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 أشكر اهللا عّز وجّل على هذا الفضل العظيم والنعمة الكربى وعلى إعانته لنا يف

  .املتواضع إجناز هذا العمل

على قبوله  "قارة محمد سليمان" نتقدم جبميل الشكر إىل األستاذكما 

أي توجيه والنصائح بوالذي مل يبخل علينا املذكرة اإلشراف الجناز هذه 

 أوالعمل من قريب  هذاواىل كل الذين سامهوا يف اجناز  .وإرشاده وتشجيعه 

  "غزة نت" االلكرتوين  وأخص بالذكر عمال املقهى  بعيد 

كما نقدم كامل التقدير واالحرتام جلميع أساتذة قسم اللغة واألدب العريب 

الذين أعانونا وشجعونا ورعونا طوال  -جيجل–حممد الصديق بن حيىي : جبامعة

  ."رياض بوزنية"وأخص بالذكر األستاذ  سنني دراستنا
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نوبنا فيها، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في ذ أن تغفراللهم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا ب       

  .أيامنا القادمة وتصلح أنفسنا وتيسرنا أمورنا

  أهدي هذا العمل

أنارت دربي، ورسمت لي  إلى أغلى جوهرة في الكون، إلى من ساندتني ومدت لي يدي العون، إلى التي

  الحبية أمي طريقي، إلى من علمتني معنى الصبر والعزيمة

 أبيإلى خدمة الدين وأهله  وحببالذي بث في قلبي األمان  إلىإلى أعز ما يمكن أن يعبر عنه اللسان، 

  الغالي

ريمة  –هند  وابنتها - إيمان.*مروة –أحالم  –يحيى  -رحمها اهللا –سارة  وأوالدهافوزية   أخواتي إلى

   نونصائحه نعلي بوقته نبخلكل فرحة ولم ت  ننيتي قاسمالال لبنى أختي والى.*محمد اسالم  وابنها

آية : عبد الخميد وبناته   رتاج -سلسبيل  -غزل -نذير –دعاء :  وأوالدهعبد الرزاق  إخوتيإلى 

  محمدواخي ..  جنانوابنته أدريس  -وإسراء

   حبوقته ونصائ علي والى جميع من لم يبخل  الذين آزروني في كل لحظات حياتي

قاتي بالقطب الجامعي تاسوست وكذا صديقاتي باالقامة الى كل زوجات إخوتي والى جميع صدي

وكل من ذكرهم . سامية ورقية شهيرة : الجامعية بوساعة عبد الرحمان وبوخرص خسين  وأخص بالذكر

  .قلبي ونسيهم قلمي

  إلى كل من قدم لي يد العون أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

 فائزة                                                               
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  أهدي هذا العمل

  أنارت دربي، إلى أغلى جوهرة في الكون، إلى من ساندتني ومدت لي يدي العون، إلى التي

  الحبية أمي ورسمت لي طريقي، إلى من علمتني معنى الصبر والعزيمة 

   وحببالذي بث في قلبي األمان  إلىإلى أعز ما يمكن أن يعبر عنه اللسان، 

  الغالي أبيخدمة الدين وأهله  إلى

  زوجي الغالي الى من قاسمني حلو الحياة ومرها الى سندي في هذه الدنيا وهذا المشوار

  .جود  والى إبني قرة عيني 

   مريم  –صونيا   أخواتي إلى

   معاذ  –حسام  –فيصل  –عادل  إخوتيإلى 

-رتيبة  :قاتي الغاليات الى جميع صديقاتي بالقطب الجامعي تاسوست و  وأخص بالذكر صدي

  .وكل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي .نادية

  إلى كل من قدم لي يد العون أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  

 نوال                                                               
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 مقدمة



   

 مقدمة 
  

 أ 
 

  :مقدمة

يعد املسرح جزءا مهما من حياة الناس، وهو فن مؤثر يف سلوكهم وتعاملهم وتصورام ومعتقدام ألنه 

وببساطة يعد الفن الذي يعري الواقع ويظهره على حقيقته دون إضافة أي نوع من أنواع البهارات، بل على 

تطوير الثقافة الشعبية فحسب، بل هو  حتل املسرح دائما نقطة البداية، ليس يفإالعكس ميثله أحسن متثيل، وهلذا 

مصدر اإلبداع واإلهلام، ومصدر الشرارة اليت تدفع بالفرد حنو اإلبداع وإدراك الوعي الفكري فستحق بدلك 

  .دون منازع" أبا الفنون"لقب

 نه مرآة عاكسة لواقع اتمع واألمة،إواملسرح هو بوصلة يف حبر احلياة ينري له دربه ويفضح الوهم لديه 

  .حيمل رسالة هادفة تتجسد فوق خشبة املسرح لكي مترر إىل اجلمهور املتعطش ملثل هذه اإلبداعات

عتباره قائما بذاته، باعتبار أن تطور إأكتشف هذا اإلبداع ب نالرغبة يف أ ناق تنامت لديلاملنط هذا ومن

  :لتايلغة العنوان اتاريخ وعليه قمنا بصياعرب ال عمواضيع املسرح يوازي إىل حد ما تطور اتم

  .االجتاه التارخيي يف املسرح اجلزائري مسرحية األقوال لعبد القادر علولة

  :التاليةشكاليات سنحاول معاجلة هذا العنوان من خالل اإلجابة عن اإل

اه يف كتابة أعماله املسرحية وبالنسبة لالختيار املسرح اجلزائري واالجت "عبد القادر علولة"االجتاه الذي اتبعه 

  :فقد كان يهدف "عبد القادر علولة"التارخيي عند 

  .صوصاخ  تارخييالتعريف باملسرح اجلزائري عموما واالجتاه وال - 

  ".عبد القادر علولة"الرد على االدعاءات اليت تنفي الفعل املسرحي لدى - 

  .للمسرح اجلزائري سلسلة الدراسات اليت تعنيه بالبحث يف اجلوانب التنفسية هدافع الفراغ الذي تعاني - 

  .مبدع مسرحي" عبد القادر علولة"باملسرح امللحمي ويعد" علولة"التأكيد على تأثري - 

حنو هذا النوع من املسرح  ذابناجنإولعل من أسباب اختيار املوضوع أيضا الذي بدأ فكرة وانتهى حبثا هو 

رتباط فقيد املسرح اجلزائري إوضيح ما مدى ت:من  املوضوع هو ناصة وهدفلاخلا ناملعرفة طبيعته وإضافة إىل رغبت

  .بقضايا جمتمعه

ختيار املنهج التارخيي كآلية منهجية يتم من خالهلا الدراسة التحليلية للموضوع إولتحقيق هذه الغاية مت 

  .املطروح



   

 مقدمة 
  

 ب 

 

ولإلجابة عن هذه األسئلة وأخرى حتددت معامل خطة البحث الذي تشمل على فصلني فصال عن املقدمة 

  .ةواخلامت

إىل مظاهر نشأة املسرح اجلزائري من خالل سبعة مراحل كل مرحلة كانت حمددة  ناففيما خيص الفصل األول تطرق

عالم يف املسرح إىل تقسيمات أهم املراحل من خالل تنظريات أهم األ ناكما تطرق،ذكرها  متبتواريخ معينة 

  .جي ونور الدين عمروناجلزائري، نذكر إدريس قرقورة صاحل ملباركية، عز الدين جالو 

عند الغرب وعند (كما تطرقت أيضا إىل املنهج التارخيي فتحدث فيه عن تعريفه خصائصه أهدافه أهم أعالمه

  .وكذا بعض النماذج عن املسرح التارخيي) العرب

جلانب بإبراز ا ناوقم" األقوال"يف الفصل الثاين إىل حتليل مسرحية ناوحىت تستكمل الدراسة غايتها وهدفها عمد

بإبراز اثر  نابتقدمي ترمجة لعبد القادر علولة وأهم أعماله وكذا جتربته املسرحية كما قم ناالتارخيي فيها، وبداية قم

  .بدراسة البناء الفين للمسرحية ناعلولة يف مسرحية األقوال وقم

  .يف مسرحية األقوال" علولة"باحلديث عن اللغة املستعملة واليت اتبعها ناوختاما قم

، ومن املناهج اليت ختدم عملية البحث، املنهج التارخيي الذي هو نااالعتماد يف هذا منهج خيدم موضوع ناقد ارتأيو 

أسلوب علمي يتبع مالحظات الباحث القائمة على مشاهدته للمخلفات اليت تركها األقدمون، ومن دراسته 

سرتداد إيزيدها وضوحا، وهو يساعد على  إىل ما يتصل باملالحظات بشكلشد للكتابات اليت دونت عنهم مما ي

ريخ للمكان والزمان والشخصيات يف املسرحية أهذا املنهج عند الت اتبعنااملاضي تبعا ملا يرتكه من أثار وقد 

  .املدروسة

امها مهمني مها املنهج التحليلي والوصفي كوم األنسب طاملا بصدد حماولة نر من منهجني ستفدنا إكما 

  .حتليل املسرحية

مناهج النقد املعاصر لصالح فضل، إضافة إىل النقد األديب ومناهجه  :عليها ناعتمدإومن بني املراجع اليت 

عبد القادر، فنون األدب املسرحي إضافة  قطال: لسيد قطب، بعلي حفناوي، الثورة اجلزائرية يف املسرح اجلزائري

  .املدونة يف الفهرس ىإىل املراجع األخر 

  :ذكرنيف هذا البحث  ات اليت اعرتضنومن مجلة الصعوبا

  .رات من هنا وهناكشذعلى دراسات سابقة يف هذا املوضوع، باستثناء  ناعدم عثور -1

  .النقص الكبري اليت تعانيه املكتبة اجلزائرية-2



   

 مقدمة 
  

 ج 

 

  .على العرض مصورا ناعدم حصول-3

  .ضيق الوقت بالنسبة للفرتة املقدمة الجناز ها البحث-4

الذي مل " قارة حممد سليمان"لألستاذ املشرف ناوامتنان ناتقدم جبزيل شكر نإال أن  ناويف األخري ال يسع

يف حبثي هذا، فجزاه اهللا خريا وجعله  نامبختلف التوجيهات القيمة اليت خدمتن ناوتزويد نايدخر جهدا يف مساعدت

  .را لطالب العلم، وله جزيل الشكر والتقدير واالحرتامذخ

، فان كنا قد وفقنا االعمل قد وصل إىل مستوى النضج، فهو عبارة عن حماولة منوبعد إننا نزعم بأن هذا 

إىل ما نصبوا إليه فذلك من فضل هللا تعاىل وتوجيهات أستاذينا الفاضل، وان قصرنا يف بعض اجلوانب فما كان 

واضع ونسأل ذلك يقصد منا ونتمىن أن نكون يف مستوى هو اخلطوة وهدفنا هو منفعة مكسبنا ذا البحث املت

  .اهللا التوفيق والسداد



    

 

 

 

 

 

 

 ومراحله ي ئر زالجا رحمسال: ولألال فصال

وأهم الرواد) مراحله(بدايات المسرح الجزائري : المبحث األول   

  لجزائري عن أهم األعالممراحل المسرح ا: المبحث الثاني

  المنهج التاريخي: المبحث الثالث
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  :وأهم الرواد) مراحله(بدايات المسرح الجزائري : المبحث األول

  :مظاهر النشأة: أوال

كثرية هي اآلراء حول املسرح اجلزائري إال أن هذه اآلراء ليست على مستوى املسؤولية يف النقد 

صحفية يغلب عليها طابع السرعة، ومبا أن هذا  املوضوعي البناء ألا شفوية غري مدونة، عرضت يف مقاالت

املسرح يف حد ذاته قد مر بعقبات كثرية أيام الثورة وزمن االستقالل والسيما يف الستينات والسبعينات، فإنه 

يتطلب من احلديث عن مهومه وقضاياه، حىت نتمكن من رصد معطياته، وتقومي معاناته، لطاملا أن الثورة الثقافية 

ستيعاب الواقع الثقايف فلماذا  نقف مكتويف األيدي أمام املسرح اجلزائري دون أن نقدم إتعمل على  يف اجلزائر

  الرؤيا الشاملة ملعطياته

إن املتتبع لنشأة املسرح اجلزائري سيجد نفسه ال حمالة يرد حقبا زمنية بعيدة تضرب جبذورها يف أعماق 

على رسوخ بني حتصيل وتأصيل هذا الفن يف اجلزائر، ومن مثة  قائمة حىت اليوم شاهدة هالتاريخ الذي بقيت أثار 

فبالرغم من أن السكان القدامى لدول املغرب العريب مل « جبدر بنا أن نبدأ من تاريخ الفرجة واإلبداع الشفوي، 

تصلهم عروض مسرحية من احلضارة اإلغريقية يف عهدها، وال من فنون العرض املسرحي للشعوب باألخرى، إال 

لوانية وطقوسا احتفاليةأ وهذا ما يدل على أن بداية انطالقة املسرح  1»م كانوا يستعملون عروضا للفرجة وألعابا

يعترب ضمن الدراما مل يكن حمض صدفة بل كانت تبىن وتتطور عرب مراحل خمتلفة إىل أن انتهى ا املطاف إىل ما 

 ما قبل التاريخ، وان هذه اجلذور قد تطورت يف بداية التاريخ إن املسرح اجلزائري جذورا تعود إىل« هو عليه اليوم 

  2.»مث أثناء تواجد الرومان، كما له جذور عربية إسالمية 

للمسرح اجلزائري جذور وبدايات يعود األصل فيها إىل ما قبل التاريخ ونالحظ هذه اجلذور أن صح 

ت متمثلة يف طقوس االحتفاالت الشعبية وكذا أشكال القول يف الرتاث الشعيب أو ما يعرف مبا قبل املسرحية وكان

القوال احللقة، وخيال الظل ودمى القراقوز مث جاء تطور هذه اجلذور مع : أخرى مكتملة مسرحيا ودراميا مثل

ففي القرن التاسع عشر أقيمت عروض القراقوز ألا كانت حترص على الثورة ضد سلطات « البدايات التارخيية 

مها يف صورة ساخرة، إن كثريا من الرحالة قد شاهدوا عروض القراقوز وخيال الظل يف مثل قسنطينة االحتالل وتقد

                                                           
  . 08، ص2000، 1ملسرحي اجلزائري إىل سنة ، شركة باثنيت، اجلزائر، طنو الدين عمرون، املسار ا 1
، دار الساحل للكتاب، ) 1954نوفمرب  1دراسة تطبيقية يف صور إسهام املسرح اجلزائري يف ثورة (أحسن تليالين، املسرح اجلزائري والثورة التحريرية  2

  .46اجلزائر، ص
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ومستغامن والحظوا توظيف هذا الشكل املسرحي الذي نقله األتراك إىل مشال إفريقيا الحظوا توظيفه يف مقاومة 

   1.»مة االحتالل الفرنسيفاعلية يف مقاو  أكثراالحتالل الفرنسي، ورمبا يكون شكل القوال واحللقة 

وأن «هذه كانت البدايات األوىل للمسرح اجلزائري يف أشكاهلا البسيطة واهلدف منها كان الرتفيه والتسلية 

املسرح اجلزائري ظهر من خالل العرض الشعيب مرتبطا بذوق اجلماهري الشعبية املزدمحة بالسكان أنه مسرح ارتبط 

  2.»على توصيل الفكرة وأداء الدور بل وإضراب دون التفرج بالغناء وبلغة شعبية حقيقية قادرة

نتشرت يف البداية أنواع متعددة لالحتفاالت الشعائرية كانت هذه البدايات األوىل لنشأة املسرح إإذ 

  .اجلزائري

  :مراحل المسرح الجزائري: ثانيا

  : مر املسرح اجلزائري خالل تطويره مبراحل نذكرها بـــــ

  :1926- 1921 :المرحلة األولى

ويف هذه كان غياب اجلزائريني أنفسهم واضح يف املسرح، بل كانت مبادرة من الفرنسيني على الرغم من 

هذا احلدث األكرب الذي هز  1921كجورج األبيض، وقدوم فرقته يف ربيع سنة «أن بعض املسرحيني العرب 

  3.»املثقفني اجلزائريني من الشباب

اجلزائري فرصة مثينة تعرف من خالهلا على املسرح العريب، وبالرغم من هذه التظاهرة قد منحت للشعب 

ذلك إال أن هذا احلضور مل حيقق جناحا كبريا وذلك بسبب حالة املثقف اجلزائري يف تلك الفرتة واهتمامهم 

جني يشرف بنفس على مجع املتفر  آنذاك" األمري خالد"بأوضاعهم احلياتية، ونقص الثقافة لديهم وهذا ما جعل 

على الرغم من جهوده الكبرية يف سبيل           «وكذا محالت الدعاية وذلك قبل أيام من إقامة هذه العروض 

اإلعالم، فإنه مل يستطع أن جيمع سوى بضعة متفرجني من الطالب واملثقفني الذين كانوا ينتمون إىل األندية 

عروض الحقة، إذ بلغ عدد احلضور يف العرض األخري واملؤسسات الثقافية املختلفة على أن هذا العدد تزايد يف 

  4.»ما يقارب السبع مائة متفرج) جمنون ليلى(

                                                           
  .47املرجع السابق، ص  1
املسرح اجلزائري اىل املسرح الوطين اجلزائري، مقاالت وكتابات غري منشورة، مقامات النشر والوزيع، تر الشريف األدرع وخملوف  كاتب مصطفى، من   2

  .43، ص2012، 1ط: بوكروح
  .13بوعالم رمضان، املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ص 3

4 M-ba chtaraz i Memoires 1919-1939 SND alger-1968 p40. 
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ومما هو معروف أن جل املسرحيات اليت قدمها جورج األبيض وفرقته كانت مواضيعها مستوحاة من عمق 

إذ  " جمنون ليلى"و" صالح الدين األيويب"و"  شارات العرب: "التاريخ العريب، وهذا واضح من خالل عناوينها

كانت اللغة العربية تطغى على سيناريوهاا وبالتايل مل تلقى النجاح املطلوب ألن الشعب اجلزائري آنذاك كان 

يعاين من اجلهل واألمية وبالتايل هذه اللغة ال تتعلق به وال متده بأية صلة، باإلضافة إىل غياب الثقافة املسرحية 

  .ارتياد قاعات العرضلديه وابتعاده كل البعد على 

لكن غياب الشعب اجلزائري يف الثقافة املسرحية وقاعات العرض مل يكن مطوال فبفضل ما تركته هذه «

التمثيليات من انطباعات يف نفوس الشباب املثقف، مل متر سنة واحدة حىت ظهرت فرق مسرحية جزائرية منها 

، وقد قامت بعروض ملدة ثالثة 1921سنة " علي الشريف الطاهر"على يد " فرقة مجعية اآلداب والتمثيل العريب"

  1.»سنوات حىت انتهى أمرها باإلفالس

وعندما نقول إفالس هذا ال يعين زوال احلركة املسرحية اجلزائرية بل على عكس فبقدوم املمثل التونسي 

يف االستفادة من خربته  والذي كانت له إسهامات كبرية يف مساعدة الشباب اجلزائري املثقف والرغبة" عزوز باي"

إذ سجل عدد املتفرجني مما يزيد " خياط وخياطة"مسرحية ) سكاتش(وذلك بتقدمي عروض مسرحية على شكل 

عن ثالثة مائة متفرج، ومل تكن هذه املسرحية هي العرض الوحيد بل جاءت بعدها عدة مسرحيات أخرى، حيث 

حية واالهتمام باملسرح فبذلك جند أن املسرح اجلزائري أثر متيزت تلك الفرتة بانتعاش ومحاسة يف تكوين فرق مسر 

ستطاع أن يعايش إجورج األبيض وكذا فرقة اآلداب والتمثيل العريب اجلزائري " فرقة"مروره بتجربة تارخيية مع 

العروض املسرحية املتوالية، ذلك مما ساعد على التحرر شيء فيشأ من قيود شىت، خاصة تلك اليت كانت تعد 

العائد من لبنان " حممد مصايل"رح زندقة، ومن اآلثار اليت خلفتها هذه الزيارات ظهور فرقة مسرحية أمسها املس

هذه . 1922واليت عرضت عام " سبيل الوطن"حممال بالكتب العربية من ضمنها عدة مسرحيات كمسرحية يف 

أما املسرح العريب املشرقي فقد كان لقاء تعانق الفرتة تعترب بداية للمسرح اجلزائري وكان املمهد له املسرح الفرنسي، و 

  .ستطاعت أن حتقق أهدافها وجتاوز الصعوبات اليت اعرتضنهاإوتعاطف مما أدى إىل خلق حركة مسرحية يف اجلزائر 

  :1934-1926: المرحلة الثانية

باملقاومة هتمت بقضايا الشعب و إوقد عرفت هذه املرحلة ظهور الفنانني الذين قدموا مسرحيات واقعية 

حوايل                     «: هذه الفرتة بقوله) مالك بن نيب(السياسية، اليت بدأت يف مطلع العشرينيات وقد وصف 

فكأمنا هذه األصوات . ، بدأت يف األرض حركة، وكان ذلك بإعالنات جديد وبعد حلياة جديدة1926عام 

                                                           
 .44املرجع السابق، ص 1



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

8 

 

وكأا صدى لصوته البعيد، وقد بدأت معجزة البعث قوا الباعثة، بل " مجال الذين األفغاين"استمدت من 

يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتني بلزوم فتحولت إىل . اجلزائري احملذر بأي حترك وبأا من يقظة مجيلة مباركة

  1.»خطب وحمادثات وجدل، وهكذا استيقظ املعىن اجلمايل وحتولت مناجاة الفرد إىل حديث الشعب

" دمحون"و" عاللو"سرحيني يف هذه الفرتة، نذكر رشيد القسنطيين وساليل املدعو ومن أشهر املمثلني امل

على خشبة املسرح  1926أفريل سنة  12، واليت عرضت يوم "جحا"مسرحية جزائرية بعنوان " عاللو"فقد كتب 

رشيد "عرف جلمهور تلك الفرتة و ا، كتبها باللهجة العامية مراعاة للمستوى الثقايف )سابقا" (كرسال"اجلديد 

شابلني " "كاتب ياسني"يف تلك الفرتة بطريقته الساخرة يف نقد األوضاع السائدة، حىت قال عنه " القسنطيين

الذي كان يهدف من خالل " حمي الدين باشطارزي"، وأبرز شخصية متثلت يف تلك الفرتة هو ظهور "اجلزائري

هدف باشطارزي مل «حداث يف هذا الصدد قائلة مسرحياته إىل خلق تربية دينية وقد كتب صحيفة اجلزائر األ

يكن جتاريا وكل مسرحياته تبني أنه كان يطمح يف هذه الفرتة إىل هدف وحيد وهو الرفع املعنوي واألخالقي 

  2.»للمسلمني

املسرح اجلزائري يف هذه الفرتة بالذات قد اهتم وبشكل كبري جبميع أشكال اآلفات االجتماعية كاخلمر 

، ومل يبق املسرح اجلزائري يف اجتاه واحد بل حاول إجياد اجتاه جديد له، وذلك من أجل كسب وتعدد الزوجات

اجلمهور وكذا إنتاج طابع خاص به، حىت يتمكن من ترسيخ هويته الثقافية، وقد جسدت تلك الفرتة أهداف 

اربة اآلفات االجتماعية  خاص باملسرح ومن ضمن هذه األهداف التأكيد على هوية الثقافية اإلسالمية العربية، حم

كما سبق الذكر وكذا تنمية اجلانب األخالقي، وإذا ما نظرنا إىل هذه األهداف وجدناها تعكس الواقع 

جل معاجلة قضايا معاصرة  أوالعودة إىل الرتاث من ) عامية(االجتماعي املعاش مبضمون ثوري بلغة تشعبيه بسيطة 

اليت كانت تبني الوجه احلقيق للحاكم ويف نفس الوقت جتسد تلك األسطورة التارخيية، و ) جحا(كمسرحية 

  .املشاكل االجتماعية اليومية للمواطنني

  .1939-1934: المرحلة الثالثة

تعد هذه املرحلة هي املرحلة اليت كان بروز املسرح اجلزائري واضحا بشكل كبري، حيث كان ظهور 

الذي كتب " رشيد القسنطيين"ابع السياسي، وقد زاد نشاط األحزاب السياسية الوطنية دورا يف إعطاء املسرح الط

لفرقة الشعبية مسرحيات نقدية ساخرة خلقت نوعا من العالقة املزدوجة بني املسرح واجلمهور، وكان استعمال 

                                                           
  .18، ص1981-1945انظر نصر الدين صبيان، اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر،  1
  .12بوعالم رمضان، املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر، ص 2



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

9 

 

اللهجة العامية خيضع لظروف أمالها الواقع السياسي لتلك الفرتة، إذ كانت السلطات االستعمارية حترم استعمال 

ة الفصحى فوجد رجال املسرح اللهجة العامية وسيلة لتحطيم الرقابة على اللغة الفصحى وللوصول إىل اللغ

اجلمهور الذي كان يعاين من األمية، أما مضمون  املسرحيات فكان يدور أساسا حول ضرورة النضال السياسي 

عام " حممد العيد آل خليفة" نذكر وإبراز تاريخ هوية شعبنا وعن الكتاب املنتمني إىل مجعية العلماء املسلمني

  1". بالل بن رباح"والذي كتب مسرحية شعرية بعنوان  1938

بسبب األوضاع السياسية السائدة يف هذه الفرتة مل يكن هناك عالقة  ما بني املسرح  واجلمهور خاصة 

باللغة العربية الفصحى واليت كانت تكتب وتقدم " جورج األبيض"وأن العروض املقدمة من قبل، كما ذكرنا فرقة 

وهي اللغة اليت شكلت صعوبة التلقي لدى مجهور املتفرجني، فكان هناك تنازل وإخضاع اللغة العامية وأكرب سبب 

  .لربوز هذه اللغة هو الوضع السياسي والتضحيات وإبراز هوية الشعب وكتابة تارخيه

  .1945-1939: المرحلة الرابعة

ية، حيث حدث انقطاع ما بني املسرح واجلمهور، لتزايد القهر االستعماري وهي فرتة احلرب العاملية الثان

وبروز األحزاب السياسية الوطنية يف شكل جبهة مناهضة لالستعمار الفرنسي الذي وقف باملرصاد ملدة          

الروح الوطنية ومل يكن املسرح بعيدا عن هذه التطورات لذلك مت تشديد اخلناق عليه، لدوره يف أذكاء «التطورات 

يف اجلماهري، وكان املسرح رغم تلك الظروف املعرب احلقيقي عن أوضاع الوطن، فكان يف مستوى تلك األحداث 

  2.»اليت بلغ فيها الوعي الوطين الذروة لدى الشعب اجلزائري

جاهدا على إفشال اهلدف السامي لتجربة املسرحية وعمل على سد الطريق  آنذاكوقد عمل االستعمار 

مام الفرق املسرحية العربية واليت كانت تزور اجلزائر دف إيصال الثقافة املسرحية لشعب تلك البالد ومن أجل أ

معاجلة القضايا السياسية واالجتماعية املطروحة يف تلك الفرتة ورغم جهود هذه الفرق إال أن االستعمار مل يتوخى 

رح العربية، وذلك دف عزل اجلزائر عن الوطن                   يف قطع هذه الصلة بني املسرح اجلزائري وباقي املسا

العريب، وكذلك طمس هويته وإبعاده عن الرأي العام حىت ال يكن له فرصة تقرير مصريه، وإبعاد عن الوطن العريب 

رحية ستعمار ذا فحسب، بل جتاوزها إىل حد إغالق القاعات املسالذي كان يدعم قضية شعبنا، ومل يكتفي اإل

وكذا منع العروض اليت كانت تتضمن رسالة صادقة وتوعية شعبنا، األمر الذي دفع املسرحيني اجلزائريني حنو 

رغم حماوالت الطمس واإلجهاض حتدى رجال املسرح «االقتباس فأصبح املسرح ال يعكس الواقع الوطين، و

                                                           
  .14املرجع السابق، ص 1
  .17املرجع نفسه، ص2
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ستعمار بكل ما عمل اإل 1.»"طفى قزديلمص"و " حممد الثوري"نذكر منهم  أخريتنيستعمار وبروز مسرحيتني اإل

لديه من قوة على إزالة وجود املسرح واملسرحيني اجلزائريني وكذا قطع الصلة بني الفرق املسرحية العربية، وذلك من 

أجل السيطرة املطلقة على هذا الشعب وكيانه، وأخذ حقه يف تقرير مصريه والدفاع عن حقوقه وفهم األوضاع 

  .توعية املسرحية، لكن رغم هذا مل ينل مراده وباءة احملاولة بالفشل مثل كل مرةالراهنة عن طريق ال

  .1962-1945: المرحلة الخامسة

متدت إىل غاية االستقالل حبسب ما حددته هذه الفرتة، ال نستطيع أن نقول أن ذوق إهذه املرحلة 

فس الوقت ميكن أن نقول أنه قد دفع بعجلة املتفرج اجلزائري أو املثقف قد ارتقى إىل املستوى املطلوب، لكن يف ن

كانت حماوالت مسرحية كتبت بالفصحى فقد كتبت عدة «تذوقه إىل األمام مقارنة مع  البدايات األوىل، 

  2.»مسرحيات يف هذه الفرتة

واليت " حممد الصاحل رمضان"لـ 1947سنة " الناشئة املهاجرة"من ضمن هذه املسرحيات نذكر، مسرحية 

وكان موضوعها يدور حول اهلجرة النبوية الشريفة، ومثلث ألول مرة يف            1947ها سنة قام بكتابت

لعبد " املولد"ألمحد توفيق املدين ومسرحية  " حنبعل"للكاتب نفسه، ومسرحية " اخلنساء"تلمسان، وكذا مسرحية 

 1947سنة  "ألمحد رضا حوحو" ميأبو احلسن التي"ومسرحية " بن رشد "أو " ضيعة الربامكة"ومسرحية " الرمحان

كما كان حملمد الطاهر فضالء دور يف املسرح العريب والذي  «، 1949املزهر القسنطيين عام "والذي أسس فرقة 

" الصحراء"، ومن أعماله "هواة املسرح العريب"فرقة  1947كتب باللغة الفصحى عدة مسرحيات وأسس عام 

الذي برز قبل هذه املرحلة وكتب مسرحيات " شباح امللكي"إىل جانب  ،"يوسف وهيب"ـاليت اقتبسها من مسرحية ل

عرضت يف بسكرة والعاصمة ويف العديد من املدن اجلزائرية، وهو من الشخصيات املسرحية اهولة يف تاريخ 

  3.»املسرح اجلزائري

سرحيني، خاصة إن إنشاء عدة فرق مسرحية ودعمها كان له الفضل الكبري يف ترسيخ وتطوير املسرح وامل

أن املوضوعات املعاجلة آنذاك كانت حول اجلانب السياسي والوضع املعاش وهذا ما زاد من اهتمام الشعب 

باملسرح وتزايد عدد املتفرجني، وذلك الن كل متفرج كان يرى نفسه يف ذلك املمثل املسرحي، إذ كان يعاجل مهومه 

  .وينطق ضمنه دون أن يتكلم أو حىت يشري لذلك

                                                           
  .17، صالسابقاملرجع  1
  .19فسه، صاملرجع ن2
  .27باح امللكي نقال عن املرجع نفسه، صشحديث مع  3
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  .1977-1962: حلة السادسةالمر 

ن يا يف الوقت نفسه، فهو اجتماعي ألبدأ املسرح عهدا جديدا بعد االستقالل، فكان اجتماعيا وسياس

بد سياسي الن هذا النمو والتطور ال على املسرحي أن يناضل يف سبيل حتقيق التطور لكل الفئات احملرومة، وهو

بدأت رحلة جديدة بتمام املسارح وإنشاء املسرح الوطين اجلزائري « إذ أن يتم يف إطار الرؤية السياسية االشرتاكية 

مبهمة تنظيم وإدارة املسرح الوطين " مصطفى كاتب"وتتحول مهمة املسرح إىل مواكبة البناء والتشييد، فاضطلع 

الفضل  ن الفضل كلإاجلزائري وفق إسرتاتيجية حمددة جامعا يف غضون ذلك بني التمثيل واإلخراج والتدريس، و 

ونشاطاته على مجيع األصعدة من الكثافة " احللقة"يعود له يف إنشاء كل من معهد الفنون الدرامية وجملة 

خذ املسرح اجلزائري بعد رحيل االحتالل من أرضه، النهوض وكان عليه أن يساهم يف التحوالت أ، ف1»مبكان

  ،وكيفا   يف نشاط املسرح اجلزائري كما ازدهار  )1972-1962(االجتماعية، واالقتصادية، حيث شهدت فرتة 

كما إلتم مشل املسرحيني اجلزائريني يف الوطن بعد االستقالل، وأسست احلكومة اجلزائرية املسرح الوطين عام 

إن املسرح « :ما يلي" مصطفى كاتب"، وقد جاء يف الالئحة الصادرة عن اإلدارة املسرح الوطين برئاسة 1963

داة فعالة خلدمته مسرحيا سيكون معربا عن الواقع الثوري الواقعية اليت حتارب امليوعة يظل ملكا للشعب يكون أ

  .2»وتبين املستقبل خادما للحقيقة يف اصدق معانيها سيحارب كل الظواهر السلبية اليت تتناىف مع مصاحل الشعب

 1965ن عام ، وكان من نتائجه إنشاء مدرسته برج الكيفا1963صدر قانون التأميم يف فرباير إو 

وقد بلغ عدد املسرحيات «الشعوذة و طالق لية، فطرحت القضايا االجتماعية كاوشهدت احلركة املسرحية قفزة نوع

اليت قدمها املسرح حوايل مثان وثالثني مسرحية ومتحورت تلك املسرحيات حول القضايا الراهنة من اجتماعية 

  3.»وسياسية

سيطة وجزئية، تستهدف توصيل الكلمة إىل اجلمهور عرب معرفة ومتيزت تلك املسرحيات بكوا كوميدية ب

حقيقة بنفسية اجلمهور، ال تضحك اجلمهور فحسب بل جتعله يضحك على نفسه، والتعبري باللهجة العامية 

البسيطة املتناولة اليت يفهمها العام واخلاص، وبعد تطبيق سياسة الالمركزية معظم األعمال إىل انتقاد الواقع 

ومركزية النشاط املسرحي، جعل من الدولة اجلزائرية تتخذ قرارا سنة «اعي وبرزت ظاهرة التأليف اجلماعي االجتم

 يستهدف ال مركزية النشاط املسرحي، ونصت على إنشاء مسارح جهوية يف وهران وعنابة، قسنطينة 1972

                                                           
  .19مصطفى كاتب، من املسرح اجلزائري إىل املسرح الوطين اجلزائري، ص 1
  .46، ص1988، 48النص القانوين للمسرح، جملة حقائق تصدر عن الس الشعيب لوالية اجلزائر العدد  2
  .164-163، ص2000اجلزائري إىل سنة  نور الدين عمرون، املسار املسرحي: ينظر 3
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           سالك  ،فتوح، بوجدبةسيدي بلعباس وأنتج املسرح الوطين بالعاصمة يف هذه الفرتة مسرحيات رباب ال

اخل، وأنتج املسرح الوطين بوهران ... حسان احلاصلني، العاقرة، دائرة الطباشري القوقازية بين كلبون، قف، آه يا

ونالحظ من خالل هذا القرار الذي أصدرته احلكومة اجلزائرية، أن  1،»... مسرحية لألطفال... أنتاجها مجاعيا

غلب واليات اجلزائر، وقد تنوعت املسرحيات وأشكال تقدميها كما قدم ملختلف أ املسرح أصبح له صوتا يف

الفئات العمرية للمجتمع، مبا فيها األطفال لكن يف هذه السنة وقع املسرح اجلزائري يف نوع من الضعف والركود 

بلغت مديونية  مؤسسة ذات طابع صناعي جتاري األمر الذي عجل مبيالد أزمة مالية حيث«حبيث أصبح املسرح 

  2.»حوايل مليار سنتيمم 1972املسرح سنة 

         وهذا أدى إىل الضعف والركود يف هذه الفرتة إغفال مسائل جوهرية كتكوين املمثلني احملرتفني 

واملخرجني، طبيعة النصوص املسرحية اجلديدة ذات األبعاد الدرامية وبذلك يكون املسرح اجلزائري قد دخل األزمة 

ولكن سرعان ما عاود املسرح املركزي بالعاصمة السيطرة مرة أخرى على « والركود مند أن ابتعد عن اتمع  الفنية

          فرسوسة وامللك، عفريت وهفوة، بونوار وشركائه، جحا (، وقدم مسرحيات 1977النشاط املسرحي عام 

  3.»والناس، بعدما أصاب الشلل املسرح اجلهوي

          ملسرحيات هناك أعمال مسرحية أخرى استطاع املسرح الوطين أن ينتجها بني باإلضافة إىل هذه ا

        األقوال، احملقور، فلسطني املخدوعة ملك الغرب أو سلطان الغرب، أنت : منها 1981و 1978«سنة 

مسرحيات مقتبسة وأنا، ميمون الزوايل، وبلغ عدد املسرحيات املنتجة مخس مسرحيات فاملسرح الوطين أنتج أربع 

ومسرح وهران مسرحيتني ومسرح سيدي بلعباس ثالث مسرحيات ومسرح عنابة ثالث مسرحيات كلها 

  4.»مقتبسة

ويتضح لنا من خالل ما تقدم أن املسرح اجلزائري احلديث مند الستينات متيز باالبتكار واإلبداع، وعلى 

ويفخر اجلزائريون بشهادة « تجارب املسرحية اجلزائريةأسس التأليف املسرحي احمللي أو االقتباس، كرافد يعىن بال

بعد مشاهدته لعرض مسرحي بقاعة األطلس يف واحد من احتفاالت التحرير، قيل يل ال يوجد مسرح " شيغيفارا"

  5.»يف اجلزائر، لكن رأيت املسرح الثوري بعيين راسي يف اجلزائر

                                                           
  .318املرجع السابق، ص 1
  .109، ص)1989- 1926نشأته وتطوره (بيوض أمحد، املسرح اجلزائري  2
  .318إبراهيم امحد، الدراما والفرجة املسرحية، ص 3
  .105إدريس قرقوة، الرتاث يف املسرح اجلزائري، ص 4
  .318صإبراهيم أمحد، الدراما والفرجة املسرحية،  5
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ارا ملحوظا وإنتاجا مسرحيا معتربا، لكن املسرح إذن شهدت فرتة ما بعد االستقالل حىت الثمانينات ازده

اجلزائري رغم تطوره وازدهاره يف الفرتات السابقة إال انه شهد مرحلة أخرى ميكن وصفها مبرحلة الركود قبل عودة 

  .االنتعاش

  .1985-1977: المرحلة السابعة

أن بداية تأزم املسرح اجلزائري   فلقد امجع املسرحيون على« قد بدأت بوادر الركود يف أفق املسرح اجلزائري 

  1.»، فقد تأثر املسرح أيضا باللون اجلديد للحياة السياسية باجلزائر1980من سنة  اكانت بدء

املسرح اجلزائري يعيش حالة من اجلمود  1985فقد قال عن املسرح سنة " مصطفى كاتب"أما الفنان 

هل من املعقول أن ال تقدم املسارح الوطنية «لوف بوكروح االنتقايل فرصتها عليه ظروف املرحلة السياسية ويقول خم

وبالرغم من هذا الرتاجع امللحوظ  2.»أي عمل مسرحي يذكر )1981- 1980(الرمسية يف اجلزائر وخالل موسم 

 ا إلنتاج املسرحي اجلزائري إبان هذه الفرتة استطاعت املسارح اجلهوية الصمود، بفضل وطنية رجاله الذين واصلو ل

ة مسامهني يف إثراء احلركة املسرحية بنصوص من الرتاث العاملي، فأنتجوا العديد من املسرحيات مالت املسري 

امليل إىل االقتباس أكثر من أنواع اإلبداع والتأليف وما يؤخذ عن املسارح «معظمها إىل انتقاد الواقع االجتماعي 

د أي مسرحية عرض وطبعت يف كتاب للتوزيع اجلهوية ابتعادها عن الطباعة وعدم اهتمامها بذلك، حيث ال جن

  3.»2000إىل غاية 

وإذا ما تتبعنا احلركة املسرحية سنالحظ دون شك تغريا واضحا، بل تطورا ملحوظا يف الفن املسرحي من 

اليت عاجلت جمموعة من القضايا العالقة يف الفضاء املسرحي النص املسرحي لغة ومضمونا «النص إىل اإلخراج 

مسرحية االنتهازية ونشرها سنة " حممد مرتاض"فانتعش املسرح وبرزت أقالم إبداعية جديدة فكتب  4.»وشكال

يف  1988ومثلت سنة " صاحل  ملباركيه"عاجل فيها واقع اإلدارة إضافة مسرحية النار والنور اليت كتبها  1986

مائة وثالث ومثانني نصا  بلغ 2006، 1983نالحظ أن جمموع النصوص املسرحية املؤلفة من عام  ،اجلزائر

  .مسرحيا

  

 

                                                           
  .162، ص2005يف اجلزائر، دار املغرب للنشر والتوزيع، حية إدريس قرقوة، الظاهرة املسر  1

  .123الرتاث يف املسرح اجلزائري، ص: إدريس قرقوة  2
  .225، ص2000املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة : نور الدين عمرون  3
  .35، ص1995اء، منشورات التبيني اجلاحظية، املسرح اجلزائري ثالثني عاما مهام وأعب: خملوف بوكروح  4
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 :أهم األعالم مراحل المسرح عند: المبحث الثاني

   نور: تناولنا من خالل هذا املبحث مراحل املسرح اجلزائري كما نظر إليها املسرحيون اجلزائريون أال وهم

اجلزائري إىل العديد من الدين عمرون، عز الدين خالوجي، صاحل ملباركة وإدريس قرقوة، وقد قسم هؤالء املسرح 

مرحلة الدولة العثمانية، مرحلة االستعمار الفرنسي، مرحلة ما قبل التاريخ، مرحلة بداية : املراحل نذكر فيها ما يلي

التاريخ، مرحلة التواجد الروماين، مرحلة العصر احلديث، مرحلة املسرح خالل القرن التاسع عشر، مرحلة املسرح 

  :مرحلة ما بعد احلرب العاملية األوىل 1921إىل 1999خالل سنة 

 الدين عمرون املسرح اجلزائري خالل هذه املرحلة وذلك من خالل كتابة يذكر نور :مرحلة الدولة العثمانية -1

، وخالل هذه الفرتة كانت اجلزائر حتت حكم الدولة العثمانية وذلك مع )2000املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة(

وقد عرف الشعب اجلزائري أنواعا أخرى من « ر، وقد تأثرت هذه األخرية بعدة اتفاقاتاية القرن السادس عش

مظاهر الفرجة الفنية يف عهد الدولة العثمانية، لكن الكثري منها وصل وتعرف عليه الشعب اجلزائري قبل دخول 

واع الفرجة الفنني، وهو نوع من أن 1.»"ساندي وير"العثمانيني وأنواع جديدة ظهرت مع دخول األتراك وأمهها

، لتنحدر جذوره من ميكر اندونيسيا، وقد عرفه الكثري من سكان جاكرتا، وهو استعمال موسيقى اهلول مع اهلز 

ويف فرتة احلكم العثماين ) 1818،1830( ومل يكن هذا النوع وحده، فقد اكتشف اجلزائريون يف الفرتة املمتدة من

ه مت ختصيص أماكن معينة ملثل هذه النجمات، متثلن هذه األماكن يف نأعدة أنواع أخرى من أشكال املسرح، إذ 

يصعد إىل املنصة أو يتصدر اجللسة أو احللقة « املقاهي والساحات العمومية وكذا األسواق، إذ أن املمثل كان

ت، وبعد ممثلون رواة، حيكون قصصهم بأسلوب مؤثر باملبالغات، وما جيري ألبطاهلم ما مغامرات، وأهوال وانتصارا

وهذا يوضح لنا أن أشكال املسرح يف هذه الفرتة كانت تعتمد على اإللقاء،  2.»انتهاء الدور جتمع التربعات املالية

إذا يتصدر املمثل أو الراوي اخلشبة ويكون له الشرف تصدر اجللسة ويبدأ يف سرد حكاياته معتمد يف ذلك على 

، وهذه العروض الفرجوية مل تكن تقام من أجل املتعة فقط بل من أسلوبه اخلاص الذي يستطيع أن يقنع به املتلقي

أجل إيصال رسالة هادفة للمتفرج أيضا كم كانت جلمع التربعات، فاملسرح اجلزائري خالل هذه الفرتة كان تعدد 

ة جيمع بني املسرحي ...العهد العثماين كانت عروض« نه يفأاألهداف والطموحات، ويؤكد أبو القاسم سعد اهللا 

هنا ميكننا القول أن أشكال الفرجة من  3.»أو التمثيلية أو حكاية أما هدفها فكان أساسا للرتفيه االجتماعي

                                                           
1  Encyclopedia univercials smollett thuephie volumù : 15p 1057. 

، شركة باتنيت، طرق 2000عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، نقال عن نور الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  2

 .34، ص2006، 1ئر، طبسكرة، باتنة، اجلزا
  .215أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء الثاين، ص 3
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خالل العهد العثماين اختلفت تسمياا، ومن هذه التسميات، املسرحية التمثيلية، أو احلكاية، لكن الغاية كانت 

  .ة القضايا االجتماعية من خالل إيصال رسائل هادفةا معاجلذواحدة مشرتكة أساسا يف الرتفيه االجتماعي، وك

وهذه األخرية كانت تعرف عند ) القراقوز والدمية(ومن بني أشكال الفرجة أيضا يف العهد العثماين نذكر

الشعوب العربية اإلسالمية وذلك من قبل دخول العثمانيني، ومن بني هذه شعوب الشعب اجلزائري، كان كثري من 

) وهو من أصول تركية( قون بني مسرح خيايل الظل والقراقوز ومسرح الورطائيين كما سبق وذكرناهاملؤرخني ال يفر 

نه نوع مسرحي يشبه أوالسبب يف ذلك نقص املعرفة والدراية باال املسرحي يف اجلزائر آنذاك، نقول عن القراقوز 

