصية

ولألسف الشديد كلما قرأنا مسرحية من املسرحيات وجدنا كاتبها يعمل جاهدا على االلتزام 
مبكان واحد ال يغريه، أو على األقل مكان واحد لكل فصل، يتحدث عنه املؤلف يف أول الفصل، مث 

وأنت تقرأ هذه العبارة يف بداية يقطع كل صلة باملكان، ويعطي كل اهتمامه لغري ذلك، بل إنه لتتقزز 
، ويف هذا األمر إمهال كبري لقضية املكان أو سوء تقدير "املكان نفسه أو املنظر نفسه:" فصل تال

له، ولعل ذلك راجع إىل أن األديب وهو يكتب نصه املسرحي يرتبط كثريا باخلشبة حتاصره وتراقبه 
واجلمهور فال يكتب إال ما يالئم هؤالء مجيعا،  وتضيق عليه اخلناق فإذا هو عبد هلا، وعبد للممثل،

وما يالئم ما ميلكون من قدرات وإمكانات وجتهيزات، وحىت ال يضطر املخرج إىل اإلنفاق كثريا يف 
  .الديكور، وحىت ال يتعب نفسه يف تغيريه كثريا يضطر املؤلف لالقتصار على مكان واحد

                                                 

  .245تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدق، ص لك مرتاض، حتليل اخلطاب السردي، معاجلة اـ عبد امل1
  .55ـ حمسن بن ضياف، دراسة يوسف ادريس كاتب القصة القصرة، ص 2
  .85ـ مصطفى التويت، دراسة يف روايات جنيب حمفوظ الذهنية اللص والكالب، الطريق، الشحاذ، ص 3
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ن املغلقة، كل شيء جيري داخل القصور كما نالحظ أيضا االقتصار على ما يسمى باألماك
والبيوت والصالونات، وكل شيء ينقل إليها من اخلارج، واملؤامرات واحلروب واخلصومات والنجاحات 

  .واخليبات واجلبال والغابات والسهول واهلضاب

أن  وحىت يستطيع املؤلف أن يصل بالنص األديب إىل مستوى عال من اجلودة األدبية، حري به
يتحرر من قيود اخلشبة واجلمهور واملمثلني، وأن يصب كل مقدرته الفنية واألدبية واإلبداعية يف 
االرتقاء بأسلوب النص املسرحي ولغته وفنياته، ويرتك مهمة اخلشبة والتجسيد واإلخراج ألصحاا 

  .املختصني، هلم أن يقتبسوا، وهلم أن يغريوا زيادة و إنقاصا

مسرحيات املختارة للدراسة نالحظ تدرجا بينها يف االهتمام باملكان، فإذا  ومبالحظة بسيطة لل
 دار أبي سفيان"يقتصر على مكان واحد هو فناء " الباب املفتوح"يف مسرحية  محمد واضحكان 

ال يكاد يربحه رغم أن احلوادث كلها كانت تقع خارجه، مث تنتقل إليه لرتوى فيه، فإننا جند أبا العيد "
 ثالثة فصول يقتصر على مكانني اثنني، األول رحبة الدار مفتوحة على الطبيعة، والثاين دودو وعرب

  .داخل الدار يف الفصل الثاين والثالث

كلها مغلقة، جملس القدماء، معسكر " حنبعل"يف املرتبة الثالثة جند ثالثة أماكن يف مسرحية 
  .ة عرش امللك إيروزياسامللك، يف الفصل الثالث والرابع يتكرر املكان نفسه، قاع

فإننا جند املشاهد تتعدد لتصل واحدا وثالثني مشهدا جتري يف أماكن خمتلفة " اهلارب"أما مسرحية 
، احملكمة، ويف مكان مفتوح واحد إمساعيلومتنوعة، مغلقة يف معظمها، السجن، مكتب املدير، غرفة 

  .وهو املقربة

  .زاويتني، املكان السليب، واملكان اإلجيايبوسنعرض للمكان يف النص املسرحي اجلزائري من 

  :ـ المكان السلبي 1

ونقصد به املكان اجلامد الذي ال حييل إال على املكان ذاته، وهو النوع الغالب يف كل 
  .املسرحيات، جتده يف حنبعل، والباب املفتوح، والبشري، وغريها

يتقدمه ممر ... ر أيب سفيان مبكةفناء دا"املكان التايل  محمد واضحيرسم " الباب املفتوح"يف 
، مث يتابع املؤلف عرض أشياء حتتل 1..."السقف حتمله ساريتان من جذع النخل... مسقوف

                                                 

  .7ـ حممد واضح ، الباب املفتوح، ص 1
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د، وال هدف إال وضع القارئ يف اجلود، ريش نعام، سيفان وخنجر، مقعد حجري، سج... املكان
  .سفيان جو الزمان العريب القدمي، وإظهار األة والرفاهية اليت حيياها أبو

رحبة الدار، يف املؤخرة منظر حقل "ننقل من الفصل األول املكان التايل " البشري"يف مسرحية 
الزيتون، فوق الربوة قبل غروب الشمس، إىل اليسار جدار الدار األبيض يتوسطه باب مفتوح، ومن 

، ويف ...جرة ... ، ويذكر ما يف املكان، قشرة البلوط1"جهة اليمني طريق حياذي نباتات الصبار
، مث يذكر 2"يف كل من اجلدار اليمن واأليسر طاقتان... داخل الدار" الفصل الثاين نرى املكان التايل

ما يف الدار، خوابئ للقمح والزيت، سري خشيب، كانون النار، مصباح زييت، يضاف إليها يف الفصل 
  .الثالث جلد غنم

ا، إنه مكان سليب ، وما األشياء املذكورة فيه وال يعطيك املكان شيئا يضاف إىل املسرحية وروحه
إال لوضع القارئ يف الزمان الذي يريده املؤلف، ورسم صورة للعائلة اجلزائرية آنذاك، عاداا، 

  .تقاليدها، مقتنياا

إىل زمن آخر، ورحاب أخرى، حيث القاعات الفسيحة " حنبعل"ينقلنا املكان يف مسرحية 
شة الرفيعة، واألسلحة والتماثيل خاصة متثال الصنم األكرب بعل، إضافة إىل الزرايب واألقم واملعابد و

زراب وأباريق وكؤوس، وكلها حتمل القارئ لتضعه يف جو القصور القرطاجية  مشعدانات ورياش و
املشبعة بروح احلضارة الفينيقية الشرقية والرومانية الغربية ولتعطيه صورة عن حياة البذخ اليت كان حيياها 

  .مللوك واألمراء والقادة والكهنةا

وهذا هو الدور الذي يؤديه املكان فهو ال يعدو أن يكون دليال عن زمان حمدد، وعن طبقة من 
  .الناس، فهو لذلك مكان سليب جامد، فما هو يا ترى املكان اإلجيايب

  :ـ المكان اإليجابي 2

إطار لألحداث والشخصيات،  ونقصد به املكان الذي حييل خارج املكان نفسه، فهو ليس جمرد
  .وإمنا هو عنصر حي فاعل يف هذه األحداث والشخصيات

                                                 

  .6ـ أبو العيد دودو، ص 1
  .37ـ املصدر نفسه، ص 2
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للطاهر وطار، جند احملكمة، واملقربة، وجند " اهلارب"وهذا املكان نلمسه بوضوح يف مسرحية 
الغرفة، ولكننا جند أكثر السجن، فهو املكان املهيمن يف هذه املسرحية، وهو املتقاطع أكثر من 

إال السجن، وليس السجن ) واحلدث إمساعيل(ومع احلدث كله فليس مها  إمساعيلورية الشخصية احمل
  .إال مها

ولذلك نالحظ أن املؤلف الطاهر وطار ـ يف براعة فائقة ـ يبدأ األحداث من السجن ليعيدها إليه، 
بثية احلياة تبدأ احلياة يف السجن وال تكاد خترج منه إال لتعود إليه يف شكل دائري مغلق معلنة عن ع

يعيش فيه، فهو كما يعرتف ألناه  إمساعيلوال جدواها، معربة عن الطريق املسدود الذي أصبح 
فقررت االنسحاب ألنين أدركت أنين لست مكلفا برتبية الناس، وها أنا سأنسحب بإخراج نفسي "

رف يا وأؤكد لك أن سبب انسحايب هذا ال يعزى إىل ما حدث أمس فقط، وأنت تع... من احلياة
  .1"أنا أن كل ما حييط يب منذ وجدت نفسي يف احلياة غري مرض وال مقنع

اخلروج من السجن ألنه مهربه األخري الذي يأويه من نفسه ومن واقعه، وحىت من  إمساعيلويرفض 
جبنه، لقد حاول مرتني االنتحار وفشل يف ذلك، مرة حني اتفق مع زوجته االنتحار فيقتلها وجنينها 

  .ويبقى هو
ليكن املوت على غري ... افعل يب ما تشاء... إمساعيلاقتلين أنت يا ) مرجتفة(صفية 

تسقط متخبطة يف ( يا توفيق  أينكأي؟؟ توفيق ... هـ ... آه) تدوي طلقة النار... (2..."يدي
  .3)"الدماء

  .يعجز عن قتل نفسه إمساعيلولكن 
طلقة واحدة وأسرتيح على إثرها مثل )... يصوب املسدس حنو قلبه(واآلن جاء دوري : إمساعيل

  .4"آه؟ ما بال أصبعي؟ إنه جامد؟ يا للسخرية؟ أميكن أال أموت؟... زوجيت العزيزة
إىل أين املفر ... إنك هارب من أمل إىل أمل... إنك ختشى االمل... لن تطلق النار ) ضاحكا: (أنا

  .5أيها اهلارب؟

                                                 

  .59اهلارب، ص  ـ الطاهر وطار ،1
  .100، ص  نفسه ـ املصدر2
  .110ص ، نفسه ـ املصدر3
  .110، ص  السابقـ املصدر 4
  .112ـ املصدر نفسه، 5
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  ).يسقط مغميا عليه(أيها املوت، إنين هارب من احلياة، تعال أنقذين ) مرتحنا مرجتفا: (إمساعيل

أما املرة الثانية اليت حاول فيها االنتحار فكانت داخل السجن احتجاجا على إخراجه منه، 
يف ، واجلميل 1"إنه يرفض اخلروج من السجن... أمات ملاذا حاول االنتحار فسبب ذلك بسيط جدا"

ليدخل آخر،  المن سجن إ إمساعيلهذا النص املسرحي أن كل شيء يتحول إىل سجن، فال خيرج 
  .األماكن يف نصه املسرحي مث لنحاول أن نقارن بينهما "الطاهر وطار"انظر مثال كيف يصف 

  .2ـ السجن غرفة خالية إال من سريرين حديديني قدميني عليهما أغطية رثة بالية

  .يف بيته قبل أن يدخل السجن إمساعيلانظر كيف يصف الكاتب بذكاء حاد غرفة  مث

  .3...عتيق ذو مضجع واحد وفيها أثاث خمتلف، كله قدمي رـ يف غرفة ضيقة فيها سري

  .مث كيف يصف املقربة واحملكمة بعدمها

  .4يف الزاوية إمساعيل... وصفية وتوفيق إمساعيلـ مقربة خالية إال من حفار قبور، 

  .5زاوية خالية يف احملكمة يبعث منظرها الوحشة واالكتئاب

 إمساعيلكل األماكن يف هذا النص تبعث على الوحشة واخلوف والرهبة، وكل مكان ينتقل إليه 
  .هاربا إليه من نفسه وواقعه جيده أسوأ، فكأن كل شيء حياصره ويطارده

وهكذا نالحظ احلضور اإلجيايب للمكان يف هذا النص املسرحي، فليس هو حيزا وظرفا لوقوع 
األحداث، وإمنا هو عنصر أساسي قائم بذاته يف البناء املسرحي، ودوره فعال يف التأثري على 

  .إمساعيلاألحداث والشخصيات خاصة الشخصية الرئيسية 

  

  

  
                                                 

  .35ـ املصدر نفسه، ص 1
  .7، ص  نفسهـ املصدر 2
  .37ـ املصدر نفسه ، ص 3
  .43ـ املصدر نفسه، ص 4
  .91ص  ،السابق ـ املصدر 5
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  :الزمن في المسرحية الجزائرية  /د

النقاد والدارسون بفكرة الزمن يف العمل األديب كما اهتموا بفكرة املكان أو احليز، وكنا قد اهتم 
أشرنا إىل أن اللحمة بينهما وثيقة، والوشائج ملتحمة فإذا كان املكان ال يبذر جنينه إال يف رحم 

  .1"الزمن ال جيوز له أن ينفصل عن املكان إىل إجرائيا" الزمان، فإن 

ال يبسط ضالله، وسلطانه على املكان فحسب، بل يشد إليه كل شيء داخل  والزمن األديب
العمل الفين حببال من مسد، فإن الكل حتت سطوته، وجربوته، احلدث، والشخصيات، واحلبكة، 

زمن متسلط شفاف متوجل يف أشد األشياء صالبة ومتحكم يف أبعد ... إن الزمن األديب" واحلوار، 
  .2"األمور اعتياصا