الدمية والراوي الذي يكون خلف  نه يوجد اختالف بينهما يف كون هذا األخري يعتمد علىأخيال الظل كما 

جل اإلضاءة خلف الستار ودلك حىت يكون اخليال ظاهرا بشكل أالستار مستخدما يف ذلك الشمع والنار من 

واضح، أما يف العهد الرتكي عرف تطورا وانتشارا كبريا يف كل مناطق القطر اجلزائري، ويف ذلك شهادات لبعض 

رة اجلزائر، هذا كان نظري نور الدين عمرون املسرح اجلزائري خالل مرحلة الدولة الرحالة األوربيني الدين قاموا بزيا

 عز" وحده من حتدث عن هذه الفرتة بالنسبة إىل املسرح اجلزائري بل ذكرها "نور الدين عمرون"العثمانية، وليس 

ن الشعب اجلزائري يف النص املسرحي يف األدب العريب اجلزائري إذ قال أ"أيضا من خالل كتابه" لدين جالوجيا

هذه الفرتة عرف أشكاال عديدة من أنواع املسرح وهذه النقطة يتفق فيها مع نورا لدين عمرون، أشكال املسرح 

كانت تلقى يف األسواق والساحات العامة واملقاهي، واخليام اخلاصة، إذ يصعد إىل املنصة «: "جالوجي"يقول

كون قصصهم بأسلوب مؤثر ملئ باملبالغات وما جيري ألبطاهلم من ويتصدر اجللسة أو احللقوم ممثلون، ورواة حي

جند خالل هذه الفرتة أشكاال  1.»مغامرات وأهوال وانتصارات، وبعد انتهاء هذا الدور جتمع التربعات املالية

حيتوي على الكثري من املبالغة والتشويق بأسلوب مؤثر، ويسرد ما  "الدين جالوجي عز"أخرى قد تطرق إليها 

حيدث  لألبطال يف بعض املغامرات ومن هنا نفهم أن املسرح يف هته الفرتة كان يعتمد على السرد الذي يقوم به 

املمثل وهو ميثل صورة الراوي أو احلاكي، كان حيمل يف طياته رسالة اجتماعية هادفة باإلضافة إىل البدايات 

جيمع بني املسرحية أو التمثيلية «، وقد كان أداؤها األخرى كالوعظ واإلرشاد والنقد االجتماعي والسياسي البناء

باحلديث عن اجلذور اإلسالمية العثمانية وطبيعة املسرح  2.»واحلكاية أما هدفها فكان أساسا للرتفيه االجتماعي

سواء  فيها الذي يرمي إىل الرتفيه االجتماعي بالدرجة األوىل، نكون قد مجعنا باجلذور التارخيية لفن املسرح اجلزائري

  .غري العربية أو العربية اليت تناولنا فيها املسرح يف فرتات خمتلفة أو اجلذور العربية اإلسالمية

                                                           
  .34، ص2000، سبتمرب 1عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ط 1
  .24عبد املالك مرتاض، ضة األدب العريب املعاصر يف اجلزائر، ص 2
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للمسرح اجلزائري وطبيعته وكيفية تقدميه  "عز الدين جالوجي"و "نور الدين عمرون"هكذا نظر كل من 

، وتأيت "ةيصاحل ملبارك"و "إدريس قرقوة"وذلك يف فرتة الدولة العثماين وهي املرحلة اليت مل يتطرق إليها كل من 

مرحلة ميكن احلديث عنها بعد الدولة العثمانية عن مرحلة االستعمار الفرنسي يف اجلزائر وكيف كان املسرح خالل 

إذ ذكر يف كتابه املسرحي اجلزائري عنوان ذكر فيه املسرح اجلزائري  "نور الدين عمرون"تلك املرحلة، وقد نظر له 

اتمع اجلزائري مل يكن يعرف املسرح مبفهومه األورويب بل مارس واستلهم « :ستعمار إذ عرب وقاليف فرتة اال

مسرح خيال الظل والقراقوز وأنواعا وأشكاال وألوانا من مظاهر الفرجة الفنية، اليت انتشرت عرب الكيانات العربية 

ة ألشكاهلا املتعددة، وقد سبق أن حتدثنا عن تبلك بفرجة احللق) الراوي واحلاكي(اإلسالمية أبرزها املداح والقوال

عرف اجلزائريون من خالل  1.»1980األنواع من الفرجة الفنية اليت منذ أن دخلت واحتلت فرنسا اجلزائر سنة 

كم الدولة العثمانية للجزائر عدة أنواع للمسرح متثلت خيال الظل والقراقوز لكنه مل يعرف معىن املسرح حفرتة 

          األوريب، إىل غاية جميء االستعمار الفرنسي فقد حاول الشعب اجلزائري معرفة املسرح مبفهومه باملفهوم 

لك بتقدمي املسرح للرعايا ذاألورويب، كانت تلك حجة فرنسا يف تنومي عقول اجلزائريني وطمس اهلوية الوطنية و 

دراسة سوسيولوجية لتكوين اتمع اجلزائري قبل وهذا يقودنا إىل «اجلزائريني كما تريده وليس كما جيب أن يكون 

نه ليس من املمكن أن يدرك املرء تطور التكوين أعن املسرح، يف تقديرنا " عبد القادر جغلول"الدخول، وخيربنا 

حتلته هذا التكوين يف توازن القوى اليت كانت على إن يراعي املكان الذي أجتماعي اجلزائري عشية الغزو و اإل

جتماعي قبل دخول املستعمر الفرنسي، هذا إكان اتمع اجلزائري يتميز بتكوين    2.»البحر املتوسطنطاق حوض 

ستعمار األراضي اجلزائرية ألنه كان هناك يولوجية األوىل اليت وطئت قدم اإلما استوجب اللجوء إىل دراسة سيوس

تكوين اجتماعي وثقايف، قد فرضه  تكوين اجتماعي مييز اتمع اجلزائري ومع حلول املستعمر أصبح هناك

وما يهمنا هنا يف العنصر هو دراسة املسار املسرحي اجلزائري يف عهد السلطة « الفرنسيون على الفرد اجلزائري

 نور الدين"ته املرحلة اليت حتدث عنها اويف ه 3.»الفرنسية وحتليل بعض العروض املسرحية واإلبداعية والدرامية

الستعمار الفرنسي إىل قسمني حتدث فيهما، القسم األول عن املسرح الناطق باللغة قد قسم مرحلة ا "عمرون

  .الفرنسية، وقسم الثاين حتدث عن املسرح الناطق باللغة الفرنسية العامية

                                                           
  .66، ص2006، 1، طريق بسكرة باتنة، اجلزائر، ط2000اجلزائري إىل سنةنورا الدين عمرون، املسار املسرحي  1
  .66املرجع نفسه، ص 2
  .67املرجع نفسه، ص 3
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منذ الوهلة األوىل اليت تنظر فيها إىل العالقة اجلزائرية الفرنسية  :المسرح الناطق باللغة الفرنسية في الجزائر  -2

نه ميكننا القول أا منذ القرن الثالث عشر أن صح التعبري، وقد زاد أن هذه األخرية متتد منذ القدم، حىت أجند 

          ن مانتعاش هده العالقة يف العهد الرتكي، بداية هذه العالقة كانت عن طريق التجارة، مث تطورت أكثر 

" دومينون"وىل بأول عرض مسرحي باجلزائر للمؤلفومنها تطورت إىل عالقات ثقافية، وكانت البداية األ« ذلك

" برينو"للكاتب) اجلزائر ىأسر (تليها عروض مسرحية أخرى منها" 1804الفرنسيون يف اجلزائر سنة" بعنوان

بدايات العالقات الفرنسية اجلزائرية كانت عالقة جتارية تطورت إىل سياسية مبساعدة الدول  1.»1817سنة

            فيها من دوافع وحوافز وهذه األخرية جعلتها تتطورا بشكل ملحوظ إىل عالقات الرتكية، وذلك ملا وجدت 

ته اثقافية، وهذه العالقات الثقافية جتسدت يف جمموعة من العروض املسرحية اليت قدمت يف اجلزائر ومل تتوقف ه

ومع « بل االحتالل ولكنهذه كانت ملخص العالقة اجلزائرية الفرنسية ق.العروض بل بقيت يف تتابع مستمر

واجهوا مقاومة عنيفة معظمها كانت غري منظمة من جمموعات حملية  1830االحتالل الفرنسي للجزائر سنة

وأخرى جهوية مل تأخذ الصيغة الوطنية، فكانت عبارة عن رد فعل لكن عاىن منها الكثري اجليش الفرنسي، وأثرت 

فيه والتسلية على عساكرها، فاستعملت النوادي واملرافق الليلية يف على معنوياته، فحاولت السلطات الفرنسية الرت 

وقد كان هدف فرنسا يف ضرب عصفوريني  2.»قصور البدايات ويداو يف خلق فرق مسرحية للجيش يف الثكنات

حبجر واحد من اجلهة الشرقية مع جيوشها ومن جهة أخرى إظهار احلضارة الفرنسية والثقافة اجلمالية وإقناعهم 

            أا تدعم مبادئ العدل واملساواة واألخوة، كان هذا هو خمطط فرنسا منذ أن وطأت أقدامها األراضي ب

اجلزائرية، وحاولت إسكات األهايل وإفشال املقاومة مبجموعة من العروض املسرحية، ووصفها بأا ثقافة وبأا 

وقد أوحت «: خيربنا يف ذلك الدكتور صاحل ملباركة يف قولهتعمل على توعية األهايل ورفع املستوى الثقايف لديهم و 

             اجلزائر للكتاب الفرنسيني املسرحيني الفرنسيني، مبا ال يقل عن ثالثة وأربعني مسرحية من 

        مما أدى بالقوات العسكرية الفرنسية إىل التفكري ببناء مسارح بلدية يف كربيات ) 1925، 1830(سنوات

، كالعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة، ومت تقدمي عورض مسرحية داخل هذه املسارح  املدن

شعبها بقد كانت اجلزائر ل 3.»...1842واليت عرضت يف باريس سنة" عبد القادر يف باريس" كمسرحية

سرحيني الفرنسيني، إذ أم وبالظروف السياسية واالجتماعية اليت متر ا، مبثابة اهلام وإبداع كثري من الكتاب امل

                                                           
  .24، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر، ص1972صاحل ملباركية، املسرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص حىت سنة 1
  .68، ص2000سنةنور الدي عمرون، املسار املسرحي اجلزائري إىل  2
  .23صاحل ملباركة، املسرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص، ص 3



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

18 

 

ستطاعوا أن يؤلفوا عدة مسرحيات خالل سنوات تواجد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، كانت معظم سيناريوهاا إ

من الواقع اجلزائري، فقد كانت فرنسا ننظر إىل اجلزائر وتتبعها مع أا استثمار كبري وذلك حىت من اجلانب 

جزائرية وعرض عدة مسرحيات  دنالفرنسية إىل إقامة مسارح بلدية يف عدة م الثقايف، وهذا ما شجع السلطات

الفرنسيون كثريا بالتعليم وحاولوا ظهار سلوكيات احلضارة والثقافة الفرنسية املدنية  اهتموقد « وهذا ما حدث فعال

خاصة، وبدئها يف تشييد  األوروبية وأسلوا التمدين يف احلياة وخاصة يف الثقافة والفن وامليدان املسرحي بصفة

ت حت "نايليون الثالث"، تنفيذا ملرسوم 1850 بنايات مسرحية، وانطلقت ببناء دار األوبرا باجلزائر العاصمة سنة

 29، ومت أول عرض مسرحي بقاعة يوم 1853، مت تشيده سنة"نيسار"، و"شارسربو"تصميم املهندسني املعماريني 

وكان هذا العرض يتناول موضوع طريقة  1.»"1853-1830 ائر بني سنةاجلز " ، بدراما عنواا1853سبتمرب 

حتالل اجلزائر وأسر الداي العثماين، وبعدها ينتهي هذا العرض مع اية الفصل األخري مبشهد اإلمرباطور إ

  .واإلمرباطورة على رأسهم التاج الفرنسي

عنابة  ،وهران ،قسنطينة :مثلي املدن إىل يناء املسارح يف باقهذا كان مبثابة احلافز الذي دفع فرنسا 

        باتنة وغريهم ليس هذا فحسب بل أقامت  قاعات للحفالت يف املدن الصغرى ويف البلديات  ،سطيف

كذلك، واهلدف من ذلك هو يئة اجلو األقلية األوروبية اليت كانت فرنسا ختطط إلسكاا األراضي اجلزائرية يقول 

برسالتها  واألوربينيكما حاولت اإلدارة الفرنسية إقناع بعض املثقفني الفرنسيني « "نور الدين عمرون"يف ذلك 

كانت فرنسا   2.»احلضارية، بأا دخلت مشال إفريقيا حتمل احلرية وأولية فرنسية هي اليت دفعتها الحتالهلا اجلزائر

لثقافة يف أوساط الشعوب املغاربية ومن البداية حتاول إقناع األهايل بأا تعمل جاهدة من أجل نشر احلرية وا ذمن

  .بينها الشعب اجلزائري

ولكن من وراء كل هذا كانت ختفي هدف وهدف كبري جدا، وهو يئة اجلو من أجل استيطان 

األوروبيني األراضي اجلزائرية، وأخذ ممتلكات اجلزائريني، ومن أجل ذلك كله كانت ختتبئ وراء قناع أن فرنسا وراء 

واحلضارة هلدف الشعوب وذلك من خالل العروض املسرحية اليت كانت تقدمها وبناء عدة مسارح جلب الثقافة 

على الرئاسة الشرفية  "فيكتور هيجو"، يوافق املؤلف 1883سبتمرب 20إذ أننا جند يف «يف خمتلف البلديات 

 ني وعظماء املسرح كانت هذه مبثابة االنطالقة لفنان 3.»1881 جلمعية إحتاد الدراميني اليت أنشئت سنة

                                                           
1 Iiythhiieba ta pa aiie kca hipobha »ajikap »-ct-p26. 

 .36نور الدين عمرون، مسار املسرح اجلزائري، ص 2
3 Framcois vernet une petite chronique cite le loup théàtre. 
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                    سارا « :الفرنسي، كما أن اجلزائر يف هذا العهد عرفت عدة لقاءات من قبل مثقفني فرنسيني، أمثال

            غريهم كانوا قد أقاموا عدة عروض و  1.»ان، وآخرونبرانار، موباسان، دودي، جورج صانت، قربيال رجي

 وحضرها دومان االبن، ويف سنة" غادة الكامليا" ، بعرض مسرحية1864 سنة كانت الزيارة األوىل«مسرحية 

القلق، فيدرا للمؤلف راسيني، اندريانا لوكفرار، : ، عرضت املمثلة املشهورة سارا برنار عدة مسرحيات أمهها1884

يرتك اخلوف  السرور"، وعرضوا مسرحية1894وقد وصلت اجلزائر كوك أالن ابين وابنها جون يف سنة ... فروفرو

، قامت الفرقة املسرحية الكوميدية الفرنسية، 1912 ويف سنة... للمؤلف املسرحي موليري" والثمني املضحك

 ومسرحية... للكتاب طاردو" مدام سان جان"ومعهم املمثلة فربيال رجيان، قامت بعرض عدة مسرحيات منها

كما أن الزيارات املختلفة    2.»....ا دوديكاتبه" صوف"للمؤلف داري نكود ميي، ومسرحية" زوجة السلطان"

للمثقفني الفرنسيني للجزائر، عرفت الكثري من اإلنتاجات املسرحية كما هو مبني سابقا كانت جل املواضيع تدور 

ي ألف عدة ذوال )1951-1882(انري تربي لنرمان، « :حول واقع احلدث يف اجلزائر، وأفضل مثال عن ذلك

، تعاجل اجلو االكزوتيكي إلفريقيا وحياة األقليات األوروبية وسلوكام )االستعمارية(ها مسرحيات يطلق على عناوين

وأخرجها  1920، اليت كتبتها آنري تريي لنرمتان سنةsimounجتاه األهايل، وكانت أجنحهم مسرحية سيمون 

رابة والدم، وال ختتلف وهذه املسرحية كانت تعاجل العاطفة اإلنسانية وصلت الق3.» )1952- 1885(قالستوز بايت

احلالة النفسية املزرية وإذا املعيشية لألهايل، والظلم الذي  ) أي مسرحية سيمون(من إنسان إىل آخر وكذلك تعاجل 

مع األهايل وانتشار اآلفات االجتماعية من رشوة وفساد كل هذا يف السنوات  االستعماريةكانت متارسه السلطات 

  .جلزائراليت كانت فرنسا متواجدة يف ا

، وهو معمر فرنسي مقيم باجلزائر مع "نالوراس"، )مسرحية سيمون يف اجلزائر(كما أن أحداث املسرحية 

يرى ...إىل اجلزائر كانت تشبه أمها املنوفية) كلوتيدا(بعد مدة من إقامتها تلتحق ما ابنته) عيشة امليبتيش( حبيبته

) عيشة امليتش(قة حب قوية، هذا يدفعه إىل التخلي عن والدها فيها مالمح زوجته ومن متا تنشا بينهما عال

 فيطردها من البيت، تبدأ هذه احلبيبة بالغرية من هذا احلب الكبري وتعتربه خمالفا للقيم الدينية، فتقوم بقتل

  .دف االنتقام) كلوتيلدا(

                                                           
 .70، ص2000، مسار املسرح اجلزائري إىل سنةالدين عمروننور  1

2  http.www iiyt hhileba t.a »ibichy iioihh toii apaochoro yeatpu » ctp.136 ,137. 
3  Ctop hr3aiiaihoeb-poiiehchoto teatpa tom7iipoq.a.t.o6pa3iioboii.cyp.99. 
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           نسي وفرتة كانت هذه إشارة املسرح الناطق باللغة الفرنسية يف اجلزائر وذلك خالل العهد الفر 

 هاحلكم، وهذا يقودنا أيضا إىل احلديث عن جانب أخرى، وهو املسرح الناطق باللغة العربية العامية، وقد تطرق ل

  .من خالل مرحلة االستعمار "نور الدين عمرون"

  :المسرح الناطق باللغة العربية والعامية  -3

ومن خالل كتابه املسار  "نور الدين عمورن" الدكتورخالل فرتة احلكم الفرنسي يف اجلزائر، حتدث 

، عن جانبيني من املسرح، سبق وحتدثنا عن املسرح الناطق باللغة الفرنسية إذ 2000املسرحي اجلزائري إىل سنة 

هم أ، كما أننا ذكرنا مؤلفيها و املذكورةه الفرتة ذفيه جمموعة من عناوين مسرحيات كانت قد قدمت يف ه اأننا قدمن

         هذه الفرتة، وهذا بطبيعة احلال يقودنا مباشرة إىل احلديث عن املسرح الناطق باللغة العربية  عالم يفاأل

أن املسرح اجلزائري الناطق باللغة العربية والعامية يف عهد االحتالل الفرنسي، مل يبقى حكرا على « :والعامية

اجلماهري للفن  س كل مدينة وبعض القرى، وحتمالفنانني املوهوبني العاصميني، بل احتضنه الشعب اجلزائري يف

اجلميل ألا وجدت فيه وسيلة للتعبري، والتغيري، والتعبري عن مهومها وطموحاا، وهكذا نشأت فرق مسرحية يف 

من املباين املسرحية وكذلك قاعات احلفالت  ومما ساعد على هذا هو وجود كثري 1.»الكثري من املدن اجلزائرية

من املدن، زيادة على هذا قرار احلاكم الفرنسي بتخصيص مساعدات من ميزانيات البلديات للفرق لك بكثري ذو 

، قررت اإلدارة الفرنسية 1946يف صف « املسرحية الناطقة باللغة العربية، وحىت أن كان هذا القرار متأخر

رة التغيري التشكيلي للعالقات ودعامتها يف اجلزائر، ضرورة االعرتاف اجلزئي بكيان املسرح العريب، تبعا بضرو 

ففي خريف هذه السنة تقرر رمسيا يف كل من البلديات اجلزائرية ...الفرنسية واجلزائرية بعد احلرب العاملية األخرية

موسم الفنون  أ، بد1947وهران قسنطينة االعرتاف اجلزئي للمسرح العريب باجلزائر، حبقه يف احلياة، ويف سنة 

، مبثابة االنطالقة األوىل للمسرح 1946كانت سنة   2»عربية ضمن ميزانية البلديات املذكورةاملسرحية الناطقة بال

العريب، إذ كان هناك ولو اعرتاف جزئي من قبل السلطات الفرنسية يهدا املسرح وكيانه وحقه يف احلياة، وكان هذا 

         عض بالضروري تقدمي ضمن حتسني العالقات الفرنسية اجلزائرية، ففرنسا من اجل مصاحلها كان من 

          التنازالت، فقررت االعرتاف ال ملسرح العريب كم أا مسحت بتخصيص هلذا املسرح حصص يف الربامج 

اإلذاعية، وهنا ظهرت عدة شخصيات مسرحية جزائرية كانت على استعداد خلدمة املسرح وجتسيد مفهومه 

  :كربى وصغرى عرب الرتاب الوطين ومن بينها نذكرباملفهوم األورويب، وقد ظهرت يف عدة ممدن  

                                                           
 .102، ص2000نور الدين عمرون، املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  1
  .278، ص90حممد الظاهر فضالء، املسرح تارخييا ونضاال، جملة ثقافية، العدد 2
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   :مدينة وهران - 

تتميز كانت وهران وال تزال مدينة تم بالفن والفنانني واملسرح واملسرحيني فقد اهتمت فرنسا ا كمدينة 

بعدما شيدت السلطات الفرنسية « العروض املسرحية، تقدميجل أا مبىن من  أقامتف ،السكان من كبرية نسبةب

حمي الدين " ، أنشأت فرقة مسرحية كفرع تابع لفرقة التمثيل العريب بقيادة1882مبىن للعروض املسرحية سنة

سم باريهم وظهرت فرقة عبد القادر غايل ومسيت غوعرضت تقريبا مجيع أعماله، اخلداعيني والنساء، و " بشطارزي

  جل العروض أمباين خاصة من  فرنسا تأقام 1.»...كانت معهم فتاة تدعى درية مجال  ا مؤسسها، كم

نه مل أاملسرحية، وليس هذا فحسب بل سعت إىل دعم الفرق املسرحية أيضا، ومن املالحظ يف مسرح هذه الفرتة 

املسرحية اليت كانت  "عبد القادر غايل"مثال ذلك هو فرقة  اه،يبقى حكرا على اجلانب الرجايل فحسب بل تعد

وهران املدينة الوحيدة اليت اهتمت ا فرنسا وأقامت العروض املسرحية وشيدت  نومل تك ."ريةذ"بينهم فتاة تدعى 

مباين ألجل هذه العروض وقدمت دعم ال متناهي موعة من الفرق املسرحية املوجودة آنذاك والتابعة لفرقة 

سية بعاصمة اهتمت السلطات الفرن«املسرح العريب، فقد اهتمت أيضا بعاصمة الشرق اجلزائري مدينة قسنطينة 

محد رضا أالشرق اجلزائري وبينت فيها كثريا من املرافق الثقافية، وملعت إبداعات املؤلف واملخرج املسرحي 

، مع الدكتور بندايل ومالك 1948 أسس فرقة املزهر القسنطيين للموسيقى والتمثيل مبدينة قسنطينة سنة...حوحو

      كثريا بفضل األعمال اإلبداعية اليت كان   " وحورضا ح"دعي سيت املؤلف واملخرج املسرحي  2.»داودي

ملي ومن األدب الفرنسي خاصة مثل عيشة، بائعة الورد ايقدمها، أعماله كانت عبارة عن اقتباسات من املسرح الع

  .اخل...أدباء املظهر، الوهم: وله أعمال مسرحية أخرى كانت من تأليفه من أمهها

  :البليدة -

أيضا واليت كان هلا احلظ األوفر يف اجلانب املسرحي، مدينة البليدة ومل تكن متأخرة  من بني املدن اجلزائرية

وتعترب البليدة من املدن األوىل اليت انتشر فيها املعمرون، وشيدت ا «يف تعارفها به عن مدينة اجلزائر العاصمة، 

ي الدين بشطارزي بزيارة املدينة بفرقته قاعات للحفالت والعروض، ساعد وجود البنايات الثقافية بالبليدة بقيام حم

املبادرة املسرحية املوجهة إىل مدينة  3.»، دفعت الزيارة سكان البليدة إىل إنشاء فرق مسرحية1923 املسرحية سنة

البليدة وطريقة استقبال السكان هلا، توضح أن سكان البليدة كانوا ذواقني للفن مند القدم وهدا دفعهم إىل إقامة 

                                                           
  .67، ص)1989-1926(أمحد بيوض، املسرح اجلزائري 1
  103، ص2000نور الدين عمرون، مسار املسرح اجلزائري إىل سنة  2
  .106املرجع نفسه، ص 3
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فجل الفرق املسرحية اليت كانت موجودة آنذاك كانت فرق . ية واالهتمام باملسرح وبكل ما هو فن راقيفرق مسرح

ه ذحممد التوري فرقة مسيت بامسه، وهطالبية جمموعة من الشباب أمثال حممد النوري وأمحد تكاريل، وقد أسس 

  .كانت االثنتان من تأليفه " عالش رأيك تالف"مث مسرحية  "الكيلو"مسرحية  1936مثلت سنةاملسرحية 

  : تلمسان -

مدينة تلمسان أيضا كانت من بني املدن اليت عرفت املسرح وقد شيد ا عدة مباين إلقامة عروض 

مسرحية، أسس فرق مسرحية كذلك اهتمت باملسرح، إذ أن تلمسان اجلميلة قد عرفت املسرح كباقي املدن 

، وقدم رشيد القسنطيين مبدينة تلمسان مسرحية رواج 1925ي وقد زارنا حمي الدين بشطارزي يف جانف« األخرى،

  1 .»بوبرمة، وبعد العرض املسرحي نشأت عدة فرق مسرحية أخرى

حمي الدين "تلمسان كانت من ضمن املدن اجلزائرية اليت اهتمت باملسرح وكل ما هو فن راقي مجيل، قام 

       سرحية، وهذا دفع إىل االهتمام السكان ذا بزيارا رفقت رشيد القسنطيين الذي قدم عروض م "بشطارزي

  .نه بعد هذه العروض مث خلق عدة فرق مسرحية أخرىأالفن، كما 

  :سطيف -

  كانت سطيف أيضا إحدى املدن اليت اهتمت ا فرنسا وبإقامة مسارح ا وكذا تنظيم عروض 

         ن التاسع عشر وبداية القرن مع اية القر  بنت السلطات الفرنسية هيكال مسرحيا مجيال«مسرحية، 

العشرين، بناية فاخرة قدمت بداخلها عروض مسرحية وزائرة من املدن اجلزائرية وأخرى من فرنسا ويكتب بلقاسم 

  2.»...سعد اهللا تأسست ا مجعية السعادة إلحياء فن التمثيل

كما أا اهتمت باملسرح سرحية،  جل إقامة العروض املأفرنسا مبدينة سطيف مبىن فاخر من  أقامت

الفرق املسرحية اليت كانت من اجلزائر وفرنسا، كانت مهتمة بتقدمي العروض املسرحية كانت هذه بعض النماذج و 

املدن اجلزائرية اليت اهتمت ا فرنسا وأقامت ا قاعات للحفالت ومسارح، وقد عرفنا كيف كانت البدايات 

اطق بالعربية والعامية يف باقي املدن اجلزائرية انتشر واحتضنته اجلماهري وحتمس األوىل للمسرح فيها إذ أن املسرح الن

له ألا وجدت فيه املتعة وامللهاة واللذة، وكذلك وسيلة للتعبري والتغيري بالتلميح املباشر وأحيانا باإلحياءات، ومل 

والشموليون التابعون للحكم الرافضون  يؤثر تطور املسار املسرحي اجلزائري، التأويليون واملربرون االستبداديون

                                                           
  .106ص، السابقاملرجع  1
  .120يف األدب اجلزائري احلديث، أبو القاسم سعد اهللا، دراسات  2
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النتشار املسرح والثقافة احلوارية بني اجلماهري خوفا على مصاحلهم الشخصية وأسرارهم اخلسيسة، وأحيانا 

  .القرآيناختبائهم وراء قبعام حسب مفهومهم الديين التقليدي الذي ال أساس له من الصحة يف التشريع 

          من خالل كتابة النص املسرحي يف األدب  "عز الدين جالوجي"رحلة أيضا تطرق هلا وهذه امل

اجلزائري، فنظر للمسرح اجلزائري خالل املرحلة االستعمارية فمن املعروف أن االستعمار الفرنسي حاول جاهدا 

شيء يف هذه  اجلزائريون، ماضيهم وأن يهملوا تارخيهم ويغفلوا مآثر اآلباء واألجداد فيفقهوا كلينسي  شاقا من أن

يزدرون اجلزائريني وحيتقروم فلم «احلياة، ويضل عن السبيل الذي يربطهم ذا املاضي العريق فقد كان املستعمرون 

  1.»يؤسسوا هلم مدارس يف بواديهم وقراهم، ومل  حيربوهم على التعليم بل مل حيثوهم عليه

بالدهم وبالتايل ضلوا بعيدا عن حضارم  الكل جعل اجلزائريني مبعزل عن الثقافة الفرنسية اليت دخلت

والسبب يف ذلك عدم معرفتهم بلغتهم، جعلهم متشبثني باحلضارة اإلسالمية ومقوماا فبالرغم من أم أمهلوا 

تدريسهم، وتدريس حضارم القدمي منه أو احلديث، إال أن ذلك مل يطمس اهلوية اجلزائرية، فقد جاء كتاب 

ن احملن اليت أصابت اجلزائر كانت تؤدي  ا إىل التنكر لشخصيتها، وكل أبتون لالستعمار، بجزائريون فيما بعد يتث

           هذا الفعل السليب الذي قام به االستعمار يف حق الشعب اجلزائري عدة الكثري من الدارسني انتصار يف حد 

  ا راودت أي جزائري من فكرة العربية لو جنح الفرنسيون يف فرنسة العقول اجلزائرية جناحا كامال، كم«ذاته 

حد منا إىل ماضيه العظيم، وال إىل تارخيه املشرف وال إىل أصله العريق وال إىل حضارته الفنية أوالعروبة، وملا حن 

  2.»باملقومات الروحية اإلنسانية وال األخالقية

ار الفرنسي عمد على تدريس قع أمامنا فاالستعماوليس يف كل مرة كانت تنجح نوايا احملتل فها هو الو 

ال أن إاجلزائريني وعدم توعيتهم قاصدا بذلك تركهم يف جهل عن األمور اليت تدور حوهلم وعن تارخيهم وعروبتهم 

السحر انقلب على الساحر كما يقال فها هو األمر يعود باملنفعة على الشعب  اجلزائري وبقاء اجلزائريني مهتمني 

بعث على االزدهار وعدم اخلضوع لسياسة املستعمر فقد فشلت هذه السياسة هي الفنية بكل املقومات اليت ت

األخرى يف حماولة طمس احلرية اجلزائرية، فربغم من كل الظروف القاهرة من طرف املستعمر الفرنسي إال أن 

دائما، يف كل مرة اجلزائريون مل يستسلموا متاما لواقعهم وقد ظلت احملاوالت متواترة، فقد بقى اجلزائريون يعلنون 

بأن « :صاحبة كتاب املسرح اجلزائري" ارليت روت"عن " عز الدين جالوجي"حضورهم الثقايف يقول يف ذلك 

مثلما ذكر بوكلري موسكو أن هذا النوع من املسرح  )1835(بعض الباحثني قد شاهد خيال الظل يف اجلزائر سنة 

                                                           
  .24ضة األدب العريب املعاصر ف اجلزائر، ص: عبد امللك مرتاض 1
  .25، صنفسهاملرجع  2
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ملا كان يقوم به من نقده وخشي الفرنسيون أن  )1843(قد منعته السلطات الفرنسية ألسباب سياسية عام 

فبالرغم من احملاوالت اليت قامت ا فرنسا إال أن ذلك مل مينع اجلزائريني من  1.»يتحول إىل دعوة إىل الثورة ضدهم

وهو الذي منعته السلطات ) خيال الظل(القيام بنشاطاا الثقافية، ولكن قد اثبتوا حضورهم من خالل مسرح 

سية من العرض، وذلك خوفا من توعية األهايل ملا كان يدور يف الوسط، وخاصة أن أغلب العروض كانت الفرن

تعرض السياسة الفرنسية، فتخوف هذه األخرية من التنظري، وهذا النوع من املسرح كذلك قد حتدث عنه األملاين 

شاهد هو اآلخر مسرح " موشني" وأن )1862(الذي يؤكد أنه رأى هذا املسرح يف قسنطينة عام «، "مالتسان"

  2.»1932وأن هذا املسرح قد ظهر من جديد يف مدينة بسكرة حوايل سنة  )1847(الكركوز سنة 

          وهذا مثال آخر على توايل اجلهود من طرف املثقفني اجلزائريني، وعدم توقفهم يف ظل السياسة   

دموا شيئا للثقافة على هذه األراضي على األقل قدموا الفرنسيون مل يق« :االستعمارية، لكن هذا ال يعين أن

وما زالت هذه اآلثار الثقافية  املوالني هلم اخلادمني ألغراضهم وكذلك. ألبنائهم القاضني يف اجلزائر من معمرين

م قائمة إىل اليوم ومن ذلك املسارح اليت شيدت يف كل املدن اجلزائرية حىت وإن كانت حكرا على الفرنسيني أنفسه

ومن هذا ميكننا القول أن دور املسرح من شانه أن  3.»واملثقفني ثقافة فرنسية، كانوا يعرفون شيا بشان املسرح

باملسؤولية الوطنية وتوعية وإيقاظ اهلوية، واملعرفة باملاضي هو منطق للعمل  سيوقظ يف النفوس والعقول، واإلحسا

  .ل الفنون األدبية األخرىك  تللحاضر ومتطلع إىل املستقبل، فاملسرحية قد سبق

  :مرحلة المسرح في العهد االستعماري  -4

وذلك من خالل   "صاحل ملباركية"املرحلة مهمة يف مسار املسرح اجلزائري قد نظر هلا كذلك الدكتور  ذهه

احتالهلا اجلزائر إىل طمس هوية شعبها  ذوقد سعت فرنسا من كتابه املسرح اجلزائري النشأة والرواد والنصوص،

شريده وإبعاده عن املناطق احلضارية حنو حماولة القضاء على العادات والتقاليد اليت تعرب عن اهلوية الوطنية، حبجة وت

الذي حرمته القوات االستعمارية ) القاراقوش(كما هو احلال لفن القاراقوز أو «أا ال صلة هلا بالتحضر والتمدن، 

  4.»واضطهدت أصحابه بدعوى الصعلكة واون

                                                           
  .35عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص 1
  .214عبد اهللا ركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، ص 2
  .36ألدب اجلزائري، صعز الدين جالوجي، النص املسرحي يف ا 3
نقال عن أبو القاسم  سعد اهللا تاريخ الثقايف، دار  1972املسرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص حىت سنة  1صاحل املباركية، دراسات يف املسرح  4

  .439، ج اخلامس، بريوت، لبنان، ص1998، 1العرب االسالمي، ط
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ذا تكون فرنسا قد نظمت محلة على اجلزائر وشعبها  محلة ميكن وضعها منظمة حسب خطط بعيدة و

وكان القادة الفرنسيون قد حياولون إصباغ حياة اتمع اجلزائري بصبغة األوروبيني، فأعادوا ختطيط املدن «املدى 

  1.»ئقوأقاموا الشوارع والبنايات، وأنشئوا املطاعم واملالهي والقصور واحلدا

اهلدف من هذا هو توفري حياة جديدة لألوروبيني حياة ذات ثقافة أوروبية، فكانت فرنسا تقدم فرقا 

  أن املسرح «كنات للجنود وأماكن اللهو والرتفيه، حىت قبل عن الفرنسيني ثمسرحية مع عروضها املسرحية يف ال

  2.»ونه الزمة من الزمات حيام االجتماعيةيسري معهم حينما ذهبوا فهم جيبون املسرح مبختلف أنواعه، ويعترب 

إذ أن اجلنود أنفسهم كانوا يقومون بتقدمي أدوار حىت أم قاموا ببناء مسرحا فرنسيا يف اجلزائر ليعربوا عن 

وقد «بيئتهم واحلياة اجلديدة، وكانت مواضيع املسرحيات األوىل اليت قاموا بتقدميها حتمل أمساء من الواقع اجلزائري، 

) 1925-1830(ت اجلزائر للكتاب املسرحيني الفرنسيني مبا ال يقل عن ثالثة وأربعني مسرحية بني سنوات أوح

مما أدى بالقوات االستعمارية الفرنسية إىل التفكري يف بناء مسارح بلدية يف كربيات املدن اجلزائرية احملتلة كالعاصمة 

اليت ) عبد القادر يف باريس(اخل هذه املسارح كمسرحية ، ومت تقدمي عروض مسرحية د...وهران وقسنطينة وعنابة 

اليت قدمت على خشبة مسرح ) بابا عروج(ومسرحية ) أسري والداي(ومسرحية  1942عرض حىت يف باريس سنة 

  3.»العاصمة 

كل شيء استولت عليه فرنسا مند دخوهلا اجلزائر كان لفائدا ولصاحل شعبها حىت واقع هذا الشعب أي   

زائري استغلته الفئة املثقفة من الفرنسيني لصاحلها، فقد اختذت من ظروف الشعب اجلزائري وبيئته الشعب اجل

  .والواقع املعاش، نقطة حتول يف جمال املسرح والفن لديها

وقد مت بناء املسرح «واقع هذا الشعب املضطهد، فقاموا ببناء املسارح ودور األوبرا ألفوا مسرحيات من 

وحوادثها )  ذي كورا(من تأليف الكابتان  1853سبتمرب  29يها أول عرض مسرحي يوم م وقدم ف1850سنة 

بناه سنة ) املسرح الكبري، أو اإلمربيايل(تدور حول االحتالل الفرنسي للجزائر، وهناك مسرح آخر يف العاصمة 

من الذي مثلت فيه وعرض فيه حفالت للباليه، وما ميكن قوله حول هذه املسرحيات هو أا مرتبطة بالز  1860

                                                           
  .23، دار اهلدى عني مليلة اجلزائر، ص1972سرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص حىت سنة امل) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  1
نقال عن أبو القاسم  سعد اهللا تاريخ لثقايف،  1972املسرح يف اجلزائر النشأة والرواد والنصوص حىت سنة ) 1(صاحل املباركية، دراسات يف املسرح  2

  .410مرجع سابق، ص
  .411، صنفسهاملرجع  3
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وأحداثها آنية دعائية، غرضها اإلعالم والتشهري، وهدفها التسلية والرتفيه، وقد جاء الكشف عن عناوين هذه 

  1.»أبو القاسم سعد اهللا يف تاريخ اجلزائر الثقايف(يف مذكراته و) حمي الدين باشطارزي(املسرحيات عند كل 

كن له أي تأثري أو أمهية من قبل اجلزائريني ألن هذا كما أن احلكم على هذه املسرحيات عموما مل ي

الشعب كان على يقني ومتأكد بأن فرنسا مل تكن تفعل هذا ألغراض نبيلة بل كان هدفها األول والوحيد 

مصاحلها الشخصية وقد حاولت إدماج الشعب اجلزائري فمن األقلية الفرنسية متحججة يف ذلك بأا تسعى إىل 

فة املسرحية يف أوساط الشعب اجلزائري وهدفها من ذلك هو طمس أثار الثقافة العربية نشر املسرح والثقا

اإلسالمية يف البالد واستبداهلا بثقافة أروبية، وقد لقت فرنسا رفض ومقاومة من قبل اجلزائريني ومل تنجح سياستها 

ات حماولة منهم القضاء على فراحوا يستملون طبقات الشعب مبختلف اإلغراء«يف التواصل مع الشعب اجلزائري 

الثقافة العربية اجلزائرية وفصلها عن جذورها وأصوهلا حىت يتمكنوا بعد ذلك من فرض هيمنتهم الثقافية وبالتايل 

 احلضارية مليسهل جتريد اجلزائري من كل خصائصه ومكوناته األساسية املتمثلة يف اللغة والدين، وطمس كل املعا

  «.2جينه وتطويع، فيكون البديل هو الثقافة واحلضارة القادمة من وراء البحرللشعب، وبذلك تسهل عملية 

من قوة، إذ قدمت من أجل ذلك  متلكهحاولت فرنسا طمس اهلوية الوطنية للشعب اجلزائري بكل ما     

واحلضارة العديد من اإلغراءات من أجل إدماج الشعب اجلزائري ضمن األقلية األوروبية، وحماولة استبدال الثقافة 

العربية واإلسالمية لألهايل باحلضارة األوروبية، وذلك بعد أن فشلت االنتفاضات الشعبية، وتأكد فرنسا أن 

رب من قالشعب اجلزائري ليس بشعب سهل املنال منه فلم تلقى طريقة احلرب نتيجة اجيابية، فبدأت تعمل على الت

  .هذا الشعب من خالل املثقفني الفرنسيني

ما خيص املراحل املشرتكة بني املسرحني اجلزائريني الذين حتدثوا عن املسرح اجلزائري من خالل كان هذا في

مرحلة احلكم العثماين  ومرحلة االستعمار الفرنسي، وقد اشرتك فيها كل من      : وهذه املراحل هي ،هذه املراحل

ثماين وهي املرحلة اليت مل يتطرق هلا كل من خالل مرحلة احلكم الع "نور الدين عمرون"مع  "عز الدين اجلالوجي"

 باستثناءثوا عنها ثالثتهم د، أما مرحلة  احلكم االستعمار الفرنسي فقد حت"إدريس قرقوة"و " صاحل ملباركية"من 

الذي كانت كل املراحل اليت نظر هلا خمتلفة متاما ومل تشرتك مع أي مرحلة من املراحل اليت حتدث " إدريس قرقوة"

قد قسم مراحل املسرح اجلزائري وذكر خالهلا البدايات  "إدريس قرقوة"ـرين املذكورة أمساءهم سابقا، فعنها اآلخ

األوىل للمسرح وهذا الفن يف اجلزائر، فبالرغم من أمهية هذا األخري إال أنه ظل بعيدا كل البعد نظريا بغريه من 

                                                           
  .24-23، ص)1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  1
  .26، صالسابقاملرجع  2
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قاد البعض أن املسرح اجلزائري هو نسيج الفنون عن الدراسات وعن األدب بصفة عامة، وهذا راجع إىل اعت

لدينا لذلك  للثقافات دخيلة يف تراثنا، ومل يكن فن خالص خايل من الشوائب األخرى، فنظروا له على أنه غريب

مل يدرس إال يف بعض املقاالت الصحفية أو يف بعض الدراسات السطحية، ففي هذا امليدان جند الكثري من 

لكن هذا مل مينع من بروز كثري من الظواهر املسرحية اليت  «رأيه يقول إدريس قرقوة  األقوال والتعليقات كل حسب

من دون شك بأن أي فن أديب يود اخلروج من  1.»كرا عندناا سرح بت هلا الظروف لرمبا مسحت بظهور املألو ي

اليت متنع إمكانية قوقعة الضمور إىل الساحة الثقافية واثبات نفسه سيجد العديد من االصطدامات والظروف 

، وقد ظهرت العديد من الظواهر املسرحية سواء يف "إدريس قرقوة"الظهور وذلك شأن املسرح لدينا كما يعرب عنه 

اجلزائر  أو غريها من األقطاب العربية األخرى اليت مل تسمح هلا الظروف يف التكون والنهوض يف أعماق الفن 

حتفالية من بني الظواهر املسرحية أو هي نفسها هاته الظواهر كما فاال«املسرحي لكي يكون فنا عربيا خالصا 

يراها البعض هي املسرح االحتفايل أو املسرح الطقسي هي تسمية ملسرح حياول أن يعطي لنفسه وظيفة قريبة من 

حدود شكلها وطبيعة عالقة املشارك ما لكن ذلك ال ينفي وجود  استعارةالطقس أو االحتفال يف اتمع خالل 

  2.»واالحتفالواضحة بني هذا املسرح والطقس 

مسرح حياول اخلروج باملشاهد من   :ومن هنا ميكن القول أن املسرح االحتفايل أو املسرح الطقسي هو

  .مظاهر احلياة اليومية وأعباءها ولكن مع احملافظة على حدود تكون واضحة يف هذا املسرح

مبالغة وخروج عن ما هو مألوف وقد أضاف املهتمون ذا  آخر ال تكون هناك دلكن بصيغة أخرى وجبو 

  :النوع املسرحي إىل فئتني نذكرمها باختصار إذا أمكن

  :الفئة األولى

 من الطقوس منطه فتضع املسرح يف قالب احتفايل تطغى عليه  املسرحية وتستخدم أسلوبا ريتستع«

  :ول النصوص التقليدية إىل عروض طقوسية من خاللإخراجيا حي

  .انغالق الزمن والفضاء على الفعل الدرامي بشكل يكون فيه الفصل مع احلياة اليومية كبري - 

  

                                                           
  .18إدريس قرقوة، الظاهرة املسرحية يف اجلزائر، دراسة يف السياق واألفاق، دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، اجلزائر، ص 1
تورة جنان القصاب حسن، املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح إدريس قرقوة، الظاهرة املسرحية يف اجلزائر، فقال عن ماري إلياس، الدك 2

  .6-5-4، ص1997، 1وفنون العرض ، مكتبة لبنان، نشارون، ط
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.»ستخدام األعراف والرموز بكثافة حبيث تطغى على عناصر أخرىإ- 
حتفايل إهذه الفئة كانت تستخدم قالب  1

ا إىل عروض طقوسية مع استعمال أسلوب إخراجي وطابع حتويلي إذ حيول النصوص التقليدية ويكرر إخراجه

باستخدام الرموز واستعارة شكل املسرح القدمي أو  االلتزامأخرى تكون جديدة خمتلفة عن السابق وذلك بشرط 

  .الزمن والفضاء على الفعل الدرامي نغالقإ

  : أما في ما يخص الفئة الثانية

واألشكال املسرحية ومن  تستعري من الطقوس القدمية« :هي فئة ختتلف عن الفئة األوىل يف مفهومها فهي

املواكب الدينية شكلها ومضموا وجوهر العالقة اليت ختلقها لدى املشارك وهي حالة من االستغراق قد تصل إىل 

حتفالية يف املسرح العريب يف مرحلة الستينات ضمن حماولة ربط املسرح مبا هو حد التشوه، وقد ظهر مفهوم اإل

  2.»ظيفته يف اتمعأصيل من تقاليد املنطقة وحتديد و 

بالنسبة هلذه الفئة فهي ختتلف عن الفئة األوىل لكنها مكملة هلا يف بعض النقاط، تقوم على استعارة 

شكل ومضمون األشكال املسرحية القدمية فهي تعود بذلك إىل التاريخ من أجل البحث عن العالقة اليت ختلقها 

ملسرح مبا هو قدمي وعريق بالنسبة ملنطقة ما مع حماولة حتديد لدى املشارك، كما يتضح لنا أيضا من خالل هذا، ا

وظيفة هذا األخري يف اتمع وحتديد مكانته من أجل االرتقاء به حنو األفق العليا من خالل حماولة ترسيخه كفن 

جلزائري الشعب ا احتفاليةاعترب الكثري من املسرحني أن األشكال القابلة للمسرح ظهرت مبكرا يف «مستقل بذاته 

  3.»يف مناسباته الدينية واالجتماعية املختلفة ومنها أشكال الفرجة

هذا يدل على أن املسرح أو األشكال الشعبية اليت كادت أن تكون مسرحا قد ظهرت مبكرا عند الشعب 

فالية  اجلزائري، سواء كانت يف مناسبات دينية مشرتكة أو يف مناسبات اجتماعية خمتلفة ففي السابق وجدنا االحت

الفرجة وهي يف اللغة العربية باملعىن العام اخللوص من الشدة « :كمظهر مستقل واآلن جند مظهرا آخر أال وهو

ن العرض املسرحي تدل عليه كلمة املدة سرييانية األصل فرجة، وهي اسم مواهلم، وهناك أيضا معىن يقرتب كثريا 

  4.»تفريج اهلموما أن من شملا بعالج عليه من الغرائب سيمت كذلك أل

واضحا عن املسرح وهو الفرجة فهو مظهر يتجلى معناه يف كونه  أخرمن هنا خنلص إىل وجود مظهر 

  .التفريج عن اهلموم، والتسلية تندرج ضمن األشكال االجتماعية يف شكل تعبري مجاعي

                                                           
  .19، ص السابقاملرجع  1
  .20املرجع نفسه، ص 2
  .20، ص نفسه املرجع 3
  .21-20سرحية يف اجلزائر ، صجنان القصاب حسن، املعجم املسرحي، نقال عن ادريس فرقوة الظاهرة امل: ماري اليأس 4
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اية الرتاثية للمسرح يف كتابه هذا مرحلة مهمة للمسرح اجلزائري متثلت يف البد "إدريس قرقوة"كما تناول 

اجلزائري وكيف كانت، فاملسرح يف اجلزائر بعد أن كان عبارة عن عروض فرجوية الفراقوز وخيال الظل، يقام يف 

        الساحات العمومية، كان يطغى عليه الطابع الشعيب، وكان يقدم شفهيا ارجتاليا، مع استعمال احلركات 

ن املسرح اجلزائري يف هذه مثر واهتمام واضح من قبل املتلقي، عرف كثريا التعبريية، وذلك حىت يكون له تأثري أك

املرحلة مسرح القوال أو املداح احلاكي، فقد كان املداح أو القوال هو الشخص الرئيسي يف املسرحية يعتمد عليه 

ل الظل وعرب يف تقدمي العرض، عبارة عن حوار داخلي وهو ما يعرف حاليا باملنلوغ كذلك تطرق إىل مسرح خيا

شكال من أشكال الفرجة له طابع درامي متثل الشخصيات فيه دمى تتحرك من وراء ستارة بيضاء « :عنه بأنه

شفافة، يسلط عليها الضوء من اخللف فريى املتفرجون ظالهلا مما يعرب التسمية ملا يطلق على الالعب الذي حيركها 

  1.»" احملرك"أو " املخيال"اسم 

ليس بغريب عنا فهو ال يزال مستعمال يف زمننا هذا خصوصا على شاشة التلفاز يف ومسرح خيال الظل 

برامج األطفال خصوصا إذ تعرض دمى مبختلف األشكال ونربات األصوات وذلك حبسب دور كل شخص 

  .دوار خمتلفةأن تكون مرئية بل تكون عبارة عن ظالل تتحرك وتؤدي أ شريطة

ات أو يلى القوال وحده أو على مسرح الباما خيص فن املسرح يعتمد ع يكن الرتاث الشعيب اجلزائري فيمل

لينا إوهو وافد «ما يسمى مبرح خيال الظل، وقد تطرقنا إليه فيما سبق بل كان هناك شكل أخر يسمى بالقاقوز 

بأسلوب  ، ونظرا لدور هذا النوع من املسرح يف بلورة الوعي الوطين ونقد األوضاع السائدة وتقدميها...من تركيا

  2.»ساخر جذاب

عدة  "إدريس قرقوة"كثريا هي األشكال املسرحية اليت كانت موجودة خالل هذه الفرتة، فقد ذكر لنا 

) الظاهرة املسرحية يف اجلزائر(من خالل كتابه  "قرقوة"أنواع من القوال، والقراقور، وخيال الظل، أن املالحظ أن 

  .يف سياق الكالم أن صح التعبري هاتفصيل يف املراحل فقد ذكرناركز اهتمامه على األشكال املسرحية دون ال

ن أول فرقة مسرحية تأسست باجلزائر كانت مع مطلع العشرينات حتت اسم مجعية أب "قرقوة إدريس"ذكر 

يرجعون النشأة األوىل إىل ... غالبية من ارخو للمسرح اجلزائري خالل هذه الفرتة أن إال«اآلداب والتمثيل العريب 

                                                           
  .23، ص السابق املرجع 1
  .214، ص1983، 1، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط1974-1930تطوير النثر اجلزائري احلديث، : عبد اهللا الركييب 2



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

30 

 

جنيب "للجزائر، حيث قدمت الفرقة املذكورة عرضني مسرحيني للمؤلف " جورج االبيض"يارة فرقة التمثيل املثرية ز 

  1.»)تارات العرب(ومسرحية ) االيويب صالح الدين(وان نبع" حداد

 ح من قبل كان يعتمدملسرح يف اجلزائر خاصة وان املسر وقد كان لزيارة هذه الفرقة فضال كبريا يف ميالد ا

جلورج "على القوال واملداح، وكانت تلقي تلك العروض املقاهي والساحات العمومية، فتعترب الفرقة املصرية 

حمي الدين "اجلزائري الكبري  دليل على هذا قول املسرحي وأحسدور كبري يف النهوض باملسرح يف اجلزائر، " األبيض

نه كان تظاهره أل) 1918-1994(ت اليت تلت حرب سنوالقد خرج املسرح اجلزائري من العدم يف ال«" ارزيطباش

والتمثل  األداةوجود نصوص مسرحية جلمعية  إىلمن تظاهرات وعي الشعب اجلزائري، فربزت نتيجة هذه الزيارة 

  2.»رئيسها الطاهر علي الشريف، ومسرحية الشفاء بعد العناء تأليف" حديقة الغرام" أبرزهاالعريب 

املسرح اجلزائري  إخراجالفرقة كان يف وقت حساس وسامهت هذه الزيارة يف  ن زيارة هذهأهذا دليل على 

من  بأمرجاءت هذه الفرقة  أن إىلمبادرات من قبل بل كانت  أونه مل تكن هناك نصوص أالوجود مبعىن  إىل

ص يكتب له بعض النصو  أنفطلب منه " األبيضجبورج "عاد من فرنسا هناك كان التقى  أنبعد " خالد" األمري

من خالل العروض املسرحية اليت كانت  األهايلاملسرحية حىت يقدمها يف اجلزائر، وهو كان يقصد بذلك توعية 

      للجزائر وهي  األبيضمصرية سبقت تاريخ زيارة فرقة جورج  أخرىهناك فرقة  أنحتمل السائل هادفة ، كما 

ة فحطت الرحال بتونس حيث لقت جناحا جولة مسرحي بأولوالقيام  1908سليمان القرواجين سنة «  فرقة

  3.»اجلزائر إىلجولتها  تابعتمنقطع النظري مث 

        كما ة  ليفات غري جزائريأ، كل هذا كان من تواإلسالمهذا ما ذكره حممد عزيزي يف كتابه املسرح 

وقد لفت هذه عاللو  تأليفمسرحية جحا من «: ول مسرحية جزائرية عرضت يف الساحة الفنية هيوإن أ، رأينا

وهي السنة  1926فريل أ 12سرح اجلديد الكوريسال يف جناحا كبريا هذه املسرحية مثلت على خشبة امل األخرية

" رشيد القسنطيين"ا بالغا مه وتأثرياللمسرح اجلزائري دفعا قويا  أعطتنفسها اليت برز خالهلا شخصيتني هامتني، 

وعرضت بشخصيات  أجنبية بأقالممسرحية كتبت  ولأكانت  فمسرحية جحا  4.»"بشطارزيوحمي الدين 

نطالقا  من هذه املسرحيات ميكننا إغري متوقع للجمهور اجلزائري  وإقبالجزائرية حمضى وقد حققت جناحا كبريا 

رشيد  أصبحوقد " وحمي الدين بشطارزي" رشيد القسنطيين"كانت بدايات كا املسرحيني اجلزائريني   أاالقول 

                                                           
  .28إدريس قرقوة، الظاهرة املسرحية يف اجلزائر، ص 1
  .29-28املرجع نفسه، ص 2

  3 http.www. mohamed aziza/ le thétre et lislam/sneda lgerie p45. 
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          "حمي الدين بشطارزي"يدل عنه  ال مسرحي كبري يف حني ومؤلفقا وكاتب ألعد ممثال متي القسنطيين فيما

مكنته من لعب تارخيا فنيا وثقافيا يف صياغة احلركة املسرحية  "ي الدين بشطارزيحم"ـنا، التجربة املسرحية لأش

جل أـدخول الفرق املسرحية املستجد ا من  حول  احلركة املسرحية اجلزائرية مع أخرى أراءهناك  أن إالاجلزائرية 

 لنشأةوهو يؤرخ " عبد اهللا الركييب"التعريف ذا الفن يف الوسط االجتماعي اجلزائري فتذكر مثال يف ذلك قول 

الناشئة (، ومسرحية 1948سنة " محد توفيق املدينأل) علبحن(« يف اجلزائر بصدور مسرحية  األديباملسرح 

  1.» 1949سنة " مضانلصاحل ر ) "املهاجرة

ظهر يف الفرتة ما بني سنة  إمناهذا املسرح  إن«بقوله يف هذا املوضوع " جروة عالوة وهيب"يف حني عرب 

  2.»1954وسنة  1941

          ه شكال فيمدى وجوب تو  وإدراكالشعيب  ثارت على العموم لقد عرف اتمع اجلزائري بال

          ثنا احلضاري والثقايف، يف ظل ظروف فرضتها صراعات جل احلفاظ على مرياأومضمونا، وذلك من 

مسرح  تأسيسزمة عاىن منها اتمع اجلزائري ورغم هذا مل يستسلم وظلت حماوالت أداخلية مت وأوضاعخمتلفة، 

 إدريساملسرح يف اجلزائر، كانت هذه املراحل اليت تطرق هلا  روادلدى  األكربجزائري ببصمة جزائرية الطموح 

يف كتابه املسرح " صاحل ملباركية"مراحل اليت حتدث عنها  إىلن يف اجلزائر تنتقل اآلقورقوة يف كتابه الظاهرة املسرحية 

  :والرواد والنصوص واليت مل يشاركها مع املسرحيني الذين ذكرناهم سابقا وهذه املراحل هي النشأةيف اجلزائر  

  :"صالح لمباركية"ع عشر لدى المسرح العربي في الجزائر  خالل القرن التاس -

وجود الفن املسرحي يف اجلزائر  خالل القرن التاسع عشر، بل   إىل تكن هناك مراجع كثرية تطرقت مل

          كانت كل الدراسات املقدمة عن املسرح خالل هذه الفرتة جمرد نظرة بصفة عامة، ومل حتضى باالهتمام 

نزهة املشتاق وعضة العشاق ( :ذه املرحلة نص مسرحي واحد بعنوانالكايف، وكل ما توفر لدى الباحثني حول ه

ونظرا لقيمة هذا النص فانه يستحق منا وقفة خاصة  ملا له من «) برهام دانينوسإ(ملؤلفها ) يف الطرياق يف العراق

سنة  إىل) نزاهة املشتاق(يعود تاريخ كتابه  إذبالغة يف تاريخ هذا الفن يف الوطن العريب بشكل عام،  أمهية

1847«.3  

                                                           
  .193، ص1984حممد مصايف، النقد األديب احلديث يف املغرب العريب، املؤسسة الوطنية للكتاب،  1
  .198، ص1974، أكثوبر نوفمرب، 22جملة األصالة، السنة الرابعة، العدد  2
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هذه املسرحية من  أنيؤكد على  "القاسم سعد اهللا أبو" أن إذهذا النص املسرحي كما ن له قيمة كبرية 

ولعل الدافع «) نزهة التاسع عشر(ومسرحية " اشمروان النق"عد مسرحية البخيل ملؤلفها ت ،املسرحيات العربيةأهم 

 أمتلك الفرتة وتصويرهم على  إبانهود يف احلياة العامة باجلزائر دور الي إلبرازهذا الكتاب هو حماولة  تأليفمن 

  .1»رقم مهم يف املعادلة الفرنسية

وجود  وأصبح«فاليهود يف اجلزائر ومع بداية االحتالل قد عملوا يف التجارة مث انشغاهلم بالرتبية والتعليم 

مما دفع عددا كبريا من  أنفسهمعلى الفرنسيني  اليهود يف اجلزائر يشكل خطرا وديدا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا

كل املراسيم والقوانني اليت جاءت   بإلغاءالثورة على احلكومة الفرنسية  ومطالبتها  إىلالوجهاء واملفكرين الفرنسيني 

  2»لصاحل اليهود

سرعة هو ، مما ساعد على اندماجهم ذه الاألوروبيةأصبح اليهود اجلزائر مندجمني جدا مع طريقة العيش 

الفرنسيني فعملوا على  أواسطاخل، وهذا خلق ختوف كبري يف .. رية من اقتصاد وثقافةبسيطرم على جوانب ك

  .سحب االمتيازات املخصصة لليهود ففي اجلزائر ختوفا منهم على مصاحلهم اخلاصة

  :لدى صالح لمباركية 1921 إلى 1900المسرح والحركات الثقافية في الجزائر من سنة  -

رها يكن ظهور احلركة الثقافية والفكرية يف اجلزائر مبكرا مقارنة بفرتة املقاومات املسلحة، اليت كان ظهو  مل

املستعمر انتفاضة ومقاومة كبرية من قبل الشعب اجلزائر، ولكن هذه االنتفاضات  يمباشرة بعد االحتالل، وقد لق

 إىل، فقرروا الوجهة أهدافهممن اجل حتقيق  أخرىوجهات اختاذ  إىلاجلزائر  أبناءاومة من قطيلة سبعني سنة من امل

العمل الثقايف وبناء قاعدة حقيقية لبناء قوة من اجل القضاء على املستعمر كان الشعب اجلزائري خالل فرتة 

              شونة الحتالل الفرنسي غلب عليه طبع اخلاحلكم الرتكي، شعب يتصف باهلدوء حمب للفنون ومع بداية ا

بدعوى  أوروباوهكذا ظل الشعب اجلزائري  بعيدا عن خضم احلياة الفكرية والثقافية املتطورة املزدهرة يف « قسوةلاو 

  3 .»فكر وثقافة العد والظامل الطاغي إا

وان الشعب اجلزائري مل حيتك بالفرنسيني إال مع بداية القرن العشرين، حبث انه يف هذه الفرتة قلة املقاومة 

وهذا التالقي يبني التقارب اجلديد بني الشعبني، تالقي  األفقبوادر التالقي تبدو يف  وبدأتالعدو، املسلحة مع 

والقضاء على هوية الوطنية كليا، وهذا ما  األوروبيةوهو نشر الثقافة  إليهالثقافات هذا  ما كانت فرنسا تسعى 

                                                           
  .27، ص السابقاملرجع  1
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على  أنفسهما االندماج، فعمل املفكرين جعل حركات العمل السياسي والوطين يف اجلزائر تتخوف من عواقب هذ

وسلك املفكرين « واليقظة من النتائج، املتوقعة من هذه احلركة الفرنسية وعواقبها الوخيمة على الوطن التحذير

اجلمعيات والنوادي الفكرية فأنشئوا وجه العدو والذين يسريون خلفه  كل سبل املواجهة والوقوف يف  أنفسهم

نواد فكرية، ظهرت عناوين لصحف  وأسستصيغة الثقافية الرتفيهية، فقد ظهرت مجعيات والفرق الفنية ذات ال

  1.»ويومية بالعربية والفرنسية أسبوعية

اليت   األوروبية األقليةبان طريقة فرنسا يف دمج الشعب اجلزائري ضمن  اجلزائرينيعندما الحظ املفكرين 

احلفاظ على اهلوية الوطنية وذلك  إىلوسارعوا   اإلسالميةلعربية عوا يف انقاد الثقافة ار كانت مقيمة يف اجلزائر سا

  .ويومية أسبوعيةنواد فكرية ومجعيات وجمالت وجرائد  تأسيسفرق مسرحية وكذا  بإنشاء

كان هلذه اجلمعيات واملؤسسات الثقافية دور فعال يف نشر الثقافة العربية من خالل الندوات   إذ

ية والوطنية احلفالت واملهرجانات بالناسبات الدين ةقامإوذلك ب األهايل أواسطيف وامللتقيات وبث الروح الوطنية 

الشعبية   األواسطصمن وسائل التثقيفية يف  إدراجهومن ابرز الدين ارسوا دعامة الفن املسرحي يف اجلزائر وحاولوا «

خالد يف فرنسا للدراسة، فقد  مرياألوحبكم وجود ... اجلزائرية املسلمة األسرةخالد الذي نشا يف كنف  األمريهو 

ى به يف باريس سنة قجورج ابيض حني الت(ملصري ، فطلب من املمثل ااألمة إيقاظاملسرح يف  أمهيةاطلع على 

  2.»يبعث له عن مسرحيات لتمثيلها يف اجلزائر أنم  1910

مثل املصري جورج الفن املسرحي يف اجلزائر، وقد قدم له امل إدراجخالد الفضل الكبري يف  األمريكان 

الروح  وإيقاظ األهايل أفكارتدعيم  "خالد األمري"ابيض يف ذلك الكثري  من الدعم واملساعدة ، وقد حاول 

فشلت املقاومة املسلحة فمن ضمن املسرحيات اليت قام  أناملسرحية، بعد  األعمالالوطنية لديهم من خالل 

عدة مسرحيات  أرسلالقاهرة   إىلوعند عودته «خالد  مرياألوبطلب من ) جورج ابيض(بكتابتها املمثل املصري 

منها مسرحية ماكث لشكسبري تعريب حممد عفت املصري، ومسرحية املروءة والوفاء خلليل اليازجي،  1911سنة 

  3.»إبراهيمومسرحية شهيد بريوت للشاعر حافظ 

مجعيات فنية  يف كل  أسيسبت  األخريقام هذا  "خالد األمري"لـمسرحيات  "بيضأجورج "ل أرسلبعدما 

فقد قدمت مجعية العاصمة «قامت هذه اجلمعيات بتقدمي عدة عروض مسرحية  إذمن العاصمة والبليدة واملدية، 

                                                           
  .37، ص السابقاملرجع  1
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بالعيون الزرقاء قرب احلامة، وحضر احلفل  ) قدور بن حمي الدين احللوي(اليت عرضت يف قصر ) ما كبث(مسرحية  

ابن ونيش "و "راد الرتكيقدور م"و "عبد احلليم بن مسايا"و "محد بن شنب"هم مني من بينيخنبة من املثقفني اجلزائر 

  1.»..."الشيخ دحم"و

انه كان له الفضل الكبري يف تقدمي  إذقدم األمري خالد من املبادرات من اجل خلق مسرح جزائري خالص 

امهت يف دعم األفكار عدة مسرحيات سامهة وبشكل كبري يف خلق الروح الوطنية لدى األهايل، كما أا س

  .الثقافية لديهم، باإلضافة إىل اجلمعيات واملؤسسات الفكرية والثقافية اليت ساهم يف تأسيسها

ومثلت «) حمي الدين بن خدة( إىلمهمة رئاستها  أوكلتومن بني هذه اجلمعيات مجعية البليدة واليت 

  2.») امحد لكبري(ة ، وكان احلفل بزاويواألدباءنفس املسرحية مع خنبة من الوجهاء 

فكرين وامل األدباءمسرحية مبشاركة خنبة من ) حمي الدين بن خدة(قدمت مجعية البليدة بزعامة رئيسها 

مبنزل ) املروءة والوفاء(مجعية املدية فقدمت مسرحية  أما«الزوايا  بإحدىومجاعة املثقفني وقد قام بعرض املسرحية 

وكان يشرف على نشاطها الوكيل الشرعي اسكندراين حممد بن  ،1912حوز املدينة ) عبد املؤمن(القاضي 

  3.»القاضي عبد املؤمن

كذلك ومل ينقطع نشاطا هذه    وأدباءفئة املثقفني حوله  فافكان هذا النشاط قوي وفعال ما ميزه هو الت

نشاط هذه  أن والالفت للنظر«، األوىلستمر لعدة سنوات بعد، وحىت بداية احلرب العاملية تاجلمعيات بل بقية 

 إىليصل  أنيريد  وأحوالهنشاط حتمس له شباب جزائري واع لظروفه  األوىلاجلمعيات كان سياسيا بالدرجة 

حنو احلرية  اجلزائرينيبصيص من نور يهتدي به  وإضاءةتكوين جبهة قوية ملقاومة املستعمر والوقوف يف وجهه 

   4.»لغوص فيهاا أوواملستقبل، دون االحتماء بالثقافة االستعمارية 

بالثقافة العربية كان اهتماما كبريا، واملثقفون يف اجلزائر خالل هذه الفرتة   اجلزائرينين اهتمام أميكننا القول ب

الفكرية والثقافية والسياسية وحىت النشاط الفكري  باإلسهاماتمنشئني لفرق فنية وعاملني على ترقيتنا  اكانو 

 واملدية وقسنطينة وتلمسان مدن داخلية كالبليدة  إىلب بل تعداها والثقايف مل يقتصر على العاصمة فحس

عسكرية، بل كثري من  أوة نيامتيازات مد أيهلم  ىن هذا االحتكاك بالثقافة ومل يعطوعلى الرغم م«، وبسكرة
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  .38املرجع نفسه، ص 4
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حقة واحلراسة السلطات الفرنسية معاناة املال ألقوام األساسيةون والذين حياولون التعبري عن قضاياهم ناملشتغلني بالف

  1.»الغرامات املالية  أوالنفي  أووالعقاب كالتشريد 

العروض املسرحية القليلة اليت كانت  أن إذقاءات لمداخلة يف احملافل وال أوتعبري  أيفقد كانت فرنسا متنع 

فرنسا  مرةوإحق التدخل والتعبري من خالهلا، بل كانت حتت سلطة  للجزائرينيتقام يف املدن اجلزائرية، مل يكن 

 أعدادهاصودرت يف  إامن الصحف مث طبعها دون موافقة السلطات الفرنسية كان مصريها  وكثري. نفسها

         وهي حرية  األوروبينياجلزائريني صمن  إدماج إىلدف  أافرنسا كانت تدعي  أن، بالرغم من األوىل

  .ضمن الفنون املسرحية األساسيةالتعبري، وجتسيد قضاياهم 

       املقاومة  إىلوبشكل كبري  دعواتإذ  ،ثقفة يف اجلزائرويف ظل هذه الظروف استوجب على الفئة امل

عمال مس اهلوية الوطنية وهلذا نشطت اجلمعيات يف األطوالتغري، وذلك حىت ال تعطى لسلطة االستعمارية فرصة 

الثقايف العام، ومن خالل  اإلطارال خيرج من هذا  وما دام املسرح«الثقافية وعقد اللقاءات الفكرية والثقافية خاصة 

للجزائر هذه ) جورج ابيض(هناك بداية للفن املسرحي قبل جميء  أننقول  أنهذه القضايا ميكن  ألهمعرضنا 

  2.»الزيارة اليت يعدها الباحثون البداية الفعلية للمسرح يف اجلزائر

جورج "يء املمثل املصري جمئر فهناك من اعترب للمسرح يف اجلزا األوىلحول البدايات  اآلراءتعددت 

 أغفلنااعتربنا هذا صحيح فقد نكون قد  إذاللمسرح اجلزائري، ولكن  أوىلبداية  أااجلزائر  إىلوفرقته  "بيضأ

املسرحية املقدمة يف اجلزائر قد كانت موجودة  أنوكما هو معروف . احلركات الثقافية اليت كانت موجودة سابقا

املسرحية املقدمة يف اجلزائر خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من  األعمال إنمث «الرتكي  مند العهد

الكتاب الفرنسيني، والكتاب اجلزائريني والفرق املسرحية اليت ظهرت، كانت كلها بال شك لبنات يف بناء صرح  قبل

  3.»الفتا للنظرنشطت نشاطا  األوىلاملسرح يف اجلزائر، قبل احلرب العاملية 

هور جمموعة ظ، وكذا أسبوعية وأخرىجلرائد يومية  اإلصداراتوقد متلت هذه النشاطات يف جمموعة من 

           لدى  األملمن اجلمعيات الفكرية والثقافية وكذلك كان لزيارات الشرق للجزائر دور كبري يف بعث 

كثري   أندرجة  إىلتنشط  بدأتئر  مع بداية القرن العشرين ن احلركة الثقافية والفكرية يف اجلزاإوهكذا ف« األهايل

                                                           
  .20، ص السابقاملرجع  1
  .39املرجع نفسه ، ص 2
  .39املرجع نفسه، ص 3
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 أبناءاجلزائر، كما فعل  إىلالتمدن والتحضر من الشرق والغرب  ألوانمن العاملني فيها حاولوا جبهود جبارة نقل 

  1.» 1896الكتبة الثعالبية باجلزائر العاصمة سنة  انشئواالذي ) راد بن الرتكيم(

الكتب مرورا مبصر وبريوت، وهذه الكتب متثلت يف كتب اللغة  يأخذون هذه املكتبة أصحابوكان 

حركة النهضة  إحياءفقد سامهت وبشكل كبري يف  واألدبيةاخل، وبوجود هذه العوامل الفكرية ...والتاريخ واآلداب

ح والتمدن السيما اجلزائر بعد هذه الفرتة قد عرفت نوعا من االنفتا  أن، كما األوىليف اجلزائر بعد احلرب العاملية 

  .يف فئة الشباب

وثقافية   واجتماعيةخمتلفة فكرية  أنشطةلعدة مجعيات فكرية وثقافية وكذا كان هناك  إنشاءومن مث هناك 

 أكدومن خالل مذكراته  "عاللو" أنحىت  2»ودادية الطلبة املسلمني باجلزائر تأسست 1919ففي سنة «كذلك 

حيث ولد املسرح اجلزائري، الذي كان عنصرا هاما «فرتة يف ظروف متدبدبة املسرح جلزائري قد ظهر يف هذه ال أن

3.»يف ثقافة عصرية
 

اجلزائر ذلك سنة  إىلوفرقته  "جورج ابيض"هنا يبني لنا بان املسرح يف اجلزائر كان موجود من قبل جميء 

يز دليل على ذلك جو  بشكل كبري إظهاره توهناك العديد من اجلهات املهتمة بفن املسرح واليت حاول 1921

الفرق ) جورج ابيض(وهناك فرق زارت اجلزائر قبل فرقة «وفرقته ) جورج ابيض(الفرق اليت زارت اجلزائر قبل 

  4.»التونسي األدباملسرحية التونسية قدمت عروضها املسرحية وغنت مع جوق 

وقد  األيويبح الدين ومن بني هذه املسرحيات عطيل والعباسة وصال األوىلوذلك قبل احلرب العاملية 

القاسم سعد اهللا يؤكد على ظهور املسرح يف  أبوشيء جيعل  أكثر أن، وميكن القول أيضاالفرنسيني  إعجابنالت 

، ومن بني العوامل األوىلتاريخ عودة املسرح بعد احلرب العاملية  إشكاليةاجلزائر وانه كان قبل هذه الفرتة فقد تناول 

السياسية يف البالد وكذا التخلي على  األحداثوالفكرية يف اجلزائر تطور  األدبيةة اليت ساعدت على ظهور النهض

ضمن الثقافة املسرحية  األهايل إدماج إىلوسائل السلمية فالفئة املتفقة يف اجلزائر سعة  إىلة املسلحة واللجوء ماملقاو 

نذكر انتشار الوعي  أيضا، ومن بني العوامل واإلسالميةمع احلفاظ على اهلوية الوطنية والثقافية العربية  والتأكيد

الذي كان له الفضل الكبري يف املسرح  "خالد األمري"الشخصيات مثل شخصية  وتألقالسياسي يف اتمع 

                                                           
  .579ص) 5(نقال عن أبو القاسم سعد اهللا تاريخ اجلزائر الثقايف، جزء ) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  1
  .41مرجع سبق ذكره، ص) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  2
محد منور، منشورات التبيني اجلاحظية، اجلزائر، نقال عن عاللو مذكرات عاللو، شروق املسرح اجلزائري، تر ا) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  3

  .20، ص2000سنة 
  .444، ص08نقال عن أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، جزء ) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  4
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اجلزائري بعد عودته من فرنسا واحتكاكه بالثقافة هناك، وقد ساعدت اتصال الشعب اجلزائري باملشرق واملغرب 

  .ة  خاصة لدى الشبابالعريب توسيع سبل املعرف

  :لدى صالح لمباركية األولىالمسرح في الجزائر  بعد الحرب العالمية  -

من خالل تناولنا لراحل املسرح اجلزائري وبداياته، تبني لنا بان الذين يهتمون باملسرح يف اجلزائر يربطون 

وحققت  إفريقيالت يف مشال ، وهذه الفرقة قد عماألبيضظهوره مبجيء الفرقة املصرية بقيادة املمثل جلورج 

سرح يف اجلزائر كان امل أن إذس، ولكنها مل حتقق نفس النجاح يف اجلزائر، نجناحات كبرية يف كل من طرابلس وتو 

واملثقفني   األدباءمل يهتمون به اهتماما كبريا سوى فئة قليلة من  األهايلخالل هذه الفرتة شبه منعدم وحىت 

اللغة اليت كانت تعرض ا هذه املسرحيات فقد كانت تعرض باللغة  إىلك راجع الشباب والسبب الرئيسي يف ذل

فهي   اجلزائرينياللغة الفصحى ليست لغة «  آنذاكوهي اللغة اليت مل يكن يفهمها الشعب ى العربية الفصح

  1.»كالسيكية كالالتينية ال تسهل اال للعبادات وخطب اجلمعة وليس للمسرح واحلياة العامة

القاسية للشعب اجلزائري والظروف االجتماعية والسياسية اليت كانت حتيط به وانشغاله ا، مل احلياة 

نه وبكل به اهتماما كبريا أل األهايلتعطي للمسرح يف اجلزائر خالل هذه الفرتة الكامنة املتوقعة ول يكن اهتمام 

النخبة املثقفة قد مث  إن«ض الطلبة بساطة مل يكن متعود عليه ضمن هذه البيئة باستثناء بعض املثقفني وبع

مل تكن هناك قاعة للعرض، وحىت اليت   أساسا ألنه 2.»يف احلضارة الغربية ومل تتذوق املسرح العريب الشرقي إدماجها

، وكذلك غياب عامل األماكنكانوا جيهلون وجود مثل هذه   األهايلن مالكثري  أن إذ األهايلكانت بعيدة عن 

قدمة مل تستهوي الشعب اجلزائري حىت العناوين او املواضع اليت كانت تتناوهلا املسرحيات املوالدعاية، و  اإلشهار

سرح اجلزائري ظهر من خالل العرض الشعيب مرتبطا بذوق امل إن«نه وببساطة مل تكن تعرب عن واقعه عن يوميتهأل

الشعبية املزدمحة بالسكان  ألحياءاتقدم يف مقاهي  اسكاتشاتثقفة حيث كان عبارة عن اهري الشعبية غري املماجل

غناء باللغة كان املسرح يف بداياته عبارة عن اسكاتشات وقد ارتبط بال  3.»وهو مسرح عرب عن الطموحات الشعبية

  .والتأليفالرتمجة واالقتباس  إىلصال املعىن والتعبري عن ذوق املتفرج وذلك قبل اللجوء إيالشعبية مع 

 أنفسهمهم  أم، حىت واألدباء األدبري مثقف، بعيدا كل البعد عن كان يتميز بكونه مسرح شعيب غ

مسرحية  أعمال إىلترتجم  أننصوص ميكن  لتأليف مؤهلنيعندما حاولوا الكتابة املسرحية مل ينجحوا ومل يكونوا 

                                                           
  .442ص املرجع السابق، 1
  .9ص) خمطوطة(ري، نقال عن ارليب روت، املسرح اجلزائ) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح 2
  .02نقال عن مصطفى كاتب، النص املسرحي اجلزائري، خمطوطات، ص) 1(صاحل ملباركية دراسات يف املسرح  3
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م بقضايا هتإنه أؤولية التثقيف والرتفيه، كما سهتم مبإميكن عرضها على اخلشية، واملسرح اجلزائري مند ظهوره 

جل اهلرب ن املتابعة يف عهد االستعمار أجتماعية ووطنية، وقد لقي يف الفكاهة والغناء طريقة جديدة من إ

مصطفى  (ي أمن قبل احد املمثلني مث جترى كتابتها يف وقت الحق وبالتايل فان ر  أنفسهماملمثلني  إن«الفرنسي 

  1.»ارتكز على عنصرين هامني  املسرح يف اجلزائر يف هذه الفرتة  قد نشأةحول ) كاتب

الغناء والفكاهة وغايته التسلية  وأداتهاملسرح يف اجلزائر جتسد يف العروض الشعبية اجلماهريية،  أنأوهلما 

والفنية  األدبيةرجتايل بعيد عن القوالب إوالرتفيه والتثقيف، والعنصر الثاين متثل يف كون املسرح يف اجلزائر مسرح 

وأصحابه عصاميني جيهلون حىت  األوربيةفوية ومل يقرتن أبدا باملدارس يعتمد على املوهبة والع أساساالرمسية، وهو 

 أصالمث متثيلها يف تلك الفرتة، بل رمبا مل تكتب  مسرحيةوهذا ما جعلنا ال نعثر على نصوص « الكتابة والقراءة 

املمثلني وطلب اجلمهور ومل يعط  والقضايا حسب حال األمورزيادة بعض  أوومل تدون ويف كل عرض يتم حذف 

للتدوين اهتمام كبريا من قبل املؤلفني واملمثلني الن جل املسرحيات كانت باللغة العامية، وما ميكن تسجيله هنا 

نفسه الذي يعد رائد من رواد املسرح ) عاللو(هو عناوين املسرحيات وملخصاا فقط، وهذا حسب شهادة 

  2.»اجلزائري 

ن املسرح بالنسبة هلم كان يعتمد على باملسرح يف تلك الفرتة يدونون املسرحيات، أل مل يكن املهتمني

ضياع الكثري من النصوص املسرحية اليت مل يتبقى منها سوى عناوينها وبعض  إىلالعرض االرجتايل، وهذا قد أذى 

جلزائري واليت  دايات املسرح اقدمة يف بة باللهجة العامية، وكذا املسرحيات املمسرحيات املقدملخصاا وخاصة امل

وهي كذلك كان مصريها مثل املسرحيات املقدمة بالعامية فهي كذلك مل تدون ومل يعثر هلا  ىكانت باللغة الفصح

  .ثرأعلى 

، ومل تتعرض لضياع، وهذه مسرحيات قد قدمت األوفركان هلا احلظ اليت  كانت هناك بعض املسرحيات   

 وأمهلواخلمسينيات فقد بعضها  األربعينياتاملسرحيات املعروضة يف سنوات  أما« يف فرتة متقدمة من هذه املرحلة 

معظم املسرحيات الدينية بعد احلرب العاملية الثانية  إن: يف قوله" عبد املالك مرتاض"عدد كبري، كما بني ذلك 

 أابنصوصها لتومههم ن حيتفظ كتاا أن كانت تكتب مث مل وتنسى، دون حيصرها باحث، أل أنواليت ال ميكن 

النصوص املسرحية يف  أنكر من بعض املقاالت اليت كتبت وصفا حلفالت عيد املولد ذ ون أدبيةليست ذات قيمة 

                                                           
  .46، مرجع سابق، ص1972املسرح اجلزائري النشأة والرواد يف سنة ) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح 1
  .06لو، شروق املسرح اجلزائري، صنقال عن عال) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح 2
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والضياع كان مصري  اإلمهالبسبب هذا  1.»ومجعت لشكلت جملدات ضخمة جدا أصحااحتفظا ا إاجلزائر لو 

كانت هناك نصوص مل تعرض   أوالصوص سواء كانت قد قدمت نه فقد الكثري من النأاملسرح اجلزائري  أرشيف

تدوين هلا  أيهذه الفرتة املذكورة ومل يعثر على  إىلبعد وكان مصريها الضياع من قبل النور وهذه النصوص تعود 

نه كان املسرح خالهلا وهذا ما جيعلنا نصف هذه املرحلة بالكثري من الصعوبة أل أصحااكان حيتفظ به  سوى ما

هتمام به وبعد قدوم بعض بدا اإل أنوبعد ذلك بعد  األهايل البداية مل يكن يلقى االهتمام الكايف من قبل ويف

 .اجلزائر، قد علن املسرح من الضياع بسبب عدم التدوين والطبع إىلالفرق املسرحية 

قي املسرحيني واليت مل يشاركها مع با "عز الدين جالوجي"املراحل اليت حتدث عنها  إىلتنتقل  وأخريا

هذه املراحل عنواا كالتايل  املسرح اجلزائري اجلذور غري العربية، املسرح باجلزائر قبل التاريخ املسرح  اآلخرين

، املسرح اإلسالميةور العربية ذد الرومان، املسرح اجلزائري واجلتواج أثناءباجلزائر بداية التاريخ، املسرح باجلزائر 

  :أوال، نذكر اجلزائري يف العصر احلديث

  : المسرح الجزائري الجذور غير العربية - 

ا مل تكن احتني يف القرن الثاين اهلجري، فإقد عرفت الثقافة العربية على يد الف األرضكانت هذه   إذ« 

الشعوب  وأبناء أبنائهابني  التأثرقبل التاريخ ومن مظاهر احلضارة والتمدن، ومن وجوه  اإلنسانختلو من 

وذلك من اجل حماولة الكشف عن  لإلنسان األوىلالبدايات  إىلهذا جيب العودة  لتأكيد إذن 2.»املختلفة

 أومازيغ، والفينيقيون والفراعنة واليونان، وتتبع كل املنابع القدمية منها ما قبل التاريخ  حيث األ إىلبداياته  احلنينية 

 .اهلدف املقصود إىلاحلديثة، وذلك للوصول 

  :خالمسرح قبل التاري - 

وكان  أقسامهيف عصر ما قبل التاريخ مبختلف  أي األوىلمند البداية  اإلنسان األرضعرفت هذه «

من جهة ولطبوغرافيتها، وما تشمله من تضاريس  األرضيةملوقعها اجلغرايف املتوسط بني املناطق احلية، من الكرة 

فة احمللية من جهة والصفة الدولية صفن مجع بني الكما ميكن مالحظة هذا التاريخ .... أخرىخاصة من جهة 

لدى املغاربة القدماء  فإا األرضهذه الظاهرة تكاد بارزة لدى شعوب  أن، ورغم أخرىمن جهة  اإلنسانية

 3»واظهر أوضح

                                                           
، 1983نقال عن عبد امللك مرتاض، فنون النشر األديب يف اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) 1(صاحل ملباركية، دراسات يف املسرح  1

  .200ص
  .20عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف اجلزائر، ص 2
  .21العصور القدمية أسسها التارخيية احلضارة العربية، نقال عن عز الدين جالوجي، ص ،1رشيد الناضوري، املغرب الكبري، ج 3



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

40 

 

تواصل احلضاري وتكره يف  إىل، هذا دفعه إنسااساعد املوقع اجلغرايف يف اجلزائر مند القدم يف بناء 

على احملاولة  األرضيةمتوقعها بني املناطق احلية من الكرة  أيضاكما حضره   واإلصرارغفلة ضطراب دائم وعدم الإ

هذا  أنرغم من الواالستمرار وبدل اجلهد وذلك من اجل السيطرة على كل شيء لضمان التحكم والصريورة، فب

تلك  إنسانقد اجته النقاد «لي نه متيز عند املغاربة القدماء بشكل واضح وجأ إالوجدناه تقريبا مشرتك بني اجلميع 

احلقبة  يف حماولة زيادة التقرب يف القوى اخلفية املتحكمة يف حياته واحلياة احمليطة به فبدأ يصور بعض مشاهده يف 

 أقنعةواالطمئنان بصنع  األمان إىلكمحاولة منه، للوصول   األوىلوحيوية تعرب عن بعض  مفاهيمه  إنسانية أشكال

يف تلك احلقبة مل  اإلنسان أنهدا دليل على 1»اليت حيمي ا نفسه من املخلوقات الشريرة ليمارس ا الطقوس

 أو إنسانيةخمتلفة  أشكالعضلي فهو كان دائم احملاولة يف التعبري عن مشاعره يف  أويكن يف حالة مجود فكري 

 بأقنعةيط به، فقام بصنع ما يسمى حيوية اعتقاد منه يف التقرب من القوى اخلفية املتحكمة يف حياته واحلياة احمل

  .حيمي ا نفسه من هذه املخلوقات الشريرة املوجودة يف هاته القوى أن أمجلوذلك من 

بدأ « أصبحالفكري بل تعده من ذلك حيث  أويف هذه الفرتة على جانب الشعوري  اإلنسانمل يقتصر 

           النعام كزجاجات ماء، فزينها برسوم  واستخدام بيض أفكارههذه املرحلة يف التعبري بالرسم عن  إنسان

يف هذه املرحلة احلضارية يف احلاالت املادية والفكرية تقدما ملموسا بني  اإلنسانهندسية، وكل ذلك بني تقدم 

  2.»أخرىمن جهة والطبيعة واملخلوقات اليت كان يعتقدها من جهة  اإلنسانمظاهر الصراع بني 

يف هذه املرحلة يعرب  أصبحفقد  األولولكن ليس كما يف  اإلنسانتفكري  كل هذا يوحي على استمرارية

من االعتقاد سرعان ما تتطور وتتجسم بصورة   األمثلةوهذه  أشياءلتوحي عن  أشياءبالرسم واستخدام  أفكارهعن 

 أوحلالة الفكرية يف هذه املرحلة ملموسا سواء يف ا اإلنسانوضوحا املراحل احلضارة التالية خصوصا وان تقدم  أكثر

  .املادية

 أخرىموجودة من جهة  أايف هذه الفرتة واملخلوقات اليت كان يعتقد  اإلنسانالصراع بني  إىل باإلضافة

يف ظهور  األوىلاملسرح والقيام بطقوس مسرحية تعد البوادر  وألبسة واألقنعة األلبسةوهذا ما دفعه طبعا الخرتاع 

  .املسرح

  

  

                                                           
  .21، صنفسهاملرجع  1
  .21عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص 2
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  :ي بداية التاريخالمسرح في الجزائر ف - 

سبقتها بداية التاريخ عرفت الكتابة واضحا بالنسبة للمرحلة اليت   أصبحلقد عرفت هذه املرحلة تطور 

ولعل هذا ما ساعد على التطور واالزدهار يف هذه الفرتة مقارنة  األخرى األجناسالتارخيية اتصاالت واضحة مع 

ظاهرة يلمسها الدارس لتاريخ جمتمع  أولن إ«تيازات واضحة قد بدت هذه االمباملراحل السابقة من التاريخ، ف

يف هذا العصر القرطاجي هو االمتزاج الواضح بني عدد من العناصر احلضارية يف ذلك اتمع، فهناك  األرضهذه 

املصرية  العناصر احلضارية إىلافة ضاحمللي والعنصر اليوناين، باإل يوالعنصر الرببر  األصلالعنصر القرطاجي الفينيقي 

 1»والزجنية  اإلفريقيةوالقربصية و 

غريها  أواملصرية  أوكما ذكرنا سابقا هذه الفرتة كانت مليئة باالمتزاجات احلضارية سواء القرطاجية   إذن

الفكرية يف شىت ااالت  أولكل عنصر من هذه العناصر مقوماته احلضارية املادية  أنمن العناصر ومن املؤكد 

  .األدبية أوقدية الن أوالدينية 

طقوس ديانتهم يف عدد من املعابد اليت بنيت على «هذا جند القرطاجيون قد مارسوا  كل  إىل باإلضافة

كما كانت هناك طبقة الكهنة املتفرغني الذين يتوارثون   األصلكثريا بالطابع اليوناين   تأثرتطرز معمارية خمتلفة، 

القوى الشريرة هذه  ألبعاد وأقنعةن يدفنون مع موتاهم متاثيل وضيفة الكهنة يف عالقام كما كان القرطاجيو 

  2»اإلنسانشيطانية يرتديها  إشكاالواملسرح كانت متثل  األقنعة

واملسرح دالئل على وجود شكل من  األقنعة أنهناك كهنة وهناك طقوس دينية كما  أنباحلديث عن وجود فالبد 

 أنيدل على  إمنادل  إناملسرح قد ولد يف رحم املعابد وهذا  نإ أثبتتن بعض الدراسات أاملسرح خاصة و  أشكال

  .آنذاكت بالسماح يف رواج مظاهر املسرح املختلفة للعناصر احلضارية، سامه هذه الفرتة وبفعل االمتزاجات