وإذا كان الزمن قدميا جمرد توقيت لألحداث، فإن النظرة إليه اليوم تغريت كل التغري، وصار أهم 
مل يكن الزمن يشكل قضية صعبة قدميا، ولكن حديثا :" "مصطفى تواتي"بكثري من ذلك، يقول 

ا أصبح مشكلة عويصة، وذلك أنه مل يكن إال توقيتا لألحداث، فأصبح عنصرا معقدا، وشريانا حقيقي
  .3"من شرايني العمل األديب

وسنعرض يف هذه الوقفة من هذا البحث لزمن اخللق، والزمن اخلارجي، فالزمن الداخلي يف 
  .النصوص املسرحية املختارة

  :ـ زمن الخلق 1

ونقصد بزمن اخللق، الزمن الذي أخرج فيه املبدع عمله إىل النور، وال شك أن معرفة هذا الزمن 
  .ا العمل يف سياقه التارخيي واالجتماعيضرورية جدا لتنزيل هذ

إن األديب الذي يكتب عمال يف زمن احلرب، ليس كأن يكتبه يف زمن السلم، أو يكتبه يف زمن 
االنتصار، ليس كأن يكتب يف زمن االزام، وأثر مرحلة الشباب والفتوة يف النص األديب خيتلف دون 

لظرف الليلي ليختلف عن النهاري، والشتوي عن شك عن أثر مرحلة الكهولة أو الشيخوخة، بل إن ا
  .الصيفي وما إىل ذلك

                                                 

  .228لك مرتاض، القصة اجلزائرية املعاصرة، ص اـ عبد امل1
  .288، ص  نفسهـ املرجع 2
  .107ـ مصطفى توايت، دراسة يف روايات جنيب حمفوظ الذهنية، ص 3
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إىل توكيد أثر الزمان حىت على عامل احلكايات اخليالية الغربية عن التجربة  "جولدمان"ويذهب 
احلياتية كعامل حكايات اجلن، هذه العوامل اخليالية متاثل جتربة جمموعة معينة أو على األقل ترتبط ا 

  .1لولبشكل ذي مد

األدبية اجلزائرية ـ وأخص هنا املسرح أا تفتقر افتقارا يكاد يكون كليا  األعمالواملالحظ يف أكثر 
إىل ذلك، مما يرمي الكاتب يف صحراء اإلهالة، خيبط تارة خبط عشواء، وتارة يضنيه البحث، ويشق 

  .املؤونةعليه التنقيب، وال يكاد يصل إىل معلومة إال وقد استنفد اجلهد والوقت و 

وكان حريا باألدباء أن يكفوا الباحثني مشقة ذلك، ويوفروا عليهم اجلهد والوقت واملؤونة، وما 
يضر األديب إذا أشار إىل زمن اخللق سنة وشهرا ويوما وساعة من ليل أو ار، بل وكل املالبسات 

طريق الباحث  الزمانية اليت صاحبت العمل األديب، فتكون كحجر الصوى، تقف دليال مرشدا يف
  .وتأخذ بيده على الدرب القومي

ولو كان عندنا حتديد الشهر واليوم لنظرنا أي األشهر وأي األيام والليايل أصيد لألدباء يف كتابة 
  .أعماهلم املسرحية، وما هي دوافع وآثار ذلك كله

نصه حني يسجل يف آخر  "للطاهر وطار" " اهلارب"نالحظ أن زمن اخللق مضبوطة يف مسرحية 
فإذا أردنا أن نستنفر النص املسرحي بربطه ذا التاريخ استطعنا أن نكتشف أشياء  ) م1961(سنة 
  .كثرية

إنه بكل بساطة سنة الصراع الرهيب بني أجنحة الثورة التحريرية وبني رباا، كل يعمل على أن 
  .يدفع بالسفينة إىل شاطئ يراه أنسب وأليق لنجاا وجناحها

ك أا ترصد قلق املناضل الشيوعي الذي يتجسد يف املسرحية يف شخصية توفيق واملسرحية ال ش
املنحل الذي يبدد تركة والده، ويلعن  إمساعيل" إمساعيلالذي يعمل جاهدا منذ البداية على أن يهزم 

  .3"الربجوازي احلقري الذي ال يهمه سوى اللذة والراحة إمساعيل"، 2"احلياة، ويقرأ كتب سارتر

                                                 

  .107ـ املرجع السابق، ص 1
  .44ـ الطاهر وطار، اهلارب، ص 2
  .49ـ املصدر نفسه، ص 3
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لقد :" نراه يف آخر املسرحية حني حياصر هو ومجع من الرفاق العمالء يصيح مبأل فيه ولذلك
قودوا اخلونة الثالثة إىل الساحة وردوا هذا الشقي إىل الزنزانة حىت نفتح ... سبقناكم أيها اخلونة

ورة حتيا الث:" ، أو حني يصيح توفيق يف ختام املسرحية متاما1"مدارس إصالح األخالق الربجوازية
تغريت معامل ... تغريت معامل الطريق... صديقي تغريت معامل الطريق إمساعيل... االشرتاكية

  .2..."الطريق

مباشرة إىل  ديهاخيلق مسرحيته بعد احلرب العاملية الثانية بسنوات قليلة ويه "أحمد توفيق المدني"
وهو بذلك يعطي لألحداث  ،3الشباب املغريب حامل راية الكفاح يف سبيل حرية األمة وشرف الوطن

  .روحا جديدة جتعلها تعايش األحداث وتؤثر فيها" حنبعل"التارخيية اليت جيسدها يف مسرحية 

فإذا أردنا أن نسقط املسرحية على الوقائع اليت خلقت فيها فإننا نالحظ التطابق التام، من ذلك 
املخلصني من أبناء هذا الوطن، مثال اإلشارة إىل التناحر السياسي والقلق الذي صار يعرتي 

لالختالف الشديد بني قادة األحزاب السياسية وفصائلها، ويتهمهم مباشرة باخليانة واألنانية، 
تضحون مبصاحل الوطن إرضاء ...إنكم أعداء الداخل" وتغليب املصلحة الذاتية على املصلحة الوطنية

، ونبذ اخلالفات واالنقسامات، ألن ذلك توحيد الصفوف ، مث يدعو إىل4"ملا تأصل فيكم من أنانية
وا الصفوف تنوحدوا األمة وم" هو الدرب الوحيد الذي نصل من خالله إىل خالص األمة والوطن 

، باثا من خالل ذلك روح املقاومة 5"واشحذوا العزائم واعتقدوا أن ساعة اخلالص آتية ال ريب فيها
وال خلود إال لألمم ااهدة املكافحة من أجل نه ال عظمة أوالنضال يف نفوس الشاب، مؤكدا هلم 

إال ملن عاش جماهدا يف سبيل احلرية، ومات ... ال عظمة وال جمد:" حتقيق حريتها وعزا وكرامتها
  .6"شهيدا يف سبيل الوطن

فإننا نالحظ زمن خلقهما يبعد كثريا عن الزمن " الباب املفتوح"و " البشري"أما يف مسرحييت 
يف حني يشري يف ) م1970(يشري الكاتب إىل أنه حرب مسرحيته سنة  األوىلففي اخلارجي هلما، 

                                                 

  .44ـ املصدر نفسه، ص 1
  .49ص  ،نفسهـ املصدر 2
  .9ـ أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص 3
  .14، ص  السابقـ املصدر 4
  .40ـ املصدر نفسه، ص 5
  .81نفسه ، ص  ـ املصدر6
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يف إحدى القرى اجلزائرية، ومعىن ذلك أن )  م1954(بداية املسرحية أن حوادثها وقعت سنة 
األديب قد عاد بذاكرته أربع عشرة سنة، ولسنا ندري ما هو اجلو الذي أحاطه فدفعه إىل خلق هذا 

ديب بقومه وتارخيهم وثورم العظيمة من عالقات التقدير والفخر واالعتزاز اليت النص ما يربط األ
  .تثرينا بقوة، وتدفعنا إىل الوقف عندها والتمعن فيها وصياغتها صياغة جديدة

  :ـ الزمن الخارجي 2

وهو الزمن الواقع عند طريف الرواية املسرحية، أو غريها، أي البداية والنهاية، وبالتايل فهو موضوعي 
مرتبط بالزمن التارخيي، وما فيه من موضوعات اجتماعية، إنه مبعىن أدق التوقيت القياسي لألحداث 

  .1اليت جتري يف اآلن، ولذلك فإا تروى عادة بصيغة احلاضر

بعد معركة جاما أو زاما، وهي املعركة اليت ازم فيها القائد " حنبعل"ية تبدأ أحداث مسرح
، مث جتري األحداث يف جو من القلق والضجر )م202(القرطاجي الفينيقي األصل واليت وقعت سنة 

  .وتشتت الصفوف بني من يدعو لالستسالم إىل روما، وداع إىل املقاومة حىت النصر أو االستشهاد

 اهلجرة إىل سورية حيث حل يف بالط انطيوخس الكبري السلوقي سنة ويضطر حنبعل إىل
  ).م183(، إىل أن انتحر بالسم سنة )م196(

وكنا حنبذ لو أن الكاتب قد ركز أوال على انتصارات حنبعل العظيمة اليت اجتاز من خالهلا جبال 
ل بأرض املغرب إىل روما نفسها، غري أن الكاتب اكتفى فقط بالتدهور الكبري الذي ح األلب

  .وشعبه، وبروح املقاومة دون هوادة وال خنوع

وليس انتحار حنبعل يف حقيقته جنب وال ازام ألنه كان بإمكانه أن يستسلم فيعيش يف كنف 
األعداء، لكنه آثر املوت متجرعا السم منتصرا على أعدائه الذين متنوا أن يقع بني أيديهم حيا ليشفوا 

يا بني أيدي الرومان، أو أوصدوا دوين األبواب وسدوا املنافذ فخالصي لن أقع ح" منه غليلهم، 
، لقد كنت منذ أربعني سنة أتوقع مثل هذه الساعة الرهيبة، )يشري إىل خامته الفضي يف أصبعه(هاهنا 

  .2"وأحضرت هلا ما يلزمها من عالج

                                                 

  .109ـ مصطفى توايت، دراسة يف روايات جنيب حمفوظ، ص 1
  .77ـ أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص 2
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كع أمامه معظمته ولذلك ال جتد امللكة كلمة تقوهلا أمام عبقرية حنبعل وشجاعته سوى أن تر 
  .1"أما حنن فعلينا لعنة األجيال، وأما أنت أيها البطل فلك اخللود:" ممجدة

يقصر الزمن أكثر من املسرحية السابقة،  "لمحمد واضح" الباب املفتوح"يف املسرحية الثانية 
ن ويضيق فال يتجاوز اليوم الواحد، يبدأ من عفو الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن أيب سفيا

ابسطي الفراش يف الفناء مبا اتسع وهيئي الطعام، ... ابشري يا هند"وتشريفه بأن جعل بيته مأمنا 
طعاما كثريا واملئي القرب والدالء، وكل آنية، اليوم نأوي ونطعم ونسقي، من دخل دار أيب سفيان 

  .2"فهو آمن

صلى اهللا عليه وسلم ـ  ويشتد الصراع بني هند وزوجها أيب سفيان، يقودها هو إىل بيعة حممد ـ
واالنضواء حتت لواءه، وتزور هي عن أمور ختالف قناعاا وعقيدا، إىل أن تنتهي املسرحية ببلوغ نبأ 

  .3"اذهبوا فأنتم الطلقاء: قال"العفو عن كل الناس 

ويضيف الكاتب ملحقا ملسرحيته ال ميد فيه الزمن إال بقدر بسيط حيث يستطيع أن يستخلص 
، وهو بكلمته ولدي 4"سأهبه إىل ولدي معاوية"خلنجر من هند ليهبه إىل ابنه معاوية أبو سفيان ا

دون ولدينا كأمنا يلحقه إىل نفسه، يورثه دهاءه وحنكته، ويدفع عنه اندفاعية هند وصراحتها وصدقها 
  .يف الكفر واإلميان

، وال تعطي للزمن تقنية جديدة تعتمد على الزمن الداخلي "للطاهر وطار"" اهلارب"يف مسرحية 
على وشك اإلفراج عنه، يف حني  وإمساعيلاخلارجي إال حظا بسيطا، حيث تبدأ املسرحية يف السجن 

... تصوركم هو مهول هذا االنقالب"سيبقى الصادق هناك يعاين من أمل الوحدة وقسوة الفراق 
تصور ... يا رفيقي أن ما تبقى من العمر سيمر على هذه الوترية تصور... إمساعيلكنت صداي يا 

  .5"أنين منذ اليوم سأغدو بال صدى

                                                 

  .70ـ املصدر نفسه، ص 1
  .10املفتوح، ص  ـ حممد واضح، الباب2
  .54ـ املصدر نفسه، ص 3
  .58ـ املصدر نفسه، ص 4
  .8ـ الطاهر وطار، اهلارب، ص 5



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

216 

إنين ال أريد اخلروج من هنا لسبب واحد :" اخلروج من سجنه ألنه على حد تعبريه إمساعيلويرفض 
  .1"هو أنين لست على استعداد ملمارسة احلياة من جديد