، مث كانت صراعا بني لآلهلةضان فقد كانت طقوس تؤدي تيف اح نشأتاملسرحية القدمية قد «إن 

منزلة البشر يف  أهلتهمالصراعات تتسع دائرا، وقد انزلوا  وأخذتمث بينه وبني عناصر الطبيعة  ،واآلهلة اإلنسان

  3»أساطريهم 

قا بالنماذج ين فرتة املسرح باجلزائر يف بداية التاريخ قد ارتبطت ارتباطا وثأنستخلص من كل هذا 

ملعابد والطقوس الدينية اليت اعتربت املسرح وخاصة ا أشكالوقد كان له دور فعال يف خروج شكل من  ةاحلضاري

                                                           
  .23، ص السابقاملرجع  1
  .23املرجع نفسه ، ص 2
عبد اللطيف حممد سيد حديدي، العمل املسرحي يف ضوء الدراسات النقدية بني  عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري نقال عن 3

  .23النظرية والتطبيق ، ص
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 اقد انزلو  وأمدليل واضح على وجود املسرح، وان املعابد وهذه الطقوس هي املولد احلقيقي للمسرح خصوصا 

  .أساطريهمهلة املوجودة يف املعابد منزلة البشر يف اآل

د امتزجت فيها كل وق إفريقيا أحناءلقد قامت يف قرطاج حضارة دامت مئات السنني مدت ضالهلا يف 

  .وهي القوة الرومانية إال أخرىالثقافات وتالمحت مث انتهت لترتك مكاا لقوة 

  :تواجد الرومان أثناءالمسرح بالجزائر  - 

عدد كبري من املدن وقد مشلت هذه  إنشاء إىلتواجدهم باجلزائر عمدوا  وأثناءن الرومان أمن املعروف  

، ومنازل أسواق أومباين حكومية  أوستمرارية احلياة ، سواء كانت مكاتب املدن كثريا من املواقف املهمة يف ا

دات اليت قام ا الرومانيون يف مواقع كانت نفسها املواقع اليت حط فيها يفاخرة ومالعب وغريها من التشي

  .اإلسرتاتيجية ألمهيتهاالقرطاجيون وذلك 

ملادية والفكرية مل تتمكن من خالل نفسها بصورة هذه العناصر احلضارية الرومانية ا أنالباحثون يؤكدون «

ورام املتتالية يف اال السياسي ثلبحثة، فقد ظل يقاومون الرومان بائية يف املغرب ووصفه بالصفة الرومانية ا

ندال حمل املرحلتني الوندالية والبزنطية وحل الو  أثناءعلى تركتهم احلضارية الرببرية، والقرطاجية يف  حمافظنيواحلريب 

  1.»)682(العرب الفاحتون سنة  إخراجهم إىلمث جاء بعدهم البزنطيون  )428(الرومان ابتداء من سنة 

 العامل  أجناستواجد الرومان، واحتكاكهم مبختلف  أثناءباحلديث عن كل هذه االمتزاجات  إذن

ك من خالل الطقوس التعبدية قد عرف املسرح معرفة بدائية وذل األرضيف هذه  اإلنسان أنوشعوبه، يتضح لنا 

تطرد  أااليت كان يصنعها لنفسه متومها  األقنعةمن  أخرى أنواعااليت كان يقدمها يف املعابد وكذلك استعماهلم 

عرف الرببر العصر التارخيي ومن خالله  األرضهذه  إىلوصا مع دخول الفينيقيون خصالشريرة و  األرواحعنه قوة 

يف العصر  أما« هذه املرحلة  أثناءعرفوا كثريا من الطقوس اجلديدة واليت مثلت املسرح  عرفوا احلضارة والتمدن كما

دل على ) م429( إىل) م.ق 42(تواجدهم يف الفرتة املمتدة من  أثناءالروماين فقد عرف املسرح نشاطا كبريا، 

  2.»موهاأقاذلك كثرة تواجد املسارح الدائرية اليت كان بينها الرومان يف كل املدن اليت 

يف املسارح اليت  أوواملوانئ  وغريها   إن العصر الروماين هو عصر حافل باالجنازات سواء يف بناء املدن

يف هذا العصر، ورغم التناحر  األخريعلى حيوية هذا  اآلنتواجدت بشكل الفت يف هذه الفرتة، وما زالت هناك 

  .خر، خصوصا مع االمتزاجات اليت شهداآب أوكل سرحي قد حصل بشامل التأثر أن إالاحلاصل يف هذه الفرتة 

                                                           
  .25-24عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص 1
  .25املرجع نفسه، ص  2
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اليت حتدثنا عنها فال شك  واألقنعةوصا مع الطقوس خصنه بوجود مسرح متثيلي أ إالخنلص  األخريويف 

  .دوار متثيليةأاملسرحي يف شكل  األداء أوىل التمثيل إه توجد مسرحية كتب قبل الوصول أن

: إىلمرحلة التواجد الروماين بعدها تطرق  أثناءجلزائري هكذا حتدث عز الدين جالوجي عن املسرح ا

عرب عن الكثري  من العوامل اليت ساعدت املسرح اجلزائري يف  إذاملسرح واملسرحية اجلزائرية يف العصر احلديث، 

يف  النهضة احلديثة من بني هذه العوامل كانت البوادر الشرقية، حبيث مثلت عامال مهما إىلوجوده واخلروج  إبراز

رائده  أنمنتصف القرن املاضي وقيل « إىلذا الفن وتراجع ضة الفن املسرحي اجلزائري احلديث يف العامل العريب 

اهلجرة، فرار ايطاليا وهناك شهد متثيل  إىلدفعت به ريح التجارة  )1855- 1817(" مارون النقاش"هو  األول

مسرحية له بعنوان البخيل باللغة العربية مرتمجة عن  لأو مثل معهم يف بيئة ) 1847(بعض املسرحيات، ويف سنة 

  1.»موليري

" مروان النقاش"ثر رائد الفن املسرحي أساعدا يف النهوض باملسرح، فلقد تيعد عامل اهلجرة م إذن

 أصبحفرقة من الشباب، مث  فانشأ أوىل خبطوة، فقام كنموذج اختذهايف ايطاليا، فلما عاد  أقيمتباملسرحيات اليت 

وجهاء املدينة  إليها، قد دعا "موليري"ترمجة عن مسرحية " البخيل"مسرحية بعنوان  أول فألفثل معهم يف بيئة، مي

النقاش يف بيئته فبعد مدة من مسرحية البخيل، قدم  أعمالوقد توالت  2.»املسرح العريب أبو«بذلك   فأصبح

  3.»احلسن املغفل وهارون الرشيد أبو«هي مسرحية   أخرىمسرحية 

  .وقد كتب هذه املسرحية خبط عريب رفيع

فوجد يف مصر ) 1876(بفرقته سنة  اإلسكندريةسامل النقاش، ودخل  أخيهابن « بعد ذلك محل اللواء  

كتب   أن إىل )1870(مسرحياته سنة  أولالذي قدم  )1912-1839(امليدان، هو يعقوب صنوع  إىلفنانا سبقه 

  4.»مسرحية ومنعته من العمل فأغلقتيها للسلطة واليت تعرض ف" الوطن واحلرية"مسرحية 

منحى االزدهار فنجدها يف لبنان، ويف مصر  ايف هذه الفرتة كانت متواترة تنحو  األعمال إنكل هذا يؤكد 

املسرح العريب قد بدأ  أنخمتلفة منها ما هو مرتجم، وما هو مقتبس من الفرنسية واالجنليزية مما يوحي  أشكاليف 

  .رتمجة بشكل كبريمعتمدا على ال

                                                           
  .37عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري ، ص 1
  .576م، صاملنجد يف اللغة واالحال 2
  .37عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص 3
  .38، ص نفسهاملرجع  4
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العرب  أدباءعلى العنصر اخلارجي فلقد جلأ  أياملسرح العريب وكما اعتمد على الرتمجة،  أنفبالرغم من 

ستلهام مسرحيام باالعتماد على النماذج إب االتاريخ العريب القدمي، وقامو  إىلالعودة  إىلمن املهتمني باملسرح 

  .ثالقدمية ملعاصرة املسرح يف شكل قالب حدي

الفرج بعد الشدة اليت كتبها الشيخ خليل اليازجي «أو " مسرحية املروءة والوفاء"وجند من تلك املسرحيات 

 بمث الشا )1851(روان النقاش سنة مل" السليط احلسود"وهي مسرحية غنائية شعرية ومسرحية ) 1893(سنة 

من املسرح ) 1893(بها امحد شوقي سنة اليت تعد مع مسرحية علي بك الكبري  اليت كت )1863(اجلاهلي السكري 

  1.»االجتماعي 

العرب مل حيملوا  أن إال، اإلعالمعتماد على الرتمجة عن كوليري وشكسبري، وغريهم من إذن بقدر اإل

 أنتجوامسرحيات يف فرتات زمنية تعد بعيدة عن عصرهم، وقد  إىلستلهام والرجوع تارخيهم، فعمدوا على اإل

دافعا قويا للمسرح العريب من خالل  أعطواغريه من ااالت فقد  أواملسرح االجتماعي  العديد منها سواء بني

  .االعتماد على تاريخ ووصفه بصفة تواكب العصر احلديث

 أوجوالقوة فقد كان املسرح يف  تلقد كانت النهضة الثقافية يف الشرق العريب تشق طريقها حنو الثبا

انتفاضة مسرحية يف «أول  أنيف مصر وميكننا القول " جورج ابيض"ريوت يف ب" هارون النقاش"انتصاراته، مع 

اجلزائر وقدم مسرحيتني تارخييتني يف  إىلمع فرقته  األبيض، حيث قدم جورج 1921العصر احلديث كانت سنة 

   2.»"العربتارات "و" صالح الدين االيويب"اجلزائر العاصمة بالعربية الفصحى  مها 

هذا الفن كان جديد وغريب يف نفس الوقت على  أنتلقى النجاح املتوقع بسبب ولكن هذه العروض مل 

        أوروض عمومهم فلم يكن لديهم الوقت ملثل هذه ال األهايلانشغال  أيضاالشعب اجلزائري وسبب 

يف عدم  كانت سببا كافيا  ىالفصحالتظاهرات، والن العروض املسرحية يف تلك الفرتة كانت تقدم باللغة العربية 

ن اتمع اجلزائري مل يتعود وأل«  أنداكجنتح هذه العروض، الن الشعب اجلزائري كان لديه مشكلة ضعف اللغة 

ن اتمع اجلزائري كان حدثا غريبا وأل" األبيضجورج "على مشاهدة املسرح والتعامل معه، فكان تواجد فرقة 

لدى  إال، فاملسرح فن راق ال يظهر األمورمثل هذه  هتستهوي منكبا على نفسه، وعلى جراحه ومهومه، فلم تكن

اثر على الذوق الفين  أياجلزائر، وتقدميها لبعض العروض  إىل" بيضاألجورج "مل يكن جميء فرقة  3.»الراقية األمم

                                                           
  .38، ص السابقاملرجع 1
  .192أنيسة بركات، أدب النضال يف اجلزائر، ص 2
  .39عز الدين جالوجي، النص املسرحي يف األدب اجلزائري، ص 3
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يف  أساسي، بسبب انشغاهلم بالظروف السائدة سواء كانت سياسية اجتماعية وكذا عامل اللغة كان عامل لألهايل

  .هذه الفرقة جاءت من اجل التوعية والرتقية والرتفيه يف الوقت نفسه أناستهواءهم ملثل هذه العمال رغم  عدم

مل تكن فرقة «جانبها سوى فئة قليلة من املثقفني والصالبة   إىل، مل تكسب وإعماهلاإذ أن هذه الفرقة 

شيء  أيجيد  أن أبدالصحيح فال يتصور السري على الدرب ا إىلالشرارة اليت دفعت اجلزائر  إال األبيضجورج 

  1.»مل تعرفه من قبل أامهما كانت قيمة قابلية كربى وانتشارا واسعا يف امة رغم 

الشعب اجلزائري كان ميلك القابلية واالستعداد من خالل موروثه املسرحي  أنوهذا دليل واضح على 

جل ترك بصمة خاصة ألديهم، وذلك من  إلبداعواالقدمي، فلم تكون هذه الفرقة سوى وسيلة لرفع روح العمل 

باملسرح اجلزائري واملسرحيني اجلزائري بالرغم من املنعرجات والعقبات اليت صادفته يف هذا املسار فبقي متمسك 

هذه  1921فرقة مسرحية يف اجلزائر سنة  أول تأسيسمبقوماته، وخري مثال عن هذا انه استطاع ويف وقت وجيز 

   2.فرقة مجعية الطلبة املسلمني ومجعية املوسيقى إىل إضافةوالتمثيل العريب،  اآلداب الفرقة هي جبمعية

وذلك  ىفرق مسرحية جزائرية حمظ تأسيسمباشرة يف  بدأتفالفئة اجلزائرية املتفقة مل جتلس ساكنا فقد 

بالغرب، فان  متأثرينضتهم كان املشارقة قد بنوا   فإذان مجيع نواياها يف جتهيل الشعب اجلزائري أردا على فرنسا ب

الشعب اجلزائري كان  أنباملشرق، رغم قرا وامتزاجها بالغرب، وهذا دليل قاطع على  تأثركانت   اجلزائرينيضة 

  .من الغرب يأيترافضا لكل ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .40، صالسابقاملرجع  1
  .192يف اجلزائر، صأنيسة بركات، أدب النضال  2
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  :المنهج التاريخي: المبحث الثالث

  :تعريف المنهج -1

انب هذا املفهوم ومنه وجب تعريف كلمة املنهج و جب اإلملاممفهوم املنهج التارخيي جيب علينا  إىلالتطرق 

  :الدراسات اليت حتتوي على هذه الكلمة ومنه فاملنهج أوتعريفا  شامال مما يساعد على فهم املصطلحات 

  .هدف معني وحمدد إىلهو الطريق والسبيل والوسيلة اليت تندرج يف الوصول : لغة  -  أ

ارتباطه باملنطق، وهذا : ولاأل: بتيارين اا اشرتك يف كوا ارتبطته، ولكنهفقد تعددت تعريفا: اصطالحا   -  ب

نتائج معينة، لذلك فان   إىلالعقلية طبقا للحدود املنطقية اليت تؤدي  واإلجراءاتاالرتباط جعله يدل على الوسائل 

تزال حمتفظة  عصر النهضة، وهي ما إىللتصل  اإلسالميةانطلقت من اليونانية واستمرت يف الثقافة " منهج"كلمة 

باطه فاملنهج يف هذه املرحلة يطلق عليه املنهج نحبدوده وطرق است األرسطيالتصورات الصورية طبعا للمنطق 

  .د اجلهاز العقلي نستخرج النتائج منهاوجو يلزم ب ألنهالعقلي 

الفرتة بالتيار أما التيار الثاين فقد ارتبط يف عصر النهضة حبركة التيار العلمي لذلك اقرتن املنهج يف هذه 

اقرتن بنمو  إذنالواقع ومعطياته وقوانني فاملنهج  إىلكذلك   وأيضاالفعل فحسب  إىلالعلمي، وهذا التيار ال حيتكم 

نه مث أمعىن هذا  الفكر العلمي التجرييب ووقع التزاوج بني طرائق وولد ما يسمى باملنهج التجرييب ولكن ليس

   1 .صار تعايش بني املفهومني وإمنالثاين بصفة مطلقة ليحل حمله ا األولالتخلي عن املفهوم 

اكرب قدر من املعرفة يف  إىلومن خالل هذا اتضح لنا مفهوم املنهج وذلك من اجل تسهيل الوصول 

  .وهو تبسيط مفهوم املنهج التارخيي الذي يهمنا وكثريا يف هذا البحث إالالشطر الثاين 

  :ظهوره -2

ن كلمة أ؟ األدبما تاريخ  نتساءل أنبدء يف هذا اجلزء من الدراسة ذي  ئلنا باد األفضلقد يكون من 

فمن فنون  األدبوجهوده، بينما  لإلنسانفهمت تاريخ  إذا إالتاريخ توحي لنا بال شك باملاضي ال يصح تارخيا 

  .اإلنساينالتعبري 

                                                           
  .10-09م، ص2002صالح فضل، مناهج النقد املعاصر ومصطلحاته الطبقة االوىل، مرييت للنشر واملعلومات، شارع قصر النيل، القاهرة،   1
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ة لكن من علمية عديد أودالالت خاصة يف جماالت نقدية  أووقد يكون كال الكلمتني استعماالت 

 األساسوعلى هذا  األدبلفن  اإلنساينيقال انه دراسة املاضي  أن، هو األدبابسط تعريف لتاريخ  أناملؤكد 

  1.أخرىالدرس يف هذا اال يقوم بعملية البحث التارخيي من جهة والنقد التارخيي من جهة  أننفهم 

اهية بعيدة ترجع للماضي وهو بدوره مرتبط من خالل هذا جند بان كلمة تاريخ ترجع الذاكرة للوراء وهلا م

ختالف الداللة لكلتا إمن خالله، وعلى الرغم من  إاليصبح تارخيا  أنفال ميكن للماضي  اإلنسانبتاريخ 

 تأثريفالعالقة بينهما هي عالقة  إنسايننه ال يوجد تاريخ بدون ماضي أ إال) اإلنسايناملاضي + التاريخ(الكلمتني 

  .وتأثر

 اإلنساين  فيقال عليه انه دراسة املاضي األدبهلا شرح ووضع تعريف شامل ملفهوم تاريخ يتم من خال

 إىلجل الوصول أجيب عليه انه يقوم بعمليتني خمتلفتني يف نفس الوقت وذلك من  األدبفالدارس يف جمال تاريخ 

  .التعريفات أدق إىلوالوصول  األدبال وهي حماولة معرفة تاريخ أ) حبث تارخيي، نقد تارخيي(الغاية املنشودة 

فت العديد من كما عر ) األدبتاريخ ( األخريت املختلفة هلذا اوهنا حناول الوقوف عند حماور وبعض التعريف

  .يف هذا اال واهم املميزات البارزة فيه اإلحياءاتجل الوقوف على أاملتخصصني وذلك من 

وقبل كل  أوال األدبيعين تاريخ : ث يقولحي SPILLERاملعروف ب سبيلر  االجنليزيفنجد الناقد 

  "شعب من الشعوب يف حلظة تارخيية حمددة أدبشيء وصف وتفسري 

س هذا أدبيا، وان كان حيتم ليس تاريخ للغة، وليس حتقيق للنصوص ولي األدبإن تاريخ «ويضيف قائال 

  2.»طراف هذه ااالتأبيكون ملما  أن األدبرخ ؤ على م

وعصرها ووسطها  األدبية اآلثارحيدد طبيعة  أن األدببد لكل دارس لتاريخ  على ضوء هذا القول ال

على ضوء  اإلنسان، يكتب تاريخ احلضاري أوالتقاضي  أو، كاملؤرخ الفكري لألدبوعلة ظهورها، فهو املؤرخ 

  .الفكري العقلي أونظامه الثقايف  أوفكرة 

          ين الزمن وبيان الوقت فكان يقال ورخ التاريخ من الناحية اللغوية تع« :أنومن خالل هذا جند 

املعىن العام للكلمة تاريخ كما يرى اغلب املؤرخني تعين كلمة تاريخ تعين تلك  أمابني وقت كتابته  أيالكتاب، 

  3.»تقع يف املستقبل أناليت وقعت يف املاضي واليت تقع يف احلاضر واليت ميكن  األحداث

                                                           
، 2007ه، 1428، دار اآلفاق العربية، مدينة نصر القاهرة، 1املعاصر بني النظرية والتطبيق، ط األديبحجازي مناهج النقد : ينظر مسري سعيد 1

  .187ص
  .189املرجع نفسه، ص 2
  .191املرجع نفسه، ص 3
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أو هو ذلك  اإلنسانيةللمعرفة  األساسيتاريخ هو سجل مسرية البشرية وهو املصدر على غرار هذا جند بان ال إذن

ا البشرية مند قدر  تالنهر اخلالد حيوي بني ضفتيه  كل التصورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت مر 

  .وبصمت على هذه املعمورة أثارهيرتك  أن لإلنسان

  :تعريف المنهج التاريخي -3

التارخيي له عدة تعريفات خمتلفة ومن بني هذه التعريفات جند انه الصرح النقدي الراسخ الذي إن املنهج 

انبثقت خصما على املنهج التارخيي وكلما قد استمدت بصيغة « واجه أعىت املناهج النقدية احلديثة املتالحقة اليت 

  1.»جذريامن االعرتاض عليه ومتناقضة  األساسيمن الصيغ قانوا 

 أووتقليل ظواهره  األدبمن حوادث التاريخ السياسي واالجتماعي وسيلة لتفسري  يتخذنهج وهو م

  .فن من الفنون  أوىفما  أديباليت قيلت يف  اآلراءمة ما، ومجوع أل األديبالتاريخ 

 نشأةما، ويعين على فهم البواعث واملؤثرات يف  أديبن يفيد يف تفسري تشكل خصائص اجتاه إذفهو 

  2.»ابن بيئته إنسان«املرتبطة باتمع انطالقا من قاعدة عدة  األدبيةالتيارات الظواهر و 

على ما تسبب سلسلة من «والذي يتمثل يف كون النقد التارخيي يتكئ  األخريهلذا  خرآوهناك تعريف 

النقد  فإذامن التاريخ والبيئة جزء  للبيئة إفرازالنقد تاريخ لثقافته والثقافة  فإذااملعادالت السيئة جزء من التاريخ 

ما، لكن ال يف الكشف عن  أديبمفيد يف دراسة تطور «وعلى غرار هذا فهو  3.»من خالل بيئته  لألديبتاريخ 

  4.»يف الرسم ميحي عند ما نكتمل الصورة األوليةالنتائج هذه الدراسة، فاملنهج التارخيي شانه شان اخلطوط 

كنا كمن جيمع املواد   وإالنقف عنده،  أنيد الزم ولكنه ال جيوز ، متهاألديبمتهيد للنقد « خرآبتعبري  أو

  5.»مث ال يقيم البناء األولية

واحدا من اكرب املناهج اعتمادا يف ميدان «فانه يظل  التارخييومع التصور الواضح الذي يطبع املنهج 

  6.»ودراسة تطوراا اآلدابصالحية لتسع الظواهر الكربى ف  أكثر ألنه األديبالبحث 

                                                           
  .79، ص1994عبد السالم املسدي يف آليات النقد األديب، دار اجلنوب، تونس،  1
  .16، ص2010، 1431، دار اجلبور للنشر والتوزيع احملمدية، اجلزائر، 3يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، ط: ينظر 2
  .88سدي يف آليات النقد األديب، مرجع سباق، صعبد السالم امل 3
  .06، ص1980، منشورات عويدات ، بريوت، باريس، 2م البرييس، االجتاهات األدبية احلديثة، ترمجة جورج طرابلس، ط. ر 4
  .06املرجع نفسه، ص  5
  .38، ص2000، 2001نتوري، قسنطينة الريعي بن سالمة، الوجيز يف مناهج البحث األديب تقنيات البحث العلمي، منشورات جامعة م 6
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 أو األمممة من أ أياملنهج التارخيي هو املنهج الوحيد الذي ميكننا من دراسة مسار  أنومن خالل هذا يتضح لنا 

  .مبا فيه من ميزات وخصائص أداالتعرف على ما مييز 

  ):مميزاته(خصائص المنهج التاريخي  -4

ن غريه مما جيعله معروفا دون إن املنهج التاريخ هو كغريه من املناهج لديه مسات وخصائص يتميز ا ع

  :األخريما مييز هذا  أهماخللط يف املفاهيم ولعل  أواالختالط 

  .ية املتخصصة اليت بالغت يف ارتضائه منهجا واحدا ال يرضي بدالميكاداالزدهار يف أحضان البحوث األ-1

  .وثيقة للثاين األولومعطيه السياقي واعتبار  األديببني النص  اآليلالربط -2

النصوص متثيال للمرحلة التارخيية  أكثرالعريضة املمتدة تارخييا مع الرتكيز على  األدبيةاالهتمام بدراسة املدونات -3

  .املدروسة

  .املبالغة يف التعميم واالستقراء الناقص-4

ا  نعاتيسوثائق  إىلوحتويله كثري من النصوص  اإلبداعيعلى حساب النص  اإلبداعيةاالهتمام باملبدع والبيئة -5

  .واحلقائق التارخيية األفكاربعض  تأكيد إىلعند احلاجة 

  .للنص األدبيةالرتكيز على املضمون وسياقاته اخلارجية مع تغيب واضح للخصوصية -6

حتف جمهولة يف متحف اثري، مع  أوتوثيق  إىلخمطوطات حباجة  أاالتعامل مع النصوص املدروسة على -7

  1.واملالحق والفهارسبالوثائق والصور  حماولة مل شتاا وتأكيدها

  :أهداف المنهج التاريخي -5

من خالل العديد من  إليهايسعى للوصول  وأهدافإن املنهج التارخيي كغريه من املناهج له عدة غايات 

يف  األديبتتمثل يف تعيني العمل  األخريهذا  إليهافالغاية اليت يسعى . يقوم عليها أواملراحل واملرتكزات اليت قام 

  .كله  األديبيف لغته، ويف العامل  األديبالرتاث  إىل إضافةحتديد مدى ما  أيضا، وكذلك األدبخط سري 

 أشياء إدخاللنماذج سابقة مع  وإعادةهو تكرار  أموكذلك معرفة حقيقة املنهج التارخيي هو منوذج جديد 

  جديدة؟

 أما فيه من جدة يشفع له يف الوجود؟ منها هل م األسئلةعن  إجابةكما يسعى هذا املنهج للبحث عن 

  شيئا؟ األدبهو فضلة ال تضيف لرصيد 

  
                                                           

  .19، ص2010ه، 1431يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، الطبعة الثالثة، دار جبور للنشر والتوزيع احملمدية، اجلزائر، أكثوبر،  1
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نعرف ما أخد  أنفيه فانه من املهم  تأثريهباحمليط؟ ومدى  األديبالعمل  تأثريحتديد مدى  أيضاومن غايته 

تجابة القادمني ومدي االس واإلبداعهلا؟ وان حندد بذلك مدى العبقرية  أعطىمن البيئة وماذا  األديبهذا العمل 

  .1للبيئة

فيه فعند القيام  تأثريهباحمليط ومدى  األديبالعمل  تأثرحتديد  إىلوذلك يعين بان املنهج التارخيي يسعى 

بدراسة تقوم على املنهج التارخيي جيب معرفة البيئة والعصر والظروف  االجتماعية، والسياسية واالقتصادية والعلمية 

  .ثانيا األديبالعمل  اإلنتاجويف  أوالس يف شخصية  الدار  أثرتاليت 

الثقافية والبيئات  األوساطيف  األكادمييمنو حركة البحث العلمي «ولقد ترتب على ظهور هذا املنهج 

عدد من البيانات عن العصور السابقة كان هذا ميثل الرتمجة العلمية للنزعة  أكثراجلامعية على السواء وحماولة رصد 

ملسلمات واالعتماد على العقل  األشياءونقده وضرورة االهتمام بالتوثيق، وعدم قبول  األدب التارخيية يف دراسة

 األدبيةصاحبها وتوثيقها، ودراسة املصادر  إىلوالرهان، والتعامل مع النصوص من منطلق حتديد درجة نسبتها 

  2.»العاملية  دابباآلاحمللية  اآلداباملختلفني، وعالقة  األدباءبني  والتأثري التأثروعالقة 

فمن خالل هذا جند بان هذا املنهج قد حاول رصد العديد من الدراسات والبيانات من العصور الفارطة 

قمة الفهم والتعرف على ما مضى يف زمن معني، وكذلك ساهم املنهج التارخيي يف  إىلاليت تساهم يف الوصول 

مثال كانت سببا يف ضياع العديد من العلوم دون وضع حد للمسلمات فكم من علم ضاع دون توثيق فاملشافهة 

جل ضمان أتدوين، فاملنهج التارخيي ال يعرتف ذه الطريقة اليت كانت سائدة فهو يعتمد على التوثيق وذلك من 

 .صريورة خمتلف العلوم يف شىت ااالت دون الشك يف مصداقيتها 

جمرد خرافات  بأا متت مراجعتها ووجدت اليت األموروكذلك االعتماد على العقل فهناك العديد من 

باملصادر  واإلتيانالعقل  وأعمالتكون يقينا لوال تدخل هذا املنهج واستخدام لعملية الربهان  أنكادت   وأساطري

ن ساهم وبشكل كبري يف االرتقاء واخلروج من إذ، فاملنهج التارخيي أنواعهامبختلف  األعمال أصحابوحتديد 

  .حماولة فهم ما مضى والبحث عنه  إىلفقط، دون اللجوء هالك و تدوامة االس

                                                           
  .115، ص1993سيد قطب، النقد األديب أصوله ومناهجه، دار الشروق الطبعة السابعة،  1
نقال عن إبراهيم عبد العزيز ومسريي اجتاهات النقد األديب يف القرن العشرين، دار األفاق العربية . 28نقد املعاصر، صدكتور صالح فضل، مناهج ال 2
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م قد استفادت من املنهج 19الفلسفات واملذاهب املتعددة اليت ظهرت بعد منتصف القرن  أنال شك «

من هذه الفلسفات  أيضاالتارخيي وجعلته ضرورة من ضروريات منوها وازدهارها وباملثل قد استفاد املنهج التارخيي 

  1.»واالجتاهات

فاملدرسة التارخيية تطورت يف ظل ما يسمى احلتمية التارخيية ويف ظل املوقف الوجودي فمعظم االجتاهات 

بال شك باملنهج التارخيي خاصة اجلديدة منها، فنجد مثال املبادئ اليت قام عليها النقد  تأثرتوالفلسفات 

  .ارخيييف حضن النقد الت نشأتاليت  واإلجراءاتاالجتماعي هي نفس املبادئ 

الظروف التارخيية العامة، فهذا املنهج  إليهتارخييا تدفع  دثااملبدع جا أناعتبار  إىلاملنهج التارخيي  أنوجند 

  .اخلام األدبية، كما انه قدم جهودا مضيئة يف سبيل تقدمي املادة األدبية واألجناس األنواعكان له الفضل يف دراسة 

  :المنهج التاريخي أعالم    -6

   :عند العرب  - أ     

  :برزت يف هذا امليدان فنجد أمساءبالنسبة للنقد العريب وهناك عدة 

 أستاذمتخرج عريب يف مدرسة النسون الفرنسية، فهو  أولميكن عده : ")1945-1880(محد ضيف أ"

سالة من جامعة باريس، وقد حصل عليها بر  الدكتورةللحصول على  األهليةفدته اجلامعية املصرية أو العريب  لألدب

  1.األندلسعن بالغة العرب يف 

 أولميكن عده اجلسر التارخيي املباشر بني النقدين الفرنسي والعريب فهو : ")1965-1907(حممد مندور "

وكان ذلك يف ) األدبالنقد املنهجي يف (صدر كتابه أيف نقدنا العريب، حيث " الالنسونية" معامل  أرسيمن 

  1964.2مجة سنة مث عاد طبع هذه الرت  1946حدود سنة 

يعد رائد هذا االجتاه يف القرن العشرين بني نقاد  ")1890-1965(الرائد طه حسني  أيضا"كما جند 

مث توالت مؤلفاته متتبعا هذا (العالء  أيب ذكرىحتديد ( األولالعرب، فقد سلك هذا النهج سلوكا حقيقيا يف كتابه 

 تأثركما   وآخرونجبول ملرت وبرونتيري،  وأيضا" يبوليت تنيه"و" بسانت بيف" متأثرافقد كان طه حسني . املنهج

، "بوف"من وضع هذا املنهج يف صورته املختلطة من مبادئ  أول بأنهعم ز بعلماء االجتماع، وهناك من ي أيضا

   3.العريب القدمي خاصة واحلديث عامة األدبموضع التطبيق يف دراسة " تني"وقواعد 

                                                           
  .26، ص2011، 1ط إبراهيم عبد العزيز مسري، اجتاهات النقد األديب العريب يف القرن العشرين، دار األفاق العربية، مدينة مصر، القاهرة، 1
  .18، ص2010، 1431يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، الطبعة الثالثة، التودارنو للنشر والتوزيع، احملمدية اجلزائر،  2
األديب ، نقال عن إبراهيم عبد العزيز السمري، اجتاهات النقد 53-52طه حسني، حديث األربعاء، الطبعة الثالثة عشر، دار املعارف القاهرة ، ص/ د 3
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يقوم خبلط املنهج التارخيي مع املنهج النفسي  األحيانجند انه يف بعض ومن خالل تتبع مسرية طه حسني 

  .األوىلالذي ينطلق ويشرع من هو املنهج التارخيي، بالدرجة  األساسلكن 

  :كانت هلا الفضل يف ازدهر وبروز هذا املنهج نذكر منها على سبيل املثال  أمساءوال تزال 

، شوقي وعمر شوقي يف مصر وشكري وأيضا )1954-1886( أمنيمحد أو  )1952-1893(زكي مبارك «

يف اجلزائر فيمكن ذكر كل من  أمافيصل يف سوريا وحممد صاحل اجلابري يف تونس، وعباس اجلراري يف املغرب، 

  1.»"عبد املالك مرتاض"و " حممد ناصر"و" عبد اهللا الركيبيب"و " صاحل خريف"و" بلقاسم سعد اهللا"

 بدايات القرن التاسع عشر لكن مل يكن يعمل بعملها مع منتصف القرن املنهج التارخيي كان ظهوره يف

يف  .انه  إالالظهور كان يف بداية القرن العشرين كما سبق الذكر،  أنبداية هذا املنهج كانت غربية وبالرغم من 

مع بدايات القرن  إىلرب ظهور املنهج التارخيي عند الع أنمبا يعادل القرن تقريبا هذا يعين  متأخراتى أالعامل العريب 

على يد  ذمن هذا القرن والبداية كانت مع خنبة من النقاد العرب الذين تتلم األولالعشرين وبالتحديد يف النصف 

هناك ما يعرف  أصبح إذاالعامل العريب  إىل أعماهلمم وبالتايل نقلوا  فتأثروانقاد عربيني كانوا ينتهجون هذا املنهج 

  .يف النقد العريب القدمي جذوراملنهج التارخيي ليس له  أن النقد العريب لكن هذا ال يعين باملنهج التارخيي يف

ن إيف النقد العريب القدمي، و  جذوراملنهج التارخيي له  أنيرى " سيد قطب" األستاذهذا ما حتدث عنه 

استعرض مناذج من كتاب  أنبعد ا اجلاحظ بكتابه البيان والتبيني و أمرحلة التدوين اليت بد إىلمتتد  اجلذورهذه 

  األصفهاينفرج  أليب) األغاين(البن عبد ربه ومن كتاب ) العقد الفريد(للجاحظ ومن كتاب ) البيان والتبيني(

) اآلدابزهر (ومن كتاب " للثعاليب"ومن كتاب يتيمة الدهر  "ابن علي القايل"ـل) يلمااأل(ومن كتاب 

  2."حلصري"ـل

بط املنهج التارخيي تر ا إذ" سيد قطب" األستاذجذور عربية هذا ما جاء به  اأيضواملنهج التارخيي له 

 إثباتاليت تعرب دليل واضح يف  األدبية وأعماهلم األعالمعربية وقد دعم استنتاجه هذا نذكر بعض  جبذوروظهوره 

احظ بكتابه البيان كانت موضوعة سابقا كما هو مذكور اجل  أمثلةعربية وهذه  جذور إىلانتماء املنهج التارخيي 

 اثراليت  األمساءوغريهم من  األصفهاينفرج  أليب األغاينكتاب   وأيضاالبن عبد ربه ) العقد الفريد(والتبيني وكذا 

                                                           
  .54-53املرجع السابق، ص 1
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ونقل على منوال املنهج التارخيي الغريب لكن يف  ذخأجنب مع املنهج التارخيي طبعا كان هناك  إىلذكرها جنبا 

  .راسة للمنهج التارخيي لدى النقد العريب والنقاد العربتطوره ود أيضااملقابل كان هناك 

 ألصحااهكذا نرى اجلاحظ يبدأ مبجرد اجلمع واالستطراد دخول املعىن الواحد وال يعين بنسبة النصوص 

قول  ذخأقليلة بذكر  أحيانفبتابعه بنفس الطريقة ابن عبد ربه يف العقد الفريد مع شيء من التبويب العظيم، ويف 

عن هذا املنهج كثريا مع عناية ظاهرة بشرح الغريب، بينما جند صاحب  "مايلاأل"وال يبعد صاحب ل من قو 

لصاحبه سلسلة من الرواية وبذكر  ينسبهينتقل نقلة بعيدة فيدخل يف صميم املنهج التارخيي يذكر النص و  "األغاين"

  1. هاقصد أووالرواة على كدب رواية  يرفضها ويعلل الرفض ويستشهد ببعض احلوادث أوويقبل الرواية  أخباره

 إىلاجلاحظ ومن خالل دراسته املقدمة يف املنهج التارخيي مل يهتم بنسبة النصوص  أنما بني لنا  إذنهذا 

كل من عبد ربه ه  بل ما كان يهتم به هو فقط اجلمع والبحث حول املعىن الواحد وهذا ما اتبعه من بعد أصحاا

ه ول هذا مل يكن دائما بل كان يتبعوذلك مع الشيء من التبويب العظيم وذكر قول من ق) العقد الفريد(يف كتابه 

يبتعد   "األغاين"حيث عىن بشرح الغريب بينما حند صاحب  "مايلاأل"نهج انتهجه صاحب قليلة نفس امل أحيانا

  .كل البحث عن كل هذا وينتقل نقلة معمقة يف صميم املنهج التارخيي

القبول مع ذكر تعليل واضح بسبب  أومبينا يف ذلك موقفه بالرفض  صاحبه إىل نسبهيإذ ينقل النص و 

كذا، من خالل ما جاء به كل   أوالرفض مع ذكر بعض الشواهد والدالئل لبعض احلوادث على صدق الرواية 

        ما كتب يف هذا  إىلبلغ األ "األغاين"من اجلاحظ وابن عبد ربه يف ما خيص املعىن الواحد يعد صاحب 

التقسيم التارخيي، وهي قراءة مل تتعود عليها الدراسات النقدية لى لقد اعتمد حسني التوفيق العدل ع«اجلانب 

تبنوا الطريقة  آخرون، وتاله نقاد األدبيةالدراسات  أمامفتحت الباب  ةلقراءة جديد أسسالعربية من قبل، وبذلك 

محد حسن أ"يف كتابه الوسيط و " االسكندري"بسيطة ومنهم  إضافاتاملنهجية نفسها يف الدراسات النقدية مع 

وغريهم من دارسي تاريخ  يالعريب و حسن توفيق العدل وحممد حسن نائل املرصف األدبيف مؤلفه تاريخ " الزيات

 2.»العريب يف بداية النهضة العربية احلديثة األدب

يف الدراسات النقدية العربية وهي تقسيم تارخيي عادل وذلك  إىلول من نظر أ) حسن توفيق(يعترب 

الدراسات  أماميف فتح باب  أسهموبالتايل يكون قد  أساساالقراءة اليت مل يتعود عليها من قبل ومل تكن موجودة 

ه فيما بعد كثريون متبنيني نفس الطريقة املنهجية يف الدراسة تبعمل يتوقف ذلك عند حسن توفيق بل او  األدبية

                                                           
  .116املرجع نفسه، ص 1
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 "محد حسن الزيانأ"بسيطة من قبل هؤالء نذكر منهم كل من  إضافاتنفي انه كان هناك النقدية لكن هذا ال ي

وغريهم الكثريون من املهتمني بالدراسة التارخيية  "حممد حسن نائل املرصفي"العريب وكذلك  األدبيف كتابه تاريخ 

  .العريب وذلك من خالل البدايات النهضة احلديثة لألدب

 قد نن اهتموا باملنهج التارخيي يف الدل وغريه مما سبق ذكرهم وحدهم مالع "حسن توفيق"ومل يكن 

قواعد  إلرساءمحد الكندري والشيخ املهدي متهيدا أتعد كتابات جورجي زيدان و « إذالعريب، بل على عكس متاما 

جتماعية والظروف سياسية واال األدبت هذه الدراسات تدرس عصور ذخأاملنهج التارخيي يف العامل العريب فقد 

ا عن الشخصيات ئوتعبريه، وتدرس شي وأسلوبهويف موضوعاته  األدبيف  أثارهاوالعلمية واالقتصادية وتتحدث عن 

، ولكنها على كل األديبالسياسية وهذا جماف لطبيعة التاريخ  باألحداثحددت العصور  أايف كل عصر  األدبية

  1.»حال كانت بداية طبيعة يف عصر النهضة

" الشيخ املهدي"و" امحد السكندري"و " جورجي زيدان"كل من كتابات   أنا تقدم نالحظ ومن خالل م

املنهج التارخيي يف العامل العريب وذلك من  وأنظمةجاءت جمسدة ومرسية لشروط  أوليةكانت عبارة عن بدايات 

ياسية سال اثباإلحدهذه العصور  أكدتالسياسي واالقتصادي والعلمية، وبذلك و خالل اجلانب االجتماعي 

كان   وإذا، ولكن بالرغم من ذلك كانت بداية ال باس ا يف عصر النهضة األديبوهذا منا يف طبيعة التاريخ 

      طه "ن إي بني نقاد العرب فومن خالل الفلسفة املاركسية سببا مهما وبارزا يف تقدم الفكر التارخي "هيجل"

ين بني نقاد العرب، فقد سلك هذا املنهج سلوكا حقيقيا يف كتابه يعد رائدا هذا االجتاه يف القرن العشر « "حسني

بسانت "جنسيا  متأثرا، التارخييمث توالت مؤلفاته منتهجا فيها هذا اجلانب ) العالء  أيبحتديد ذكرى ( األول

 األساس املنهج التارخيي باملنهج النفسي يف بعض مؤلفاته لكن خيلطبعلماء االجتماع وقد  تأثريهناهيك عن " بيف

  2.»الذي ينطلق منه هو املنهج التارخيي

من تزعم هذا  أولللمنهج التارخيي يف العامل العريب جند طه حسني  األوىل االنطالقة إىلما نظرنا  وإذا

      " جبول عشر" "هيبوليت تني" "سانت بيف"يف ذلك بعدة نقاط عرب من بينهم  متأثرااالجتاه وتبناه 

واهتمامه باملنهج التارخيي  "طه حسني"دليل عن تبين  أوضح) العالء أيبجتديد ذكرى ( األولوغريهم، ويعترب كتابه 

 لتأثره، تنهج فيها املنهج التارخيي مع دجمه للمنهج النفسي وذلك أخرىوقد تتالت بعد هذا املؤلف عدة مؤلفات 

                                                           
  .72اء، صطه حسني، حديث األربع. د 1
، 1حديث االربعاء، مرجع سابق نقال عن إبراهيم عبد العزيز السمري، اجتاهات النقد األديب يف القرن العشرين، دار األفاق العربية، ط: طه حسني 2
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 التارخيياالندماج يبقى املنهج و  التأثربعلماء االجتماع كان ذلك واضح من خالل بعض مؤلفاته، لكن رغم هذا 

  .أعمالههو االنطالقة والبداية يف 

دراسة الشرع يف البحث عن منهج يتفق مع  الغريب والنقاد الغرب باألدب "طه حسني" تأثرمن خالل 

من وضع هذا  أول" طه حسني"احلديثة واليت كانت بصدد البحث وبالتايل كان هذا االجتاه اجلديد الذي تبناه 

العريب القدمي خاصة  األدبموضع التطبيق يف دراسة  "تني"وقواعد  "بوف"يف صورته املختلطة من مبادئ املنهج 

نقف عندها  أردنا إذا األمرحد ينثره مند عودته من فرنسا، من مقاالت ودراسات يطول بناء أواحلديث عامة فيها 

) حديث االثنني(الذي جعله على غرار ) األربعاءحديث (وكتابه ) يف الشعر اجلاهلي(هنا، نذكر منها كتابه 

هذا االجتاه يف دراسة الشعراء  إتباعكتبه مجيعا وأدل على   أوضحوكتابه مع املتنيب الذي يعد " سانت بيف"

  1.القدماء

التارخيي يف العامل العريب كان نتيجة الستنتاجه  املنهج أيوهذا يوضح لنا ان وضع طه ملبادئ هذا املنهج 

العريب القدمي بصفة  األدبوقواعد تني وجعل هذا املزج حمل الدراسة يف " بوف"ل من مبادئ بني ك االختالط

هلذا املنهج من عودته من فرنسا متثلت هذه الرتوجيات يف خ ر ؤ ي أخذخاصة واحلديث بصفة عامة وذلك انه 

ملنهج التارخيي يف مشل على تبين طه حسني اواأل األوضحقاالت متعددة ودراسات خمتلفة هذه الدراسات تعد م

  .النقد العريب

جند  فإننا الرأيبشعوره اخلاص يف تكوين  ويتأثر أحياناالنصوص  يسبقر طه حسني كان الدكتو   وإذا«

املنهج، فهو بدا جبوار النصوص جيمعها و يرتبها وينطقها برفق ويسجل  أصول إىلقرب أ" منيأمحد أ"الدكتور 

حيث ) اإلسالموعصر  اإلسالموظهر  اإلسالموضحى ) اإلسالمفجر (النتائج يف هدوء يضع ذلك يف جمموعته 

  2»ومظهر التطور يف مجيع االجتاهات الفكرية اإلسالمييدرس فيها تطور الفكر العريب 

وضع مبادئ املنهج التارخيي يف النقد  إىلمن نظر  أوليعترب  "طه حسني" أن إىلقد اشرنا يف السابق 

" بوف"و " تني"االستنتاجات اليت مت استخالصها من اختالطات فكرية لكل من العريب بعد الدراسة وجموعة من 

 إىل األقرب أتىفقد  أمنيمحد أكتور د بالشعور اخلاص، لكن الويتأثر  أحيانامتيز طه حسني باستباقه للنصوص 

تفاصيلها  أدقمث ترتيبها مع تسجيل النتائج مع  أوالما قام به يف هذا اجلانب مجع النصوص  فأولاملنهج  أصول

                                                           
  .31، ص السابقاملرجع  1
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وقد تناول فيها تطور الفكر العريب ومجيع التطورات ...) اإلسالم، ضحى اإلسالمفجر ( جمموعتهويتضح ذلك يف 

  .الفكرية

وتعددت باختالف املوضوعات فقد كان له كتاب مشرتك مع " أمنيمحد أ"اختلفت مؤلفات الدكتور 

العاملية يف  لآلدابحنوا استعراضيا  او حفين) يف العامل األدبقصة (حول  مضمونهكان " زكي جنيب حممود"الدكتور 

) الفارسي القدمي األدب(و) اهلندي األدب(و) الصيين األدب(و) املصري األدب(عند الكالم عن  األمر أول

  1.اإلجياب أوبالسلب  اآلدابفال يتعرض للصالت بني هذه ) العربي األدب(و

يف كتاما املشرتك الذي مث " زكي جنيب حممود"كتور د وال" آمنيمحد أ"هذا ما قد تناوله كل من الدكتور 

اليت جاءت متضمنة من خالل حمتوى  اآلداب بأنواعمل يهتم بصفة خاصة ) يف العامل األدبقصة (بعنوان  إصداره

يف استعراض  يبدأفحني «اليوناين األدبوال حىت بالسلب، باختالف  اإلجيابالكتاب ومل يتوقف عندها ال 

يف العصور الوسطى يف  اآلدابالروماين وبني  األدببينه وبني  والتأثريف استعراض التسلسل  ذخأيوناين يال األدب

  2.»وايطاليا وبذلك يدخل يف صميم املنهج التارخيي وأملانيااجنلرتا، وفرنسا واسبانيا 

بق ومل يستعرضها اليت مت ذكرها فيما س اآلدابمل يهتم بالصلة بني " أمنيمحد أ"الدكتور  أنبالرغم من 

 إىلتطرق  األمراليوناين يف بادئ  األدبكان خمتلف بالنسبة له يف   األمر أن إال باإلجياب أوسواء بالسلب 

يف العصور الوسطى وهذا  األخرى، اآلدابالروماين وبني  األدببينه وبني  والتأثر التأثريتسلسله وكذا عنصر 

يف عمق املنهج التارخيي فالدراسة فيه كانت تارخيية  األولملدخل نقول عنه مبالغ فيه كان ا أناالهتمام ميكن 

خ النقد عند يتار (يف كتابه " إبراهيمطه امحد " األستاذحمضة وباستخدام املنهج التارخيي، وعلى هذا الدرب سار 

نظرية عبد (و) باألديف دراسة  أثرتالتيارات الفكرية اليت (يف حبثه القيصريني " حممد اهللا امحد" والدكتور) العرب

على هذا النهج التارخيي العقاد  أيضاسار  املتنيب بهيف كتا" عبد الوهاب عزام"والدكتور ) البالغة أساسالقاهر يف 

يف كتبه الشعر وبيئام يف اجليل املاضي و ابن الرومي حياته من شعره امتزج فيها املنهج التارخيي باملنهج النفسي 

  3.لدوق السليمواملنهج الفين القائم على ا

 األمساءضمن هذه  أيضاوحممد خلف اهللا امحد وكان  إبراهيمطه امحد  األستاذنفس املسار اتبعه كل من 

سارت على  األمساءالبالغة وكذا الدكتور عبد الوهاب عزام يف كتابه املتنيب كل هذه  أساسعبد القاهر ونظرياته 

                                                           
  .123املرجع نفسه، ص 1
  .124، صالسابقاملرجع  2
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العريب ممتزجا باملنهج النفسي كما جاء به  واألدبيقه على النقد وهو املنهج التارخيي وقدم مت تطب أالهذا املنهج 

  ).شعراء وبيئام يف اجليل املاضي(العقاد يف مؤلفه 

وممن «املنهج التجرييب بل على العكس  أصولوليس العقاد وحممد خلف اهللا امحد وحدمها من اتبعوا 

محد الزيان يف  أ واألستاذ النثر الفين يف القرن الرابع هذا املنحى الدكتور زكي مبارك يف وانتهجواجوا هذا املنهج 

محد الشايب يف كتابه النقائص يف الشعر العريب وكتابه عن الشعر السياسي أ واألستاذ) األدب أصول(كتابه 

  1.»)النقد املنهجي عند العرب(والدكتور حممد مندور يف بداية مشواره النقدي ومتثل هذه االجتاه يف كتابه 

وانتهجوا يف ذلك املنهج التارخيي وقد كان ذلك  األدبيةهم النقاد العرب الذين اعتنوا بالدراسة  كثريون

اليت  األعمالاليت مث ذكرها سابقا املنهج التارخيي وقد كان ذلك واضحا يف كثري من  األعمالواضحا يف كثري من 

) الفن ومذاهبه يف الشعر العريب(يف يف كتبه مت ذكرها سابقا وغري من مثل هذا املنهج خري متثيل الدكتور شوقي ض

  2.)األمويالتطور والتجديد يف الشعر (و) الفن ومذاهبه يف النثر العريب(و 

        وغريها الكثري  اإلسالميالعريب والعصر  األدبمن كتب يف تاريخ  األعمالوغريها الكثري من 

الباحثني والنقاد العرب الذي ظهروا يف النصف  أيديلى حال لقد املنهج التاريخ منوا عظيما ع أيةوالكثري، على 

 األحباثالقرن العشرين يف  أواخر إىلمن القرن العشرين، وان كان هذا املنهج قد استمر عند بعضهم  األول

   .يةميكادوالدراسات األ

  :عند الغرب-ب

ن التاسع عشر وهي الفرتة من القر األول يف النصف  أوروبااملنهج التارخيي ظهر يف  أنمن املتعارف عليه 

من  ابتداءوعلى وجه التحديد  "هيجل"اجلدلية عند  للفلسفةاليت تقدم فيها الفكر التارخيي خطوة هائلة نتيجة 

الصلب للتصور التارخيي  األساساملاركسية ضد اية القرن التاسع عشر متثل  أصبحتالفلسفة املاركسية لقد 

  .والفن لألدب

الفلسفة املاركسية اليت  إىلاملنهج التارخيي بشكل ملحوظ والفضل يف ذلك يعود تقدم وتطور  أنمبعىن 

ما   إذا إليهمشوال واملرجع الذي  ميكن العودة  األكثراملاركسية متثل املساحة  أيبذلك  فأصبحت" هيجل"اقرها 

  .الفن أو لألدبكان هناك تصور تارخيي 
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إذا ما اقتضت  إليهادايات تعترب كمراجع ميكن العودة ما كان للمنهج التارخيي يف النقد الغريب ب وإذا

  .الضرورة فكذلك احلال بالنسبة للمنهج التارخيي يف النقد الغريب

على  استوىمن القرن التاسع عشر مث  األوليف النصف  أوروباالنهج التارخيي ظهر يف  أنعرفنا مما سبق 

شجرة هذا املنهج مل تؤت مثارها يف  أنلقرن العشرين غري ا وأوائلالنصف الثاين من القرن التاسع عشر  إبانسوقه 

نقاد غربيني ينتهجون هذا  تتلمذ على يدمن القرن العشرين حيث ظهر جيل  األوليف النصف  إالالعامل العريب 

  1. املنهج

لعديد من جدال كبريا بظهوره نظرا ألمهيته يف مجيع امليادين فال شك انه يزخر با أقاماملنهج التارخيي  أنمبا 

  :من العرب، فمن ابرز ممثليه جند أوب غر والرواد سواء من ال اإلعالم

وهو فيلسوف ومؤرخ وناقد فرنسي شهري درس النصوص  ":)H. taine")1828-1893: "هيبوليت تني"

  .يف ضوء تأثري ثالثيته الشهرية األدبية

 األمة أفرادئص الفطرية الوراثية املشرتكة بني وكانت مبعىن اخلصا "اجلنس أوالعرق "، فكانت حتت عنوان األويلأما 

الوسط، مبعىن الفضاء اجلغرايف  أواملكان  أوفيما يتعلق بالثانية فقد كانت باسم البيئة  أمان جنس معني، مالواحدة 

العصر، وتعين جمموع  أوالثالث فكانت الزمان  أو باألخرية، وفيما يتعلق األديبوانعكاسه االجتماعية يف النص 

  .على النص تأثريامتارس  أنلظروف السياسية والثقافية والدينية اليت من شاا ا

) التطور(من بنظرية آوهو الناقد الذي  ":)f. branetieres )1849-1906" "فردينان برونتيار" أيضاوجند 

كائنات   ةاألدبي األنواع، ممثال األدبوقد انفق جهودا معتربة يف تطبيقها على ) 1906- 1809(لدى داروين 

فصائل  إىلتنقسم  اآلدابن أوهو يرى ب، 1890سنة ) األدبية األنواعتطور (لف كتاب بعنوان أعضوية متطورة، 

متعاقبة حىت تصل  أزمنةالرتكيب يف  إىلتنمو وتتكاثر متطورة من البساطة  وأامثلما مثل الكائنات احلية،  أدبية

  .انقرضت بعض الفضائل احليوانيةمرتبة النضج، قد تنتهي عندها وتنقرض كما  إىل

  :املسار التارخيي فنجد اورسخو  اطبعو  أعالما أوروباهناك يف  أنإن جانب رموز النقد العلمي جند 

تركيزا مطلقا  األديبناقد فرنسي ركز على شخصية  ":)sainte beufe )1804-1869" "سانت بيف"

بالتقصي حلياة الكاتب الشخصية والعائلية وكل ما يصب  ولوعاموكان " لشجرة يكون مثرهاكما تكون ا"نه أب إميانا

عميدا للنقد التفسريي الذي حيرص على الشرح ) حممد مندور(وقد عد " وعاء الكتاب"فيها كان يسميه 

                                                           
  .27- 26، ص2002، صربيت للنشر واملعلومات القاهرة، 1صالح فضل، مناهج النقد املعاصر ، ط 1



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

59 

 

كان نقده قد مسي «ن إحىت و  1.من حرصه على احلكم وحتديد القيم أكثرواملساعدة على الفهم،  واإليضاح

  2.»واجب ان نفهمه على انه هو النقد التفسرييبالنقد التارخيي فمن ال

الفرنسي الكبري الرائد  األكادمييويعد هذا  ":)Gustave lauson)1857-1934" "غستاق النسون"

عن هويته  "النسون" أعلنفقد ، )نسونيةالال( إليهيعرف كذلك باالنتساب  أصبحللمنهج التارخيي الذي  األكرب

، 1910مث اتبعها سنة ) األدبالروح العلمية ومنهج تاريخ (امعة بروكسل حول يف حماضرة جب 1909املنهجية سنة 

اليت نشرها يف جملة الشهري وقد حدد فيها خطوات املنهج التارخيي حىت يف ) األدبمنهج تاريخ (مبقالته الشهرية 

  .عدة تلك املقالة قانون الالنسونية ودستورها املتبع على حد تعبري احد الدارسني

  :عن المسرح التاريخي والنماذج مثلةاألبعض  -7

 اإلنسانلقد كان املسرح متوهجا وفضاءات خشبية متوهجة تزهو حبلتها اجلديدة، فمؤرخ املسرح هو 

هو الذي خيلق ويفجر املخيلة لكي يبهر ويثري الدهشة والسحر يف عامل املسرح، وهو الذي  فاإلنسانعقله وروحه، 

 أصحاافيها  أبدعهنالك العديد من املسرحيات اليت  أننا داملسرح التارخيي وج إىلنظرنا  فإذاذا املسرح بروعته، 

  .عربية أو أوروبية أواجنليزية  أكانتسواء مته يف العامل بر  األشخاصوبقيت خالدة جتسيد روح العطاء لتلك 

عها ووقائعها ريب عرضت عدة وقائع لكل وطن فاختلف يف مواضيعالعديد من املسرحيات يف الوطن الفنجد 

وهي  األعمالظلت وال زالت تصب فيها خمتلف  أمناطوزماا ومكاا وقد اعتمد املسرح العريب على ثالثة 

حماولة رفع شان الناس وتبصريهم  إىل، نتيجة األديب، اليت تعتمد على النص األساسيف " املسرحية اجلادة"

ات متفاوتة على فن اليت حتمل ما سبق وضعه من تفرعالشعيب  األساسذات " االنتقاديةاملسرحية الكوميدية "

قعية البناء يف الغالب مناسبة لفناء امن حوادث قصة مسرحية و  ذاملسرحية الغنائية اليت تتخ أووبربت الكوميديا واأل

مؤلفة حىت بدأ حيدث شيء مهم  أوالثالثة مقتبسة  األمناطفردي ومجاعي، ولقد ظل املسرح العريب يقدم هذه 

  .حركة مسرحية وهو ظهور املؤلف احملليي أل

  

  

  

  

                                                           
  .89مصر، الفجالة، القاهرة، د ت، صيف االدب والنقد، دار النهضة : حممد مندور 1
  .90-89املرجع نفسه، ص 2



مراحله          المسرح الجزائري و                                                                 األولالفصل   
 

60 

 

  : المسرح في المشرق العربي  - أ

شكل الدراما االجتماعية، تتوسل بقناع رقيق من  ذتتخ )1894(مسرحية عام  أولظهرت : المسرح في مصر

وا هو كتابة هاته املسرحية وامسها صدق االخاء واسم مؤلف  إباناليت كانت تسرد مصر  األوضاع إىل لإلشارةالتاريخ 

مملكة  أمور أيضامضار الرتف وناقشت  إىل األغنياءتبصري  إىلعاصم سعت هاته املسرحية يف موضوعها  إمساعيل

بقيام املسرحية االجتماعية  األولكانت البشري   أا أوهلمااملسرحية ذات مصدرين  أمهيةفكانت  أخرى وأمورمصر 

مع رحالت الفرق الفنية فاقتحمت تونس فشكلت بذلك اقتحمت ومضت قدما  أاممزوجة بالتارخيية والثاين 

  .تونسية حمضة إىلمشرتكة مث حتولت  أخرىهناك مسرحيات 

، احلاكم )1913(، مصر اجلديدة والقدمية )1923(صرخة طفل : منها أخرىوهناك مسرحيات مصرية 

سرحيات تارخيية اجتماعية هذه عبارة عن م )1918(البدوية ) 1915(املنصورة  أبطال، )1914حوايل (اهللا  بأمر

  1. وغنائية 

  :المسرح في سوريا

لوال جهاد الفنانني  ليأيتاملسرح القومي يف سوريا ما كان  إنشاء أعقبتسرحية اليت إن قيام النهضة امل

على السنني يتحرر من سلطان الفكاهة والرقص  أخذاجلادين الدين ضمنوا لسوريا قيام فيها مسرح جاد الذي 

كتبها " أدبيةنصوص "املسرح ما قبل الستينات كان جمرد  إن" األمحدامحد سليمان "، فيقول ومديح الشعيب

   إىلطريقها  أعماهلميكون هلم فرصة جدية لتعرف  أنيف قالب املسرح دون  أنفسهمللتعبري عن  أصحاا

  .مها مل تقدم على املسرحوكلتا )1947(مونية أوامل )1945(مم وزينا "للتنفيذ، فنذكر على سبيل املثال مسرحية 

 5جل أحفلة مسر من "مبسرحية  )1967(الذي تقدم يف عام  "سعد اهللا ونوس"لقد كتب الفنان املسرح اكتساب 

مسرحيات قصرية تتمثل  5فافتح ده املسرحية عهدا جدية يف املسرح السوري، وقد كتب ونوس قبلها " حزيران

مسرحية طويلة من  وأيضاة الرصيف، الفيل يا ملك الزمان، يجي، حيثلعبة الدبابيس، اجلراد، املقهى الزجا :يف

تشعر بالتجريد  أعمالانتيجونا، وهي عبارة عن  مأمتحكاية جوقة التماثيل والرسول اهول يف : ني مهائجز 

 انإباملسرحية الغربية اليت كان ونوس قد تعرف عليها  األشكاليف استخدام الرموز، واالعتماد على  واإلغراق

ومزج املمثل باملنفرج يف حدث  اإليهامكسر   إىلامللك جابر وتسعى  رأسمث مسرحية مغامرة . معاينته املسرح الغريب

عرض  إىلسعى  األخريةخليل القباين فالكاتب يف هذه  أيبمسرحي واحد، ومن مث جاءت مسرحية سهرة مع 

  .بايلالظروف السياسية واالجتماعية اليت ولد فيها مسرح ا
                                                           

  .70-69م، ص1999ا ب / ه، اغسطس1420علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، الطبعة الثانية، الكويت، ربيع اآلخر،  1
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ليلى وليلة  لفأحكايات  إحدىوقد استخدم فيها بلباقة فنية كثرية  1978عام ) امللك هو امللك(مسرحية  يضاوأ

حيوية احلاضر فهي مسرحية تارخيية موظفة خلدمة  إىلارتشفها املاضي  ارتشافة أعذبوتعترب هذه املسرحية 

  1.سياسية

  . لفة القضايا واملناشد يف بلد سوريانكون قد عرضنا يف هذا التلخيص حملة عن  املسرحيات املخت

  :المسرح في لبنان

حركة  األحيانيف بعض  واصطبحتاملدارس ويف مجعيات اهلواة  أحظانلقد توقت حركة املسرح يف 

التمثيل بالوساطة جند  إىلحولت اللبنانيني من التمثيل احلي  امم واإلذاعة السينمامناسبات اجتماعية مت جاءت 

  :أقسام أربعة إىلن يقسم املراحل املختلفة اليت مرت ا حركة املسرح يف لبنان عبد اللطيف شرار "

  .ن النقاشاو ملر : األوىلاحملاوالت -1

  .الرتمجات-2

  .مرحلة بعث التاريخ الوطين العريب-3

 نشيطة أدبيةكمظهر من مظاهر حركة   األطلسيمرحلة الواقعية االجتماعية اليت وصلت موجتها من وراء احمليط -4

  .أمريكااملهجر يف  أدباءمن حركة 

على يد فريق من املغامرين املسرحيني يتجمعون يف فرقتني او ثالثة ليقضوا  1960بدأ املسرح اللبناين عام 

يتوقف مع ثقافة مل تعرف فن املسرح، فيورد  أنعلى ظاهرة هواة املدارس، وحماولة خلق لون فين جديد ميكن 

  :ر املسرحيات اليت قدمتها وهيغسان سالمة قائمة الفرق مع ذك

على تقدمي  أمههاوقد قصر  األشقرروجيه ونضال  أيديعلى  1968عام  أنشئت: فرقة معرتف بريوت للمسرح- أ

  : شاركت يف عملية تكوين املسرح السياسي يف لبنان منها أااملواسم املسرحية اليت يقوم غسان سالمة  

  .1968املفتش قدمت عام -1

  .)1968(عدد خاص -2

  .)1970-1969(ماجدالون -3

  ).1970(كارت بالنشا -4

  .1971اللصوص  إضراب-5

                                                           
  .181-180د علي الراعي، املسرح يف الوطن العريب، ص 1
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  ).1972(مرجانة وياقوت والثقافة -6

  .)1972(كثوبر أازار -7

كتاب   أعمالكل من اطوان ولطيفة ملتقي فقدم الفنانان عروضا معدة من   أسسها: فرقة املسرح االختياري- ب

  :مسرحيني متنوعني االجتاهات هي

  .م مشهور يف حياة العامل الكبري يو يو -1

  .نزجنيان صغريا-2

  .وصية كلب-3

  .انا ناخب-4

  .كليحوال  -5

اسم مدرسة بريوت للمسرح املعاصر  إىل 1970وحتولت سنة  1960تكونت عام : فرقة املسرح املعاصر- ج

 األطالل أمام أعماله، قدم اينناملسرح اللب أباالذي يعتربه عدد كبري من النقاد "  ديس أبومنري "مؤسسها الفنان 

  :وهي... يف صيدا، وطرابلس ودير القمر األثرية

امللك ميوت ليوجيت - 4الثباث لسارتر، - 3مكبث وهاملت لشكسبري،  - 2وديب ملكا لسوفوكليس، أ-1

  .دكتور فاوست-5اينسكو، 

بري من املسرحيات سنة مثله حسن عالء الدين وقد قدم عدد ك) شوشو(مسرح  إىلوحتول امسه : املسرح الوطين-د

  .متثلت يف وراء البارفان و وصلنا 1973- 1972

قدمت عدد كبري من  امسها فرقة الرحبانية اعتدت على املطربة والفنانة فريوز أصبح: الفرقة الشعبية اللبنانية- ه

طة وغريها من صح النوم، الليل والقناديل، جسر القصر، ناس من ورق، احمل: واالوبرييات منها اإلذاعيةاملسرحيات 

  1.أعمال

  :المسرح في فلسطين

بالصدفة العنيفة وهي صدمة استالب فلسطيين من قبل الصهيونية  يتأتىمل يكن املسرح الفلسطيين 

و نشاطا فلسطينيا أوبد األردن إىلالعاملية، فعلى هذا تشتت مشل فناين املسرح الفلسطيين وقد هاجر معظمهم 

نشاطهم مؤيدين بكثري من العناصر  امن الزمن مث عاودو  مدة السلبية فقد سكنو ا األرضمن بقوا على  أماهناك، 

                                                           
  .235-234املرجع السابق، ص 1
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ة اهلند وهي ذيف مسرحية تعوي "إمساعيلمتاحو "اليهودية اليت متثل املسرح العريب، كان من بني هؤالء اليهود 

  .إسرائيل إىلمسرحية باللغة العربية حتكي عن حياة املهاجرين الشرقيني 

مسرحية بينها  12كتبت عدة مسرحيات على يد مجيل حبيب حبري وقد كتب   1948وقبل النكبة عام 

نصر اجلوزي  أخروكاتب  )1924(يف ثالثة فصول  ومأساةنشرت بالقاهرة، واخلائن ،  )1923(الوطن احلبوب 

وكذلك كتب  )1956(" أموالدنيا  )1956(" امللك أساسالعدل "الذي كتب عشرة مسرحيات من بينها 

تارخيية اجتماعية (يف فلسطني لليهود  األراضيوهي تارخيية تستهدف الدعاية ضد بيع  ألطفاللمسرحيات 

  .األباء ثراتمثل ذكاء القاضي، صور من املاضي، ) سياسية

ة رقابة موذلك بسبب صرا أخريا وإمنانتداب املسرحيات السياسية اإل أياموكذلك عرف املسرح الفلسطيين 

معامالا ضد املسرحيات السياسية املطبوعة غري ان هذا ل حيل دون  أقسىتوجه سلطات االحتالل اليت كانت 

سهم فنجدها متثلت يف املسرحيات آم إىلالناس والتنبيه  أحزانان تلعب املسرحية السياسية ودورها املهم يف تفجري 

  :التالية

  .صربي سندس وإخراجالثورة  تأليفوت من شعب لن مي- 

  .ر الدين مشانص وإخراج تأليفالطريق - 

  .عالء الدين كوكش وإخراجسعد اهللا ونوس  تأليفمن  حزيران 5جل أحفلة من - 

  .على مواضيع اجتماعية سياسية جتسيدا للواقع املعاش أغلبيتهفاملسرح يف فلسطني اقتصر  إذن

  :المسرح في السودان

كتب عبد القادر خمتار   حني) 1902(يف عام  يبدأوداين ستاريخ املسرح ال أنبدر الدين  األستاذيقول 

  .ومعناها املال، تعكس هذه املسرحية صور اتمع السوداين يف ذلك التاريخ" نكتوتا"مسرحية سودانية وهي  أول

نشاطات مسرحية فنجد مسرحية الشعر العامي عام  إىلخمتلفة  إشاراتظهرت  1915-1905ومن بني السنوات 

  .وبني تارخيية استمدا من الرتاث العريب القدمي "العبادي إبراهيم" األستاذعلى يد ) عروة وعفراء(امسها  1910

عرض مسرحيات تارخيية  وذلك  إىل أنتجهفقد  ،بصمته ككما جند البطل صديق فريد املمثل الذي تر 

 إىلحماولة تعرض بالنظام السياسي االستعماري هلذا اجته  بأياالستعمار الذي كان ال يسمح  وطأةهروبا من 

" جمنون وليلى"صديق فريد ومجاعته متثيل  أجادوبينها مسرحيات شوقي الشعرية كما  األدبيةاملسرحيات  أوتاريخ 

  " .انطوين وكليوباترا ويوليوس قيصر" مسرحيات عاملية معرية مثل مسرحيات شكسبري  وأيضا
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  1.ن املسرحية السودانيةعبد النور الذي واصل الكتابة ع أمثالويف الفرتات اليت تلت ظهور العديد من النجوم 

  :املسرح يف البحرين

فلم ميضي على قيام  )1919(مدرسة نظامية عام  أولفيها  أنشأتلقد عرفت البحرين فن املسرح حينما 

  .وطالا القدرة على اعتالء خشبة املسرح بشجاعة أساسهااملدرسة عدة سنوات حىت وجدت يف 

مسرحية  أيضاقدمت  1928ويف عام ) اهللا بأمرالقاضي (سرحية مسرحية يف تاريخ البحرين هي م أولوقد كانت 

  " نعال بوقاسم الطنبوري"وتبعتها مسرحية " امرؤا القيس"

  " .داحس والغرباء"قدمت مسرحية  1932مث عام هلبة  ويف نفس العام مسرحية

 ألخريةام فقد قامت هذه 1932عام  تأسستالعريض اليت  إبراهيمهي مدرسة  أهليةمث تلتها مدرسة 

مسرحية  أولالعريض وهي  إبراهيمعلى يد الشاعر " ومعتصماه"مسرحية شعرية  أبرزهببعض النشاط املسرحي 

بطل " وليم تل"مسرحية  أيضايعاجل موضوعها فرتة من تاريخ العصر العباسي، مث كتب  اإلطالقحبرانية على 

  .االستقالل يف سويسرا

الشاعر عبد الرمحان املعاودة قدمت  أسسهااليت  األهلية اإلصالحمنها مدرسة  أخرىكما ظهرت دارس 

ومسرحية ) 1931(سنة  "عبد الرمحان املعاودة" تأليففيها العديد من املسرحيات مثل، سيف الدولة بن محدان 

  .لنفس املؤلف" شارلومانالرشيد " مسرحيةوكذلك  أيضا،عبد الرمحان املعاودة  )1936(عبد الرمحان الداخل سنة 

عدة مسرحيات يف  بإخراجه املدرسة ذه أعمالولكنها مل متثل وتوالت . غسان أمريتب مسرحية كما ك

  2.حقب زمنية خمتلفة

  :المسرح في المغرب العربي

  :بيايفي ل-أ

 "درنت"ثر زيادة الفرقة الليبية وهي فرقة إالذي تشجع على  "قنايطد أمحعمل يف ليبيا على يد  أوليعترب 

ه وبذلك قوى عود" خليفة الصياد"وقدمت فيها مسرحية  "مدينة طرابلس إىل التمثيلهواة فرقة "املعروفة باسم 

حلم "مسرحية  وأعقبتها " وديعة احلاج فريوز" األوىل تهوقدمت فرقته مسرحي 1936الفرقة الطرابلسية عام  فأسس

خبطر  أحستطايل اليت ومة شرسة من سلطان االستعمار االياوقد كانت هذه الفرقة تعمل يف وجه مق" مونأامل

                                                           
  .270-296ص املرجع السابق، 1
  .376-374املرجع نفسه، ص 2
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ملا حتويه من مظاهر " صالح الدين"حد منع متثيل مسرحية  إىللسلطات االستعمارية با األمراملسرح، فوصل 

  .اجتماعية تارخيية فهي متجد احلرب والعروبة

وتناول قضية اجتماعية والتحرر " اجلانب الوضيء"مسرحية " قوجريعبد اهللا ال"كتب   1965ويف عام 

  1.األنفاساخلانقة اليت تكتم  من السيطرة

  :المسرح في تونس-ب

غاية  إىلكان املسرح يف تونس عبارة عن كوميديات فهي مل تعرف الفن املسرحي احلقيقي والتمثيل 

الشهري بكامل وزور " سها املصري حممد عبد القادر املغريبأالبالد فرقة كوميدية شعبية تر  إىلحني قدمت  1908

  .الشيخ حممد مناشو تأليفمن " االنتقام"مسرحية  آنذاكومثلت 

          املستقبل التمثيلي فرقة : فرق مسرحية هي  أربع 1932وظلت احملاوالت يف تونس فحل عام 

  .كودي، مجعية التمثيل العريبالسعادة، فرقة الشيخ األ

  .1947 غليبومسرحية زياد اهللا األ 1910سطنبويل مسرحية سقوط غرناطة فتمثلت عام كما كتب اال

يف ميدان املسرحية االجتماعية كتب مسرحية االنتقام الرهيب اليت افتتحت ا مجعية تونس املسرحية مومسها 

  .1947نوفمرب  14و 13وقدمتها يومي 

  2.ومسرحية اعرف شكون ختالط أيضاسطنبويل اال 1947اجلاين  أنكما مثلث مسرحية 

  :المسرح في الجزائر-ج

املشرق قد ارتبط بالرتمجة وخنبة املثقفني، جند الوضع خيتلف عنه يف اجلزائر، كما يقول  كان املسرح يف بالد  إذا

وكانت مسجلة على  "جوموفون"انه ارتبط يف بداياته بشركة االسطوانات املسماة  إذمصطفى كاتب  األستاذ"

ى توصيل الفكرة والتعبري وقد كانت هزمية اجتماعية وانه مسرح ارتبط بالغناء وبلغة حقيقية قادرة عل اسطوانات

  .حىت يف املسرحيات أداءالفكاهة على طريقة ة الفين وهذا الفناء ارتبط بالفكاهة لذا غلبت مس

مثالن العشرينيات عقب فشل احملاوالت اليت بدلت للكتابة املسرحيات بالفصحى شرع امل أوائلويف 

  .يف شكل مسرحيات ضاحكة 1926يف  "الكورسال"مرة على مسرح  ألولقدمت  "دامهون"و "عاللو"

 أولوهو  1944. 1887 "رشيد القسنطيين"ويف الثالثينيات عرف املسرح اجلزائري عصرا ذهبيا على يد 

ك تشوك، مسرحيات هي فاقو من اجل الشرق، النساء، تشي أشهرالفرار، وقدم  إىلاملرجتل  األداءدخل فكرة أمن 

                                                           
  .398-397املرجع السابق، ص 1
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ع غري الصح، وقد غلب االقتباس على املسرح اجلزائري ويظهر يف نت الوحشية، ما ينفالب ،دار املهابيل الرافد

  ."مصطفى كاتب عبد الرمحان" أعمال

ثورة  اجتذبهالتجربة الثانية املهمة يف اجلزائر فقد متثلت يف جتربة الكاتب املعروف كاتب ياسني الذي  أما

حممد خد "ماعية وقد كتب مسرحية اجلزائر وما حققته من اجناز يف ااالت االقتصادية والسياسية واالجت

  .املسرح الوثائقي أسلوباستعمل فيها " حقيبتك

ما يف املسرح احلديث فيمثله كتاب مسرحيون أاجلماعي يف املسرح اجلزائري  التأليف أيضاكما ساهم 

  .األوىلقبل السنة  إفريقياالذي كتب جمموعة ن املسرحيات القيمة مثل  "يب ولد عبد الرمحانأ"ك

اخلربة واملايدة ويرى الكاتب عبد احلميد بن «: جمموعة من املسرحيات مثل "ةعلول"قدم الكاتب  وكذلك

  1. »واصل التجربة إذن يف ميدان املسرح شأالقدم سوف يكون لدى  "بوعالم زايد"الكاتب  أنهدوقة 

ن العريب سواء فيما خيص املسرح التارخيي يف الوط واألمثلة النماذجمن خالل هذا الكون قد عرضا بعض 

الكتاب يف كل بلد على حدة وما تناولته املسرحيات حسب  أهمغريه ونكون قد خلصنا  أويف املغرب العريب 

  .غري ذلك إىلاجتماعية  أوسياسية تارخيية  أوسواء كانت تارخيية  جذورهاوحول  أصحاامقصدية  

  

  

  

                                                           
  .474-473املرجع السابق، ص 1



 

 

  لمنهج التاريخي عند القادر علولة ا: الفصل الثاني
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  رحية األقوال في مس" عبد القادر علولة"أثر : المبحث الثاني

البناء الفني لمسرحية األقوال     : المبحث الثالث  
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  ":عبد القادر علولة"ـترجمة ل: المبحث األول

  :)ولد والنشأةالم(حياته  -1

يف املدينة  بتدائيةاإليف مدينة الغزوات، وتابع دراسته  1939يوليو  08ولد فقيد املسرح اجلزائري يف «

الصغرية عني الربد غرب وهران، مث واصل دراسته الثانوية يف مدينة  سيدي بلعباس، وبعد ذلك بوهران، توقف عن 

بوهران دائما يف إطار هذه الفرقة وحىت سنة " الشباب"قة ، وبدأ ميارس املسرح كهاو مع فر 1956الدراسة يف 

 1962، ويف "حممد كرشاوي"اليت كتبها " خضر اليدين"، شارك عدة دورات تكوينية، ومثل يف مسرحية 1960

عند إنشاء املسرح " بلوت"للمؤلف الروماين " األسرى"اخرج يف إطار فرقة اموعة املسرحية ألوهراين مسرحية 

  1 .»زائري وظف الفقيد كممثلالوطين اجل

  ": لعبد القادر علولة"قراءة  -2

يعد عبد القادر علولة من أهم املبدعني واملخرجني اجلزائريني الذين حاولوا جتديد املسرح العريب وتأصيله 

السرد  وتأسيسه على أسس تراثية، ومن هذا األسس الفنية، واجلمالية، والدراسية، فن السرية واحللقة والقوال وفن 

ومن املعروف أن املبدع الدرامي عبد القادر عّلولة من مواليد الغزوات بتلمسان « كتابته ومتثيال وإخراجا وتنظريا،

تدريبا مسرحيا بفرنسا، وقد ساهم مند وقت مبكر يف إنشاء املسرح الوطين اجلزائري،  اكتسبم، وقد 1939سنة 

   2.»م1994كل مفاجئ سنة فرتكب إدارة فرقة مسرحية مبدينة وهران اغتيل بش

ملغاريب بصفة خاصة والعامل العريب واإلسالمي بصفة ايف ساحة املسرح  "عبد القادر عّلولة"ولعل أهم ما مييز  - 

  .عامة ، أنه كان يدعو إىل قالب مسرحي يتظاهر مع القالب املسرحي الغريب

والقوال وفن احللقة من أجل تأسيس املسرح ويتمثل ذلك القالب يف توظيف الرتاث الشعيب، وال سيما فن السرية - 

  .العريب على أساس املوروث الشعيب وتأصيله، وفق مقومات حملية قريبة من الشعب

أو الفرجة الرتاثية « من هنا ميكن القول بأن املسرح الذي كان يتبناه عبد القادر عّلولة هو املسرح الشعيب، - 

ح الغريب رفضا جذريا بعد أن تعامل معه مدة ليست بالطويلة ليقرر الشعبية، فقد كان يبين تصوره على رفض املسر 

التمرد على العلبة االيطالية اليت تذكر اجلمهور بفضاء درامي غريب عنه فهو الذي تعود على أن يرى الفرجة 

  3»واملدينة على حد سواء. الشعبية يف األسواق والفضاءات الشعبية يف الريف

                                                           
  .06-05، ص20009، االجواد، اللتام، وزارة الثقافة، منشورات جزائرية، األقوالينظر رجاء علولة، من مسرحيات علولة،  1
  .65، ص2016، سنة 1بني األمس واليوم، ط مجيل محداوي، املسرح اجلزائري 2

  .66، صاملرجع نفسه  3
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در عّلولة أن يوظف فن احللقة، ومسرح القوال، وفن السرية لالقرتاب أكثر من من خالل هذا اقرتح عبد القا

  .الفالحني والعّمال والتالميذ والطلبة

ستالب أي التواصل مع الشعب اجلزائري أميا تواصل، بعيدا عن املسرح الغريب القائم على التغريب واال

  .والتدجني

ويف نضم هذا احلماس، وهذا « : طبيعة مسرحه اجلديدموظفا  "عبد القادر عّلولة"ويف هذا السياق يقول

التوجه العارم حنو اجلماهري الكادحة والفئات الشعبية، أظهر نشاطنا املسرحي دو النسق األرسطي حمدوديته، فقد  

كانت للجماهري اجلديدة الريفية أو ذات اجلذور الريفية تصرفات ثقافية خاصة واجتاه العرض املسرحي فكان 

جيلسون على األرض ويكونون حلقت حول الرتتيب املسرحي، ويف هذه احلالة كان فضاء األداء يتغري  املتفرجون

وحىت اإلخراج املسرحي اخلاص بالقاعات املغلقة ومتفرجيها اجلالسني إزاء اخلشبة كان من الواجب حتويره كان 

  1.»جيب إعادة النظر يف كل العرض املسرحي مجلة وتفصيال

يفضل استخراج فن احللقة خللق التواصل احلميم مع  "عّلولة عبد القادر"الل هذا القول أّن يتبني لنا من خ- 

بسيطة تذكرنا بتقنيات املسرح الفقري، فقد كان ) سينوغرافيا(اجلمهور، وذلك باستعمال فضاء دائري، واستخدام 

فعبد القادر عّلولة قد شغل يف اشرتاك اإلخراج املسرحي العلوي املرتبط بفن احللقة إخراجا شعبيا تراثيا بامتياز، 

اجلمهور احملتفل بكل الوسائل السمعية والبصرية وذلك بقصد إمتاعه، وإفادته ذهنيا وجدبه وجدانيا، والتأثري فيه 

  .حركيا

هو مسرح جترييب إحداثي متنوع وثري يقو على التعيري وكذلك  "عبد القادر عّلولة"وهكذا فمسرح 

  ).احللقة، السرية، احلكي، القّوال(الرتاث الشعيب، اعتمادا على الفنيات املسرحية  التجديد واالنفتاح على

فمسرح عبد القادر عّلولة يقدم على تصور نظري بتجلي بوضح يف جمموعة تصرحياته وحواراته، وممارساته - 

  .فنيات اليت ذكرت سابقا، ويرتبط تنظريه املسرحي بالفرجة الشعبية اليت تستند إىل  الالشردةاملسرحية املتعددة و 

فعبد القادر يدرج يف دائرة التجارب العربية اليت أرادت ارثياه أشكال تعبري جديدة يف التأليف واإلخراج والتمثيل  - 

وحتطيم بناء املسرح التقليدي ألجل الوصول إىل نوع خمتلف من اجلمهور، ولتسهيل انتقال العرض املسرحي 

كون اجلمهور جزءا من اللعبة وليس منعزال عنها، حيث كّون يداف، فهو أراد أن وتبسيط اإلنتاج وغريها من األه

  .واحدة مع املتمثلني يصنعوا معا الفرجةبوتقة  ياعفو 

                                                           
م يف املؤمتر العاشر اجلمعية الدولية لنقاد املسرح، نقال عن مجيل محداوي املسرح 1987احملاضرة اليت ألفها عبد القادر عّلولة يف برلني سنة : ينظر  1

  .67، ص2016، 5اجلزائري بني األمس واليوم، ط
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  ):مثل أدوارا عديدة في مسرحيات: (أهم أعماله -3

  .1963لعبد احلليم رايس ومصطفى كاتب " أوالد القصبة"- 

  .1963لرويشد ومصطفى كاتب " حسن طريو"- 

  .1963ملصطفى كاتب " احلياة حلم "- 

  .1963كاتب ى  اقتناس واخراج مصطف" دون جوان"- 

  .1964لعالل احملب " ورود محراء يل"- 

  .1964إخراج عالل احملب " ترويض عمرة"- 

  .1965حلاج عمار " الكالب"- 

  :رج بعد ذلك مسرحيات عديدةخأ

  .1964كتبها رويشد " الغولة"- 

  .1965احلكيم لتوفيق " احلائر" السلطان"- 

  .1967اقتباس من الرتاث الصيين القدمي " نقود من ذهب"- 

  .1968اقتباس حيمود ابراهيم وحمبوب اسطنبويل " تومانس"- 

  .1982مكسيم جوركي ترمجة حممد بوحابسي " الدهاليز"- 

  :ألف وأخرج املسرحيات التالية

  .1968" العنف"- 

  .1970" اخلبوة"- 

  .1972مقتبسة عن يوميات أمحق جلوجول " محق سليم"- 

  .1970" محام ريب"- 

  .ألفها مع بن حممد 1975" حوت ياكل حوت"- 

  .1980" األقوال"أي " القوال"- 

  .1985" األجواد"- 

  .1989" اللثام"- 

  .1993" جولدوين"ترمجة ملسرحية " أرلوكان خادم السيدين"- 

  .93/1992ا زروقي بوخاري ألفها لفرقة املثلث، وأخرجه" التفاح"- 
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  :كتب سيناريوهات

  .1972إخراج للتلفزيون حممد افتاس " جورين"- 

  .1980إخراج للتلفزيون حممد افتسان " جلطي"- 

  .1990س قصص للكاتب الرتكي عزيز نسيب على شكل مسرحيات للتلفزيون مخاقتباس - 

  .ليلى مع سجون- 

  .السلطان والغرباء- 

  .الوسام- 

  .الشعب فاق- 

  .جب الوطينالوا- 

  1990.1أخرجها للتلفزيون بريشي عام 

  :مثل يف األفالم التالية

  .1971للمخرج هامشي شريف " الكالب"- 

  .1989للمخرج حممد بوعماري " تلمسان"- 

  .1990للمخرج غويت بن قدوش " حسن نية"- 

  .1990للمخرج عبد الكرمي بابا عيسى " جنان بورزق"- 

  :فالم التاليةشارك يف صياغة وقراءة تعاليق األ- 

  .1983للمخرج حجاج " بوزيان القلعي"- 

  .1985للمخرج عز الدين مدور " كم أحبكم"- 

  اخرج ثالث متثيليات لإلذاعة ومثل فيها عن مسرحيات من الرتاث العاملي

  .1967وكان ذلك عام .... وشكسبري....أرسطو فان...سوفوكليس

  2.حملمد عزيزة" الغول"ن بينها مسرحية  أخرج مع الطلبة عدة مسرحيات... 1969إىل  1968من - 

  

  

                                                           
  .07ع السابق، صاملرج :ينظر  1
  .8، 7، 6، 5، صاملرجع نفسه :ينظر  2
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  :)1994- 1939(: تجربة عبد القادر علولة -4

اليت أرادت   يندرج يف دائرة التجارب العربية "عبد القادر علولة"من اليسري مبكان أن نقول إن مسرح 

، ألجل الوصول إىل نوع ارتداء أشكال تعبري جديدة يف التأليف واإلخراج والتمثيل، وحتطيم بناء املسرح التقليدي

  .خمتلف من اجلمهور ولتسهيل انتقال العرض املسرحي وتبسيط اإلنتاج وغريها من األهداف

ومن العسري يف مكان أن نلجأ إىل هذه التجربة وأن تعطيها  حقها الكايف من الدراسة وأسس التنظري هلا 

ه، فهو مل يرتك كل ما يتعلق بتجربته ما عدا يف حد ذات "عبد القادر علولة"إىل شخص : غائبة وهذا راجع أوال 

  . أجوبة ذلك أن جتربته مل تكتمل بعد باملعىن احلقيقي ونبعض من حملاورات واآلراء، بل كانت معظم تركته أسئلة د

لعدم اختفاء النقد املسرحي بالقدر الكايف ذا الفنان وما يتبع ذلك من عدم اهتمام الصحافة ودور النشر : وثانيا

ماما علميا ذه لتجربة ما عدا القليل، وهذا يعكس الفقر النظري يف احلركة املسرحية اجلزائرية على الرغم من اهت

  .طول عمرها، فكثري منها هي جمرد تعاليق مسرحية مومسية عابرة أو انطباعات ذاتية ال نقد متخصص فيها

من وجهة ) النص الدرامي(لنص املسرحي املكتوب ا) قراءة(علق األمر بدراسة تولعل الصعوبة تكون يف دروا إذا 

  .نظر لغة العرض املسرحي ، وذلك لرؤية العالقات املرئية واملسموعة اليت تنتجها أجهزة النص ليصبح نصا مسرحيا

إىل كيف يقول النص حمتواه . ماذا يقول النص: مبعىن دراسة النص املسرحية من مكوا إجابة عن السؤال

  .يف لغة مسرحيه

عبد "درجة الصعوبة هذه وجدت من الوهلة األوىل يف هذه الدراسة، خاصة حني يتعلق األمر مبسرح  

جانب الرتاث الثقايف الوطين يف جتربته حيث  الذي يقر بتجمع أشكال كثرية من املسرح العاملي إىل "القادر علولة

لنمط األرسطي الذي كان ميارس يف إن األمر يتعلق هنا مبسرح سردي وليس مبسرح تشخيص احلركة ذي ا«: يقول

أوروبا مند بداية القرن، والذي مارسناه يف اجلزائر من العشرينات إىل يومنا هذا، فهو إذن مسرح ينهل من حيث 

  1.»الشكل من الرتاث الثقايف الشعيب العاملي

" التعليق"يف  ومعظم أعماله تؤكد ذلك، فقد استخدم أشكاال تراثية من مسرحياته، كاستعمال املداح

  .1970" اخلربة"يف ) الراوي(، و1969

، هي اليت تعكس النضج 1987" اللثام"، "1985األجواد " "1980األقوال "على أن ثالثيته الشهرية 

الفين الذي أراده صاحبها، إذ وجد أنه من الواجب البحث عن شكل مسرحي يقوم على أشكال تعبريية شعبية 

                                                           
، ترمجة إنعام بيوض وهو متضمن يف  .1985أجراه حممد جليد أستاذ علم، علم االجتماع يف جامعة وهران يف أكوبر " عبد القادر علولة"بقاء مع   1

  .233، ص"علوعة"كتاب من مسرحيات 
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تبىن أسلوب احللقة يف كتابه املسرحية، ووظف «غريب مرتبط بثقافة الغرب، وهلذا عتبار  أن مركز املسرح العريب إب

  1.»التقنية احلديثة يف معظم أعماله املسرحية

أوال اليت أكد ا " األقوال"وقد اختذت جتربته عشريتان من الزمن ضمن عملية البحث والتساؤل، لتكون 