صته الغريبة اليت دفعته إىل رفض احلرية، وتفضيل قير ليسمع منه إىل مكتب املد إمساعيلوينتقل 
ال يعرتف بأن له قصة، وإمنا هي جمرد هروب ال غري، يبدأ يف حكاية  إمساعيلالسجن، ورغم أن 

  .قصته مستحضرا املاضي فيما يقرب من مثانني صفحة

نهار، غري أن الرفاق وعلى اهلارب امل إمساعيلوحياول مدير السجن وابنته راضية إعادة األمل إىل 
قودوا اخلونة :" رأسهم توفيق يباغتوم ويسوقوم إىل الساحة ألم عمالء أمريكا، وجيب أن يعاقبوا

  .2"الثالثة إىل الساحة، وردوا هذا الشقي إىل الزنزانة حىت نفتح مدارس إلصالح أخالق الربجوازية

نزل فيه حمكوما عليه مدى احلياة، يدخل ويدخل الصادق الذي التقى بإمساعيل يف السجن وقد 
يسقط ... (لقد تغريت معامل الطريق... صديقي إمساعيل... حتيا الثورة االشرتاكية:" وهو يهتف

تغريت معامل ... تغريت معامل الطريق) مغميا عليه وخيرج الثوار الثالثة ويظل الصادق يهتف إمساعيل
  .3..."الطريق

اجلهد يف بداية املسرحية حني يشري إىل أن حوادثها وقعت صيف علينا  ريوف "أبو العيد دودو"
م ومعىن ذلك أا وقعت قبل ثورة أول نوفمرب بأشهر قليلة، واملتصفح هلذا النص املسرحي  1954

يالحظ الدور الفعال الذي قام به الشباب املثقف واملتمثل يف املسرحية يف شخصييت البشري وابنة 
  .هد على توعية سكان القرىالعم، حيث راحا يعمالن جب

كنت خائفة يا أخي، لقد حتدث إىل الناس يف بطحاء اجلامع وذكر أشياء مل يسمع ا ـ : البنت
  ).يقصد القرية( فيما يقولونه ـ أحد من قبل هذا الدوار 

  .هذا صحيح: األم

                                                 

  .70ـ املصدر السابق، ص 1
  .127، ص السابقـ املصدر 2
  .127ـ املصدر نفسه، ص 3
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كان كل رجل ينصت له ويتمىن لو كان له ابن مثله، وملا انتهى من كالمه بقي الناس يف : البنت
  .1أماكنهم صامتني، منهم من يفكر حزينا، ومنهم من ميسح دموعه

ومتتد حوادث املسرحية يف ظرف أيام، تنتهي زمية سيدي الطالب وبظهور الوعي عند األم ومن 
لعقبة جبهلهم وأميتهم وخرافام ألمام ثورة الشعب، وكأن الكاتب يشري حييط ا ممن كانوا يشكلون ا

  .إىل أن الثورة املسلحة قد سبقتها ثورة فكرية أعدت هلا وهيأت اجلو الندالعها

وإن كنا نالحظ تذبذبا يف شخصية األم فهي مرات ساذجة تؤمن باخلرافات والدجل، وترمتي 
  .قمة الوعي والفطنة ال تتكلم إال بالرموز حتت قدمي سيدي الطالب، ومرات نراها يف

هذا عمر ال يسمح ) سنة 17(، وعمر ابنة العم )سنة 20(كما ميكن أن نالحظ أن عمر البشري 
  .لصاحبه أن يكون على قدر كبري من الثقافة، عكس ما الحظناه يف النص املسرحي

  :وميكن عرض الزمن املسرحي يف الشكل التايل

  :ـ مسرحية حنبعل

  .انتحار حنبعل)            زاما(بعد معركة جاما 

  :ـ مسرحية الباب املفتوح

  .حماصرة مكة              فتح مكة والعفو الشامل

  :ـ مسرحية اهلارب

  .حماولة اإلفراج عن امساعيل          اإلمساك باخلونة

  :ـ مسرحية البشري

  .متارض البشري        ازام املشعوذ وانتصار البشري

  

  

  

                                                 

  .8ـ أبو العيد دودو، البشري، ص 1
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  :ـ الزمن الداخلي 3

وهو الزمن املرتبط بالشخصية احملورية، وإذا كان الزمن املوضوعي اخلارجي هو زمن احلاضر، فإن 
الزمن الداخلي هو زمن املاضي املستحضر بواسطة الذاكرة والومضة الورائية، وهو أيضا زمن املستقبل 

  .1املعيش يف احللم بنوعيه، حلم النوم وحلم اليقظة

و عمل أديب إطالقا من زمن ماض مستحضر، ومن زمن مستقبلي يعاضدان الزمن احلاضر، وال خيل
وإذا كانت هذه األزمنة املاضي واحلاضر واملستقبل تأيت منفصلة أحيانا فإا كثريا ما تأيت متداخلة 
 يصعب الفصل بينها، واملتتبع داخل هذه النصوص يالحظ أا تتنوع وتتعدد حىت يف الزمن الواحد،
فاملاضي مثال هناك ماض مل حيدث داخل النص، وإمنا يستحضر فقط بواسطة الذاكرة، وهناك ماض  

  .كان يف مرحلة من مراحل النص املسرحي حاضرا أو حىت مستقبال وبتطور األحداث يغدو ماضيا

كما أن هناك مستقبال ال يستحضر إال عن طريق احللم، حلم اليقظة أو النوم، يف حني أن 
  .بتطور حوادث املسرية يغدو حاضرا ورمبا ماضيا أيضا املستقبل

هذا نوع أول الزمان املاضي واملستقبل، وهناك زمن آخر منهما وهو ما سنعرض له يف هذه 
  .العجالة

املالحظة اليت تلفت انتباهنا حني نتأمل الزمن املاضي املستحضر بالذاكرة دون أن حيدث داخل 
فهو مل يظهر إال مرة واحدة حني يقول " حنبعل" النص املسرحي، هي انه ينعدم أو يكاد يف مسرحية

ن فيها من آه مازيغ لوال تلك املعركة احلامسة وراء حصون قرطاجنة، وما رأى الروما:" حنبعل ملازيغ
  .2"حلطمنا الرومان شر حمطم، وألصبحت قرطاجنة أثرا بعد عني... بطولة قومنا من كنعانني وبربر

وهو ماض يهدف من ورائه إىل استحضار صمود الشعب يف وجه الرومان احملتلني ليعطي لنفسه 
  .وجلنوده دفعا جديدا من أجل حتقيق املستقبل

ملسرحي وحضور الزمن املستقبل بكثافة له ما يربره حىت ولو هذا االختفاء للزمن املاضي يف النص ا
مل يشعر به الكاتب ألن البطل احلقيقي ال يعيش على اجرتار املاضي بقدر ما ينظر إىل املستقبل، 
وألن الكاتب نفسه مل يكن يريد من سرد حياة حنبعل يف نص مسرحي حياة حنبعل ذاا، بقدر ما  

                                                 

  .105ـ مصطفى توايت، دراسة يف روايات جنيب حمفوظ الذهنية، ص 1
  .31أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص  - 2



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

219 

الشعب اجلزائري آنذاك كي ينهض ضة رجل واحد، متحاشيا ما   كان يريد إسقاط ذلك على واقع
  .كان من فرقة ودسائس وخيانات لتحرير وطنه وختليصه من براثن استعمار ال يرحم

ورغم أن للماضي حصة األسد، فإن الكاتب خيفي ذلك  للطاهر وطار" اهلارب" يف مسرحية
رى إال احلاضر، والبطل الرئيس يرفض أن بذكاء كبري، حىت إنك حني تقرأ هذا النص املسرحي ال ت

يكون له ماض مثلما يرفض أن يكون له مستقبل، امسعه وهو يرد على من طلب منه يروي له 
 مل أفعل شيئا يستحق أن يكون قصة، ال شيء الشيء دعينومن قال لك أن يل قصة؟ ال، :" قصته

  .2"قررت اهلروبليست هناك أية قصة يا سيدي كل ما هنالك أنين " ،1"هناك يذكر

وقد أى عقوبته يف السجن ألنه  -عرب ثالثني صفحة -فالكاتب يظهر بطل املسرحية إمساعيل
قاتل زوجته صفية، غري أنه يرفض أن خيرج مما يدفع مبدير السجن وابنته راضية وصديقها إىل أن 

واالهتمام، وحتت  يطلبوا منه أن يقص عليهم قصته اليت يراها إمساعيل غري مهمة، ال تستحق الذكر
لى ما قبل عيغمض عينيه فيعود به اخليال " إحلاح السائلني يذعن إمساعيل، ويبدأ يف سرد قصته

  .3"العشرين سنة، ويصغي إليه املدير وابنته راضية باهتمام بالغ

من سبعني صفحة، ليسرد علينا قصته يف مناظر  أكثرويعود بنا الكاتب إىل ماضي إمساعيل عرب 
ارع فيه كل من إمساعيل، صفية، توفيق، وآخرون، يف املقربة واحملكمة والبيت، ويف أماكن وفصول يتص

أخرى، وتنتهي القصة بقتل إمساعيل لزوجته صفية، وحياول أن يقتل هو نفسه ليتخلص من احلياة، 
أيها املوت؟؟ إنين هارب إليك من احلياة؟ "لكنه جين وال جيرؤ، ويسقط مغشيا عليه، وهو يصبح 

  .4"ال فأنقذينتع

وعيه جيد نفسه بني من كان يقص عليهم قصته، لتتواصل خيوط القصة عرب أربع  إىلوحني يعود 
عشرة صفحة، وتنتهي بانتصار توفيق ورفاقه على اخلونة والعمالء، مبعىن أن القصة تبدأ وهي تقارب 

لنقطة اليت كانت عندها بدايتها على شكل ماض يتذكر حىت إذا ما انتهت إىل ا إىلايتها، مث تعود 
  .انطلقت مواصلة سريها إىل نقطة ايتها

                                                 

  .19الطاهر وطار، اهلارب، ص  - 1
  .34املصدر نفسه، ص   - 2
  .36، ص نفسهاملصدر  - 3
  .112، ص نفسه املصدر - 4
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عند هند وأيب سفيان أيضا " الباب املفتوح" غري أن هذا املاضي جنده حاضرا بقوة يف مسرحية 
بشكل أقل، ومها بطالن رئيسيان، والسر يف ذلك أن حاضرمها، وكذا مستقبلهما يرتبط ارتباطا وثيقا 

  .ذا املاضي

الوقوف جبانبه لتحقيق احلاضر مثلما كانت جبواره يف  إىل  ى أبا سفيان يدعو زوجتهولذلك نر 
هند زوجيت لقد كنت دائما حليفيت األمنية يف السراء والضراء، لقد أمضيت حياتك :" الزمن املاضي

ن ، فعليك اليوم أ)املاضي( يف حماربة حممد، وكنت رفيقيت يوم النصر ويوم اهلزمية ممجدة أو حمرضة 
  .1)"احلاضر( تكوين كما كنت دائما العضد القومي والسند املكني 

وترفض هند أن تسري على درب زوجه، وأن جتعل حاضرها ومستقبلها مرتبطان مباضيها حني  
لن يعفو عن هند اليت "... كانت حتارب حممدا، أو حترض عليه، أو حني جترأت وأكلت كبد محزة 

حاربته منذ بداية دعوته، هند اليت أهانته وأهانت أصحابه، هند اليت حرضت أبا سفيان وعلياء قريش 
عليه العرب فحاربوه، هند  مجعتبوه وضربوه وشردوه وأجاعوه وعذبوا أتباعه األولني، هند اليت فس

  .2"اليت يوم أحد مزقت جثة عمه محزة ومضغت كبده

وال تذكر هند هذا املاضي ألنه خيفيها من حاضرها ومستقبلها، بل تذكره أحيانا بفخر واعتزاز 
يوم ثأرت :" يت ما إن حاصرها املسلمون حىت استسلمتمتحدية بكربيائها وخنوا قريشا كلها ال

بيدي من قاتله محزة، يوم متكنت من فريسة محزة وسط املعمعة، وقطعت ذا اخلنجر، وقطعت، 
  .3" وقطعت، وأخرجت الكبد وأكلت

الوضعية احلرجة اليت متر ا هند  عنمقابل ذلك نالحظ انعدام املستقبل متاما من هذه املسرحية، 
وأبو سفيان جعلتهما ال يفكران إال يف احلاضر واملاضي، يربطاما معا ربطا شديدا، وكلما اطل 
عليهما املاضي بوجهه البشع املتوحش ألزمهما باللحظة احلاضرة، ومنعهما من أن ميد غلى املستقبل 

  .طرفا

اعيل الذي ال يعترب أن له ماضيا يستحق أن يذكر ال فإمس" اهلارب" األمر نفسه جنده يف مسرحية
أال ليته " يفكر يف املستقبل حىت ولو كان قريبا، حىت ولو كان سعيدا مفرحا، بل إنه ليعلنها مبلء فيه

                                                 