عمل ميكنه أن يساهم يف بروز مسرح جزائري يرتبط «أا صاحبها القطعية مع األعمال السابقة حني وصفها ب

  2»بعمق الرتاث الثقايف الشعيب

كانت حدثا جد هام يف تاريخ املسرح اجلزائري سواء تعلق األمر بالشكل أو «ويرى كثري من املتتبعني للمسرح أا 

  3»احملتوى

كانت يف «وقد " األقوال"تمة ملسرحية اليت يقر عبد القادر علولة بأا ت" األجواء"وتأيت بعدها مسرحية 

  4»مستوى طموحاته وتطلعاته

ولقد وجدت صدى واسعا ليس على املستوى الوطين فحسب وإا خرج احلدود، وجنده مرة ثالثة يفعل 

  ".اللثام"جتربته مع 

هذا التوجه ، املرتمجة عن جولدوين ضمن 1993" أرلوكان خادم السيدين"مسرحية  "» عبد القادر علولة«"ويعترب 

ألا مواصلة لتعميل جتربة مسرح احللقة ولكن هذه املرة بصيغة غري مباشرة ألنه كان يرى يف كوميديا «أيضا 

  5»دياليت عدة أوجه تشابه مع مسرح احللقة يف شكله اخلام

ه أن عتربها تراجعا من علولة وعدم قدرته على مواصلة التجربة باعتبار إكثريا من األراء اليت يفنذ   وهذا

والقوانني  ماملسرحيات األوىل كانت أرسطية حسب النظرية الربخيتية واملسرحية األخرية أرسطية تعتمد الوه«

  6.»التقليدية للمسرح

                                                           
القتها يف معاجلة الرتات يف املسرح اجلزائري، حبوث ملتقى القاهرة العلمي لعروض املسرح العريب، الدورة خملوف بوكروح، األشكال املسرحية العلمية وع  1

  .340، ص1994األول، وزارة الثقافة 
مارس  10، دار الصحافة اجلزائر 1س  35/ترمجة أمحد زياد، جريدة اليوم ح) أن تكون فنانا فذلك العمر كله(ذكر اغتيال عبد القادر، : رجاء علولة 2

  .19، ص1999
  .أ: ، ص1996مقدمة ملسرحية األجواد، وهران، : بينال املسرحي ملدينة وهران 3
  .24، ص35فريال م، الذكرى اخلامسة الغتيال علولة، جريدة اليوم، ع   4
  .ب: بينال املسرحي ملدينة وهران، ص 5
  .19، ص2005جانفي : ومإىل النصوص، جريدة الي اجلذوربغداد بلية، املسرح اجلزائري من  6
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ر عمل قام به ضمن جتربته، وذلك قبل اغتياله بشهور، آخ، 1993، 1992" التفاح"وتعترب مسرحية 

يف   "عبد القادر علولة"أكثر، كانت الفاجعة بأن يتم اغتيال  فأثناء هذا العطاء الفين وتعميل جتربته وإنضاجها

  ."العمالق"ليتم واد كل مشاريعه، حيث مل تكتمل صناعة إحدى إبداعاته وهي  1994مارس  10

اعترب أن «منبعه األساسي هو األملاين برتولد برخيت الذي بقول عنه علولة  هوبالنسبة للرتاث العاملي فإن

ويبقى من خالل كتاباته النظرية وعمله الفين، مخرية جوهرية يف عملي، وتكاد جتتاحين الرغبة  كان) برتولد برخيت(

وإن حملة ولو بسيطة على  1»يف أن أقول بأين اعتربه كأيب الروحي، أو حيز من ذلك صديقي ورفيق دريب املخلص

  .أعماله تؤكد أثر املسرح الربيغيت البارز فيها

إذ  ) املسرح الشعيب امللحمي(ب  "عبد القادر علولة"ت جتربة يلرتاثني مسومن خالل اجلمع بني هذين ا

   *.يف املسرح إىل جانب تأثريات املسرح العاملي) احللقة(كان هاجسها األكرب هو توظيف شكل 

السرد هو لألساس مع خصوصية (وهذا ما بينهما من خطوط تشابه سواء من خالل استعمال أدوات املسرحية 

، أو من خالل طبيعة للمشاركة بالنسبة للسامع للمشاهد يف الفعل املسرحي، ...)رحي للحكايةالتنظيم املس

التأثري األكرب على (...) هدفه األساسي «وغريها من أوجه االرتباط اليت جتمع يف هذا النوع املسرحي الذي كان 

  2.»مجهورنا

يكتشف مسرح احللقة مع العلم أنه دائما   "عبد القادر علولة"وفكرة هذه التجربة أي الطريق اليت جعلت 

يبحث عن اخلصوصية يف مسرحه وكسر كل ما هو مألوف كان قد حتدث عنها من خالل حماضرة له ألقاها يف 

إذ انه " الظواهر األرسطية يف املسرح اجلزائري: " يف املؤمتر العاشر باجلمعية الدولية لنقاد املسرح بعنوان 1987برلني 

استطاع مسرح وهران أن خيرج إىل اجلماهري املختلفة ضمن مسرح متنقل يتم  )1975-1972(ات يف فرتة السبعين

من خالله ربط عالقات مع املؤسسات املختلفة مل يقف عند حدود املدن وإمنا وصل إىل القرى النائية ليعرض 

كادحة والفئات الشعبية ويف خضم هذا احلماس، وهذا التوجه العارم حنو اجلماهري ال«على الفالحني يف احلقول

أظهر نشاطها املسرحي ذو النسق األرسطي حدوده، فقد كانت للجماهري اجلديدة الريفية، أو ذات اجلذور الريفية 

                                                           
  .247لقاء مع عبد القادر علولة مع جممد جليد، ص  1
  .120، ص1990، أوت 183ينظر مصطفى مضاين، حالة املسرح يف أقطار املغرب العريب، جملة العريب، ع  *
  .19، ص)أن تكون فنانا فذلك العمر كله(ذكرى اغتيال عبد القادر علولة، : رجاء علولة  2
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تصرفات تافهة خاصة ا جتاه العرض املسرحي، فكان املتفرجون جيلسون على األرض ويكونون حلقة حول 

  dispositin sceneque(«.1(الرتتيب املسرحي  

  .يرد االعتبار للفاعلية املسرحية وملواقف وسلوكات املتفرجني "عبد القادر علولة"الشيء الذي جعل 

هذا إضافة إىل أن علولة اهتم بالكلمة وباجلانب السماعي هلا، أي ما يعرف بفعاليته الكلمة، وهذا مرده 

ى السمع أثناء النقاشات اليت تتبع وجود بعض املتفرجني يديرون ظهورهم للعرض حىت يتسىن هلم الرتكيز عل«إىل 

العروض، كما كان أولئك املتفرجني طاقة إنصات وحفظ خرقة للعادة، لقد كان مبقدورهم إعادة حوارات شبه  

  2.»كاملة ملشاهد برمتها يف هذا الظرف اجلديد

  .بصرأن يستوعب أن الذاكرة السمعية تفوق قوة ال "عبد القادر علولة"ــوبذلك مسحت هذه التجربة ل

وهذا ما جعله يعيد النظر يف الفن املسرحي ككل، يف الديكور اإلكسسوارات، أداة املمثل، الكواليس، 

من  ، وإنه*العرض الشعيب املتمثل يف احللقة  - من جديد –، وكان أن مت اكتشاف ...النص، اخلشبة، املتفرج

حيتويه من  وما ى دراية مهمة بالرتاث الشعيبأعمال عبد القادر عّلولة وحىت من خالل حماوراته يظهر أنه عل خالل

  .شارية جتعلنا نقدره ونستفيد منه، وال نستحي منه وملهإطاقات 

بأن اجلمهور هو " علولة"ومن خالل هذه التجربة دوما يرى أمحد أن املنطق املتعارف عليه قد انقلب حني اعرتف 

ميارس فيه املشاهد قطيعة مع « يث يقول إن مسرحيةأن يضع له مكانة جديدة ح" عبد القادر علولة"الذي أراد 

   3.»)املبدع، املساعد(، ليشغل وظيفة أخرى وهي )ملبصبصللمستهلك و 'العادة التقليدية 

بونقة  -عفويا - وبالتايل فإن هذا اجلمهور أراده أن يكون جزءا من اللعبة وليس منعزال عنها، حيث كون

  .ليضعوا معا الفرجة الممثلينواحدة مع 

  

  

  

  

                                                           
  .17ص: علولة حماضرة الظواهر األرسطية يف املسرح اجلزائري، ترمجة مجال بالعريب، متضمنة يف كتاب مسرحيات علولة عبد القادر  1
  .18:املصدر نفسه، ص  2
  .18: املصدر نفسه ، ص: ينظر  *
  .حوار مع عبد القادر علولة أجراه حممد جليد  3
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  : في مسرحية األقوال "عبد القادر علولة"أثر : المبحث الثاني

  :مرجعية مسرحية األقوال -1

، وهي من السنوات اليت بدأت فيها اجلزائر متارس 1980مسرحية األقوال يف سنة " عّلولة"لقد كتب 

ت االشرتاكية من صانع سياسة االنفتاح االقتصادي، وبدأت االجتاه حنو اقتصاد السوق وبدأ اخلطر حييط باجنازا

خاصة أن فرص املنافسة منعدمة بني النسيج . ومؤسسات عمومية ولقد أحسن العمال خبطورة هذا االنفتاح

ة أحست ذا كله، من هذا الواقع االجتماعي دحالصناعي اجلزائري و ما هو قادم من خلف البحر، والطبقة الكا

  .واالقتصاد

 تأمن اطبقة الكادحة تعيش القلق، حيث أصبحت ترى مهي شخصيات من ال" األقوال"وشخصيات 

به قيم العدالة واملساواة وسلطة العمال تنهار، وما نسبة من مؤسسات على شفا حفرة، فكان عنوان املسرحية 

نكشف بدقة كيف يتصف هؤالء األشخاص املهمشون والبسطاء « والذي يعين احلكي والتعبري على لسان القوال 

هؤالء األشخاص الذين يقدمون كل شيء من أجل األخر، يناضلون من  1»ن ال نكاد ونلحظهمواحملقورين والذي

أجل تغري الواقع والوقوف يف وجه خمطط مشبوه يريد القضاء على اجنازات الطبقة العاملة، من هذا الواقع 

  .فنيا أخذ علولة شخصيات األقوال وعاجلها 1980االجتماعي واالقتصادي الذي عاشته اجلزائر سنة 

 :توظيف التاريخ في مسرحية االقوال -2

فليس صعبا أو « إّن التاريخ يشكل مادة هامة بالنسبة للمسرحي، يستمد منه موضوعاته وشخصياته، 

مستحيال أن يكون التاريخ إهلاما وحتدية ومصدرا لعمل مسرحي ما، كما حيث مع التجربة الواقعية املعيشية ولعل 

كما كان أكثر طواعية بني يدي املؤلف بسبب أن . مارسة العمل األديب املسرحياملاضي يكون مناسبا أكثر مل

فاستطاعت أن تنزع عنها، املالبسات والتفاصيل اليت ليست بيدي بال . أحداث املاضي قد تبلورت على مر األيام

  2.»من حيث الدالالت اليت يتصديها الكاتب للوصول إىل اهلدف الذي يرمي إليه من عمله الفين

وإن عالقة املسرح بالتاريخ هي من القضايا الشائكة، ذلك أن املسرح إبداع يراهن على اخليال لتحقيق اجلمال  - 

  .والتأثري، يف حني أن التاريخ يراهن على احلقيقة لتحقيق املوضوعية واإلقناع

                                                           
  .233صعّلولة، حوار مع حممد جليد، من مسرحيات علولة، م س،   1
، 2008منشورات حمافظة املهرجان الوطين للمسرح املعرتف، وزارة الثقافة اجلزائر، ) اجلزائر منوذجا(الثورة اجلزائرية يف املسرح العريب : بعلي حفناوي  2

  .65ص
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يف إنكار حق األديب  يتمثل املوقف األول« موقفني للنقاد من هذه القضية ) حممد مندور(ويف هذا الباب يذكر - 

يف تفسري وقائع التاريخ وخباصة الكربى منها وهو يشهون موقفه من التاريخ الفعلي األكيد مبوقفه من احلياة 

ديب احلق يف أن يتخري ما حيلو له من وقائع التاريخ، على لألاملعاصرة، ألن التاريخ ما هو إال احلياة املاضية، وإمنا 

" حممد مندور"أما املوقف الثاين الذي يورده : ىل قلب حقائق التاريخ والعبث مبنطقهأن ال يؤدي هذا االختيار إ

فيما يراه نقاد آخرون خبصوص هذه القضية، فهو يتمثل يف تسليمهم باحلرة املطلقة لألديب إزاء أحداث التاريخ 

  1.»يتصرف فيها كيفما يشاء

صية الوقائع التارخيية وخاصة الوقائع الكربى اليت تكون جند أن املوقف األول يف أن األديب ال ميكنه أن ميس خصو 

ذات أمهية بالغة، كما أ له احلق يف اختيار وقائع يراها مناسبة له، لكن على شريطة أن يكون هذا االختيار خلط 

هذه احلقائق يراها مناسبة له، لكن على شريطة أن يكون هذا االختيار خلط هذه احلقائق وعليه أن يتخذ من 

وكذلك جند يف هذا املوقف أن األديب حيق له أن يفسر ، ايا النفوس ما توحي إليه الوقائععث األحداث وخفبوا

  .التاريخ على النحو الذي يهديه إليه إحساس

فيما جند املوقف األخر ال يفيد األديب بل يعط له احلرية الكاملة يف كيفية التعامل أو تفسري الوقائع 

فهو بذلك يقصد التشكيك يف ما نعتربه يقينا من أحداث التاريخ، لذلك أباح له حق  التارخيية لتلك األحداث،

  .التصرف يف أحداث التاريخ وفقا ملا يرمي مله من أهداف وغايات

إذا كان النقاد قد أباحوا للمسرحي التعامل مع التاريخ مساحة من احلرية قد تضيق عند بعضهم، وقد 

ة التارخيية تقرتب من التاريخ وتبتعد عنه يف أن واحد، فهي تقرتب منه يف إذ أن املسرحي« تتسع عند آخرين 

األحداث واملواقف اهلامة والشخصيات الرئيسية، وتبتعد عنه يف بعض األحداث والواقف والشخصيات الثانوية، 

من خالل ومن خالل ذلك يستطيع الكاتب املسرحي أن خيلق تفسريا جديدا للتاريخ، أو أن خيلق بناء التاريخ 

وجهة النظر الفنية، فاملسرحية التارخيية ليست مقصودة ألحداثها أو لسرد شخصياا املعروفة ولكن لبيان رموزها 

  2.»والقصد من كتابتها

من خالل هذا يتبني لنا أن املسرحية التارخيية تقرتب من املواقف والشخصيات اهلامة، وتبتعد يف نفس 

ري مهمة، فهي بالنسبة للمسرحي وسيلة خللق حقيقة فنية جديدة فمن هنا الوقت عن املواقف والشخصيات الغ

                                                           
  .6، ص2003املسرح، ضة مصر للطباعة ولنشر والتوزيع، القاهرة، سنة : حممد مندور  1
  .109-107، صنفسهاملرجع   2
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تأثر حرية الكاتب املسرحي والفنان بشكل عام، على أن يعيد صياغة احلقيقة التارخيية ما جيعلها حتقق الصدق 

  .الفين لكونه املمول األكرب يف جناح األداء أو هذا اإلبداع

عادة " كليوباترا"حوادث وشخصيات املسرحي العاملية املشهورة مثل ولقد الحظ نقاد املسرح أن كثريا من 

ألن وقائع احلدث املادية « من قبل، ومع ذلك يقبلون على مشاهدا ) املتفرجني(ما تكون معروفة لدى اجلماهري 

ذلك  ال مهم يف املقام األول بقدر ما يهمهم متابعة احلدث يف صورته الفنية  من حيث هو خلق فين جديد ل

احلدث من أحداث احلياة وعرض لدالالت جديدة فيه أو كشف للدالالت كانت له ولكنها تظل خافية حىت 

  1.»جيلوها فن الكاتب املبدع

فمن خالل ذلك يوضح املتلقي يف جو جيعله يعمل على استخراج أو استنتاج الفروق القائمة يف هذا 

  .ع أكثر قوةالعمل، وخيلص إىل نتائج متكنه من الوصول إىل واق

  :توظيف السياسة في مسرحية األقوال -3

تندرج حتت إطار املسرح السياسي قضايا كثرية ال نستطيع فصلها عن بعضها البعض كقضية احلرية 

  .وااللتزام والتبعية واالشرتاكية وغريها من القضايا فيما خيص السياسة

" عبد القادر عّلولة"يته فقد بدأ اهتمام فعبد القادر عّلولة أبدى االهتمام باجلمهور والتأكيد على توع

بالسياسة واضحا بدءا من املشاهد األوىل يف مسرحية القّوال حيث قام بوصف بعض السلوكات كاألعمال 

  .الطفيلية واالنتهازية اليت ظهرت بقول السي قدور يف البالد

عدت تشكل غري على ....ري سبةبغ... بديت تربط يف العالقات بالشوية وليت تعرف السي فالن والسي فلتان« 

  ...فال بناء وفالن أشرى.... الطموعات اخلريات والسهرات.......اخلارج 

يقولوا سرق مال ...أصحابك نو واحد مر كذ شحال من مرّة ي....وليت ختالط األوساط السياسية وأصحاب املال

  2.»هلف....كثر... تنوظ أنت جتري عليه وتقول فضح...الدولة

قد تكلم وبشكل كبري عن قضية االقتصاد الوطين أو حتطيم االقتصاد  "عبد القادر عّلولة" وكذلك جند أن

  .اإلنتاجائل سالوطين عن طريق تشجيع استرياد السلع األجنبية واالحتكار البشع لو 

  ):السي قدور(يقول 

                                                           

   129.1-128فنون األدب املسرحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت لبنان، ص: القط، عبد القادر 
  .30قّوال، صمسرحية األ  2
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يت له السوق وعاونته دبرت له املواشني من الطاليان حل... دبرت على خوك ودبرت له احملل الدراهم والشريك« 

مشيت للطاليان قلت باش أتداوي ....عدت تستعمل الشركة وجعلتها يزور تدرق بيها.....األويل ......يف 

  1.»عنيك فاقو بيك العمال قالوا مشي يسقم حواله وعرفو الدفيز على ظهر الشركة

  :ويقول أيضا

عمرت الدار بالسلعة ...ا قعدت شهور يف املرسىشهر من بعد وصلونا اآلالت اللي راها ختمر يف املخازن بعدم« 

اخلضر والفواكه واملواد الغذائية توصل للدار بالسل ...مالبس ودهوبات بال حساب...مدبرا عليها من كل بالد

  2»والكوارب

 قد رّوج للمنهج االشرتاكي، فالتسيري االشرتاكي يعد من األسباب اليت تساهم) عبد القادر عّلونة (كما جند أن - 

  .يف عملية البناء، اليت تؤدي بدورها إىل اإلزدهار والتقدم واخلروج من قوقعة التسيري الذايت

  ":السي قدور"يقول 

عدت تكذب عليهم ...مذا بيك العّمال يعرتوا يف املشاكل ...ضربةأّما فيما خيص التسيري االشرتاكي مث ال« 

رقلهم وتقول هلم إذا ما عجبكش احلال حبسوا اخلدمة تع...تبين هلم فّخات...تفرق بينام عمدا ...وتنوفقهم

   3.»..ديرو اإلضراب...

فمن خالل هذا يتوضح لنا أيضا أنه هناك طبقتني يف اتمع األويل هي الطبقة الربجوازية اليت ميثلها 

  .قة حمتكرة لثروات البالدب، وهي ط"السي ناصر"

ى لكسب قوة يومها دون االهتمام باخلفايا اليت جتري أّما الطبقة الثانية فهي الطبقة الكادحة اليت تسع

وراء الكواليس، فهذه الطبقة مل تنل أية ثروة، ال من قريب وال من بعيد سوى األجر الذي يقدم هلا مقابل 

الذي راح ضحية الثقة العمياء الذي وصفها يف " السي قدور"وأيضا " العمال"فهذه الطبقة واليت ميثلها . األعمال

  .هي اليت حتصل اهلموم واملشاكل على عاتقها" اصرالسي ن"

  

                                                           
  .30قوال،  صمسرحية األ  1
  .30املصدر نفسه، ص  2
  .31املصدر نفسه، ص  3
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إذا ...اللي ينطق بيها كلي خيلي عليك..كلمة االشرتاكية عادت ختوفك وتقفزك« : يقول السي قدور

إذا صدر قرار يف صاحل لبالد تكمش وجهك وتقول عالش يديروا  ...حّبوا العمال خيرجوا للتطوع يغيضك احلال

   1»...كما البلدان الشيوعية

تكمش وجهك وتبدا ..كل ما هو يف صاحل البالد ويف طريق االشرتاكية ما يعجبكش «ويف قول آخر

   2»... تسب وتشتم، وأن شحال أمنتك وشحال سبيت معاك بغري ما حنوس على املعىن العميق وإىل حناول نعرف

حياته سوى الندم، كما يتبني لنا يف هذا املشهد أنه كل من يصاحب االنسان االنتهازي لن حيقق يف   

واألخطاء، والدفاع عن األشخاص اخلطأ، وذلك نتيجة احلب والصداقة اليت جتعل االنسان ال يرى سوى اجلانب 

  ):السي ناصر) (السي قّدور(االجيايب يف شخص ما يقول 

 اليوم بعد ما فهمت وإذا خنرج من الشركة على خاطر ما لاألسباب هدوا كلهم مها اللي جعلوين نستقي« 

غلط وداقت على إنسان ...عنديش الوجه اللي يقدر يقابل العمال اللي وقفت ضدهم يف املاضي من أجلك 

راين عارف ونتكلم مع العمال يقولويل أنت ساهل يا عمي ...عوض ما ندافع على مبادئ وكلت اليوم احلمد هللا

دخلت للشركة سواق راك مازلت ...أنت كنت مغرور وحىت شي ما تغّري وال حتسن يف حياتك كيفك كيفنا...قدور

  3.» ...سواق

واالحتكار البشع لوسائل اإلنتاج جند عبد نتهازي ويف شطر آخر بعد احلديث عن االشرتاكية وإتباع اإلنسان اال- 

  .القادر عّلولة يعاجل قضية أخرى وهي قضية مهمة ومسألة ال زالت قائمة حىت اليوم

هلذه األخرية وقد مثل ) لعبد القادر عّلولة(يا من خالل الرفض القاطع وهي مسألة البريوقراطية واليت تظهر جل- 

للمعىن احلقيقي للكلمة بريوقراطية حيث اكتشف بعد زمن طويل مرادفها وخرج ) السي قدور(هذا الرفض يف وعي 

  .إلمهالمن معناها الضيق، فقد التزم عّلولة يف هذا املشهد يف كشف معاناة املواطن وتعرضه للبريوقراطية وا

الّدالة الطلوع اهلبوط ...طغكنت ظان بلي البريوقراطية هي الكوا...مثال معنة البريوقراطية)... السي قدور(يقول - 

  .هذا املعىن الضيق...واالنتظار

حنكي كيف أرميت العالقة ... إذا يسقسوين اليوم على البريوقراطي نتكلم هلم على السي ناصر صديقي القدمي- 

  .يف وليت الهف تضغت وتعفس باش توضع مصاحلك ومتتهاك...ووليت جبار

                                                           
  .31، صالسابقاملصدر   1
  .31، ص قوالمسرحية األ  2
  .32-31، ص املصدر نفسه  3
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كما جاء احلديث يف هذا املشهد عن اشتغال مناصب الدولة لألمور واملصاحل الفردية اليت ال تعود لألفراد بنتائج - 

  .كما كشف التهميش واملشاكل اليت يتعرض هلا العامل البسيط. اجيابية

لدولة ملصاحلك ومصلح الرجعية ضد البالد فصد االشرتاكية كيف كيف تستعمل إطار ا...« ) السي قدور(يقول 

ىت تعشي الشركة حمتاجة يف اآلالت من جيهة ومن جهة أخرى اآلالت حكيف ...ختمج اجلو واتدور العقول

   1.»..اجلديدة ومصدية يف املخازن ترمتي

رقل يف طريق ععب وتكيف البريوقراطية تستعمل هياكل الدولة باش حتارب مكاسب الش« : ويقول أيضا

نقول باللي البريوقراطي ما هوش ...كيف يدمج البريوقراطي وكيف حىت ما تبقى له حىت روح وطنية...االشرتاكية 

   2.»...هذاك املوظف البسيط وال البواب

كشف ) السي ناصر(و السواق و ) السي قدور(والذي كان يدور بني " املشهد األول"ويف هذا املشهد أو  - 

عن معاناة العامل البسيط وتعرضه لإلهانة يف أية وقت، وعن التهميش الذي حيصل للفقراء، وعد استفادهم عّلولة 

  .من خريات البالد

عمار اللي خرج من الشركة بعدما ختاصم ...والبواب؟  رراك عاقل على عّما« ": السي قدور"يقول 

... معلوم حدة بسيط ...احنس مراكش عاقلاملزية أحين و ... امنني شرت عليه بالصفعة وأنا واقف...معاك؟

  .الصفعة ديك يا السي ناصر

  3»...هم الصفعة اليت خنس منها عّمار هي اللي فيقت قدور....يف خمي وهي اللي دفعتين نراجع.............

  : المجتمع في مسرحية األقوال -4

عبد القادر (وطنية، فقد عاجل مهما تنوعت القضايا وتفرعت، فقد ظلت تدور حول حمور الوطن وال: حب الوطن

هذه القضية يف العديد من مسرحياته فال جند تقريبا مسرحية من مسرحياته ختلو منها، خصوصا وأن معظم  ) عّلولة

يرصد كل العوائق اليت تسلب حرية ) عبد القادر عّلولة(كتاباته كتبت يف فكرة االستعمال أو بعده، فقد ظل 

  .ة السياسة ذات الطابع الدكتاتوري واالستبدادي االنتهازياإلنسان يف وطنه، معريا األنظم

مكمال معظم " السي ناصر"جد احلديث عن الوطن وعن العالقات االجتماعية قد بدأ مع السي قدور و نف- 

  .الشخصيات واملشاهد يف املسرحية

                                                           
  .32قوال ، صمسرحية األ  1
  .32املصدر نفسه، ص  2
  .33، صاملصدر نفسه  3
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ر حيب وطنه وماذا حبيتك تعرف باللي قدو « : يصرح بعد استقالته للسي ناصر يف قوله" السي قدور"هو  هاف- 

حبيتك تعرف كذلك باللي قدور إذا استقال من الشركة هدي ... بيه على التقدم ومدابيه على العدالة االجتماعية

   1.»....ما خيالش على واجبه وعلى الكفاح يف حفظ مكاسب الشعب

ه من العمل لكن عن طرد) مسعود(الذي يكلم ابنه ) غشام(ويف املشهد الثاين من هذه املسرحية جند شخصية 

ليس لسبب خصام أو ما شابه ذلك وإمنا نتيجة املرض الذي أصابه يف الرئتني، فلذلك ال يستطيع إكمال العمل 

  .يف املعمل

قد اهتم أو صب جل اهتمامه على العامل ووصف املظاهر اليت " ةلعبد القادر علو "ففي هذا املشهد جند أن  - 

  .ة والظلمييشة، واألميعاين منها العمال كالفقر، وسوء املع

بك ما معوج ما مزوق وأنت القاري الفاهم عدل كالمي نقوله حم... أبوك أمي اهللا غالب« ): غشام(إذ يقول 

   2.»...وركب

ة وعامي عليها بالرية خمرو ...يل أوقات التعب احلما، اجلوع الربد اهلم الغم الكحس الظلم اللي عشتها اأظهرو «

من الضر وتنفس من الكحة ولكن ما فيه  قّ قدواء يا بنيت؟ قالت فيه الدواء باش حتّ  وهذا املرض ما فيه...املرض

». ...شفاء
3
  

هي شخصية " غشام"ة فحاملعاناة اليت يتعرض هلا أصحاب الطبقة الكاد" غشام"ففي هذا املشهد يروي لنا - 

  .قيق حياة أفضلتربز لنا معاناة العامل اجلزائري، وهذه الطبقة اليت تضحي حبياا يف سبيل حت

  ):غشام(

نعم ...نعم واليوم يف عمرك تسعة ومخسني ... ختدم يف الشركة  كانوا يف عمرك متنية وربعني عام يوم بديت...« 

كيفاش ...حبيث املرض فيك قدمي....عالش؟....أال ...ار دخلت يف الشركة هذي ما فوتولكش الراديو؟....

املنجم  يف  وهنا يتسمى زاد أقوى عليك...هناختدم  لغربة قبل ما تدخل املرض جاك من ا....نعم قدمي ...قدمي؟

عام يف الزّاج مثن سنني يف املنجم املينة ....نعم....ويف الكاريار؟...خدمت ربع سنني يف املقلع

                                                           
  .33قوال، صمسرحية األ  1
  .35، املصدر نفسه 2
  .36- 35، صنفسهاملصدر  3
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مند ونرد ...واش ختدم فيه...حتت األرض... ريان؟غداخل يف الل خدمت فيه على وجه األرض و....املنجم....

  1.»...هدوك اللي يضرفوا وينقشوا املرى بالرش متع الرملعلى 

  :ويقول أيضا

الغبار الرقيق دخلك للرئّة تكيد وتعرم ... نعم من غبار الفحم احلجرة والرمل...قليت املرض جاين من الغبار؟ « 

  2.»...وعداها

القة العامل باملادة أو احلاجة، عن عالقة العامل باآللة أي ع" ويف املشهد املوايل يصف لنا عبد القادر عّلولة- 

  .اإلنتاجوكذلك وفاء العمال لوسائل 

وقفت عند اآللة اللي كنت خندم بيها حابسة ... جديد على الورشة باش نودعها نم ايتف« : يقول غشام- 

 ىكرك علنشنعلك على التعب واملشقة و نحطيت يدي على احملرك وقلت هلا ..يمتوكية كلي حزينة حىت ه

ما ... بوزيان اللي كان جماورين يف اخلدمة وقال عن قريب ترتاح إن شاء اهللا وتوليها بنت الكلبيللز ... اللقمة

  3.»...إال ما انطولش يا وليدي...ما طولش..طولش علينا يا سي غشامت

 فيه فهو نابع من إميام اخلالص حنو ينوكذلك يبني لنا هذا املشهد حب العمال لعملهم واإلخالص والتفا

 متفائلةشهد دفع الشباب إىل رؤية املستقبل برؤية أرد من خالل هذا امل" فعبد القادر عّلولة"بل أفضل، مستق

عّلولة من خالل "بالرغم من الظروف وقساوا، وحيثهم على محل راية البناء ال التصميم يف البالد، وكذلك يسعى 

  .  ور وذلك من أجل التغيري والتوجه حنو األفضلهذا املشهد على حثهم على محل املسؤولية، والتمسك بزمام األم

أرفدت عينيها وبقيت نشوف يف العمال ختدم اللي معري على زنوده يدمر بكل قوة واللي «":غشام"يقول

اللي البس على وجه قناع وهابط هاجم على احلديد الدايب  ...لسق يف املشية ماشي جي كللي يتسابق معها

صور اخلدامة ...مليت صدري بالصوت دوك...مع نفسي الصحة هي العمدة كالثور اللي حيرث، خنزر ونقول

  .4»... والورشة

حيث العمال ويأمرهم على الوقوف يف صف واحد واإلحتاد يف العمل، ألنه " غشام"ويف موقف أخر جند السي- 

ة الثمانيات والدعوة نشاط العمل النقايب يف فرت  إىليراه هو السبيل الوحيد يف التغيري حنو األفضل، وكذلك يشري 

                                                           
  .36ص ،قوالمسرحية األ 1
  .37- 36املصدر نفسه، ص 2
  .38املصدر نفسه، ص 3
  .38املصدر نفسه، ص 4
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لعامة الشعب، وذلك من أجل حتقيق مصلحة اجتماعية وحتقيق العدالة االجتماعية، فحوار السيد غشام مع 

انتهلوا يف ...غار ما زال قدامكمصأنتم ما زلتوا ...أنا كربت وفاتين الوقت واحلمد هللا«":غشام"يقول" عماد"العامل

  .1»...مة يا عمار غدوة إنشاء اهللا نزيد و نقصر واعندي يف الدارارجع للخد...ا صفوفكمو بعضكم البعض وزير 

اجلماعة وعلى ...زاد قال...اجلماعة متاع النقابة قاصدينك غدوة للدار حىت أنا جاي معاهم نقصر شوية«:ويقول

  .2»باش يلمولك شوية مال باش يعاونوك ةدوروا يف الورشيرأسهم أبو بوعالم 

ى حب العمال لبعضهم البعض، فالعمل اجلماعي كان ميثل مصدر إجيايب يف من خالل هذا يتجلى لنا مد - 

اتمع يف فرتات زمنية ليست بعيدة عن الوقت احلايل، وهذا املشهد هو تصوير لواقع اجتماعي كان يسوده الفقر 

 يتوفر واحلرمان،ولكن كان هناك ما يسمى بالعائلة االجتماعية، اليت سعت لتغلب على معظم الظروف وذلك ال

  .إال يف رجال تغادر على وطنها

كما حتدث يف هذا املشهد عن الروابط اليت تربط العمال ضد االستغالل أقوي من روابط الدم، فالعمال كان - 

  .يسود بينهم التضامن

وة يف األخري جند أن الشيء املؤكد هو أن عبد القادر علولة، كان يلتزم بالدفاع عن العامل ويراه بأنه مصدر الق- 

الفاعلة يف حتريك دواليب االقتصاد الوطين، وذلك عن طريق التفاين يف العمل واحلرص على املزيد من النجاحات 

يف حتقيق األفضل، فمواقف علولة نابعة من أصله اجلزائري يف جله للعمل والوفاء ورفض االستغالل والتدمري، وهي 

التطور والنمو االقتصادي واالجتماعي مع احملافظة على ة حتقيق غيكل عامل جزائري التحلي ا بلمواقف ميكن 

  .مكاسبه

إن األسرة هي اخللية األوىل لإلنسان، وهي من األجهزة اليت تساهم يف تنشئة الفرد، وهي أصغر الوحدات : األسرة

  .االجتماعية

يف اتمع، فنجد يف هو األخر ينظره لألسرة ودورها " علولة"هي من العناصر اليت تقوم ببناء اتمع، فهاهو- 

يف " فعولة"، خوفا من أي يفاجئه املوت، عن أمه وأخواته"مسعود"يقوم بتوصية ابنة" غشام"املشهد الثاين السيد

هذا املوقف أراد أن يبني دور الروابط األسرية وضرورة احلفاظ عليها من اإلجياز ألا هي الركيزة األساسية يف 

  .اتمع

                                                           
  .38، صقوالمسرحية األ 1
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م فكرة الزواج، ولعل أهم عالقة تساهم يف تدعيم روابط االستقرار يف األسرة هي دعيوكذلك جنده يتكلم و - 

الزواج، إذ يعترب أساس تكوين األسس، وهي العالقة اليت أساسها يبين كافة العالقات األسرية، فهو ليس جمرد 

يا أيها الناس اتقوا «مبسم اهللا الرمحان الرحي:جتماعيا وشرعيا، فصدق قوله الكرميإعالقة فقط بل رابطة مطلوبة 

ربكم الذب خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون 

   1»به واألرحام أن اهللا كان عليكم رقيبا

عولت اندس عليها إميان وخنربها ...بدرة أمك مخمت فيها بزاف املخلوقة«:يقول" غشام"يف املشهد هذا جند- 

زينب أختك براجلها ...ايف عليها تنفجع املسكينةخحنينة وكرمية و ....ري بالطرف على حال خياف عليها غ

  .2»...بدارها وبوالدها ماشية طريق مع راجلها اهللا حيفظكم ويعاوم يف ما يتمنوه

اآلن راك «:افبهذا تكلم عن املودة والطبيعة املوجودة يف قلب زوجته واالحرتام الذي يكنها هلا وقوله أيض

أتكلم ...أتكلم له على احلياة متاعك كيف جوزا وخليه يدي منك نصائح...راجل لزمك تتحمل مبك وخوتك؟

خباطره وباللي مهما كانت البنت انتم راضيني أري يكون .....وأمه بدرة تسعدوه  تله على الزواج قول له اللي أن

  .3»عليهم أنت وبدرةأتكلم على احملاين اللي تقلبتو ...سعيد هو وزوجته

قد تطرق يف هذه املسرحية إىل أهم املوضوعات الرئيسية، وإال وهو ضرورة الرتابط األسري  " علولة"ذا يكون- 

كما حتدث وأشاروا إىل ضرورة التعامل داخل األسرة وخصوصا يف حالة غياب أو موت احد يف األسرة 

  ).األب واألم(الرئيسيان

مظاهر ) عبد القادر علولة(د جسد فيهاقعام هو قلة املداخيل، وهذه املسرحية إن الفقر مبفهومه ال: الفقر

الفر من بدايتها إىل ايتها، ولعل ذلك يعود إىل األوضاع اليت سايره اتمع اجلزائري خاصة يف الفرتات اليت 

دم خياصة البرتول يف ما واكبت االستعمار الفرنسي، وكذلك سوء توزيع الثورة، وعدم استغالل املوارد الطبيعية وخ

الفرد، ويوفر له حاجاته األولية، فاتمع اجلزائري بشكل خاص يعاين من الفقر كما قلنا خاصة فيما مضى من 

  .الزمن

تناولت وبكثرة هذا املفهوم بنوع من األساس االجتماعي الصادق، فهو يصور لنا حياة املواطن ) القوال(فمسرحية- 

كان قوت يومهم قائم على الزراعة أو على رعي األغنام واالسرتزاق منهم، وكذلك يني  اجلزائري، فمعظم اجلزائري

                                                           
  .1سورة النساء، االية 1
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 من أجل العمل يف األعمال السابقة أو املسببة لألمراض فهمهم الوحيد كان هو تلبية احلاجيات األولية 

مي يف األشغال بديت خندم ونعاون يف ع«:يتبىن هذا املوقف يف قوله" غشام"ستمرارية يف هذه احلياة فنجداال

عدنا ...قالوا البعض فرضهم ملصايب والبعض باعهم باش يعيشنا.......عمي كرب ورزقه قالل...الفالحية والرقة

  .1».... عايشينا باللي جاب اهللا 

  .2»ما ماراه الفقر غالبا«:ويف قوله أيضا

  :التراث في مسرحية األقوال  -5

  .ف الرتاث بطريقة جد رائعةبعرض فكرة توظي" عبد القادر علولة"لقد قام - 

فهو مل يوصف الرتاث توظيفا سطحيا، هشا، بل استخدم هذا الغرض ألهداف أخرى كاهلدف 

السياسي، فهو أراد بذلك أن يوصل ويوعي اجلمهور اجلزائري بواقعها وحثها على تغيريه، فقد غدت وأصبحت 

  .هذه املادة يف يد أداة ليكشف ا عن واقع يف فرتات متباينة

العديد من األحداث التارخيية اليت تبني لنا واقع املنعكس يف فرتات االستعمار ) القوال(فنجد يف هذه املسرحية- 

لسياسة التسديد اليت يتعرض هلا ل االفرنسي واألوضاع املزرية اليت عاىن منها الشعب اجلزائري وخاصة العمال نظر 

  :العمال

مرين الذين أتوا إىل اجلزائر يف فرتة االستعمار وقد كان املعمرين يف يف احلديث عن املع" عبد القادر علولة"قال- 

  ).فرتة االستعمار(اجلزائر هم الفئة الطاغية على معظم مناصب العمل يف اجلزائر يف هذه الفرتة

" غشام"وقد أشار احلديث عن طبيعة املعمرين فمنهم الصاحل ومنهم دون ذلك ، ففي املشهد الثاين يعرض - 

عمال األسبان املتواجدين يف اجلزائر يف تلك الفرتة وكيف قاموا مبساعدته يف اشد األزمات اليت تعرض قصصه مع 

  .هلا خاصة فيما خيص العمل، ففي كل مرة يديله معمل

يس راضيا على تواجد فرنسا باجلزائر إذ ل" السينيويل"اخلدام أوالعامل " يخويس"فنجده يف شخصية- 

من  ابزاف يبقى يعاير يف فرانكو يف الفاشية ويقول يل خاصتكم خترجوا فرانس كان منني يشرب«":غشام"يقول

  .3» أرضكم

  

                                                           
  .41مسرحية القوال، ص 1
  .41، صنفسهاملصدر  2
  .42، صاملصدر نفسه 3



الثانيالفصل  "عبد القادر علولة"المنهج التاريخي في مسرح                                  
 

87 

 

  .1»أنا نستىن تكمل احلرب ونروح خنطي اجلزائر«":خويس"ويقول

فيما أن املسرح اجلزائري قد نشأ يف ظل تطور احلركة الوطنية اجلزائرية من اجل التحرر، فتفاعل معها، ولذلك - 

حل حتقيق أهداف هذه أوصف هذا الرتاث من " عبد القادر علولة"املقاومة االحتالل الفرنسي، جنده يتسم بطابع 

املقاومة، فكما قلنا سابقا فقد كان توظيف الرتاث يف مسرحية القوال ذو هدف ولغرض سياسي، يتمثل أساس يف 

  .ا آنذاكامواجهة السياسية اليت قامت اإلدارة االستعمارية بانتاج

اجهة يف مسرحية القوال سلطت الضوء على ابرز فرتات اد من تاريخ اجلزائري وذلك من اجل ربطه وهذه املو - 

  .مباشية التخلي عنه، ودفعت إىل عدم التخلي عن قيمه إزاء  االستعمار الفرنسي

  :الرمزية في مسرحية األقوال -6

ت اليت كانت حتتاج فهم عميق من خالل مسرحية األقوال بتوظيف العديد من الرموز واإلشارا" علولة"قام 

املباشرة هلا بل كان يلمح هلا تلميحا، فمثال يف املشهد  باإلشارة يقمألنه مل وتفكيك من قبل املتلقي، وذلك 

" السي ناصر"وهو خياطب صديقه " قدور السواق" شخصية يف احد املقاطع على لسان" علولة"األول يقول 

قدور اليوم كأنه قطع حبور جبال ... ئق صاحي املدير سابقا فرحان اليومقدور السا... قدور السائق سعيد اليوم«

والتواضع اللي كان عايش فيهم  ةقدور أيوه من الناس منسجم اليوم مع روحه، وجد راحة البال البساط... ووديان

، ولكن بالرغم املعاناةيرمز إىل " قدور"يذكر حمنة  "عبد القادر علولة"من خالل هذا املقطع نفهم بأن  2.»زمان

من ذلك بقية ضمريه حي، ومعدنه أصيل فعلى الرغم مما عايشه إال أنه ظل حمافظا على بساطته وتواضعه، وهذه 

يف ". قدور السواق"باسم شخصية " األقوال"عموما صفات الشعب اجلزائري رمز هلا علولة من خالل مسرحية 

يف سبيل اآلخرين ونعطو املثال الصاحل ولكن أنت  اضحو و ن زيكنا نتمنوا زي، نتمنوا «" علولة"مقطع آخر يقول 

من خالل هذا املقطع يشري علولة  3.»وا الوطن حىت للدم وجيعلوا مصريه زي آخربلمن الناس ايل حابني حي

لالستغالل وخيانة الوطن من أجل املصلحة الشخصية وهو بقوله هنا نضحوا يف سبيل اآلخرين، قد كان يقصد 

  .ء الذين ضحوا من أجل الوطن من أجل أن يعيش الشعب اجلزائري يف حريةبقوله هذا الشهدا

لعبد القادر علولة، وهي مل تكن طويلة، لكن قد محلت يف طياا " األقوال"من خالل دراستنا ملسرحية 

ه يف من خالل املسرحية، وباملناسبة قد كان هذا أسلوب" علولة"العديد من الرموز واإلشارات اليت كان يتناوهلا 
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أغلب أعماله، كان يعمد إىل تقدمي رسائل هادفة، رسائل مشفرة، كان يرتك تفكيكها للمتلقي أو القارئ، فمثال 

ب طاوهو خي" قدور السواق"يف املشهد األول من املسرحية قدم لنا مثال يف قمة الروعة، كالم قاله " علولة "هنا 

أفضل مثال عن طبقة العمال " قدور السواق"ناته، كان ، فبالرغم من فقره ومعا"السي الناصر"صديقه املدير 

ال احلمد هللا اليوم صحيت لباس املرأة والدراري يف أحسن «": علولة"الطبقة الكادحة، اليت مثلت تلك الفرتة يقول 

 1.»قدور متع النيف والكرامة قدور يل حمتاجني ليه... املرأة والدراري يدخل عليهم قدور متع الصح... ما يرام

ذات معىن ومغزى   فراتكان علولة يف أغلب مشاهد املسرحية ويف املقاطع احلوارية بني الشخصيات يقدم دائما ش

صحيت لباس فهو هنا يقصد بأن اجلزائر خبري، فإنه " قدور السواق"كبري، ففي املقطع السابق مثال، عندما قال

العفة وعزة النفس اليت ال حدود هلا، وهذا يتضح لنا بالرغم من معاناا إال أن شعبها ال يزال ميثل رمز للكرامة و 

أنه كان يعاين من التبعية " السي الناصر"فقد الحظنا يف معظم حديثه إىل " قدور السواق"من خالل شخصية 

وأنه مل يكن مدرك ملا يدور حوله، وأن ثقته العمياء يف صديقه، كلفته أن يفقد وقاره بني عمال الشركة، ومثال 

... أنت يا عمي قدور ما نلوموش عليك«: حد العمال يف أحد مقاطع املشهد األول من املسرحيةذلك قول أ

ور الكالم اللي راك تتصرف بيه ما هوش ليك املوقف هذا ضد االشرتاكية مع غر أنت عامل كيفنا، ولكن م

ومن خالل هذا املقطع " علولة"كما ذكرنا سابقا فـ  2.»اللي عطاك الكالم اليوم يدور عليك باملطول... خليفتك

يؤكد لنا التبعية اليت كان تعاين منها طبقة العمال والطبقة الكادحة، ألرباب العمل، وكذا  طغيان الرأمسالية على 

حساب االشرتاكية وبالتايل ضياع حقوق الطبقة البسيطة من الشعب، وقد حاول علولة هنا أن يصف لنا احلالة 

، وقد صورها "األقوال"ة يف تلك الفرتة وقد تزامنت مع فرتة تأليف وكتابة مسرحية املعيشية واالجتماعية، هلذه الطبق

يف " اجلياليل"يف املشهد الثاين، وشخصية " شامغ"يف املشهد األول وشخصية  "السي قدور"من خالل شخصية

  .املشهد الثالث

 تفكيك كما ذكرنا سابقا، يف مشاهد هذه املسرحية بتوظيف العديد من الرموز اليت حتتاج إىل" علولة"قام 

الكثري من املواضيع خصوصا يف ما يتعلق بالرتاث اجلزائري، فهو كما عن فهذا األخري مل يقم بالتعبري املباشر 

شاهدنا ظل يدعوا يف املشاهد الثالث من املسرحية برسائل اجتماعية هادفة والتحذير من اخلضوع إىل السياسة 

الذي ختلى عن مبادئه من أجل املال " السي الناصر"ال تزال واضحة من خالل االستعمارية اليت كانت بقاياها 

  .واملناصب
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دعى ووجه أفراد اتمع إىل محل شعلة التغيري وحترير البالد من كل ما بإمكانه أن يقيد احلريات " علولة"فـ

  .سواء كانت فردية أو اجتماعية

" علولة"الفرنسي، فنجد معظم األعمال اليت قام ا تكلمنا سابقا أن كل فرد جزائري ظل يرفض االحتالل 

املوروث الشعيب، فمن خالله يواجه الشعب كل األخطار اليت من شأا أن دد هذا بلي حيعرب ويلزم ضرورة الت

  .األخري، فالرتاث هو املاضي وروح املستقبل لكل إنسان

احملافظة عليه خصوصا من قبل السياسة  قد وظف، وتكلم عن املوروث الشعيب وضرورة" عبد القادر علولة"

جذورها حىت بعد االستقالل من خالل التشويش الفكري للشعب من خالل  ةاالستعمارية اليت ظلت باسط

هنا يوظف لنا الرتاث على شكل " علولة"االنتهازية الرأمسالية وغريها، وقد عملت جبد على طمس اهلوية، فها هو 

  .معظمها يصب يف جمال واحد نمعاين كبرية وقيمة ولكشفرات أو رموز حتمل يف طياا 

بينا ماشيني نزوجوا البنت أعطاايل ... كاينة هذه السلسة اعطاايل نعيمة زوجتك«" قدور السواق"يقول 

هاك ردها هلا من فضلك، وقوهلا باللي رفضت ... نوريلها قالت يل وريهاهلا وإذا عجبتها نبيعها هلا بقل سومة

قول لنعيمة باللي ... ذهب اخلارج وداخلة للجزائر خيانة... داا عند الصايغ نعريها قالوهلا سلسلة القولةأ... املرأة

مل يف داخله العديد من مجيل هذا القول فهو حي 1.»هذا هو... بيناها تعيش يف احلالل والسالمةحبنتنا حاللية و 

دائما يرتك مساحة بني املمثل " علولة"أسلوب  املعاين والقيم اجلميلة، ميكن للمتلقي استنتاجها فهذا هو

  .واجلمهور، وبذلك حياول كسر اجلدار الرابع الفاصل بني اجلمهور واملمثل أو الشخصية

عند حديثه عن " قدور"نستخلص بأن " قدور السواق"على لسان  الذي ذكره من خالل املقطع السابق

أن الذهب ذا قيمة نقدية كبرية، بل كان يقصد القيمة الذهب مل يكن يقصد القيمة النقدية له ألننا نعرف ب

املعنوية له وبأن اإلنسان الذي يكون معدنه أصيل فلن تغريه األيام وال الزمن والظروف وحىت إن أخطأ الطريق يف 

وقت من األوقات فسوف يعود إىل أصله، ولن تغريه أو تأثر عليه العادات األوروبية ولن يتطبع ا، ولن يتخلى 

موقفه يف الرفض التام لكل ما هو ليس حملي، وأنه جيب على " علولة"أصله وأصالته، ومن خالل هذا يوضح  عن

اجلميع أن حيمل مسؤولية احلفاظ على األصالة وأن حيمل القيم اليت جتعله ال يفقد السيطرة على رغباته وأهوائه 

  .وخصوصا إذا ما تعلق األمر بالكرامة وحب الوطن
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 1.»بيناها تعيش يف احلالل والسالمة حبنتنا حاللية و « " قدور السواق"على لسان " ةعلول"ففي قول 

يوحي بأن كل ما يدخل للجزائر من اخلارج يعترب حرام أو شيء مكروه بالنسبة للشعب، فاحملافظة على الرتاث هو 

  .ما مينح أي أمة هويتها وكياا

من الرموز اليت توحي إىل الرتاث ألنه على دراية مبا  قد استعمل من خالل مسرحيته هذه العديد" علولة"فـ

اليت  اخلارجيةيكسبه هذا األخري من حضور حي يف وجدان األمة، ويعتربه احلصن املنيع الذي يواجه به املخاطر 

يف كل مرة على التجديد والتأكيد على " علولة"دد الكيان القومي خصوصا املخاطر االستعمارية لذلك عرض 

  .ة على املصلحة العامة، والنضال من أجل الكرامةاحملافظ

رموز كثرية تعرب عن احلالة النفسية واالجتماعية للمواطنني من أفراد الشعب " األقوال"كانت ملسرحية 

هذا مباشرة بل يف سياق  "علولة"البسيط الطبقة العاملة الكادحة، كانت الرشوة والفساد منتشرة بكثرة، مل يذكر 

يف أحد املقاطع " علولة"املدير يقول" السي الناصر"مع صديقة " قدور السواق"فهمه من حديث احلديث وذلك ن

ور منني دكذب يا ق... السي الناصر راهم يقولو باللي أنت يل دفعت الدراهم يف املعمل اللي كاسب خوك«

اللي شرات نعيمة السيارة ... خدم واتسلق ضخويا عطاه ريب طاح ونا... العرب حسادين... جيوين الدراهم

قدور "دائما على لسان شخصية " علولة"يقول  آخرويف مقطع   2.»خليهم يقولوا يا قدور... مرتك راهم يقولوا

وام؟ كيما العادة يقولوا باللي مقصودك الوحيد تزيد يف مصلحتك فواش راهم يقولو مشركني ال«" السواق

أعضاء من النقابة وناس من األوساط السياسية  شاريكذلك باللي   اويقولو ... الناس شحال حتسد... الشخصية

رمز آخر ورسالة مشفرة يقصد هنا " علولة"يف هذا املقطع كذلك يقدم لنا  3.»ويقولوا كذلك بلي تضرب ذا بذاك

يف هذا املقطع الفساد احلاصل يف اإلدارة اجلزائرية، وكيف أن املسؤولني يقدمون مصاحلهم اخلاصة على املصلحة 

  .وكيف كان انتشار الرشوة والفساد يف الوسطالعامة، 

قدم العديد من األشكال الرمزية مل يذكرها " علولة"بأن " األقوال"نرى يف هذا املشهد األول من مسرحية 

عمل القارئ املتلقي أو املتفرج، فقد حتدث عن الثورة لمباشرة بل حتدث عنها عن طريق شيفرات ترك تفكيكها 

إذا يسقسوين اليوم على البريوقراطية نتكلم هلم مع «"علولة'ية، عن الطبقة الكادحة يقول الزراعية، عن االشرتاك
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 طكيف وليت الهف نضغ... حنكي كيف ارميت العالقات ووليت جبار... صديقي القدمي" السي الناصر"

ضد س باش توضع مصاحلك ومتتها كيف تستعمل إطار الدولة ملصاحلك ومصاحل الرجعية ضد البالد و فوتع

يف هذا املقطع عن البريوقراطية، وأنه قدم لنا " علولة"يتحدث لنا .»اإلشرتاكية كيف ختمج اجلو واتدور العقول

صورة إنسان بسيط ميثل طبقة العمال البسطاء " قدور السواق"كصورة عن اإلنسان البريوقراطي و" السي الناصر"

لى عن الروح الوطنية والنزاهة ويضع مصاحله الشخصية والطبقة الكادحة ويدافع عنها، وكيف أن البريوقراطي يتخ

  .يف أولوياته على حساب الشعب

نفس معطيات املشهد األول تتكرر وذلك " مسعود"وابنه "  غشام"كما جند يف املشهد الثاين مع شخصية 

" شامغ"من خالل استعمال رمز خامت الذهب، كرمز يوحي مع أن الوطن هو شيء غايل وذا قيمة كبرية بقول 

صغري ترضع يف  ادزيادة على هذا الكالم خملي ليك قاسية كأا كنز الورث فيها صورتنا أنا وأمك وأنت ع«

وسطنا، فيها خامت جداتك، الكنز هذا ال باش حتافظ عليه ولكن باش تبقى حامل املعىن متاعه يف دماغك طول 

و يف كل مرة كان يتحدث على معدن الذهب هنا قدم لنا علولة العديد من الرموز والدالالت فه 1.»...عمرك

يعترب كرمز لإلنسان والشخص األصيل الذي يكون معدنه أصلي ال يتغري وال حيول مهما تغري به الزمن وقد 

يشري إىل أنه يقدس األسرة " علولة"استعمل اخلامت بالتحديد ألن اخلامت يعترب رباط كل زوجني متزوجني وهنا 

فيها خامت «مت يرمز إىل استمرار األسر يف اتمع والعالقات األسرية وذلك من خالل قوله واتمع، ويشري بأن اخلا

  .فهذا يشري بأن اخلامت يف األسرة يعرب عنها وعن استمراريتها ينتقل من األب إىل االبن 2.»جداتك

 يقدم أثر يف كل مرة يستخدم رموز تتعلق مبعدن الذهب، فهو استعمل هذا املعدن ومل" علولة"نرى بأن 

  .غريه، وذلك ألنه على دراية بأنه ال يتغري بتغري الزمن وكذلك قصديته من هذا التوظيف

وهي األشياء اليت يستخدمها اإلنسان بشكل دائم، فهو يهدف إىل القول ) اخلامت، السلسة(فقد قدم رموز 

مسألة فرتة معينة أو وقت حمدد، بأن احملافظة على اإلرث هو من الضروريات وهو أمر دائم االستمرارية، وليس 

وذلك من أجل التمسك باهلوية الوطنية والقومية العربية خاصة يف ظل اهلزات اليت تضعف األمة وكياا، فتكون 

  .بشكل ملفت هي مبثابة دافع لعودة الثقة يف النفس" علولة"هاته الرموز اليت استخدمها 
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 هوكذا شخصية صديق" قدور السواق"مها شخصية من خالل هذا املشهد شخصيتني و " علولة"صور لنا 

قدمه على أنه رمز للعامل البسيط " قدور السواق"املدير، ومن خالل تقدميهما لنا نفهم بأن " السي الناصر"

املكافح، الذي حيب وطنه ويدافع على مصاحله ومصاحل الشعب، يريد من ذلك حتقيق املساواة والعدالة 

قالة من الشركة والتخلي عن كل ما كان يصفه بالصداقة، وذلك مقابل احلفاظ على االجتماعية، وأنه فضل االست

  .مبادئه وكرامته وعزة النفس عنده كانت ال حدود هلا، برغم الفقر والبساطة اليت كان يعيش فيها

اء على أنه مثال ورمز لإلنسان الذي يتتبع أهوائه، ويركض ور " السي الناصر"كما أنه يف املقابل صور لنا 

إيه واش نقول لكم دار ما دار ما دار السي «" قدور السواق"مصاحله الشخصية على حساب وطنه وشعبه يقول 

يظهر مسني وطقيل شوية اآلن ولكن كيف كان على ديدانه كان ينقز كالغزال ويف املشي أسرع من ... الناصر

يف املعارك هو دائما ... يتهول عليهالشعب حبه ...تما يقول أح ما يقول جع... السالح هو مواله... العود

كيف  " رناصالسي ال"شخصية " علولة"من خالل هذا املقطع يقدم لنا  1.»األول ويف اخلري والصداقة هو األحسن

كان وكيف أصبح، غريته الظروف مع الزمن، بعدما كان رمزا للمواطن الصاحل احملب لشعبه ووطنه، الذي ضحى 

الرشوة وكل و اع األوروبيني جعله إنسان خمتلف رمز للفساد والنهب واالستغالل من أجله الكثري لكن تطبعه بطب

  .ماله عالقة بال أخالق

لعبد القادر علولة ثالث مشاهد اختلفت فيها الشخصيات واألحداث، ولكن " األقوال"تضمنت مسرحية 

اهد فهو كان يدافع عن العدالة واحدة موحدة وثابتة يف مجيع املش" علولة"اهلدف والرسالة اليت كان يهدف إليها 

واملساواة وحقوق العمال البسطاء والطبقة الكادحة تناول هذه القضايا ورمز هلا برموز ورسائل مشفرة يفهمها 

  .القارئ من خالل املتابعة والتلقي

د خوسي وأحبابه عاونوين وخفوا عليا املشقة اللي كنت فيها عند احلدا«" علولة"ففي املشهد الثاين يقول 

هنا يا مسعود يا ... عاونوين باش خنرج من االستغالل اللي كنت فيه احتدوا معيا و يتسمى خرجو ضد بن عمهم

 "علولة"هنا يقدم لنا   2.»وليدي تفهم باللي الروابط اليت تربطها العمال ضد االستغالل أقوى من روابط الدم

عب اجلزائري من اضطهاد واستغالل، فاجلزائري كان مثال صادق ورمز من رموز املعاناة اليت كان يعاين منها الش
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استمد " علولة"ميثل العامل البسيط من الطبقة الكادحة، املستغل املسلوب احلقوق يف وطنه، وهنا ميكن القول بأن 

  .شخوصه من الواقع االجتماعي الذي عاشه، واقع الطبقات الكادحة يف اتمع

يقول " زينوبة بنت العساس"عن الشخصية الرئيسية وهي " علولة"ل أما يف املشهد الثالث من املسرحية يقو 

واألطباء ما جربوهلا دواء قلبها خشني قيمة زوج قلوب  بزينونة بنت بوزيان العساس مريضة من القل«" علولة"

شياء القهوة وأقاطعني عليها  عليها  او تاألطباء ازدادت هكذا ميكن تعيش إذا حافظ اسريعة، قالو  هوالدقات متاع

ساعة على ساعة، ديروا  ءاو أخرى ومانعني عليها اجلري والرياضة قالوا لوالديها ما تعاكسوهاش وبدلوا عليها اهل

هنا حنس وكأن علولة يلمح من خالل مرض زينونة هذه البنت  1.»برايها وما ختلوهاش تتغشش وترد لقلبها

" علولة"حتتمل أزمات وحروب أخرى بعد، فقول  ال الصغرية، هو يقصد ما عانته اجلزائر وشعبها، وأن اجلزائر

عليها يعين بذلك بأن اجلزائر إذا وجدت أبناءها املخلصني هلا دائما فسوف تتخطى كل  اممكن تعيش إذا حافظتو 

دليل على أن اجلزائر  )2(»قاطعني عليها القهوة وأشياء أخرى ««: الصعاب واألزمات اليت تعرتضها ، وكذاك قوله

يف مسرحيته هذه نظر إىل عدة مشاكل " علولة"انت من أكرب قوة إستعمارية، وهنا نستنتج  بأن بشعبها قد ع

يف " علولة"وقضايا من وجهات نظر خمتلفة فمن هذا املعىن ينتقل بنا علولة ويف نفس املشهد إىل رمز آخر يقول 

فبهذا العدد أو  3.»فتاح بزافمعنق خطيبته ويقول هلا مليون ونصف مليون يف امل« : مقطع من مقاطع املسرحية

آخر فهو يقصد احلصيلة  اليت راح ضحيتها   به القيمة املالية بل يقصد شيء معنوي" علولة"الرقم ال يقصد 

شهداء الوطن مقابل احلصول على احلرية الشرعية، فاملفتاح هنا يقصد به، ويرمز إىل التحرر واخلروج من سيطرة 

  .لقضاء عليها بطريقة أو بأخرىسعى الشعب ل االعدو، اليت طامل

، فهو يستعمل دالالت إحيائية االستقاللوهذا املشهد له داللة رمزية لفرتة تارخيية من الزمن وتتمثل يف فرتة 

  .لريمز إىل أمور يف قمة األمهية

تطرق إىل قيم أخرى كانت يف اتمع اجلزائري وذلك " األقوال"ومن خالل مسرحية " علولة"كذلك رأينا 

يف خمتلف " علولة"قيمة وداللة كبرية لدى  ن لهن خالل املراحل اليت تناوهلا يف املسرحية،  فالتعليم أيضا كام

، وهي بنت ذات اإلثىن عشر "زينوبة بنت العساس"مشهد وفي يف هذه املسرحية" علولة" استطاعأعماله، فقد 
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مبساعدا وعدم تعرضها  صى واليدها،ب، وهو مرض خطري كما قال الطبيب وقد أو لعاما تعاين من مرض الق

  .وذلك من أجل أن  تكثر خضوعها يف العيش لفرتة أطول للضغط وخصوصا الضغط النفسي

، وبالرغم من مرضها اخلطري إال أا متثل قدوة يف الثانوية اليت تدرس ا سواء يف "فزينوبة بنت العساس"

اإلنسان يصل إىل  نن جيعالاذلالعزمية واإلصرار مها وحدمها الأن يبني لنا بأن " علولة"الذكاء، أراد  وأاألخالق 

يف هذه احلياة  االستمرارمبتغياته، وأن العزمية ميكنها أن حتدث الفرق، فعلى اإلنسان أن يكافح من أجل ضمان 

التغيري، موقفا  لألجيال وذلك حبثها على املثابرة حلمل مشعل  حيدد وهو بذلك أيضا ،اململوءة بالعراقيل والصعاب

، أراد أن يؤكد بأن أطفال "زينوبة"صغرية مثل  لبنتيف توظيفه هذا الرمز " فعلولة"والتغلب على مجيع الصعاب، 

ا  االهتماماليوم هم شباب املستقبل وبأن فئة الشباب هلا مكانة خاصة يف اتمع اجلزائري جيب على املسؤولني 

ميثلوا ا يف الثانوية،  "زينوبة بنت العساس"« ": علولة"ستقبل، يقول تعترب مستقبل البالد وأمل امل الا ببساطة

هم ملا زير عليها فمن ناحية السرية والذكاء، األساتذة املشجعني فيها، والتالميذ ساعة يغريوا منها وساعة تش

يع الظروف قد بني أنه ميكن لكل فرد وخصوصا طالب العلم أن يتغلبوا على مج" علولة"ذا يكون  1.»قلبها

  .التعليمي االجتماعيمهما كانت، وذلك من أجل حتقيق التطور فيما خيص اال 

نقصد حالة الفقر اليت كانت فيها شخصيات املسرحية يف املشاهد الثالث، ففي  االجتماعيوعندما نقول 

 على العدس طايب مجنياعند العشاء زينوبة ما قدرت تاكل شافت والد خاهلا ه«  :"علولة"املشهد الثالث يقول 

وال مرته حىت مها وقفت هلم املاكلة، رفدها  ودارها  " اجلاليل"بال  حلم سالت عينيها بالدمعة، حد ما تكلم  ال 

احلالة " علولة" من خالل هذا املقطع بني لنا » يف حجره ما بغى يكلمها  عارف بايل حست قرات احلالة

املسرحية، والتصوير الذي قام به، من خالل  شخصيات  اليت كانت فيها الشخصية من خالل االجتماعية

  .الطبقة الكادحة اليت متثل طبقة العمال البسطاء يف اتمع باسماملسرحية بلوحاا الثالث، عاجلتها 

ويف املشهد نفسه حتدث عبد القادر علولة عن موضوع آخر، يصب يف نفس جمال اهتماماته، وهو الصحة، فقد 

تلك  "زينوبة بنت العساس"الصحة، أو واقع الصحة والتعليم، من خالل حديثه عن مرض نسج بني التعليم و 

 واالهتمامالصغرية فقد كان ذلك يهدف التلميح إىل الوضع الصحي املرتدي يف اجلزائر، وعدم توفر العالج  تالبن

  .حياة اجلزائر واجلزائريني الفرنسي ترك ذكريات سوداء  يف فاالستعمار،  االستقاللالكايف، خصوصا  يف فرتة بعد 
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شوارا يزراقو تدير يدها  على صدرها تبقى تشهق وتقول دروك يزل عليا، عارفة بايل « " علولة"يقول 

مرضها ما فيه دواء اتكلمت شحال مع األطباء وفهمت وليدها ويغيضها احلال ملا يرايوا عليها  ويقولوهلا عالش ما 

كيف كانت " علولة"يوضح لنا  " زينوبة بنت العساس "قطع   ومن خالل  ويف هذا امل 1.»... تروحيش للخارج

اجلزائر تتعامل مع الظروف اليت كانت تواجهها، كما أنه يعرب لنا عن رفض أي مواطن جزائري خملص لوطنه لكل 

ذلك عبارة ما هو أجنيب عنه وعن بلده، وقد مثل هذا اإلخالص  يف زينوبة الفتاة الصغرية، ألن علولة كان يقصد ب

الرباءة  توجد داخل كل طفل، وبذلك يؤكد لنا رفض الشعب اجلزائري الذي يغار على وطنه يرفض كل ما له 

وما خلفه  على هذا الشعب، وأكثرها املخلفات املعنوية واحلالة  لالستعمارعالقة باخلارج، وذلك ملا حيمله من كره 

ا اليت ذكرناها هنا، وكانت بإحساس صادق ورسالة هادفة، علولة عاجل كل هذه القضاي"و واالجتماعيةالنفسية 

  .ألنه ببساطة، إقتبسها من الواقع اليومي للجزائر وشعبها، وكذا من إنسانيته اليت ال حدود هلا

يف هذا اجلانب فقد وظف العديد من القيم اإلنسانية، ميكن  "علولة"تعترب هذه املواقف اليت تطرق إليها 

اليت  االجتماعيةأراد من خالهلا معاجلة القضايا " عبد القادر علولة"يف حياته اليومية ولكن التحلي ا  دألي فر 

يف كشف املشاكل اليت يعاين  اإللزاميةمواقفه " علولة"حقق ا  اجتماعيةيتخبط فيها اإلنسان اجلزائري وهي رؤية 

وخال زينوبة "غشام "و" قدور السواق" منها اتمع اجلزائري وقد صوره لنا هنا يف املسرحية من خالل شخصية

متثل البريوقراطية هنا كان علولة يبني لنا اليت  هاد من طرف الطبقةضطوكيف كانوا يعانون من البريوقراطية واإل

مبنهج الواقعية  االجتماعية، إضافة إىل ذلك بعده الفكري يف حتليل احلقائق )طبقة العمال(الطبقة الكادحة،  ةمعانا

صلب جمتمعه وإدراكه القوي جزئيات وتفاصيل الواقع، كلها أمور أهلته ألن يعرب عنها ويدعوا إليها يف  النابعة من

" غشام"هذا املقطع الذي جاء على لسان  2.»واحد منكم أرفع الصوت مسعت كلمة الرجعية ....«نفس الوقت 

هنا ترمز إىل  واالشرتاكيةالبريوقراطية ،  حيبذوالدميوقراطية وال  االشرتاكيةكان يشجع " علولة"يوضح لنا كيف أن 

قلت هلا بللي  «: الطبقة الكادحة طبقة العمال البسطاء الذين ميثلون عامة الشعب ، ويف مقطع أخر، يقول غشام 

   3.»والعمال على الدميقراطية وعلى طرق النظام  االشرتاكيةكونتوا تتكلموا على 

                                                           
   .57: ، صقوالمسرحية األ 1
   55:، صنفسهاملصدر 2
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بع نيف مسرحية األقوال ماهي إال رؤية واضحة وصرحية، ت"علولة  عبد القادر"إن مجلة املوافقة اليت إختدها 

، فهي مواقف يؤمن االجتماعيةوالعدالة  االشرتاكية، وعن إميانه الراسخ مببادئ الثورة االجتماعيوتعرب عن واقعه 

خصية ا العامل البسيط يف حياته اليومية، وهي كذلك صفات ميكن ألي مواطن التحلي ا، وهذا التحديد لش

  .املواطن الصاحل احملب للخري والوطن 

اجلديد، الذي ظهر  االستغاللوهذا ألجل ) 1980(وهذا اخلطاب موجه إىل املتفرج املعاصر لكتابة النص 

بنجاحه يف حتقيق " غشام"الل من طرف اجلزائريني، ليكون احلل بيد فئة الشباب املتعلم حيث يتنبأ قبعد االست

الفئة العمالية البسيطة "عبد القادر علولة"، يضع االختياروسعيه لتأكيد هذا   رتاكيةاالشمكاسب الشعب يف ظل 

، فحملها بعض واالنتهازيةمعارض يتمثل يف الطبقة البورجوازية، والفئات املمارسة للوصولية  يف مواجهة عامل

اسد، فرغم بساطتها، وإنتمائها إىل املتطلعة إلحداث ثورة متردية يتم من خالهلا تغيري الواقع الف االشرتاكيةأفكاره 

طبقة شعبية حمدودة العلم واملعرفة بأمور السياسة، إال أا تشجع اجلانب اإلشرتاكي، وتعمل من أجل تثبيت 

  .ة بالثقافة الثورية وهي ثقافة متفائلة وأصلية صنمبادئه بكل محاس، أي أن هذه الفئة البطلة حمت

  . يقدم لنا أيضا قضية مهمة، واملتمثلة يف أزمة السكن يف اجلزائر "  علولة"يف مسرحية األقوال أيضا جند 

يف البداية ، يضمن " زينوبة"جند القوال عند تقدمي شخصية " األقوال"ففي املقطع الثالث من مسرحية 

نة من املرتدية اليت تعيشها هي وعائلتها باعتبارها جزءا أو عي االجتماعيةبعض اإلشارات اليت حتيل إىل احلالة 

  .القرية

خزرت جيهة اخلزانة شافت خوا راقدين واحد معنق خوه والصغرية فيهم رامية الغطاء راسها على ....«

احلصرية وكرعيها على املخدة، تبسمت وخزرت جيهة أبوها شافته كالعادة حال بالطوه فوق الغطاء راقد على 

  . تمع اجلزائريفهذه اإلشارة تعكس أزمة السكن اليت يعيشها ا  1.»ظهره 

إىل احملطة وهي جمال أوسع لتقدمي صورة مقربة أو لقطات كثرية عن منادج بشرية خمتلفة،وأيضا  االنتقالليتم 

لتصوير حالة قطاع النقل يف اجلزائر الذي يعاين هو األخر من عدة مشاكل كالنقص الفادح يف وسائله، يقول 

                                                           
   57:، صقوالمسرحية األ1
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هار عاد ماطلعش وغاشي قوي عند الشباك داير الدالة ، دخلت وصلوا للمحطة  الن« يف أحد املقاطع " علولة "

   1».األم يف الصف وخالت زينوبة واقفة حبدى مول احللوة واقفة وختزر يف الناس املاشي واللي جاي 

بعدها إىل القطار املتوجه إىل وهران، حيث يتم رسم التناقض والتعارض بني الفئتني الفقرية  االنتقالويتم 

نية ، بينما غللركاب، إذ تركب يف الدرجة األوىل الفئة ال االجتماعية بشكل واضح من حيث املستوى والبورجوازي

مشات مع السقيفة وقفت شوية يف الطبقة األوىل باش أتشوف كيف دايرة «الدرجة الثانية  الفقرية تركب الفئة

خيزروا فيها شوفتهم ما فيها حنانة  وكيف دايرين الناس اللى راكبني فيها، شافت ناس حمديني أخرين، شافت ناس

  2.»شينة، ماعجبوهاش الناس اللي يف الطبقة األوىل

هنا يقدم لنا رمز للطبقة اليت متتاز بالنظرة احلاقدة والتكرب، بينما يف مقابل ذلك يصور لنا "علولة "نرى 

ن وهي تضم أناس بسطاء من جتلس معهم وهذه الطبقة رمز للتواضع والتعاو "زينوبة"الطبقة الفقرية واليت كانت 

  ).فالحني وجنود فقراء (نفس املستوى املعيشي 

حال زينوبة كصورة حية ورمز للعامل " علولة "إىل بيت خاهلا يف وهران، يصور لنا " زينوبة"وبوصول 

د البسيط الذي طرد من عمله، وهنا يربز الصراع أكثر بني العمال وصاحب العمل الذي يعترب من املستغلني اجلد

زيد .....املعمل مواله جزائري كاسب ما كاسب يف اجلزائر ويف فرنسا«: الذين يقفون يف وجه النظام االشرتاكي

مند سنني وحنا خندموا فيه عشر سوايع وطناش ساعة، مستغلني وصابرين على اللقمة، ممنوع ....خايل زيد

لوين وساكنة  منهم اللي اعمات عينيه من املاء ا هة ما صايببونالتدخني يف املعمل وبيت املاء مسدودة، العمال مغ

أتشورنا ....زيد خايل.....القاطع واطرد منهم االلي انقطعوا صباعه ومنهم اللي طاح ومات ودي معاه سره 

يصور لنا خملفات الصراع " علولة" ىا نر نوه  3.»واتصلنا بالنقابة قلنا غري هي اللي تفيد ويف املعمل نكونوها 

ميثل أفضل صورة للطبقة ) اجلياليل" (زينوبة"العمال وعائالم اليت اشتد عليها الفقر، ولعل خال  وتأثرياته على

واملصلحة العامة، وتقف أمام  االشرتاكيةالعاملة، وصاحب املعمل ميثل رمز للذين يقفون ضد الطبقة العاملة وضد 

  .أي حماولة لتغيري األوضاع املرتدية

                                                           
   59:، ص لسابقااملصدر 1
   68:، صقوال، مسرحية األ2
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ثل رمز االستمرار واحلياة، استعملت للكشف عن واقع كبري من القطاعات يف مت" زينوبة"وبالتايل جند أن 

اجلزائر،كالسكن، النقل، العمل، الصحة ، وتعدد األماكن اليت تواجدة فيها زينوبة خالل املسرحية، وسيلة من 

مل البسيط جراء ا التعمق أكثر يف حياة اإلنسان العاذأجل الغوص أكثر يف اال الذي يراد شرحه ومعاجلته، وك

  .تدهوره وترديه

من خالل مسرحيته، بل نرى " علولة"وحده الذي عرب عن عدة قضايا عاجلها " زينوبة "ومل يكن يشهد 

ومها ميثالن صورة مقربة من صورة عامة هي املسرحية  " قدور السواق"و" غشام"هذا التعامل كذلك يف مشهدي 

صيات وعن سياستها املتبعة فيفصل بذلك كل مشهد على ككل حيث يتم يف كل مرة الكشف عن أفعال الشخ

  . حدة

أن يبين مسرحية على أساس فكري إيديولوجي يهدف إىل خلق الوعي لدى املتلقي من "علولة "فقد أراد 

  .   خالل تصويره للواقع وكشفه حلقائقه 
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  :     البناء الفني لمسرحية األقوال: المبحث الثالث

  :في مسرحية األقوال تاريخية المكان -1

هو العنصر األكثر وضوحا يف العرض املسرحي منه يف النص إذ أنه ال وجود لعرض «إن عنصر املكان 

مسرحي دون ديكور يوحي إىل املكان الذي جتري فيه األحداث، وتتميز املكان املسرحي إما يف النص املكتوب أو 

هو تلك :  عنصر املكان، وأول شيء يقرأ يف النص املسرحيالعرض يف أنه أول ما نتلقاه من عالمات تشري لنا إىل

إذن املكان يف املسرح يتوقف على املالحظات املسرحية اليت 1.»اليت يضعها املؤلف للداللة على عنصر املكان

يصوغها املؤلف وحتتوي على املعلومات ملختلف األماكن اليت تتطور فيها األحداث فمثال إدراك املكان يف 

يكون من خالل سرد األحداث فمثال يف املشهد الثاين من املسرحية نالحظ وصف للمكان " األقوال"مسرحية 

ة شوية أعطاها يل فكانت وحد البيت يف حوش املشع مطر « يقول: الذي كانت جتسده فيه الشخصيات األدوار

   2.»نسكن فيها

بيئة تارخيية قدمية، ويستطيع  من خالل هذا الوصف نالحظ أن البيئة اليت كان تعيش فيها الشخصية هي

حني وصلنا حينا « " غشام"املتلقي أن يتخيلها ويفهماها من خالل الوصف املقدم كذلك يف نفس السياق يقول 

  .»السكنة بيت واسعة ومطبخ البيت من جبهة واملطبخ من اجلهة األخرى حىت تقطع احلوش

كانت تدور فيها األحداث، قد الحظنا بأن   هلذا الوصف والشرح لألمكنة اليت" علولة"من خالل تقدمي 

توحي بذلك على " حش مثال"طبيعة املكان تارخيية، مكان قدمي نوعا ما يعود إىل فرتة تارخيية مضت، فكلمة 

فإنه مل يكن هناك ديكور يرى بالعني اردة ) حوار داخلي" (مونولوغ"األكيد، ومبا أن املسرحية كانت عبارة عن 

سرد لألحداث ووصف لألمكنة على لسان الشخصية، ميكن للمتلقي ختيلها من خالل ذلك بل كان عبارة عن 

ولكن مهما يكن الوصف الذي « الوصف، ويسمح له ذلك التخيل بكسر اجلدار الرابع بني املتلقي واملمثل 

القارئ  يضعه املؤلف للمكان الذي جيرى فيه األحداث فإن ذلك ال يكفي بادراك تفاعل الشخصيات، مما يضطر

  3.»إىل االستعانة مبا يوفره لنا جوارها من العالمات الدالة على املكان

فقد تكون العالمات املكانية صورة تمع معني حاملة يف طياا البىن السياسية واالقتصادية كذلك اتمع، 

ا إليها وهنا تصبح األمكنة وقد ال يفصح املؤلف عن طبيعة تلك البيئة أو املكان إال من خالل الديكور الذي حييلن
                                                           

  .90اولية، صحتليل اخلطاب املسرحي يف ظل النظرية التد: بلخري عمر 1
  .42مسرحية األقوال، ص 2
  .93حتليل اخلطاب املسرحي يف ظل النظرية التداولية، ص: بلخري عمر 3
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فقد كان هذا األخري يقدم " لعبد القادر علولة" "األقوال"متداخلة أثناء سرد األحداث وهذا ما حلظناه يف مسرحية 

إذن قصدتك اليوم « لنا وصف ألمكنة من خالل سرد األحداث مث بعدها مباشرة ينتقل إىل تقدمي وصف أخر

  1.»باش نستقيل من الشركة الوطنية

 "ققدور السوا"و "السي ناصر"ركة من خالل احلوار الذي دار بني شنا قد انتقل إىل مكان أخر وهو اله

حد يقرأ املسرحية أن يفهم بأن مكان هذا احلوار أو هذه األحداث هي الشركة، ومما أقي أو أي ليستطيع أي مت

أمكن مفتوحة . (ن حيث التحديدختلفت سواء مإأن األمكنة املذكورة، قد " األقوال"هو مالحظ يف مسرحية 

األحداث يف البيت، الشارع، الشركة، حمطة القطار وأماكن أخرى مث ذكرها ومل يتوقف ) علولة(فقد ذكر ) ومغلقة

دبرتله املواشني من الطاليان، حليت له السوق ... ةدبرت على خوك دبرت له احملل الدراهم الشرك« عندها كثريا 

  2.»طسة األوىل غوعاونته يف ال

مدير " السي الناصر"، يف حديثه املوجه إىل "قدور السواق"ومن خالل شخصية  "عّلولة"هنا نرى بأن 

ان كل هذا كان مذكور يف مجلة واحدة و يمن بينها ذكر احملل مث الشركة، وذكر الطال: الشركة قد ذكر أماكن خمتلفة

لسرد يف أماكن خمتلفة يف نفس اللحظة، وهذا جيعل الشخصية تنتقل خالل ا" عّلولة"حديث واحد هنا نالحظ أن 

شخصية فرصة االنتقال بني كل هذه األماكن لعلى خشبة املسرح ملا كان ل ةسدجمما مل يكن ولو كانت املسرحية 

عبد "يف نفس ذات اللحظة، لكن مع طريقة السرد هذه فيمكنه وبل سهولة، وهذه هي خاصية القوال يف مسرحية 

خر، ويعد آل هنا، هو الذي جيسد كل األدوار وكل االنتقاالت اليت تكون من مشهد إىل فالقوا" القادر علولة

املكان من بني املكونات املهمة للخطاب املسرحي، فهو يعد مبثابة احليز الذي تدور فيه األحداث إذ أنه ال ميكن 

نوعها، كذلك الشأن بالنسبة االستغناء عنه يف أي مسرحية، ومبا أن األحداث تتغري وتتنوع بتغري الشخصيات وت

يقع احلدث يف الفراغ و حىت فمن غري املمكن أن . للمكان فهو متغري بتغري الشخصيات وتطور األحداث

يكتسب احلدث مصداقيته ال بد من مكان جتري فيه األحداث، فمن غري املمكن الفصل بني االحداث 

املكان له مصداقية كبرية، وهو   نفهم أنوميكن أن  والشخصيات واملكان، والعالقة بينها عالقة ترابط وتداخل،

لنا  ميقد" األقوال" تهيف مسرحي" عبد القادر عّلولة"ه لسقوط األحداث، فمثالودر الفعال الذي ال بد من وجااحلو 

ن أوصفا لعدة أمكنة اختلفت باختالف األحداث والشخصيات املذكورة، لكن من خالل السرد ميكن للمتلقي 

                                                           
  .24مسرحية األقوال، ص 1
  .30املصدر نفسه، ص 2



الثانيالفصل  "عبد القادر علولة"المنهج التاريخي في مسرح                                  
 

101 

 

اج مثن سنني جعام يف الز ... معن...يف الكاريار؟ .. خدمت ربع سنني يف املقلع« املكان املقصود  يفهم ويتخيل

  1.»حتت األرض...املنجم خدمت فيه على وجه األرض وإىل الداخل يف الغريان...ايف املنجم املين

ظ ذكر للعديد الح. مع الطبيبة" غشام"تلفة من خالل حوار هنا يقدم لنا عدة أماكن خم" علولة"نالحظ 

مفتوحة ومغلقة على حسب الغرض، األماكن اليت   نيمن أماك يف نفس الوقت وهذه األماكن قد اختلفت ما ب

كاذ يذكرها عبد القادر علولة، كانت عادية ال نستطيع ان تقول عنها تارخيية من حيث الشكل أو االنتماء فقد 

لشركة، الورشة، ومل يذكر أماكن ميكن أن تصف تارخيية من ذكر أماكن موجودة إىل يومنا هذا مثل البيت املعمل، ا

يف مسرحية األقوال هي أماكن " علولة"حيث شكلها مثل، كوخ، بيت عريب قدمي إخل، وهنا األماكن اليت ذكرها 

من حيث زمن األحداث اليت ذكرت فيها وهذه و حيث تارخييتها  منعادية من حيث الشكل وإذا حتدثنا عنها 

حتضنت أحداث ذكرا الشخصيات املذكورة يف املسرحية يف زمن فائت، وهلذا إذا أردنا أن نذكر األماكن قد ا

ألا ذكرت يف تاريخ سابق، وال ميكن هنا أن نذكر : حندده حبسب زمن األحداث أنتارخيية املكان هنا ميكن 

املسرحية هي أماكن ال تزال إىل ونقول تارخيية املكان حبسب شكله املعماري مثال ألن كل األماكن املذكورة يف 

الفايدة  « وهو يتحدث إىل ابنه مسعود  "غشام"مثال ذلك قول  اآلثاريومنا هذا وليست بأماكن تارخيية مثل 

أصحايب الكل كان على باهلم والكل باينة ....بينة الكبرية ملا وصلت للورشة اللي ختدم فيهاغدخلت للمعلم وال

  2.»ني الضرمتعليهم مضرورين وكا

نفس احلديث  يف مكانني "غشام"لسان الشخصية الرئيسية يف هذا املشهد وهي شخصية  لىوع" عّلولة"هنا ذكر 

ذين املكانني من حيث شكلهما ال ميكننا أن نصفهما بأماكن هشة و ر يف الو  واألخرومها مكان متثل يف املعمل 

نهما تارخيية املكان والذي يؤكد على هذا تارخيية أما من حيث تارخيية األحداث أو السرد فيمكن أن نقول ع

داث يف املاضي ألن حفمن خالل هذا احلديث نرى بأن زمن األ" مسعود"مع ابنه " غشام" التقدمي هو حديث

وهنا ميكن أن نقول عن " مسعود"كان حيكي على مرحلة شبابه وبدايته وذلك من قبل ما يولد ابنه " غشام"

، ونصفها بتارخيية املكان فحىت لو مل يكن املكان تارخيي، فمثال إذ ما مر بنا األماكن املذكورة يف هذا املشهد

خمتلفة عن  أخرىحدث يف مكان ما قبل ثالثني سنة، وبعد ذلك عودنا إىل ذلك املكان وصادفتنا أحداث 

ث، ويقول إىل ذهنه تلك األحدا رر إىل ذهن الفرد الذي مرت عليه األحداث قبل ثالثني سنة تتباددسابقتها ينب

يف نفسه هنا يف هذا املكان صادفت كذا مثال، فهذا ما نقول عنه تارخيية املكان، فهذا املكان هنا يؤرخ إىل حدث 
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وقع ذات يوم ال ميكن للشخص الذي كان شاهدا مع هذه األحداث أن ينسى ذلك بل على العكس ذلك 

  .املكان يذكره بذلك احلدث

كان يتحول يف البالد وهو   دماه عن العمل ذكره بأيامه املاضية عنفمرضه وتوقف" غشام"وهذا ما حدث مع 

يا .... وبقيت ندور يف البالد اإلدارةالفايدة تركت املعمل بعد ما سقمت كواغطي مع «حامل ذكرياته معه 

يا وليدي رغم اللي املوت قريبة عليه نقدر نقول باللي أول مرة حوست لبالد ومتتعت بيها ما عرفتش " مسعود"

  1.»تلف على الراحة اللي مضاري نأخذها ها هذا املرة ختتديخرمبا على خاطر الراحة اللي ....عالش

ما بني أماكن مفتوحة " القوال"لألماكن اليت جرى من خالهلا سرد أحداث مسرحية " عّلولة"اختلف ذكر 

السرد أو احلكي وهذا ما  مغلقة أماكن تعرب عن تارخييتها من خالل شكلها وأخرى تعرب من خالهلا زمن ىوأخر 

حني ما عتبت على احلوش ... مار  وأنا نطلع وبطدخلت للدار بذاك الد«"  غشام"الحظناه من خالل قول 

الدار من األماكن املغلقة اليت مت " لعبد القادر علولة" "األقوال"نرى هنا يف مسرحية  2.»شفت األضواء شاعلة

أن تصف هذه األخرية بتارخييتها حبسب زمن األحداث اليت جرت فيها تكرار ذكرها من خالل املسرحية، وميكن 

ومل يصفها بأي شكل " عّلولة"أو حبسب شكلها إن كان قدمي تقليدي أو ذا بناء حضاري جديد وهذا مل يذكره 

واكتفى بذلك، فهنا ال نستطيع أن حندد تارخييتها إال من خالل األحداث اليت " الدار"من األشكال بل قال 

القدم إىل يومنا هذا وهو يف حد ذاته يعرب عن مقصوده يف كل مكان وزمان  ذوغها، ألن لفظ الدار متداول منتص

إىل ذكر أماكن تارخيية ختتلف يف شكلها ووصفها عن سابقتها   "علولة"ويف مشهد من مشاهد املسرحية ينتقل بنا 

حني دوك كانوا كثريتهم عايشني  يف كواخ الفال«" مسعود"وهو يسرد األحداث ألبنه " غشام"مثال ذلك قول 

خاصة بعد اخلمسة ومخسني اشتدت احلرب عادوا خيرجون من دواورهم ويهودوا م بنساهم ...  حبدى الكريار

   3.»...بوالدهم

يف قوله السابق فقد انتقل " غشام"قد عمد التلوين يف املكان من خالل وصف " عّلولة"نالحظ هنا بأن 

ألفها املتلقي مند بداية تتبعه لألحداث املسرحية وبعد فرتة من سرد األحداث جنده يذكر لنا بنا من أماكن قد 

مكان مل يذكره سابقا ومل يعاود ذكره فقد ذكره مرة واحدة ويف سياق احلديث من أجل الوصف والشرح حىت 

نه أنه مكان تارخيي من يسهل على املتلقي ختيل األحداث واألماكن وذكر الكوخ كمكان هنا نستطيع أن نقول ع
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حيث دجمه ضمن األحداث أومن حيث شكله، فهو الكوخ من األماكن النادرة الوجود يف وقتنا احلايل وهلذا 

يف مسرحيته يصعب على املتلقي حتديدها " عّلولة"ميكننا القول عنه مكان تارخيي وتداخل األمكنة اليت قدمها 

ية من خالل طبيعة احلوار املقدم أو من خالل اإلشارات والوصف بدقة، ولكن قد نستدل على املكان يف املسرح

، كانت متعددة "األقوال"حية ر الذي يقدمه الكاتب، كانت هذه األماكن املذكورة يف املشهد األول والثاين من مس

عربت ما بني اليت عربت على تارخييتها من حيث زمن األحداث، ومنها اليت . ما بني أماكن مغلقة وأماكن مفتوحة

  .على تارخييتها من حيث شكلها

وألن تنتقل إىل املشهد األخري من املسرحية وهو األخر قد ضم أماكن عديدة مل تكون مذكورة يف املشهدين 

وصلوا للمطة النهار عاد ما طلعش وغاشي قوي « مفتوح ونقول ... السابقني، نذكر مثال حمطة القطار كمكان

واقفة حبدى مول احللوة، واقفة وختزر يف الغاشي  " زينوبة"م يف الصف وخالت عند الشباك داير الدالة دخلت األ