  .15حممد واضح، الباب املفتوح، ص  - 1
  .18، ص  نفسه املصدر - 2
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سأقاوم بكل ما أوتيت من إرادة وطاقة حدوث ... إنه ملهول بالنسبة يل أنا كذلك" ، 1"لن حيدث
، أجل إنه يرفض املستقبل مهما كان شكله ولونه وطعمه، إنه إنسان 2"إنين أرفضه... هذا االنقالب

  .3"بال بداية، بال اية، مأساة كارثة" هارب، هارب من كل شيء

وهكذا جنح الكاتب جناحا كبريا جرد بطله من كل أبعاده حىت الزمانية إمعانا يف وصف ضياعه 
رة متذبذبة، يتمىن أن تنتهي بسرعة، وأما غري وفشله، فليس له إال اللحظة اآلنية اليت يعيشها عيشة م

  .ذلك فهو منقطع األسباب عن املاضي واملستقبل معا

حني يفتح له الكاتب كل نوافذ املستقبل فكأنه ال " حنبعل" وعكس ذلك متاما نراه يف مسرحية 
، العزاء من ميلك زمانا غريه، وما احلاضر الذي حيياه إىل حمطة ينظر منها إىل هذا املستقبل املشرق

فإذا ما خابت آمالنا :" ضياع املاضي واحلاضر معا، العزاء من كل النكبات اليت حلقت بالبطل ويقومه
اليوم فستتحقق آمالنا ال حمالة غدا، وحدوا األمة ومتنوا الصفوف، واشحذوا العزائم، واعتقدوا أن 

  .4"ساعة اخلالص آتية ال ريب فيها

االحتضار على شفا حفرة من القرب يؤكد أن املقاومة وحىت حني يكون حنبعل يف حلظات 
آه الساعة يا رفقاء جهادي، :" ستستمر يف غريه من أبناء األمة، وأن مستقبل روما سيكون وخيما

إمنا الويل هلا يف الغد القريب، ستسقى روما ) احلاضر( اليوم اسيغيب عنكم حنبعل فليسرتح بال روم
  .5)"املستقبل( ن مصرع الظاملني لوخيم من الكأس اليت جرعتها األمم، وإ

وفعال جترعت روما طعم العلقم حني طردا سيوف العرب املسلمني جتر أذيال اخليبة لرتفرف راية 
) م1954(العروبة واإلسالم على هذه األوطان العظيمة، وجترعته ثانية على يد أبطال ثورة نوفمرب 

  .حني تكسرت أحالمها وخرجت خائبة

راع قائما وسيستمر أحفاد حنبعل يف إحلاق اهلزائم بالرومان ما دامت عزة حنبعل وسيبقى الص 
  .وكربياؤه تسري يف شرايينهم

                                                 

  .7، ص السابقاملصدر  - 1
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  :الشيئية عوالمها ووظائفها في المسرحية الجزائرية /هـ

وهو يف العمل األديب ما  ،1الشيء يف معاجم اللغة هو املوجود، هو كل ما يتصور وخيرب عنه
  .يظرف يف الزمان واملكان من غري الشخصية

ومل تعد هذه األشياء تعرض يف العمل األديب ديكورا ميتا ال معىن له، بل صار هلا دور إجيايب مهم  
  .يف خدمة البناء الفين

دها ليست جمرد وجود منفصل عنا، بل تستمد أمهية وجو " أالن روب"إن األشياء على حد تعبري 
  .2"من وظيفتها بالنسبة إلينا، فاإلنسان ينعكس يف األشياء، واألشياء تنعكس يف اإلنسان

إىل أبعد من ذلك حني يرى األشياء تطغى على عاملنا طغيانا يتحول معه  أالن روببل ويذهب 
  .3جمرد شيء وهو ما يعرف باملدرسة الشيئية... اإلنسان نفسه إىل شيء

منر مرورا سريعا على األشياء يف العمل األديب غري أني به أتنا  هي لذلك أننا مل نعديوبد
باحلدث والشخصية واحلوار، بل صارت لزاما علينا أن نقف طويال أمام كل شيء يعرتضنا لنسأل 
أنفسنا ما هو الدم يضخه هذا الشيء يف العمل اإلبداعي؟ وماذا يضيف؟ وما هو الدور الذي 

يقف خلفه؟ ما معىن اجلدار واحلجرة واجلبل واخلنجر والكتاب واخلمر؟ ما يؤديه؟ وما هو الرمز الذي 
ومل تقع بصورة جمانية،  عبث،معىن هذا اللون وذاك؟ وملاذا هذا الشكل دون غريه؟ إا أشياء مل توجد 

بل هلا دالالا وإحياءاا، أدركها الكاتب بشعوره أم غاب عنه األمر وأدركه ال شعوره، ويف كلتا 
  .التني وجب على الناقد الذكي احلصيف أن يدرك ذلك ويتذوقهاحل

من األشياء الظاهرة يف املسرحيات املدروسة السيف، وهو وإن ظهر أحيانا ظهورا عاديا فإنه ظهر 
إذ حني حيمل " يوغرطة" يف أحايني كثرية رامزا إىل أشياء خمتلفة، جند ذلك مثال يف آخر مسرحية

دفع خارجا تاركا سيفه خلفه يدخل بعده غالم ممزق الثياب ليحمل هذا زوجته املسمومة وين يوغرطة
االستسالم و االزام السيف دليل  يوغرطةالسيف فدل السيف على القوة وروح املقاومة، وترك 

املقاومة، ولكن الغالم املمزق الثياب الذي حيمل من بعده السيف إشارة من الكاتب إىل أن  وإيقاف
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 "فإا ستستمر مع رجال آخرين يأتون بعده، وعلى رأسهم "يوغرطة"مع  املقاومة، وإن توقفت
  ."تاكفريناس

ويدخل  سيالو غودة وبوكوسحامال جثة زوجته واجلنود حوله، وخيرج وراءهم  يوغرطةخيرج " 
  :ينظر فيه خبشوع فيلتفت سيال ويسأله يوغرطةغالم ممزق الثياب فيهب على سيف 

  من أنت ياغالم؟: سيال

  .1"؟تاكفريناس) والسيف بيده يقوم بتأن ويستوي قائما فينظر إىل سيال مليا مث يقول: ( الغالم

أشياء كثرية خاصة عند وصف القصور وقاعات االجتماعات اليت تكتظ  "حنبعل" يف مسرحية 
ة، بالتحف والزرايب واألقمشة الرفيعة واألسلحة والتماثيل واآلهلة، نرى السيف حاضرا رمزا للقوة واملناع

يف الدفاع عن مقدسام، ويستعمله حنبعل نفسه مشريا به إىل عزته وكربيائه،   حنبعليستعمله جنود 
:" طاجي العظيم إال سيفه فإنه يبقى دائما قويا فاتكاقر البطل ال حنبعلكل شيء، قد يضعف عند 

يل حرية لقد أصبحت شيخا يا مواليت لكن سيفي ال يزال بتارا، ودم مهجىت ال يزال حارا يف سب
  .2"الشعوب

، يكاد يغلب "الباب املفتوح" اخلنجر وهو صنو السيف يكاد يغلب على كل شيء يف مسرحية 
على الشخصيات نفسها فيتحول إىل بطل املسرحية األعظم، مما جعلين أفضل يف كثري األحيان 

نه قد يرمز أيضا واخلنجر قد يكون رمزا للغدر واخلديعة والنفاق، ولك"جرباخلن"تسمية هذه املسرحية 
إىل استمرار الصراع والقتال بني املتناحرين، وقد يكون كل ذلك إذ يركز الكاتب عليه مع بداية 

ويف الوسط سفيان متقاطعان وبينهما " ... "املسرحية مباشرة حني تظهر هند بنت عتبة تعلق خنجرا
  .4"هند واقفة تنهي من تعليق اخلنجر 3...خنجر ضخم المع

يف معركة أحد طبعا دفاعا عن عقيدا   -رضي اهللا عنه -ستعملته يف الفتك حبمزةهذا اخلنجر ا
اليت تؤمن به، وانتقاما من قاتل ذويها، وبقيت حتتفظ به ليذكرها دائما مبا فعلت، وما إن حتس 

وتا هللا لن تلفت من يدي، ذاك اخلنجر " بإسالم زوجها أيب سفيان حىت تستعمل نفس اخلنجر لتقتله
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قرتب من صدرك وأخطأك أنت تعرف أنه اخلنجر الذي فرق أحشاء محزة واستل كبده، هل الذي ا
تذكر؟ أنظر إليه إنه ال يزال يلمع وال يزال حادا كما كان يفري الضلوع ويتغلغل إىل أوتار القلوب 

 . 1"بعبث ا

ا بل وما زال مستعدا ليفتك بكل من تسول له نفسه االعتداء على هند أو علة معتقدا
، إىل حد 2"أال ليت خنجري بقي بكرا حىت يفتك بأمعاء آخر، بأمعاء غري أمعاء محزة:" ومقدساا

اآلن اخلنجر رمز للقوة واملتعة والدفاع عن الذات ورفض اآلخر، ولكن األمور تنقلب إذ ما إن تسلم 
 بيتها ألنه يذكرها هند حىت يصري اخلنجر عندها كابوسا رهيبا خميفا ال تقدر أن تراه وال أن متلكه يف

، ولذلك تدعو زوجها 3..."ال أقدر أن أرى هذا اخلنجر إنه فضيع إنه مريع إنه يقطر دما:" بفعلتها
خذه واذهب به بعيدا :" أن خيلصها من هذا الكابوس برميه يف مكان سحيق ال يعود منه إىل الوجود

  .4"وألقه يف بئر سحيقة

مدلوال آخر، ولذلك حان وقت تقديس هذا اخلنجر، لكن أبا سفيان يعطي اخلنجر بعدا آخر و 
وتعظيمه أين يبدأ الصراع بني بين هاشم وبين أمية، وهو وحده القادر على مواصلة املسرية على نفس 

  .الدرب، لذلك آثر أبو سفيان االحتفاظ باخلنجر رغم إصرار هند على التخلص منه

  .دعيين أفعل به ما أشاء: أبو سفيان

  ماذا؟ )مفاجأة: ( هند

  ؟5ما أقساك يا حنظلة: أبو سفيان

  وملاذا يصر أبو سفيان على االحتفاظ به إىل هذه الدرجة رغم إسالمه؟

عنه، ورغم أن اخلنجر ميثل وصمة عار، ولطخة  –صلى اهللا عليه وسلم  –ورغم عفو الرسول 
يهديه إىل ابنه معاوية  سوداء يف العالقة بينه وبني الرسول، احلقيقة أن أبا سفيان أراد بكل بساطة أ ن

  .الذي سبقه إىل اإلسالم، ومهد للعفو عن أمه وأبيه
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  .1دعيين يا هند أهده إىل ولدنا معاوية: أبو سفيان

فصار اخلنجر هو الصراع الذي نشب بني بين هاشم وبين أمية، وأبو سفيان حني سلم اخلنجر إىل 
و ال يصلح هلذه املهمة، وبالفعل محل معاوية ابنه فإمنا سلم له محل هذا الصراع ورايته بعد أن صار ه

رضي  –، األمانة بصدق، واسرتد جمد األمويني بعد زمن اخلليفة الثالث عثمان -رضي اهللا عنه  –
ورد زعامة املسلمني إىل قومه وعشريته، وهذا الذي أراده الكاتب ورمز إليه، وليس   -اهللا تعاىل عنه

البداية والنهاية تكامل وتوافق وانسجام، فبني البشرى  وبني: ""شايف عكاشة"كما قال الدكتور 
حبلول األمن بدار الظلم، وانتقال اخلنجر من يد طاغية إىل يد آمنة يكون الدخول من الباب املفتوح 

  .2"إىل أيب سفيان

هناك قفز زمين، فبدل استخدام السيف أو اخلنجر، نرى استعمال املسدس " اهلارب"يف مسرحية 
، الشخص إمساعيلإىل خملص حقيقي من العذاب النفسي الرهيب الذي يعانيه الذي سيتحول 

املشتت املريض اهلارب من واقعه، ومن نفسه، ومن كل شيء، ويتحول املسدس عنده إىل بلسم يعاجل 
ما أقوله لك هو أنين ال أرى مانعا يف أن أمسك مسدسا بيدي أصوبه حنو "به جراحاته النفسية، 

  .3"تقبل حلظات قالئل من األمل املريحقليب، مث أضغط وأس

هكذا يقول إمساعيل معرتفا بقيمة املسدس يف ختليصه من األمل، وكذلك ضمريه احلي الذي 
باسم "يف مسرحيته  "الطاهر وطار"يستيقظ من حني آلخر ليواجه إمساعيل والذي عرب عنه الكاتب 

ا مسدسك مع أخطائك تريد التخلص وجتد نفسك أمام املرآة مشهر "... حني يؤكد له قائال  "أنا
  .4"منها

ملواجهة  إلمساعيلالوحيد  احللإذ هي " اهلارب"مر من األشياء البارزة واملؤثرة، يف مسرحية اخل
وهو ال يهرب ا من واقعه اخلارجي املادي . 5"ألن اخلمرة تعدم الشعور باألمل"واقعه ونفسه دون أمل 

ذاته، من باطنه، فكلما اشتد تأنيب ضمريه له، املادي املؤمل بل حىت من أناه، من نفسه، من 
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ال يسكتك إال  !آه كم أنت تزعجين: "ومناقشته ألفكاره، وحججه هدد باهلروب عن طريق اخلمرة
  .1"اخلمر، آنذاك يا انا حني أكون خممورا سيكون صوتك ينبعث وكأمنا من أعماق العدم

بطلة مسرحية  "صفية"وإذا كانت الكتب تعبريا عن ماض أليم انقضى ولن يعود على حد قول 
واجلريدة تعبريا عن مظاهر منافقة خادعة حني تقع  2"مل يبق من ماض إال كتب يف حمفظيت "الهارب"

يف أيدي املرضى واملمزقني، كالكتب اليت يزين ا األميون واجلهلة بيوم وقاعات استقباهلم 
  .3"وكالعمياء غرك جلوسه يف مقهى الطلبة وجريدة املثقفني يف يده"

هي الشرف الذي جيب أن يصان، ويهرق الدم يف سبيله، ألنه " حنبعل"فإن الكتب يف مسرحية 
التاريخ وألنه عصارة األمم، وجهادها الطويل على درب اإلنسانية ولذلك كانت أهم ما يشغل بطل 

هل أنقذمت املكتبة كما أمرتكم؟ وهل جئتم بالكتب "حلظات حياته  وهو يف آخر "حنبعل"قرطاجنة 
  .4"وخمطوطات دار النسخ

مث انصبوا على دار العلوم  "ولكن مهجية وحيوانية اإلنسان الغريب حتولت نارا يلتهم كل ذلك 
  .5"كإعصار فيه نار، واالوا على كتبنا العزيزة متزيقا وحتريقا فرتكوها رمادا تذروه الرياح

  :الحوار في المسرحية الجزائرية -و

هذا : "راشيل كروثرشعليه، أو هو على حد قول  تبىن املسرحية فن احلوار ألنه األساس الذي
وإذا كان ذه األمهية . 6"الشيء السحري الذي يعد الزهرة املتفتحة لكل ما يف املسرحية من عناصر

واملكانة يف املسرحية فإنه ال يتأتى لكل الناس، وال يستجيب لكل الكتاب واألدباء، ألنه كما يقول 
، 7"فن قاس بالغ العسر يأىب على نفسه استباحة ما ال تبيحه اآلداب والفنون مجيعا: "جولسورذي

                                                 

  .70املصدر نفسه، ص  -1
  .44املصدر نفسه، ص  -2
  .50، ص نفسهاملصدر  -3
  .49أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص  -4
  .50املصدر نفسه، ص -5
  .217ي، ص حفن الكاتب املسر  روجرم بسفيلد، -6

  .218املرجع نفسه، ص  - 7



  التلقي املرس�                                                           :            ثالثال فصل ال

227 

مع على كل خيط قوة وانسجاما، يأيت كل وبذلك فهو يشبه بالنسيج الرائق الشائق الذي يزداد رمسه 
  ...شيء بعدمها يف احملل الثاين

إن احلوار العظيم يلقي الضوء على : "كروثرسوللحوار دور كبري يف بناء املسرحية يقول 
  .1"الشخصيات كما خيطف الربق فينري األرض املظلمة

وار الذي حيمل املعاين واحلوار العظيم ال يقف ساكنا وال راكدا لكي حيلل ويعلل، بل هو احل
إن احلوار الرائع املبدع هو أندر املواهب وأعالها : "كروثرسالكثرية يف الكلمات القليلة، تقول 

  .2"وأغالها، إنه الزهرة يف شجرة املسرحية، واللمسة األخرية اليت تتوج الصورة

ة الشخصية إن كل سطر يف احلوار جيب أن يسهم يف تطور الشخصية أو يف السري قدما بعالق
إىل األسلوب احلواري فيما يكتبون، بل إن  ةري من األدباء والكتاب البارزين مييلون بشدثبالعقدة، وك

بعضهم ليزعم أن الذي اجتذبه إىل ميدان الكتابة املسرحية إمنا هو ما يف احلوار من سحر وإغراء، 
نه يستطيع أن يعظ الناس وإنه كان يكتب الكثري من خطاباته يف أسلوب حواري، كما كان يدعي ا

  .3بأسلوب حواري لو انه كان قسيسا، وأنه لو كان طبيبا لكتب وصفات درامية حوارا خالصا

مر ومن بعده من شعراء اليونان وفالسفتها هوواملالحظ أن أبلغ األجزاء تأثريا يف النفس فيما كتبه 
وكونفيشيوس والت املسيح األحداث منه عهدا هي األجزاء اليت كتبت بأسلوب حواري، بل إن مق

، وهو بالذات ما نشاهده يف النص القرآين، ونص 4الغامضة قد وصلت إلينا يف هذا األسلوب
  .احلديث النبوي الشريف، ونصوص الرتاث العريب قبل اإلسالم وبعده

وليس معىن ذلك أن احلوار أمر مشاع جيده الكاتب أىن أراد، بل هو كامللح متاما ال يوضع يف 
حي أن يرخي ر ال يستطيع الكاتب املس" إال مبقدار، وكل زيادة فيه أو نقصان تفسده، ولذا الطعام

أن ينظم ... يبعد به عن هدفه، وهلذا كان الكاتب... ملتعته العنان يف كتابة حوار ساحر أو مؤثر
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حواره حبيث يظهر وكأنه حركة انبعاثية وأن حتت هذا السطح املائج املضطرب تيارا قويا حيمل 
  .1"األشخاص واحلبكة إىل غايتها احملددة، وهكذا فإن احلوار اجليد فعال وغائي ونفعي

وجيب على الكاتب املسرحي أن يدع شخصياته هلذا السبب تتوىل كتابة حوارها بنفسها بصورة 
ما، على أن الشيء الوحيد الذي ال شك فيه هو أن يكون احلوار مالئما للشخصية، فال يسمح 

  .ة أن تقول شيئا ال يتناسب وطبيعتها الذاتية كما خلقهاالكاتب للشخصي

وال أن تتحول إىل شخصية خطابية تتوجه إىل القارئ أو اجلمهور، بل جيب على الشخصية يف 
  .حوارها أن تتوجه إىل الشخصية دومنا اعتبار لغري ذلك

م نثرية، ومنها والبد من توافر اعتبارات يف صياغة كل مجلة من اجلمل املسرحية شعرية كانت أ
يضع الكاتب املسرحي نصب عينيه الفكرة اليت تربر املقولة، وطبيعة الشخصية اليت تنطق ذه الفكرة 

، ومن غري 2املصوغة يف املقولة، مث أثر الفكرة املصوغة يف الشخصيات املسرحية املتوجه ا إليها
اء مشاعرها وال آراءها هي املمكن أن ننتظر من الشخصيات أن تعرب عن مشاعر أو تصدر عن أر 

  .بالذات

إن كل حوار ليست له صلة مباشرة بنمو املسرحية وتطورها جيب استبعاده، وكل قطعة من العمل 
  .ال تساعد ذلك النمو مساعدة مباشرة، هي قطعة ال داعي إليها وجيب حذفها

  :مالءمة الحوار للشخصية -1

تصورا كامال ويف وضوح تام استطاع أن يدع إذا استطاع الكاتب املسرحي أن يتصور شخصياته 
شخصياته تكتب حوارها بنفسها، ويكون احلوار بذلك مالئما للشخصية، فال يسمح هلا بأن تقول 
شيئا ال يتناسب وطبيعتها الذاتية كما خلقها هو، وان تعرب عن مشاعر، أو تصدر عن آراء ليست 

  .حا يف املسرحيات اجلزائرية املدروسة غالبا، وهذا ما جنده واض3مشاعرها وال آراءها هي بالذات
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بقيت تستعمل نفس القوة يف حوارها لتعرب عن قوا وثباا أمام عواصف  "حنبعل "إن شخصية
اهلزائم اليت تعرضت هلا، وكذا شخصية البشري اليت استعملت أسلوب التهكم من أول املسرحية إىل 

  .خريةآخرها، مما عرب عن موليها إىل االستهزاء والس

  :يقول حنبعل يف أول املسرحية خماطبا قومه إياهم للمقاومة

مث لننظم املقاومة يف الداخل فنقعد للرومان كل مقعد، ولننقض عليهم من كل :... حنبعل
  .1جانب

  :واخلطاب نفسه يقوله يف آخر املسرحية

األمة، ونظموا ارجعوا مسرعني، واعملوا على مقاومة اليأس والقنوط، وحدوا صفوف : حنبعل
  .2ميضي وميضي بعده كل طغيان آخر اإن طغيان روم... املقاومة، فاألعداء لن يرتكوكم تسرتحيون

تتغري قوة وضعفا يف بداية املسرحية وآخرها، فهي يف األول حني كانت تعارض حممدا فأما هند 
رب لغتها عن الرفض وترفض اخلضوع له ولزوجها وهلذا الدين الوافد عليهم إىل مكة، كانت قوية تع

  .والتحدي

  .3ومل؟ والناس مغلقة عليهم أبوام كالدواجن، واهليمنة حاصلة حملمد كما ذكرتكم: هند

  .نعم اهتدينا وجنونا، واحلمد هللا: حكيم

تتناول اخلنجر يف سرعة عجيبة، ( بإغالق أبوابكم عليكم، تبا لكم من خاذيل قومكم، : هند
  .4...ما أنت يا أسوأ سيد ألتعس قوم فخذهاأ...) وتشهره قاصدة أبا سفيان

  .أسلمي يا هند: بديل

امسع يا بديل إنك ال تعرف هندا بنت عتبة، هند عندما تعتزم اإلسالم ستدخل اإلسالم من : هند
  .5تلقاء نفسها

                                                 

  .21أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص  - 1
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حني تسلم فاألمر يتغري متاما، لقد أصبحت ترفض حىت رؤية اخلنجر الذي يذكرها بفعلتها  أما
  .الشنيعة يوم أحد

  .1ارمحين بربك، افعل ما شئت، ولكن أخفه عين ودعين أنسه: هند

ميكن بكل بساطة أن نالحظ ضعفا فنيا، وحنن  نتتبع حوار األم، فهي يف " البشري" يف مسرحية 
ملعاجلة ابنها ) سيدي الطالب( ساذجة تؤمن بالشعوذة واملشعوذين وتستنجد بـ املسرحية شخصية 

  .البشري مما أصابه من اجلن

  .2نعم يا ابنة أخيت؟ أفكر أن اجلن أصابه، اجلن هو الذي ضربه، وصار يتكلم على لسانه: األم

  :االستعمارلكنها تتحول أحيانا إىل متحدثة بالرموز، مثال ذلك حني تقول مشرية إىل خطورة 

مل يبق  3عرف كل شيء يا زكية ومل يشبع من الشط، ومن كل ما فيه من خري وبركة وعافية: األم
يف هذه البالد شيء مل حياول أن ميصه، كل ما رأى فيه املنفعة ووجد الرغبة يف ذلك، يقال إنه يف 

 .4األخري ميص الرمل يف صحرائنا

مثلما جيب أن تالئم الشخصية احلوار، وأن تكون واحلقيقة أن احلوار جيب أن يالئم الشخصية 
إن حواري وشخصيايت متداخالن يف :" بينهما حلمة كربى ليصريا شيئا واحدا، يقول برنارد شو

  .5"بعضهما تداخال مطلقا ال تنفصم عراه، وذلك ألن كال منهما جوهر أخيه وروحه اليت ال تفارقه

  :الحوار الخطابي -2

إنه السمة الرئيسية يف النص املسرحي، وإن كل سطر فيه : وار أول األمرقلنا حني حديثنا عن احل
جيب أن يسهم بفاعلية يف تطور احلدث والشخصية معا، وأن يكون كالربق خيطف فينري كل ما حوله 

  .من ظالم

                                                 

  .48، ص نفسه املصدر -1
  .14أبو العيد دودو، البشري، ص  - 2
  .18، ص نفسهاملصدر  - 3
  .19صدر نفسه، ص امل - 4
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لذلك فإن احلوار يف النص املسرحي جيب أن يكون قصريا قدر ما يستطيع الكاتب ألن طوله يؤثر 
واملستمع إليه، فتتحول الشخصية أمامه من شخصية مسرحية فاعلة إىل شخصية خطيب  على قارئه،

  .جتلده جبملها املتتالية

فإذا كانت الفكرة طويلة ال تعرض إال بالكالم الطويل وجب على الكاتب أن يقطعها حبديث 
خلطب الطويلة ا" الشخصيات األخرى ليمنحها حيوية وقوة، ويزيل عنها الرتابة اململة، مع العلم أن

  .1"يف أيدي الكاتب املسرحي البارع ال تكون أبدا جمرد كالم

، إذا ال "الباب املفتوح" جند احلوار حيويا سريعا يف معظم املسرحيات اجلزائرية خاصة يف مسرحية
  .يتجاوز السطر احلواري الواحد يف معظم األحيان

  .أبشري يا هند، أبشري: أبو سفيان

  .خري يا أبا سفيانبشرى ) متطلعة: ( هند

  أبشري؟ مايل أراك ال تبشرين؟: أبو سفيان

  ما اخلرب؟ قل يل ما البشرى؟: هند

  .حىت أرى دالئل الرضى على حمياك: أبو سفيان

  كيف تريدين؟: هند

  ..نعم، نعم: أبو سفيان

  أنت جاد، أم أنت مازح؟: هند

  .كالمها: أبو سفيان

  .2...اخل... ماذا؟) مباغتة: ( هند

وقد " حنبعل" و"يوغرطة" مثال و" رواية الثالثة" لكنك تالحظ عكس ذلك من مقاطع مسرحية
) يقصد مسرحية يوغرطة( جيد الباحث أخطاء فنية كثرية:" بقوله لك مرتاضاعبد المأشار إىل ذلك 

                                                 

  .150ستورات كريفش، صناعة املسرح، ص  - 1
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 مل تفلت" حنبعل" ومسرحية... كاصطناع اخلطب الطويلة بدل احلوار القصري النابض باحلركة واحلياة
  .1"من هذا العيب الفين

مقاطع خطابية حيتد فيها احلماس، وتكاد تتوجه فيها " حنبعل "وميكن أن ننقل من مسرحية 
  .الشخصية باحلديث إىل القارئ واملتفرج من بعده، ال إىل الشخصية املتحاورة

، ماذا ، ويا معشر القادة والقدماء)حنبعل( البطل  أيهاأنا رسولة نساء قرطاجنة إليكم، : صافو
انتم فاعلون بنا؟ إن العدو يتقدم مسرعا حنو ديارنا وقد علمنا أن جندنا قد تالشى يف جاما، ومل تبق 
لنا من قوة حتمي احلمى، فهل ترتكون نساءكم للفضيحة وأوالدكم للهوان؟ هل تريدون أن نباع يف 

مرتك يا حنبعل، سر جواري لصعاليك الرومان؟ حنن بنات قرطاجنة  نضع أنفسنا حتت إ اأسواق روم
بنا ندافع عن الوطن إذا تقاعس عن واجبهم الرجال، لقد عشنا يف عزة وشرف، ونريد أن منوت يف 

  .2عزة وشرف، لك األمر، وعلينا الطاعة، اد للوطن

إن الدموع ال تعطل سري احلوادث، وال تغري جمرى التاريخ، إمنا تفتح املستقبل يف وجوه : حنبعل
املني وتضحية الفدائيني ودماء الشهداء، لن يرى الظاملون وجهي يف إفريقيا بعد األمم سواعد الع

اليوم، إمنا سريونين أعرتض طريقهم يف كل مكان، ويف كل ميدان، سأحارب الظاملني أينما كانوا، 
سأركب البحر، سأجوب أقطار الدنيا، سأمجع ضد املستعمرين الظاملني قوى أمم األرض املغلوبة  

، وحنطم القاهرين، ليعلم كل جبار عنيد أن الكلمة األخرية إمنا هي لألمم، وأن اقط رومكلها، سنس
أينما وجدنا ميدانا  االقول الفصل إمنا هو للحرية ضد الطغيان، هبوا أوالدي ورفقائي لنحارب روم

  .3حلرم، لننتقم للوطن، ولنفك عنه أغالله ونكسر قيوده، النصر أو املوت

حيث يتحول احلوار إىل مواقف خطابية خاصة  "حنبعل"كثرية جدا يف مسرحية واألمثلة عن ذلك  
، ويظهر ببساطة أن الكاتب أراد من خالهلا حمادثة ، حنبعل، صافو، معطي بعلعلى لسان امللك

  .القارئ أن يظهر له خطر االستعمار وشراسته ووجوب حماربته والقضاء عليه

                                                 

  .195عبد امللك مرتاض، فنون النثر يف اجلزائر، ص  - 1
  .23أمحد توفيق املدين، حنبعل، ص  - 2
  .46املصدر نفسه، ص  - 3
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وليس هناك محاس يف تبليغ األفكار وتوضيحها، بل ليست هناك خطابية، " الهارب "يف مسرحية
هناك هدوء وأناة، وهناك ميل إىل التحليل العقلي وحماولة اإلقناع، ولعل ذلك هو ما دفع باألديب 

  .إىل الوقوع يف االعتماد على احلوار الطويل اململ مما يتناىف وطبيعة احلوار يف الفن املسرحي

لقلت أال ليته لن حيدث، ورفعت أكفي متضرعا بالدعاء  لو مل يكن األمر يتعلق بك: الصادق
تصوركم هو مهول هذا االنقالب الذي هو ... تصور يا رفيقي... إىل اهللا أن يستجيب فيحقق أمانينا

لقد كنت فيك األنيس الوحيد، كنت صداي يا إمساعيل، صدى أفكاري ... على وشك الوقوع
دى حيايت، كنت إذا ما حتدثت وجدت على صدى تصورايت وأحالمي، صدى آمايل وآالمي، ص

... فأرسل من فؤادي ما يتضرم فيه من أشواق... األقل من يومهين ولو جمرد اإليهام بأنه يصغي إيل
ولكن، تصور إنسانا بال صدى، إنسانا وحده يف هذه املهمة، يفكر فتبقى أفكاره جامدة، يتصور 

حياته ساكنة رتيبة، بالرغم مما يتهددها من ... وحيلم فتبقى تصوراته وأحالمه هياكل بال روح
تصور يا ... عواصف وزوابع يثريها فكره، يقني أنه لو كان نبيا تداعبه املالئكة ملا رضي ذه احلياة

  .1رفيقي أن ما تبقى يل من العمر سيمر على هذه الوترية؟ تصور أنين منذ اليوم سأغدو بال صدى

جنب، شجاعة، ثبات، إقدام، صرب إنين أرى أن .. مصطلحات، دائما مصطلحات: إسماعيل
أي إخالصا للنفس، ألنه كما .. االنتحار شجاعة إذا كان إخالصا للنفس.. اجلنب يف حتمل ما نكره

أحدمها من اكتساب أيدينا وهو ال يدوم إال حلظات حني نطلق النار : قلت لك يا أنا، هناك أملان
ن اكتساب يد جنهلها يف غالب األحيان أو نعرفها، ولكن وثانيهما م.. على أنفسنا أو نشنق أرواحنا

أليس من اإلخالص .. يف البقاء،ليس يف مقدورنا أن نفعل إزاءها أدىن شيء، وهو يستمر باستمرارنا
أن أفضل األول على الثاين؟ أليس من الشجاعة أن اجري على نفسي عملية جراحية مؤملة، ولكنها 

أليس من اجلنب أن خنتار األمل الثاين الدائم ال لشيء إال .. كلمت" أنا" منقذة من داء عضال؟ أي 
امسع يا أنا الغيب، أحيلك على شعر اإلنسان، على .. فال لوم علينا.. ألن يدا جمهولة هي املتسببة فيه

..( موسيقاه، على صلواته، على ما نزل عليه من السماء، تأمل يف كل هذا منذ بدء اخلليقة وسرتى
أنا، أيها الفارض على نفسه  اي.. ليس هناك إال األمل) املطاطئ رأسه" أنا" أمل فيهايصمت حلظة يت

أنين حينما أفكر هكذا وأنتهي إىل هذه النتائج .. احلياة العسكرية مع علمه بأنه لن يعمر إىل األبد
.. اليت أجد األدلة الكافية على صحتها، أكون خملصا إن اختذت قرارا مثل هذا الذي اختذته

                                                 

  .7،8وطار، اهلارب، ص الطاهر  - 1
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ل، لكي مإنه يعمل ليأكل ويأكل لكي ال يه.. أليس ما يربط اإلنسان باحلياة هو بطنه.. نتصارحل
؟ إنين أسألك عما جيعل متسوال كفيفا عليال يستمر يف البقاء مع العلم أنه ال ...يعمل ليأكل وهكذا

إنه .. يأمل إال يف شيء واحد يف دنياه، هو أن يتحصل كل يوم على ما يسد به رمقه؟ إنه اجلنب
لن .. ال، ألف ال، لن أغرت) يوجه املسدس إىل قلبه ويغمض عينيه.. ( إنه خيانة النفس.. االستسالم

لن أبقى على أن أظل أحلم بأن كال منا سيالقي ذات يوم ... لن أخون نفسي.. أقتنع بالبقاء
  .1جزاءه

أخطر ما تتعرض له لغة املسرح أن تكون خطابية وذلك حني يشعر القارئ أن " وحنن نعلم أن 
  .، بل تتوجه إليه لتحريك عاطفته أو إقناع عقله2"الشخصية ال تتوجه للشخصيات املسرحية األخرى

 استعماله لكثري من األلفاظ العامية دونفاق  "أبا العيد دودو "إضافة إىل ذلك جند أن الكاتب
مربر فال هو من دعاا يف النص املسرحي، وإال كان استعملها يف احلوار كله، أو على لسان بعض 

رواية " يف  "اإلبراهيمي"الشخصيات، وال يهدف ا إىل إثارة الضحك مثال، كما ال حظنا عند 
  ".مدرسة العجائب" يف  "وزهير عالف"الثالثة، 

إم أصابوه بالعني  -3تطيح أكثرنا صحة وشبابا إن عيون الناس فاسدة ميكنها أن: ومثل ذلك
   -6أفكر أن اجلن أصابه - 5بعد أن فرحنا وبيض وجوهنا  -4

  .8أنت مهبولة أهبلت بني صبح وعشية؟ -7) يقصد ينام( أبقي هنا، خليه ينم

من الصفحة الواحدة واخلمسني إىل الصفحة  ية  كما أنه حيشو كالما طويال عريضا وسط املسرح
الستني كله حوار مستهلك يف عرض األجاجي الشعبية بني االبن البشري واألم وابنة العم، وحشو 

  .املسرحيات مبثل هذه األمور ال مربر له متاما، إذ إن ذلك مما يضعفها ويوهنها

                                                 

  .47املصدر السابق، ص  - 1
  .659غنيمي هالل النقد األديب احلديث، ص  - 2
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ن يف بعض األحيان لفظا واحدا واجلملة والرباعة يف احلوار تلزم اختيار اجلمل القصرية اليت قد تكو  
  .الزائدة قد تطفئ املوقف

واحلوار يف املسرحية هو احلوار املضغوط، فعلى املؤلف أن يقتصد يف استعمال الكالم وال يسرف  
 .يف استخدامه، وهذا يتطلب منه الرتوي، واستحضار الذوق واملهارة الفنية
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  :خاتمةال

احلمد هللا إذ بتوفيق منه و عون مت استنفاذ ما رغب البحث يف قراءته و ترك األثر فيه، وملا كانت 
اخلامتة موضع رصد النتائج، نستنتج مجلة من اخلالصات و النتائج العلمية اليت اطمأن البحث ملا 

وعصارة  وصل عندها، واحلق أن ما يسجله البحث من نتائج ال تعدو أن تكون عاكسة لرؤية خاصة
منهج وزاوية قراءة واحدة من بني جمموعة قد ال تنتهي من القراءات، فال ميكن ِاّدعاء بلوغ الغاية 
إطالقا، ، إذ العمل يف جمال تاريخ املسرح والنقد املسرحي ال ميكن أن ينتهي إىل غاية حمددة، فتكفي 

اءة واحدة بقدر ما تعلن بداية احملاولة واملبادرة إىل التجريب، فمثل هكذا حبوث ال تنتهي إىل قر 
  :القراءة والتأويل، إال أن البحث قد رصد جمموعة من النتائج صيغت على الشكل اآليت

ال يزال البحث املتخصص يف جمال فن املسرح يف اجلزائر جماال ِبْكرا، إذ رغم املنجز من  �
 .اجلنس األديبالدراسات األكادميية تبقى احلاجة ملحة جدا اللتفات الدرس النقدي هلذا 

عدا بعض  –أسهم اقتصار النقد املسرحي يف اجلزائر على املسرحيني غري األكادمييني  �
 .يف إنتاج مدونة نقدية غري ناضجة من جهة املنهج والغايات –املختصني 

يعّد  الفعل املسرحي أقرب النشاطات الفنية لإلنسان بعامة، إذ تعمل غريزة احملاكاة يف  �
 .الرغبة يف التمثيل اإلنسان على تفعيل

ميتّد فن املسرح يف اجلزائر زمنيا إىل احلضارات الشرقية القدمية، وال ميكن حبال أن يبقى هذا  �
الفن الراقي منوطا بعصر النهضة، إذ عرفت اجلزائر وفوَد الكثري من الثقافات الرومانية  أين استفادت 

 .منها الثقافة احمللية يف تطوير فن املسرح

تفاء ترمجة العرب للمسرح اليوناين حبجة الدافع الديين مقولة تفتقد للموضوعية إن مقولة ان �
والتدليل، إذ عرفت بيئة مشال إفريقيا احلضارة القرطاجية طيلة سبعة قرون مث فسحت اال للحضارة 

 .الرومانية ، مع ضمان تعايش الثقافتني معا مع اإلنسان بعد الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا

صل املنجز النقدي العريب يف قبول أو رفض القصيدة العربية القدمية لفن التمثيل  مل يف �
كواحدة من األدوات اإلبداعية اليت توسلها الشعر العريب خللق الصورة الفنية، و هذا الذي أبقى 

 .قضية معرفة العرب لفن املسرح بعيدة عن كل الطروحات النقدية
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ن املسرحي أثناء احلكم العثماين، حيث كانت عرف اتمع اجلزائري بعض أشكال الف �
، تعتمد أساسا على "ساندي وير"سم ات أنواعا من الفرجة يطلق عليها اتعرض يف األسواق والساح

 .املوسيقى ومتتزج فيها عدة أجناس فنية بغرض التسلية فحسب

دار األوبرا يف اجلزائر أول مشاركة فعلية ملمثلني مسرحيني جزائريني يف عشرينيات  شهدت  �
القرن التاسع عشر، و هذا ما أنبأ ببداية تشكل الوعي باملسرح لدى اجلمهور اجلزائري يف فرتة ما 

 .يعرف باجلزائر احلديثة

سرحية ملسرح أن اجلمهور اجلزائري شاهد بعض العروض امل" أرليت روث" تذكر الناقدة  �
أنه شاهد هذا املسرح مبدينة قسنطينة " ماليستان"، و يقّر الرحالة األملاين 1835خيال الظل يف عام 

 .1862عام  

املعروف " علي سالل"يتفق مؤرخو املسرح اجلزائري احلديث على الدور الفاعل للثالثي  �
 . مح األوىل لفن املسرح اجلزائرييف رسم املال" رشيد القسنطيين"و" حمي الدين باشطارزي"و" عاللو"بـ

نزهة املشتاق " ط ملسرحية عثوره على خمطو " فيليب ساديغروف" أثبت املستشرق الربيطاين  �
–اليت من املرّجح " إبراهيم دانينوس"لصاحبها اجلزائري " وغّصة العشاق يف مدينة ترياق بالعراق

إىل درجة أن تكون هذه  ، وهذا من األمهية م1848أن تكون قد طُبعت عام  -حسب قوله
  .اليت اقتبسها مارون النقاش" البخيل"املسرحية رائدة يف الوطن العريب مثل مسرحية 

القادر يف توطني املسرح العريب يف الثقافة  أسهمت جهود األمري خالد حفيد األمري عبد �
 كل من املدية ، مث عمله على إنشاء مجعيات مسرحية يف"جورج أبيض"الفنية للجزائريني جبلبه لفرقة 

 .والبليدة واجلزائر العاصمة

شّكل فن السكاتش املرحلة اجلنينية للمسرح اجلزائري مع غلبة الطابع الطريب و الغنائي،  �
 .وهذا مراعاة للذوق الشعيب السائد وقتذاك

ارتبط النشاط املسرحي بالنص املسرحي إذ ال ميكن بأي حال أن يتم رصد حلركية املسرح  �
، وهذا ما يثبت أدبية الفن املسرحي، مث يفتح النقاش واسعا حول اللغة يف املسرح مبنأى عن النص
 .اجلزائري خباصة
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فّعل املسرحيون اجلزائريون تقنية االقتباس من املسرحيات العاملية، ما أوجد عالئق وطيدة بني  �
دوات هذا الفن املسرح اجلزائري واملسرح العاملي، أسهمت مجيعا يف تشكل الوعي املسرحي و تطوير أ

 .سواء أكان ذلك لدى املمثل أو املخرج أو حىت لدى مجهور املسرح

اهتم املسرح اجلزائري بالواقع البئيس الذي يعيشه اتمع اجلزائري ، ما جعل عملية االقتباس  �
مع إضفاء ملسة " موليري"تركز على املسرحيات العاملية اليت تعاجل بؤس اإلنسان، و خباصة مسرحيات 

 .ية على احملتوى واالبقاء على البناء الدراميشعب

الدينية، إذ  هل املسرح اجلزائري من الثقافة العربية اإلسالمية حمافظا على هويته و مرجعيات �
هارون "تناولت بعض املسرحيات شخصيات دينية و أخرى ذات بعد قومي خالص، مثل شخصية 

 ".ألف ليلة وليلة" ساين مثل االقتباس من قصص، كما أخذ من الرتاث الثقايف العريب اإلن"الرشيد

يف جو مضطرب وعشوائي، بل كان مثرة وعي الشعب اجلزائري  مل ينشأ املسرح اجلزائري �
أسهمت بفعالية يف النهضة الوطنية اليت  " أنتليجانسيا جزائرية"بكل أطيافه الثقافية، وبداية تكّون 

 .كانت نتاجا لصحوة ثقافية قبل أن تكون سياسية

بدأ املسرح اجلزائري عربيا فصيحا يف لغته، مع استخدامه يف بعض حمطاته لعامية مهذبة، إال  �
أن مشكلة الصراع بني اللغة العربية الفصحى و اللهجة العامية مل يؤثر يف املسرح اجلزائري كما يف 

هو صورة مجالية الوطن العريب، نتيجة قناعة املسرح اجلزائري بأن هذا التدافع على مستوى اللغة إمنا 
 .احيتاجها املسرح وال ميكن إلغاؤه

، و ذا حيدث املزج 1963أُّمم املسرح اجلزائري بعد االستقالل مباشرة وبالذات يف عام   �
بني السياسي و الثقايف يف أرقى الفنون اإلنسانية، واستمر املسرح اجلزائري متكئا على السياسة، 

 .تطوره وترعاه و خيدمها و ينشرها

عرف املسرح اجلزائري كل أنواع الفن الرابع من مثل السكاتش ، مسرح الظل ، املسرح  �
 ).احللقة(اإلذاعي، مسرح الطفل، مسرح الشارع 
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إن الذي مّيز تعامل النقد املسرحي يف اجلزائر مع ما يعرف مبسرح احللقة أنه تعامل مع  �
على صفة األداء ما يشعر الباحثني يف ، وهذا الدال الذي غّلب صفة القول "القوال"املمثل مبصطلح 

 .الشأن املسرحي ، بأن هذا اللون املسرحي ال ميتلك امتداداً يف الثقافة املسرحية اجلزائرية

شهد املسرح اجلزائري ثالثة أمناط للعمارة املسرحية، منها املسرح الروماين القدمي وهو ما  �
 املربع اخلشبة، ولكنه استأنس كثريا بعمارة يعرف باملسرح القمعي، كما عرف عمارة املسرح اإليطايل

 . املسرح الفرنسي الدائري و هو إرث طبيعي من مرحلة االستعمار

يضطلع فن العرض املسرحي بتشكيل املكان الركحي وفق قراءة عميقة جدا للنص املسرحي  �
ة الفعل املؤهل للعرض، إذ تتشاكل األجسام واأللوان والفراغات واللغة واحلركة من أجل صناع

  .الدرامي بصياغة الدالالت املكانية ضمن املقولة العامة للمسرحية

أن التنظيم املادي للمكان  أثرت عمارة املسرح يف اجلزائر يف عملية العرض املسرحي، ذلك  �
املسرحي، يف هندسته وأبعاده وشكله ومسافة املشاهدة بني اخلشبة واملتفرج، كلها عوامل تؤثر بشكل 

، يف حني جند غالبية قاعات العرض املسرحي يف اجلزائر عبارة عن د العرض املسرحيفاعل يف إعدا
 .قاعات حماضرات عامة تفتقد للبصمة االحرتافية

على مشكالت اجلدل حول أمهية كل من النص والعرض وركزوا على تغلبت السيمياء  �
مرجعها قائمة على املشاة التجاوز والتخطي بينهما وليس الفارق، أي أن تكون العالقة بني داهلا و 

والتماثل، وليس املقصود بالتماثل هنا نقل املرجع حرفيا، بل إعادة إنتاج بعض مساته البارزة، واختزال 
  .بنيته العامة

داللته احلقيقة يف ، إذ يأخذ هذا األخري األكسوسوار تعتمد عملية العرض املسرحي على �
مثل الكلمة، فكما أن الكلمة ال تأخذ داللتها إال  سياق جمموع العالمات احمليطة به وهو يف ذلك

 .تنتج الداللة كاملةلجتتمع جمموعة األكسوسوارت  فكذلكيف سياقها أي من خالل اجلملة، 

يعمل العرض املسرحي على ترميم املتخيل لدى اجلمهور، حني تصبح اللغة يف املسرحية   �
كما يقول روالن –هد املسرحي جمرد حشو ذات وظيفة داعمة للداللة، وقد يصبح امللفوظ يف املش

 .، و يضطلع العرض حلظتها بفعل التواصل -بارث
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اشتغل املسرح اجلزائري على العرض املسرحي أكثر من اشتغاله على النص، حيث  كثريا ما  �
ُقّدمت عروضا مسرحية بطريقة مرجتلة، يعمل املمثل على إنتاج اللغة مباشرة على اخلشبة، ما أوقع 

 .اجلزائري يف أزمة النص املسرحياملسرح 

اليت تكون على  - هي وظيفة التدعيم، فاللغة فيه  إن الوظيفة املهيمنة يف العرض املسرحي  �
تقيم مع العناصر البصرية عالقة تكامل، فهي ال تكتفي بتكرارها واستنساخها، بقدر  - شكل حوار

 .وأرقى  وى أعلىما تغنيها بدالالت جديدة، فتحقق بذلك وحدة الرسالة على مست

" برخيت"املتلقي الفاعل األساس يف الفعل املسرحي مجيعا، عندما حاول /يعّد اجلمهور �
إبعاده عن السلبية و االنفعال، و جعله فاعال ميتلك استطاعة احلكم على املشهد املسرحي و تقومي 

 .اخلطأ، و هذا ما يؤسس ملمارسة مسرحية واعية

نني، يطلق على األول القراءة األفقية الكالسيكية حيث يتميز تلقي املسرحية بنمطني اث �
يكون التلهف على معرفة النهاية السعيدة و يكون املتلقي وقتها متورطا جدا يف احلكاية ال املشهد، 

 .أما النمط الثاين فهو القراءة الواعية والعاملة واملنتجة

يقلص دائرة التلقي املسرحي حيتاج التلقي املسرحي إىل وعي كامل بالفعل املسرحي، هذا ما  �
يف اجلزائر، وقد يكون مرّد ذلك إىل عدم االشتغال على تنمية هذا الوعي بوساطة اإلعالن، أو 

 .بتكثيف حضوره يف خمتلف مقررات التعليم

يثري البحث األكادميي والنقدي العام يف اجلزائر الكثري من احلرية من خالل عزوفه عن   �
  . أدوات إجرائية تسهم يف ترقية الفعل املسرحي يف اجلزائردراسة فن املسرح و تلقيه ب

هذا وال يّدعي هذا البحث أنه سيغلق جمال  اإلضافة والتقصي ذه اخلامتة، بل إا حتفز على 
املغامرة أكثر يف هذا اال من البحث ، والرهان ُمِكسب لالنطالقة من هذه النتائج جبعلها أسئلة 

جيه القارئ ذات بال للخوض يف تفريعات البحث يف فن املسرح، كما جتتهد مجلة هذه النتائج يف تو 
إىل البحث يف األدب اجلزائري بعامة، و يف فن املسرح خباصة، ولو يكون هذا فقط أهم ما خيرج به 
قارئ هذا البحث من نتائج، فإن املبتغى كله هو توجيه اهتمام البحث إىل األدب اجلزائري، وحسب 

 .   خامتة البحث أا أثارت أهم ما يشّكل تصورا على املسرح اجلزائري
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  : الفهرس

 

  :الفهرس
   .شكر - 
  و/أ املقدمة - 

    الفصل األول
  9   أصول الفن املسرحي اجلزائري/ أوال

  10  األصول غري العربية للمسرح اجلزائري  -  أ

  10  املسرح اجلزائري قبل التاريخ - 1

  11  اجلزائري مع بداية التاريخاملسرح  - 2

  10 املسرح اجلزائري يف فرتة االحتالل الروماين - 3

  14  اجلذور العربية اإلسالمية للمسرح اجلزائري  -  ب

  14  للمسرح العربية اإلسالمية صولاأل - 1

  18  أصول الفن املسرحي أثناء احلكم العثماين -2

  18  بدايات املسرح يف اجلزائر/ ثانيا

  20  خالل القرن التاسع عشر ملسرح اجلزائرياإرهاصات  - 1

  24  النوادي واجلمعيات الثقافية - 2

  25  ةمجعية املطربي -أ

  25  ودادية الطلبة املسلمني -ب

  26  مجعية املهذبية -ج

  26   حممد منصايل فرقة -د

  27  مسرح املنوعات -3

  27 لمسرح اجلزائريل وامللمح اجلديدالسكاتش  -أ  

  28 : نشأة املسرح اجلزائري/ ثالثا

  29 املسرح اجلزائري رائد" عاللو"ساليل علي   -1  

  30 ي املسرح اجلزائر  ثبةمسرحية جحا و    -  أ

  32  األعمال املسرحية لعاللو /ب 

  34  أعماله املسرحية /ج



  : الفهرس

 

  36 صناعة الريادة و رغبة املسرح رشيد القسنطيين،  - 2

  37  أعماله املسرحية /أ

  39  الدين باشطارزي قطب املسرح اجلزائريحمي  - 3

  41  االقتباس املسرحي عند باشطارزيتقنية   -  أ

  44  م1932-م 1926(التجريب قراءة يف مرحلة البدءمرحلة  - 4

  46  املسرح اجلزائري يف نادي الرتقيدور  - 5

  47  اجلزائري بعد االستقالل املسرح - 6

  47  فرقة املسرح الوطين اجلزائري/ أ   

  48  )م1966- 1963(االستقاللملسرح ما بعد مرحلة النشاط القصوى  /ب  

  51  م1972- 1967(مرحلة الفتور والرتاجع /ج  

  58 م1982 – 1972(املسرح اجلزائري  إعادة تنظيممرحلة /د   

  64  م2007-1972( املسارح اجلهويةتطور النص املسرحي ضمن إسرتاتيجية   -7

  64  االقتباس والنص اجلماعي، مسرح قسنطينة اجلهوي /أ  

  71  مسرحية النقد "الدين جمويب عز" مسرح عنابة اجلهوي /ب

  77  والتمّرد على السائد "عبد القادر علولة"مسرح وهران اجلهوي  /ج

  85 بني األكادميي والفن  مسرح باتنة اجلهوي /د 

  88 وحمنة التأليف مسرح جباية اجلهوي /ه  

  92 املغامرة حنو التمّيز مسرح سيدي بلعباس اجلهوي /و  

  95  أسئلة النص املسرحي اجلزائري وأزمة التأليف/ رابعا

  98  مسرح احللقة: القدمي يف املسرح اجلزائري -االجتاه اجلديد /خامسا

  99  مسرح احللقة والعودة إىل الرتاث )1

  100 خصائص مسرح احللقة )2

  101 الربخييتعالقة مسرح احللقة باملسرح  )3

  102  فقدان املسرح اجلزائري لبعض رجاالته: سادسا

    الفصل الثاين
  106  توطئة



  : الفهرس

 

  107  اخلارج نصيا العرض املسرحي فهمُ / أوال

  107 املرتبطة بالفضاءالعرض  أنساق/ 1

  107 أو داللة معمارية املسرح نمجالية املكا/ أ  

  111 التخييلاملكان الركحي و  معطيات /ب  

  114 مسافة التواصل /ج  

  117 الركحي فضاءال حتوالت /د   

  119 سوارو كساأل/ ه  

  125 الديكور /و   

  127  اإلنارة /ز   

  130  األنساق السمعية املرتبطة بالفضاء/ 2

  130   :النسق املوسيقي /أ    

  133  املؤثرات الصوتية /ب    

  134  قراءة العرض املسرحي/ ثانيا

  134 العالقات املرتبطة باملمثلأنساق /1 

  134 طبيعة العالمة املسرحية /2 

  134 الدال املسرحي -أ    

  137 املدلول املسرحي/ب   

  138  املرجع املسرحي -ج   

  139  مكونات العرض املسرحي - 2

  141   املمثل دور /3

  141  األنساق البصرية املرتبطة باملمثل -3-1

  141 اإلمياء -1

  142 تصنيف العالمات اإلميائية -أ   

  143 تقطيع املتصل اإلميائي -ب  

  145 داللة اإلمياء يف العرض املسرحي -ج  

  147 حركة املمثل -2



  : الفهرس

 

  148 تعابري الوجه -3

  148  املاكياج -4

  149 القناع -5

  150 احلالقة وتصفيف الشعر -6

  150  اللباس -7

  151   :باملمثلاألنساق السمعية املرتبطة  -3-2

  151 الكالم  -  أ

  151  العناصر اللسانية املصاحبة -ب  

  154 العرض يف املسرح اجلزائري  / ثالثا

  154  املسرح اجلزائري واجلمهور -  1 

  155  املسرح اجلزائري والديكور - 2

  155  املسرح اجلزائري واإلعالن - 3

    الفصل الثالث
  157 املتلقي قبل ظهور النظرية احلديثة

  166  نظريات التلقي املسرحي  حول نظرة موجزة

  167  ريشار ذو مارسي عند القراءة األفقية والقراءة العرضية -1

  170 أمربتو إيكوعند  راجعةالعالمة والتغذية المكونات  -2

  174 ويلفريد باسوعند مستويات التفاعل يف املسرح  -3

  176  توجيه املتلقي - 4

  178 مجاليات التلقي  - 5

  178  املتلقي وسيميولوجيا االتصال - 6

  180  أفق التوقع - 7

  183 فعل القراءة - 8    

  184  املنظور - 9

  187  اللغة يف النص املسرحي - أ



  : الفهرس

 

  189  بني العامية والفصحى املسرحية اللغة - 1    

  192  اجلزائري األدبملسرحية الشعرية يف ا- 2

  197  املسرحية اجلزائرية الشخصية يف - ب

  206  املكان يف املسرحية اجلزائرية -جـ

  211  الزمن يف املسرحية اجلزائرية -د

  222  الشيئية عواملها ووظائفها يف املسرحية  - هـ

  226  احلوار يف املسرحية اجلزائرية - و

  237  اخلامتة

  243  قائمة املصادر واملراجع

    الفهرس
    باللغة الفرنسية األجبديملحق باملصطلحات حسب ترتيبها  :امللحق

   

 



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :ملحق

 

 ملحق بالمصطلحات حسب ترتيبها االبجدي باللغة الفرنسية

  Absurde (théâtre)  مسرح الالمعقول

 Accessoires  مهمات مسرحية

 Actant فاعل

 Acte  فصل

 Acteur  ممثل

 Action فعل

  Action dramatique  فعل درامي

   Actualisation  تحيين

 Adaptation  اقتباس

     Aliénation  )تغريب(ألينة 

 Analyse dramatique  تحليل درامي

 Aparté تناج محادثة انفرادية

   Aristotélicien (théâtre)  مسرح أرسطي

 Art théâtral فن مسرحي

 Altitude  موقف

 Auteur dramatique  مؤلف درامي

 Burlesque  هزلي

 Bruitage  مؤثرات صوتية

 Cadre dramatique  إطار درامي

 Caractère  طبع

 Catharsis  تطهير



  :ملحق

 

 Chœur  جوقة(كورس 

 Code مدونة

     Codes théâtraux  مدونات مسرحية

  Cohérence  تماسك نصي

 Climax ذروة التأزم

      Comédie  )ملهاة(كوميديا

 Comédien ممثل

 Comédie dell Arte  كوميديا مرتجلة

 Communication théâtrale اتصال مسرحي

 Communication dramatique  اتصال درامي

 Conflit  صراع

 Conflit dramatique  درامي صراع

 Concrétisation  تجسيد

  Construction dramatique  بناء درامي

 Corrélation ترابط

  Coups de théâtre  مفاجئحادث  

 Création  إبداع

  Création collective  إبداع جماعي

 Connotation  دالالت مصاحبة أو إيحائية

 Convention dramatique  اتفاق درامي

 Convention théâtrale  اتفاق مسرحي

 Convention sémantique  اتفاق داللي

     Découpage  تقطيع



  :ملحق

 

  Déclamation  خطابة

     Deixis  إشارة لغوية

 Dénouement  حل

 Dénotation  إشارية/داللة اصطالحية

 Diachronique  تعاقبية

 Diction إلقاء

 Didactique (pièce)  مسرحية تعليمية

  Didascalies  إرشادات مسرحية

     Dispositif scénique  تركيب ركحي

         Distance  تباعد

  Divertissement  لهو

  Documentaire (théâtre) تسجيلي/ مسرح وثائقي 

 Dramatique  درامي

 Dramaturgie  )التألي المسرحي(فن الدراما 

 Echange théâtral  تبال مسرحي

  Ecriture dramatique  كتابة درامية

 Ecriture scénique  كتابة ركحية

     Effet théâtral  أثر مسرحي

  Elocution  )طريقةنطق(بيان

 Epique  ملحمي

 Emotion  انفعال

     Epilogue  )الخاتمة(إيبلوج

 Episode  مشهد



  :ملحق

 

     Espace  فضاء

 Espace théâtrale  فضاء  مسرحي

 Evénement  حدث

 Expérimental théâtre  مسرح تجريبي

 Expression corporelle  تعبير جسدي

 Expression faciales  تعابير الوجه

 Fable أحدوثة أو خرافة

  Flash back  )استرجاع(فالش باك

  Forme fermée  شكل مغلق

 Forme ouverte  شكل مفتوح

 Formes théâtrales  أشكال مسرحية

  Genre  نوع

    Geste  إيماءة

 Gestuelle  إيمائي

 Harmonie  تآلف

 Héros  بطل

 Herméneutique )تأويلية(هرمينوطيقا

 Horizons d’attente أفق التوقعات

   Icine  ايقونة

 Identification  مماهاة

 Imitation  تقليد

  Improvisation  ارتجال

 Indice  مؤشر



  :ملحق

 

  Information dramatique  إعالم درامي

 Interprétant  مفسر

  Interludes  فواصل  تمثيلية

 Illusion dramatique  إيهام    درامي

 Intonation  نبرة

     Intrigue  حبكة

 Intrigue secondaire  حبكة ثانوية

 Ironie dramatique  مفارقة درامية

 Jeu dramatique  درامي) تمثيل(لعب 

 Jeu muet  لعب وتمثيل صامت

 Kinésie  علم حركة الجسد

 Langage dramatique  درامية لغة

    Langage scénique  ركحية لغة

      Langage théâtral  لغة مسرحية

  Lecture  قراءة

 Lecture - spectacle  قراءة عرض

     Masque  قناع

 Mélodrame )مأساة فاجعة(ميلودراما

        Message رسالة

 Métaphore dramatique  استعارة درامية

 Métalangage  واصفة لغة

 Meta théâtre  مسرح  واصف

 Meta texte  نص شارح



  :ملحق

 

 Metteur en scène  مخرج

 Mimesis  محاكاة

 Mise en scène  إخراج

  Mime  تمثيل صامت

 Monologue  )مسرحية الممثل الواحد(مونولوج

           Montage  توليف

 Mouvement  الحركة

 Motivation  تحفيز

 Narrateur  راوي

  Narration  سرد

   Parodie  محاكاة ساخرة

 Participation  مشاركة

  Paragmatique  استبدالي

 Personnage  شخصية

  Perception  إدراك جمالي

  Pièce théâtrale  مسرحية

   Plaisir théâtral لذة المسرح

 Paradigmatique  تداولية

 Pratique théâtrale  ممارسة مسرحية

 Processus théâtral سيرورة مسرحية

 Production théatrale إنتاج مسرحي

 Prosodie  )خاص بنطق الكلمة(نطق

 Psychodrame  داما نفسية



  :ملحق

 

 Prologue  توطئة/مقدمة

 Qualités vocales  مؤهالت صوتية

 Quatrième mur  حائط رابع

 Rapport scène / salle  قاعة/ عالقة منصة

 Réception  تلقي

 Redondance  إطناب/حشو

 Réfèrent  المرجع

         Relation théâtrale  عالقة مسرحية

 Répertoire  )ذخيرة(ريبرتوار

 Répétition  تدريب

 Réplique  رد جواب

 Représentation théâtrale  عرض مسرحي

 Reprise  إعادة تمثيل

  Rhétoriqu  بالغة

 Rôle  دور

 Rythme  إيقاع

 Scène  منظر/مشهد

 Scénographie  سينوغرافيا

 Scénologie  فن تزيين المسرح

  Science du spectacle  علوم العرض

 Segmentation  تقطيع

  Sémiologie سيميولوجيا

  Sémiotique سيميوطيقا



  :ملحق

 

 Sentence  مثل/حكمة

      Signe  عالمة

 Signe théâtral  عالمة  مسرحية

 Signifié  مدلول

 Signifiant  دال

 Situation dramatique  موقف درامي

 Spécifité théâtrale  خصوصية مسرحية

 Spectacle  عرض

 Spectateur  متفرج

  Structure dramatique  بنية درامية

  Symbole  رمز

 Système signifiant  نظام داللي

 Technique théâtrale  تقنية مسرحية

 Tempo  إيقاع الحركة

 Temps  زمن

  Texte dramatique  نص درامي

  Texte principal  نص رئيسي

 Texte secondaire  نص ثانوي

  Théâtralisation مسرحة

 Théâtre dans le théâtre  مسرح داخل المسرح

 Théâtre total  المسرح الشامل

  Théorie du théâtre  نظرية المسرح

 Pièce à thèse  مسرحية الفكرة



  :ملحق

 

 Tension dramatique  توتر درامي

 Tirade مقطع  طويل

  Tragédie مأساة/تراجيديا

  Tragédie comédie  ملهاة مأساوية

 Unités  وحدات

 Unité du temps  وحدة الزمن

 Unité du lieu  وحدة المكان

  Unit é d’action  وحدة الفعل

  Vaudeville  الفودفيل

    Visuel et Textuel بصري ونصي

  

 