  1»املاشي واللي جاي

يف وصفه لألماكن اليت جتسدت من خالهلا أحداث املسرحية فيذكر لنا عدة أماكن مع " عّلولة"ينتقل هنا 

هذه األماكن، قد ذكرت يف  التذاكر، زبعضها البعض، فالقوال هنا ذكر لنا حمطة القطار، والشباك مكتب حلج

سياق سردي لتعبري عن األحداث واملواقف اليت مرت ا الشخصية وهذه األماكن كانت يف خيال املؤلف ومل 

جتسد على اخلشبة، ومن خالل الوصف املقدم فيها يتسىن للمتلقي ختيلها وفهمها وكأنه هو مكان الشخصية، 

ا أحداث يف أماكن مذكورة، وهنا نقول تارخيية املكان من خالل الفرتة وهذا اخليل يعود به إىل فرتة تارخيية، مرت 

ة كل هذه األماكن املذكورة، ال فحمطة القطار أو الشباك أو السقي املذكورة، وليس من خالل الشكل، وذلك ألن

حىت إن مت  تعد أثار قدمية، بل هي أماكن وجدت مند القدم وال تزال، وكلها من الواقع ومن يوميات الشخصيات،

  .تقدميها بوصف خيايل فإا تبقة من الواقع، هذا الوصف ميكن يف تارخيية املكان يقدمه القوال وهو بصدد السرد

. بالتناقض بني الواقع وما تفرضه الظروف جعله ملم مبعانات الشخصية" عّلولة" إحساسإن عمق 

ن تقدمي الشخصية دون ذكر املكان الذي فقدمها يف أحسن وصف مستخدما يف ذلك عنصر املكان ألنه ال ميك

تدور فيه األحداث اليت جتسدها الشخصية، واملكان هنا عنصر حموري ال ميكن االستغناء عنه سواء جسد  

قطار يركد ويدوخ وزينوبة لا« مثال ذلك  : كديكور على اخلشبة أو جتسد من خالل الوصف والتقدمي السردي

                                                           
  .59قوال، صية األمسرح 1



الثانيالفصل  "عبد القادر علولة"المنهج التاريخي في مسرح                                  
 

104 

 

هم يف البويتة حتقق فيهم مكئة على صدر احلاجة وتقرى يف داخلهم بالواحد فرحانه ختزر يف املسافرين اللي معا

  1»تقرى يف املرأة امللحفة اللي مقابلة احلاجة يف القنس حبدى التاقة

ينتقل يف تقدميه لألماكن بطريقة الوصف يستطيع املتلقي أن يتسوعبها و يسهل عليه " عّلولة"نالحظ هنا بأن 

وهو يصف القطار كيف  كان يسري ويركد هنا نستطيع أن نكشف أن القطار حبد " لالقوا"الحظنا قول . فهمها

ذاته مكان وعندما يكون يف حالة سري فهو ينتقل من مكان إىل مكان ويف وقت وجيز هلذا ميكن أن تقول بأن 

ان أخر يف نفس عّلولة  قد قدم لنا مكان يف عدة أمكنة يتم إدراكها خبيال املتلقي، قدم مكان مث يعود ويقدم مك

كانت يف مكان   احللقة اليت كانت تدور فيها األحداث، نعلم هنا بأن أغلب األحداث اليت مرت بالشخصيات

أماكن صادفتها  ,واحد مغلق وهو القطار، بعدما بدأت من حمطة القطار لكن القطار كمكان قد مت ذكر فيه عد

حشمت قالت « ) النافدة(ة، القنط، التاقة فياألحداث وجسدا الشخصيات نذكر هذه األماكن مثال السق

كل هذه األماكن يصورها الكاتب املخرج على لسان القوال وهذه األماكن    2.»ةفرج شوية للسقيخنللحاجة 

يف الذاكرة وال تقع حقيقة أمام أعني املتفرجني، مثال ذلك قول زينوبة وهي جتيب على سؤال احلاجة هلا  ىتستدع

ال حظنا  3.»سأل وين قرييت يا بنيت هذا العلم، يف املدرسة  قالت زينوبة وزادت تفهم فيهااحلاجة خملوعة  وت« 

مرة واحدة وقد جاء ذكره يف سياق  ىولكن مل يتم ذكره سو . هنا بأن املدرسة  كمكان ورد ذكره يف املسرحية

مل يتم جتسيده يف املسرحية احلديث ميكن للمتفرج أو السامع ختيله إذ أنه مل يقع حقيقة ملموسة أي أنه مكان 

القطار ماشي . ناضت زينوبة وسلمت عليها« على اخلشبة، بل على العكس فقد مت ذكره واستدعى يف الذاكرة  

وزينوبة كلي مدايقة احلديث اللي يدور يف البويته ما عنده معىن واحلاجة داا عينها متوركة على التاقة خرجت 

  4.»عرضوها دخلت ومجعت. ويته ااورةة وقفت عند باب البفزينوبة للسقي

ة، التاقة، فلقد حلظنا يف هذا املشهد األخري من املسرحية تكرار األماكن املذكورة ما بني القطار، السقي

القنط وكلها تدل على أن املساحة اليت كانت تدور فيها األحداث مساحة ضيقة، بعد هذه األحداث اليت 

" عّلولة"من خالل الشخصيات والوصف الدقيق للمكان من قبل . ها حنن املتلقيصادفنها يف القطار واليت ختيلنا

وهو " زينوبة"وهو مكان تواجد بيت خال  أخروهنا انتقل إىل كان . ن جديد إىل حمطة الوصولموصل القطار 
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السامع أو بل هذا مت مالحظته واكتشافه من قبل " عّلولة"وهران مل  يتم ذكر نقطة التحول يف املكان من خالل 

  1»شافت خاهلا واقف كالصفصاف من اجلهة األخرى عند اخلرجة" زينوبة"ملا وصلوا الباب اخلرجة « املتفرج  

مكان األحداث قد تغري ودون أن يشري  إىل ذلك بل  ومن خالل سرده لألحداث " عّلولة"هنا يبني لنا 

يات انتقلت من مكان إىل اخر وذلك متاشيا ومن خالل السامع أو املتلقي يتضح بأن الشخص. على لسان القوال

مع تسلسل األحداث سوف نقدم مثال واضح وبسيط على انتقال الشخصيات وحتول مكان األحداث مثال قول 

هذا دليل واضح  2.»سلمت عليها شحال ومرحبت بيها. حلت الباب مرآة اخلال وطارت سلمت عليها«القوال  

بل على . يذكر مكان األحداث عد تغريها" عّلولة"ن األحداث مل يكن يوضح لنا انتقال مكا" عّلولة"من بل 

لسان القوال، يفهمها املتفرج ويالحظها، ويف هذا املشهد األخري من املسرحية وأخر املشهد ال حظنا عّلولة يذكر 

" زينوبة" خال" اجلاليل"لنا أماكن خمتلفة يف وصفها على سابقتها مثل املصنع كمكان مغلق وذلك من خالل ذكر 

املصنع دخلنا فيه واسكناه «  املصنع وهو يقص عليها سبب احلالة اليت أىل إليها وسبب طرده من العمل ومن 

  3.»ست الشهور درنا قواطني وعليه ليل وار عسة نستنوا يف األمر يتسقم وتنحل املسألة

ورأت ما رأته من تغري وحالة إىل البيت خاهلا " زينوبة"املكان يدفع الشخصية على الفعل فعندما دخلت 

توحي بالفقر واالحتياج حفزها ذلك على  اإلصرار على خاهلا من أجل أن حيكي هلا ما حدث وتضامنت معهم 

يأخذ بعدا إيديولوجيا حيث يوظف املكان للتعبري عن الواقع االجتماعي " عّلولة"بقلبها كما أن املكان يف مسرح 

مثال يف مسرحية األقوال يتحرك كعامل بسيط من الطبقة " فجاليل. "هاوالطبقة اليت ينتمي إلي. للشخصيات

هدو عامني فايته وأحن اجنروا من باب لباب طالبني يتنفد احلكم باش « . الكادحة يف مصلحة الطبقة البورجوازية

  4.»نرجعوا خلدمتنا

ارو القاعة، خالك خالك عاد بلفظ الق« تبني مدى معاناته  " جاليل"وهناك أيضا عبارة أخرى ذكرها 

5.»فايت عام وهو عايش خبز وماء
فاملكان هنا يبني البعد االجتماعي للشخصية إنسان دفعته احلاجة إىل ما أىل  

  .إليه
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وخيتلف املكان يف النص املسرحي عن املكان الواقعي حيث يتميز أنه مكان لفظي ال يوجد إال من 

يث يتضمن القيم واملشاعر والتطورات، فاحلدث يف املسرحية خالل اللغة يتشكل من كلمات جيعله فضاء ثقافيا ح

من طرف الراوي بوصف كائنا «  الزمان واملكان ويعايش املكان على عدة مستويات  بإحداثياتيقدم مصحوبا 

غرفة، حي، منزل،  (، ومن خالل اللغة اليت يستعملها، فكل لغة هلا صفات خاصة  لتحديد املكان ...مشخصا

من طرف الشخصيات األخرى اليت حيتويها املكان ويف املقام األخري من طرف القارئ الذي  مث) كوخ، مصنع

وقد اهتمت الدراسات احلديثة بدور القارئ يف ختيل املكان، واملكان يف  1.»يدرج وجهة نظره غاية يف الدقة

مند القدم وال تزال إىل يومنا عدد من تارخيي إىل رمزي إىل أماكن وجدت ت" لعبد القادر عّلولة" "األقوال"مسرحية 

. هذا  فمن الشركة يف اللوحة األوىل إىل البيت يف اللوحة الثانية إىل حمطة القطار وداخل القطار يف اللوحة الثالثة

هلا رمزها وداللتها إن  كلهاو ) احلوش، الكوخ، الغار(مع ذكر أماكن تارخيية جاء ذكرها ضمن سرد األحداث من 

  .صح التعبري

  :في مسرحية األقوال ية الزمانتاريخ  -2

ثنائي يف شكل النص الغرض، فإدراك الزمان، خيتلف من شكل «إن دراسة الزمن يف املسرح عسرية كونه

تاريخ والواقع، وبالتايل جاء اإلمجاع الخر وارتباطه أكثر باخليال رغم كونه يروي أحداثا قد يكون هلا وجود يف آل

، وزمن العرض وكل منهما يؤثر )زمن أحداث القصة(رحي، مسرح اخليال على وجود زمنني خمتلفني أي عمل مس

  .2»خر، وإن كان زمن العرض هو األقدر على تطوير الزمن حسب قوانينه اخلاصةيف اآل

من خالل ما تقدم ميكن القول أن التحكم يف الزمان املسرحي صعب سواء كان على مستوى النص أو 

من يف عدم اإلدراك اجليد للزمن، النتقاله بني املشاهد والفصول فإدراك على مستوى العرض، وهده الصعوبة تك

القارئ للزمن يف النص املكتوب بإمكانه أن يرجع للوراء أحيانا حىت تتضح فكرة الزمن لديه وهو يتجول بني 

وهذا .ىل أخرهافقرات النص أما إدراك املتفرج للزمن يف العرض فهو جمرب على متابعة األحداث املسرحية من أوهلا إ

أخد أحداث " علولة"ومع تتبعنا لألحداث وبتسلسلها، رأينا" األقوال"ما الحظناه من خالل دراسة مسرحية

املسرحية يف فرتة معينة من واقع اتمع اجلزائري، وبالتحديد طبقة العمال والطبقة الكادحة، وهده الفرتة حددها 

ومن خالل الشخصيات يف " علولة"عنا لألحداث نرى بأن، لكن عند تتب)1980(من خالل املسرحية أي سنة

إذن اليوم قصدتك باش نستقيل من ..«:املسرحية يتالعب بزمن األحداث، فقد كان يقدم ويؤخر فيها مثال ذلك

                                                           
  .101ص ،مد بوعزة، حتليل النص السردي، محم: ينظر 1
  .83حتليل اخلطاب املسرحي يف ظل النظرية التداولية، ص: بلخري عمر 2
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اليوم خيرج " قدور السواق..."الشركة الوطنية ويف نفس الوقت باش نستقيل من عقيدة الصداقة اللي كانت رابطتنا

- املدير" لسي الناصريا"سنةمثنطاعش  هدفن ائيا، الصداقة اللي كانت رابطاتيالوطنية واليوم يردم من الشركة 

  .هامشي خسارة كبرية والشريكة ما  ضيعت إطار

من الناس منسجم اليوم مع روحه  ايوهقدور ...قدور السائق سعيد اليوم...مسهما ي....من اداها سائق

  .1»...اللي كان عايش فيهم زمانوجدارته البال البساطة والتواضع 

يف حواره " قدور السواق"شخصيةتعرف على زمن األحداث، فمن خالل من خالل هذا املقطع ن

ا ر اقستذكر أحداث وقعت يف زمن مضى، وتتنفهم بأن الشخصية األوىل يف حديثها " ناصرالالسي "مع

يف حتديد الزمن على مستوى  دورا هاما ، فحوار الشخصيات يلعب)أي الشخصية(بأحداث الزمن الذي هو فيه 

د على لسان الشخصيات وذلك نالحظ من خالل جسّ " علولة"النص املسرحي أما يف مسرحية األقوال، نرى

زمن (يتبني" عبد القادر علولة"احلوارات اليت دارت بني شخصيات املسرحية يف املقاطع الثالث ومن خالل مسرحية

، وهي حتوي قرائن تذل على أن )1980(يتناوهلا، فهذا النص مت عرضه يف سنة وهو الفرتة الزمانية اليت) النص

فعبد القادر "الفرتة التارخيية املقصودة قد بينها من خالل زمن األحداث، تبعا ألحداثها املذكورة واسدة فيها،

هرت يف هذه الفرتة، واليت ، طرح كثري من املشاكل االقتصادية، االجتماعية، الثقافية وحىت السياسية اليت ظ"علولة

رزت عددا من املشاكل فسرية التنمية الصناعية كانت قد أأن م«تنتج عن سياسية التنمية املعتمدة أنداك، حيث

  .2»االجتماعية اليت جتمعت

احلدث غالبا ما يسبق زمنيا تسجيله كتابيا ألنه قد حيكي شفويا قبل األوان، فضال «ومن املعروف أن 

جند تقاربا كبريا بني زمن " لعبد القادر علولة"، ولكن يف هذا العمل املسرحي3»تتأخر دائما عنهعن قرائته اليت 

ة، وذلك يه احلقيقيردملواجهة الواقع املرتدي بأسباب تاألحداث وزمن تسجيله، وذلك لوجوده قصدية من املؤلف 

  .إلجياد احللول وإحداث التغيري

من ز مثال جند أن " األقوال"لزمن األحداث، ففي مسرحيةإشارات يف هذا العمل جند ويف سياق أخر 

ة بو نزي«":ةبو نزي"، وأيضا يف مقطع4»ة متاع املعمل اليوم اعطاتلي ورقةبالطبي«:بنه هو املساءإ إىل" غشام"حتدث

                                                           
  .24سرحية األقوال، صم 1
  .345، ص1984اجلزائر: مواقف جزائرية املؤسسة الوطنية: حممد امليلي 2
  .25، ص1993البنية الزمنية يف القص الروائي، ديوان املطبوعات اجلماعية، اجلزائر : عبد اجلليل مرتاض 3
  .35األقوال، صمسرحية  4
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للمحطة النهار عاد ما طلعش وغاشي قوي  اوصلو «، وكذا يف1»بنت بوزيان العساس على الصبح بكري ناضت

من، دها يف ثنايا هذه املسرحية، واليت حتدد الز جنغريها من اإلشارات الصرحية اليت ، و 2»اير الدالةعند الشباك د

، بوقت وقوع األحداث، بل األكثر من ذلك أنه يعطي مصداقيته ومشاركة أكثر ةحبيث جتعل املتفرج على دراي

  .للواقع، حيث تستمر األحداث وتتطور مع تطور الزمن وتقدمه

من «" والاألق"يف مسرحية" قدور السواق"ن لتوظيف الزمن بعض القيم الداللية، ففي لوحةوميكن أن يكو 

، وهذا يدل على 3»من عينيه من عهد احلرب عندهم احلق وأنا اللي كنت أعمى الزمان هو املسكني مريض

يتحدث فيه  خالل حديثه جيعل يف حديثه هذا يوظف زمنني زمن احلاضر وهو الزمن الذي كان" قدور السواق"أن

مع " قدور"ثهنا ومن خالل حدي" فعلولة"، "السي ناصر"ويذكر أيضا زمن ماضي عندما يتحدث عن مرض

حيدد لنا زمن هذا احلوار، فيمكن للمتفرج واملتلقي أن يتخيله وهو يقرأ املسرحية ويعيشه وهو يتفرج  "السي الناصر"

  .عليها

من خالل النص املسرحي، وزمن العرض زمن يعيشه شفه توينقسم الزمن يف املسرح إىل زمن النص ونك

يل إىل الزمن ، أما على مستوى املشاهد أي من خالل عالمات حتو ن خالل الديكور، ماملتفرج، وجيسده املخرج 

ة بنت بوزيان العساس على بو نزي« زمناليدل على الذي النص فاإلرشادات املسرحية وحوار الشخصيات هو 

ا أمها غري بالسياسة دحبت هلا على الكتف وقالت هلا هذا هو الوقت  نوضي الصبح  بكري ناضت، نوضته

من خالل هذا املقطع نتعرف على زمن األحداث، فحوار الشخصيات يلعب دورا  4،»توجدي روحك يا بنيت

يسمح للمتلقي أن يتعرف " ةبو نزي"نا مع ابنهااما يف حتديد الزمن على مستوى النص املسرحي، فحديث األم هه

يبني أن احلدث انتقل من  5»نوضي توجدي روحك يا بنيت«لى زمن األحداث أو زمن هذا احلوار فقول األمع

  .املساء وأصبح هنا يف الصباح

مل يكن يقتصر على زمن كتوقيت مثال ذكر " األقوال"يف مسرحية  األحداثبـأن الزمن "كذلك الحظنا

ذكرها من خالل تارخييه، فقد كان مثال يف أيضا حداث ، ولكن هناك أاخل..الصباح، املساء، اليوم": علولة"

ف صنيذكر له أحداث وقعت يف زمن بعيد ميكن هلذه األحداث أن ت" مسعود"يف حواره مع ابنه" غشام"مقطع

                                                           
  .57ص، قوالمسرحية األ 1
  .59ص.املصدر نفسه 2
  .30، صاملصدر نفسه 3
  .57، صاملصدر نفسه 4
  .57املصدر نفسه، ص 5
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زيادة على هذا الكالم خملي «:وذلك إذا ما نظرنا إىل زمنها التارخيي مثال يف ذلك نقول ،ضمن أحداث تارخيية

هنا نستطيع أن نفهم  ،1»كنز الورث فيها صورتنا أنا وأمك وأنت عاد صغري ترضع يف وسطناة كأا  سبلك قا

قد انتقل بنا إىل زمن وىل، وهذه التقنية يف السرد الحظناها كثري " غشام"وعلى لسان شخصية" علولة"بأن

من خالل تلك  من خالل مسرحية األقوال، فقد اعتمد كثريا أسلوب التقدمي والتأخري يف زمن" علولة"لدى

  .األحداث

نه من خالل إة اإلنسان وعالقته مع اتمع، فيتعامل مع قضايا إنسانية عامة مثل طبيع" علولة"إذا كان

" عبد القادر علولة"هلا جمتمعنا يف فرتة الثمانيات وهي الفرتة اليت عاجل فيها ىالقضايا اليت تصدمن لك ميس كثريا ذ

البريوقراطية تطرق إليها  اليتومن بني هذه القضايا تطرق  ،استنا اليوممسرحية األقوال، اليت هي هدف در 

من ...لونعامني وأنا خندم يف الفالحة واألرض عند الكو «:يقول علولة يف أحد املقاطع ،واالنتهازية والكثري غريها

الفيالج عند وحد بعد وحد السيد كان خيدم معنا متصل بالنقابة ويعرف ناس يف األحزاب دبريل خدمة يف القرية 

وهو يروي مراحل حياته " ماغش"، ويف مقطع آخر يقول2»احلداد اسبنيويل، خدمت عند هداك احلداد ست سنني

من بعد ست سنني دوك تركت ..اشية دايرين فايتفكان الوقت شني واحلروب وال«"مسعود"وكيف مرت به، البنه

البنه قد رأينا " غشام" اللذين كان ميثالن حديث، من خالل هذين املقطعني3»احلداد وخرجنا من القرية ديك 

يوضح لنا البريوقراطية واالنتهازية اليت  ) متصل بالنقابة"(غشام"القضايا فقولمن ا الكثري موظف فيه" علولة"نأب

وقعت  ثوهو يسرد أحدا" غشام"كانت موجودة يف تلك الفرتة الزمنية ومن خالل مقطع املسرحية والذي تضمن

" األقوال"ن هناك تداخل يف الزمن هناك تقدمي وتأخري وانتقال، وهنا يف مسرحيةأية خمتلفة نالحظ بيف فرتات زمن

ن املؤلف أصبح ينتقل يف سرد األزمنة، مبا تقتضيه احلاجة والضرورة الفنية أالحظنا ب "عبد القادر علولة"ل

ا قد الحظناه يف شخصيات واجلمالية، مما يؤدي إىل تداخل وتالحم املاضي واحلاضر واملستقبل، وهذ

يستخدم تقنية تقدمي وتأخري زمن األحداث على حسب  "علولة"عند سردها لألحداث كان " األقوال"مسرحية

الضرورة، قد يصعب على القارئ واملتلقي تتبع األحداث وربطها عندما يكون السرد املسرحي ذه الطريقة، لكن 

ة وهذا التنقل جيعله يعيش احلدث بزمنه وكأنه زمنرية يف التنقل بني األد متعة كبجينه أاجلانب املقابل واألمجل هو 

موجود ضمن األحداث وهلذا خنلق اجلمالية والتذوق، وهذا التنقل يف الزمن الذي داللته، إمنا هو  ترتيب لزمن 

                                                           
  .53، صقوالمسرحية األ  1
  .42، صنفسهاملصدر   2
  .43املصدر نفسه، ص  3
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 لألحداث،  فمثال يف" األقوال"هذه األحداث فحسب، وهذا ما الحظناه من خالل سرد شخصيات مسرحية 

اليت تداوهلا يف أغلب " كنا"يسرد األحداث واستعماله للفظة " قدور السواق" ناملشهد األول رأينا كيف كا

بأن زمن تلك األحداث يف " علولة"املقاطع دليل على أنه كان يذكر زمن تلك األحداث ويف املقابل أيضا يبني لنا 

عّلولة "اق واالسرتجاع اليت وظفها تبسو تقنية اال زمن األحداث أال وهكما أنه يوجد جانب أخر هنا يف. املاضي

كان يتحدث عن أحداث يف املاضي مث دون أن "  سي قدور"من خالل شخصية  ذه،بكثرة يف مسرحيته ه" 

يلمح إىل االنتقال جنده يعود بنا إىل زمن أخر وهو زمن املاضي وذلك عرب اسرتجاع ألحداث خمتلفة، كذلك جند 

، وكذلك احلال " مسعود"تسلسل ألبنه ب، وهو يسرد مراحل حياته "غشام"الثاين مع  هذه التقنية يف املشهد

يروي ا األحداث مع ذكر زمنها " زينوبة"بالنسبة للمشهد الثالث، فقد الحظنا يف اية املشهد كيف كان خال 

   .1»املصنع دخلنا فيه واسكناه ست شهور«بالتحديد 

 اهدو عامني فايتة واحن«اية طرده من العمل ومن املصنع خر وهو يقص عليها حكآكذلك يف مقطع 

  .2»اجنروا من باب لباب طالبني يتنفذ احلكم باش نرجعو خلدمتنا

ويف هذه املسرحية اليت قمنا بدراستها تكثر املقاطع االسرتجاعية اليت تتداخل فيها الذكريات فشخصية 

ارئ بعض اجلوانب والقضايا الغامضة أو بعض يتوضح للقلستذكار يف املسرحية، تلجأ دائما لإل" غشام"

الشخصيات وطبيعتهم فساعده بذلك على فهم الشخصية وإدراك أبعادها النفسية واالجتماعية والفكرية وإدراك 

األحداث وزمنها وكيف كانت طبيعة عيش الشخصيات يف تلك الفرتة الزمنية املذكورة من خالل سرد األحداث، 

دير وهو يلومه ويستذكر بعض األحداث امل" السي الناصر"مع صديقه " ر السواققدو "نذكر مثال ذلك مقطع 

"... السي الناصر"ياحصرة على «"  قدور السواق"اليت مرت يف حياته أو باألحرى نقول يف فرتة زمنية معينة يقول 

رب اللي عشناهم بقاو شحال بني عنينا سنني احل" السي الناصر"بقيت من االستقالل مودة طويلة وأنا نأمن يف 

فخر كنا بحكيت هلم شحال من مرة .. .شحال من مرة حكيت لو الدي على عمهم السي الناصر.. مع بعض

هنا يف  ،3»جيني للمعركة كفاش كنا عايشني كنا متسبلني للموت باش شعبنا يعيش يف احلرية والسعادةها ندخلوا

يذكرها مباشرة بل ميكننا مالحظتها من خالل القراءة أو  ذكر لنا ثالث أزمنة مل" عّلولة"هذا املقطع نستنتج بأن 

                                                           
  .74قوال، صمسرحية األ  1
  .75: املصدر نفسه، ص  2
  .28:قوال، صمسرحية األ  3
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صديقه، وزمن بعد " السي الناصر"هو خياطب و من خالل التلقي أيضا، وهذه األزمنة الحظنا زمن احلاضر 

  .االستقالل وكذلك زمن الثورة وهو يذكر كيف كانوا مع بعض

داث حزمن األ" مسرحية األقواليف " ولةعل"ا ميثل زمن األحداث حسب الفرتة أيضا وظف هذا إذً 

يني ميشوا قيمة نصف وباق«بنت العساس وأمها " زينوبة"حبسب التوقيت ومثال ذلك املقطع الذي يتحدث عن 

  .1»مزيرة يف أمها وساعة على ساعة تنقز من الفرحة رأسهاي والبنت ز يف صساعة األم تو 

ينتقل يف سرد األحداث عرب مراحل زمنية ويرتبها " ةعلول"رأينا بأن " األقوال"أو " القوال"من خالل مسرحية 

وهو يسرد األحداث كان ينتقل يف سرد " غشام"حبسب احلاجة، فمثال يف املشهد الثاين، الحظنا شخصية 

 »دراري صغار حيرث عليهم ما رافق عليهم من اللي يطل النهار حىت لليل«األحداث يف أحد املقاطع كان يقول 

يل يعرب عن زمن والنهار يعرب عن لفرتة األحداث وهي تدل على توقيت فال" عّلولة"يبني لنا من خالل هذا املقطع 

بعد «" غشام"ن يعرب عن الفرتة يقول مزمن، مث نالحظ بعدها ينتقل بنا إىل زمن أخر لكن هذه املرة هذا الز 

للي بدعاته والصفات اللي املنكر ا...االستقالل با بين خرجت من األمة اجلزائرية وحد الفئة يا لطيف منها

اخليوط يف امليادين كلها تعرقل الفئة ديك راها اليوم منظمة وتعرقل، طالقة ...استعملتها باش تستدعي حتري العقل 

يف سياق الكالم، وهذا املقطع يعرب كذلك " غشام"وهناك أيضا مقطع أخر يف نفس املشهد ذكره  ،2»تغلتسو 

وحد الليلة قتلوا لنا العساس وخرجوا «" األقوال"من خالل مسرحية عن مرحلة زمنية أخرى ذكرها علولة 

من خالل هذا املقطع بني لنا علولة الفرتة اليت  ،  3»يور يف الثالتة وستني ار بلع املعمل وراح املدير القا....عامل

  .وهي فرتة بعد االستقالل مباشرة" غشام"عنها   كان يتحدث

هذا الشيء على كل حال «ن خالل شخصية غشام العامل البسيط م" علولة"يشري إليه  أخريف مقطع 

  .ويف هذا املقطع نالحظ أنه ذكر مرحلة زمنية أخر وهي مرحلة تواجد االستعمار يف اجلزائر، 4»يف الربعة وربعني

لعبد القادر علولة رأينا بأن أحداث هذه املسرحية كانت تدور أحداثها خالل " األقوال"من خالل مسرحية 

هنا حتدث عن املشاكل االجتماعية والسياسية اليت عرفت هذه الفرتة الزمنية، ومن خالل " فعلولة"الثمانينات،  فرتة

كثريا   "علولة"الشخصيات وعن طريق السرد ذكر لنا مراحل زمنية أخرى سجلت ضمن األحداث وقد استخدم 

ل شخصياته املذكورة كان يتحدث يف من تقنية االستباق واالسرتجاع وكذا االستذكار فقد رأينا بأنه ومن خال
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نا بأنه وظف كالمها، وقد وهنا ال حظ ،احلاضر وبعد ينتقل ويعود بنا إىل ماضي سواء كان ماضي قريب أو بعيد

أنه فعال يعيش ضمن  من اخلوض يف األحداث، حىت يشعر املتلقي املتلقي كن القارئ وحىت مي" علولة" ستخدمإ

  .الزمن وكأنه حقيقةاألحداث ويعود ويتخيل ذلك 

  :في مسرحية األقوالتاريخية الشخصية   -3

ها إن مل يكن أمه ،بالشخصية يف نصوصه املسرحية كوا من أهم أركان النص املسرحي" عّلولة"هتم إ

حيث تتمحور حوله كل الوظائف واهلواجس والعواطف وامليول تظهر وختتفي وتقوم باألفعال أو «على اإلطالق 

  .1»ال وهي فيما تشرتك من صراع، إمنا تقدم مادة حيوية يقوم عليها العمل املسرحيتقع عليها األفع

  .حيث تدفع الشخصية احلدث إىل التطور، وبالصراع إىل أقصاه

 يشخوص«عاجلها فنيا يقول عّلولة يستنسخها بل شخصياته من الواقع، ولكنه مل " عّلولة"ستمد إوقد 

قع املتفرج، إن احلياة أو الواقع إن أردت يزودنا باستمرار مبواد ومواضيع تنطق وتنبثق من الواقع، وهدفهم هو وا

  .2»وأفكار

يف مسرحية  "غشام"حيث تعكس هذه الشخصيات الواقع االجتماعي للمتلقي فريى نفسه من خالل 

كادحة يف استمد شخوصه من الواقع االجتماعي الذي عاشته واقع الطبقات ال" عّلولة"األقوال، وميكننا القول بأن 

  .اتمع

عبارة عن جدارية متثل احلياة اليومية البسيطة وبعض اجلزئيات من " لعبد القادر عّلولة" "األقوال"ومسرحية 

حياة اجلماهري الكادحة، والناس البسطاء، إّا مناظر إنسانية نصادفها كل يوم من واقعنا االجتماعي، وهذه 

اقف هؤالء الناس البسطاء املتميزون بالصرب والكفاح والتغلب على اللوحات الفنية تكشف لنا عن سلوكيات ومو 

مشاق احلياة، وكيف تكفلوا بتفاؤل كبري وبإنسانية متأصلة باملشاكل الكربى للمجتمع وتتمخض أغلب 

لت يف ضوءها، لكنها ال اعن فرتة تارخيية معينة، وعن ظروف موضوعية تو " األقوال"الشخصيات يف مسرحية 

اعتمد على " األقوال"الل وذلك أن تقدمي الشخصيات يف مسرحية ظا اال التارخيي، وإّمنا جند هلا تنحصر يف هذ

لبعض الشخصيات يف فرتة تارخيية معيشة وبعد ذلك يعود " علولة"تقنية االستباق واالسرتجاع، فقد الحظنا تقدمي 

  .وناه بتارخيية الشخصيةتلفة عن سابقاا، وهذا ما عنويطرحها من جديد يف فرتة تارخيية خم
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صاحيب متع زمان " الناصر"خزرت اشحال يف عنيك باش نوجد ... هدو وحبثت أشحال يف عينيك األيام التواىل«

الناصر الشجاع .....الشدة و التمرميد........سي الناصر ... أخ احلرب والصديق الكرمي اللي متلحت معاه...

  .1»مول السلوك الزينة 

وكيف كان وكيف أصبح مع التحوالت " السي ناصر"يعطي صورة عن شخصية  "ولةعلّ "وهنا نرى أن 

لفاا باقية ومستمرة برغم اختالف األزمنة، وأن خم األوربينيع بطابع بنه تطلأالتارخيية واالجتماعية احلاصلة وكيف 

« قدور يف املشهد األول مما يتيح للمتلقي فرصة ربط األحداث التارخيية بالواقع الراهن، والدليل على ذلك قول 

اللي مشرية من الطاليان من عندهم حىت عالقة باملنتوج وراهم  اآلالتالسي الناصر كثرت األقوال يف الشركة على 

  . 2» يف املخازن نيمصدين مقيوس

زليجها ...«"السواق قدور"يقول  ماعند" السي ناصر"تغري شخصية " عّلولة"بني يويف نفس املشهد 

  .3»...ة وكيف سقسيتك عالش قلت يل حبيث الشكل عريب قدميجاي من إسباني

وكيف تغريت عرب املراحل التارخيية، وقد " السي الناصر"عن شخصية " علولة"هذه كذلك رؤية يقدمها لنا

من خالل مبدأ  االستباق  " علولة"أدوارا عرب املراحل التارخيية املختلفة، اعتمدها" األقوال"اختذت شخصيات

كما ذكرنا سابقا ألن الشخصيات تعرب عن قضايا خمتلفة يف فرتة مت تعود إىل فرتة أخرى، فمثال يف   واالسرتجاع

الشباب وسيحضرها يف مرحلة " قدور السواق"عندما يتحدث عنها " السي ناصر"املشهد األول نرى أن شخصية

الشاب اللي كافح ...يا حسرة على السي ناصر الشاب الباطل...« خصال محيدة وصاحب ثقةذا وكيف كان 

تغريت ...ة وحىت حركة منهفما بقي حىت صي...رمحاه اهللا...ر وين ذاك السي الناص...من أجل العدالة االجتماعية

، وكيف )السي ناصر(يبني لنا مجلة التغريات اليت طرأت على " قدور السواق"، علولة ومن خالل كالم4»...بزاف

  .لة جعلته يتخلى عن مواقفه السابقةأصبح مع مرور الزمن وأن التغريات احلاص

وسائل ملعاجلة قضية اهلزمية، وأدوات تلقي الضوء على كل خلفيات " األقوال"وقد اختذت شخصيات 

املتلقي إدراك اهلزمية وأسباا وظروفها، وذلك يدفع الناس إىل القضاء على أخطر يتسىن  القضايا املطروحة، حىت

دون أن يفهم ما هو ) يس ناصر(عندما اتبع" قدور السواق"مرض يعيق تطورهم، وهو ما حدث مع
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فمن خالل  »كليته أنا معاك الفتات وراين ندمان..تأكل يف اهلربة وتقول...تغريت وديتين يف اجلرة«حاصل

قدور (بل أخذ يف طريقه همل يضره لوحد" السي ناصر"هذا استنتج بأن التغري الذي طرأ على" قدور السواق"قول

كان يثق فيه ثقة عمياء، لدرجة أنه مل يشعر بالوقت وهو ميضي ومبضيه تغريا وخسر الكثري من   الذي) السواق

عقلي تالف مروي باألمان يف ...باقي كالبليد مشدود من كرشي وعقلي يتبع فيك...«مبادئه وأدرك ذلك متأخرا

خيية الشخصية من خالل يقدم لنا أيضا مثاال واضحا حول تار " علولة"، وهنا نرى أن1»...األمان واألخوة

الذي حتدث وهو يلوم نفسه، ويستحضر " قدور السواق"وقد جنسد هذا التوضيح يف شخصية" األقوال"مسرحية

" علولة"األحداث اليت مرت عليه خالل فرتة معينة من تاريخ حياته ويقارا مبا هو فيه يف تلك اللحظة، وقد صور

ن مل تكن تفهم ما كان يدور من حوهلا يف احمليط تلك الشخصية على أا شخصية حمبة للخري لك

أنت عامل كيفنا ولكن مغرور والكالم يل راك تقول بيه ما ...أنت يا عمي قدور ما نلومش عليك«االجتماعي

  .2»هوش ليك

فرتة وصفها هو بالطويلة،  يف ضمريه ىقد صح" قدور السواق"ا يدل على أنوهذا إن دل على شيء إمن

البسيط  احملب للخري، الداعم للطبقة " قدور"نه بقيت يف داخل شخصيةأيما مضى إال ومهما كان موقفه ف

أنه مهما كان معه يف نفس الطريق " سي ناصر"ملسرحية وهو يتحدث معاالكادحة، وعرب يف املشهد األول من 

  .ن بريوقراطي مثاليك ملحسابا لصداقة القدمية اليت كانت جتمعه به، إال أنه 

واد حاصل كنش غاطس فيه معاك ومتبعك  ...زمان اماس واألمان اللي كانوا فييل احلورجعوا «

نعم وهذا عالش خديت هذا "...السي ناصر"ألن أنا عارف مليح واش معنه الرجعية والبريوقراطية يا...كالبهلول

ضد الشعب أنا عرف واش مها التصرفات البريوقراطية وكيفاش أنت بريوقراطي وعالش " رصسي نا"وقف نعم ياامل

هنا لعبارة يل كانوا فيا، زمان دليل واضح على تارخيية الشخصيات يف مسرحية " قدور السواق"، قول 3»اخلدام

زمان تعين أنه يتحدث عن فرتة ولت، وأصبحت من املاضي وتعد تاريخ مضى تعرب عن فرتة من فرتات " األقوال"

بأنه أصبح بريوقراطي " قدور السواق"عندما وصفه" رالسي ناص"حياة الشخصية املذكورة، كذلك بالنسبة لشخصية

دليل أيضا على حتول الشخصية، وأا كانت يف فرتة متثل مبادئ شخصية أخرى غري املوجودة يف الوقت الراهن، 

لب سوهذه املبادئ قد ختلى عنها وغريه الزمان والتاريخ، وكيف أصبح بريوقراطيا بكل ما للكلمة من معىن، ي
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هذا الكالم يف هذا املشهد يوضح لنا " قدور السواق"الفقراء البيضاء من الطبقة الكادحة، قولحقوق العمال 

، وأنه أصبح بريوقراطيا متطبع بطباع األوربيني، بعدها كان "السي الناصر"يف  تأيضا تارخيية الشخصية اليت جتسد

رغم اختالف بخملفاا باقية ومستمرة  يعطي صورة عن األحداث السابقة اليت مازالت" علولة"، ونرىتهمؤمنا بقضي

ويف أحد " قدور السواق"األزمنة، مما يتيح للمتلقي فرصة ربط األحداث التارخيية بالواقع الراهن مثال ذلك قول

  "السي الناصر"يل مشاهد مسرحية وهو يتحدث

بقاو " صرالسي النا"يف  نبقيت من االستقالل مودة طويلة وأنا نأم"....السي ناصر"يا حسرة على«

شحال من مرة حكيت لوالدي على عمهم السي ...شحال بني عينيا سنيني احلرب اللي عشناهم مع بعض

كفاش عايشني  كيفاش كنا مثبلني ....حكيت هلم شحال من مرة بفخر كيف كنا ندخلواها حيني للمعركة...ناصر

كيفاش حنكيلك على ...تمع اجلزائريللموت باش شعبا يعيش يف احلرية والسعادة، كيفاش كنا نتموا يكون ا

هذا نالحظ تكراره لكلمة كنا، وهذا يدل على أنه يستحضر يف " قدور السواق"، ويف قول1»البادية يف حياتنا

، ويصف كيف كانوا، وهنا أيضا نالحظ "سي الناصر"جمموعة من األحداث املاضية اليت عاشها، مع صديقة

نالحظ أنه يتحدث عن صديقه " قدور السواق"قولنتتبع تاريخ، فعندما ازدواجية الشخصية مبعىن تغريها عرب ال

اق واالسرتجاع يف املنهج بتسويعدد صفاته وطباعه يف املاضي وهو يقارا بالوقت الراهن، وهذا ما يسمى باال

  .التارخيي

ا، اإلنسان والواقع الذي يعيش فيه السواء، للكشف عن جزئياليقارب إىل هذا " علولة"وقد جلأ

إىل حتطيم اجلدار الرابع الذي يفصل اجلمهور " األقوال"يف " علولة"واملشاكل اليت تعود الفرد مبحيطه، وهكذا سعى

للقوال ألنه يسرد األحداث ولتحقيق نفس الغرض، حتطيم اجلدار عن منصة العرض وذلك من خالل توظيف 

ندماج يف الشخصية اليت شاهدا فكان يسرد املتلقي على حد وسعى إىل منعه على اال الرابع، عمد على إبقاء 

قدور "فشخصية عميقة يف مسرحية يشري إىل معاين" علولة"األحداث مت خيرج عن املوضوع مث يعود إليه ونرى

السي "تعرب عن حلم اجلماعة وعن مهوم ومشاكل أفراد اتمع مثال قوله وهو خياطب اليت هي " السواق

 السوق قلعوهم أصبحنا بال يدين أما فيما خيص التسيري االشرتاكي مث كانوا منشطنيثري  ااملند«":ناصر

تفرق ببنام  عمدا تبين هلم ...عدت تكذب عليهم وتنوفقهم...مذابيك العمال يعثروا يف املشاكل...ةربالض

  .2»تعرقلهم وتقول هلم إذا ما عجبكمش احلال حبسوا اخلدمة ...فخات
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" علولة"د أبرزقعدد احلالة اليت ألت إليها طبقة العمال الكادحني، و ي" قدور السواق"أما يف هذا املشهد

حبيتك تعرف باللي قدور فطن ورجع فيه ...«ا يف احلريةاحلم اجلماعة وتطلع" من خالل شخصية قدور السواق

دالة حبيتك تعرف كذلك باللي قدور  حيب وطنه وما ذابيه على التقدم وما ذابيه على الع...احلماس متاع الزمن

" األقوال"، برغم العوامل اليت سامهت يف تغيري الشخصيات اليت برزت يف اجلزء األول من مسرحية1»االجتماعية 

صديقه، إال أن هذا مل يفقد " السي ناصر"و"قدور السواق"د القادر علولة، وأبرز هاتني الشخصيتني مهالعب

ه، وقد الحظنا أنه طوال احلوار الذي دار بينه شخصية قدور ملبادئه ومكانته ووقاره يف الوسط الذي كان في

أصبح بعدما صار بريوقراطيا  وكيف ، كان يتحدث عن ذكرياته معه يف املاضي، وكيف كان"سي الناصر"وبني

وهدفه أن " قدور السواق:"وكيف البريوقراطية نستعمل هياكل الدولة من أجل حماربة مكاسب الشعب؟كان يقول

 اء، وأن ال يبقى جمرد حلم، وإمنا دعوة صرحية لتجاوزسطباله مصاحل العمال الفقراء يدافع عنيكون ما يقوله و 

حول " األقوال"ل تغيري الواقع، وهذا كان فيها خيص املشهد األول من مسرحيةاألوضاع املعايشة، والبحث عن سب

  .ية معينةطبيعة الشخصيات الرئيسية فيها، وتارخيية الشخصيات تلك، واليت كانت متثل فرتة تارخي

حركة حبث دائمة، وحتوال مستمرا مما يكسبها املزيد من " األقوال"ختوض بعض الشخصيات يف مسرحية

يف املشهد الثاين من املسرحية، وهو يسرد حياته ألبنه مسعود، " غشام"العمق والتنوع، وهذا كما نراه يف شخصية

 تارخيية الشخصية يف هذا اجلزء تاضي، وقد بديعود  ويتحدث على أحداث يف امل يذكر أحداث يف احلاضر،  مث

هنا يعدد اخلصائص التارخيية واالجتماعية والنفسية للشخصية مثال " علولة" رأينامن املسرحية واضحا، وذلك أن 

غشام القليل ... ل الدم مشاف خريفاخله يقول غشام القليل من اللي دوأنا نسمع يف د...« ذلك

يقدم لنا اخلصائص النفسية واالجتماعية اليت تطغى على الشخصية، وذا  "علولة"، ونرى هنا2»مايستهلش

فأصحاب االجتاه التارخيي يف النقد، « املتلقي على التعرف والغوص أكثر يف الشخصية،" علولة"الوصف يساعد

يف مسرحة " علولة"، وقد تناول 3»ركزوا على وصل اآلثار اآلداب بسياقاا التارخيية أو االجتماعية أو النفسية

أحداثا خمتلفة من اتمع هذه األحداث قد جسدا شخصيات عديدة مثلت عقبة زمنية خمتلفة، وذلك " األقوال"

قصد رؤية مشولية متسه وهذا عن طريق حتويل احلدث اليومي إىل حدث مسرحي وهو ليس شيئا جمردا بل هو 

وعالقته مع بيئته، فيصبح وسيلة  جتماعي،مظهر من مظاهر النشاط اإلنساين، ونتيجة سلوكه النفسي واال

                                                           
  .33، صقوالمسرحية األ 1
  .37، صنفسهاملصدر  2
  .77، ص2008دار املعرفة، اجلزائر، : فيصل األمحر ونبيل داودة، املوسوعة األدبية، اجلزء األول 3
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" علولة"الكشف عن أغوار النفس البشرية، وعرض أحوال اتمع يف صورته الفنية، وهذا ما كان واضحا يف تقدمي

عن حياته وكيف عاشها وكيف  " مسعود"ألبنه  يسردوهو " غشام"خاصة يف املشهد الذي يضم" األقوال" مسرحية

كونا «: يف عدة مراحل تارخيية بدأ من طفولته ومثال ذلك قوله" غشام"شخصية   لنا، هنا قدم بدايتهاكانت 

ن منذ ثلث آقريت القر سنني ا عنده وأحتمل بينا كانوا يف عمري مثن نعمي خاد" ملغا:"عاد صغار أنا وعماتك

 هذا املشهد، وهي الشخصية احملورية والرئيسية يف" غشام" شخصية" علولة" ، ذكر لنا1»يح ابسنني كيف كان أ

وهذا الحظناه يف قوله، وهو كر مراحل حياته لسنواا ويف تقدمي مرحلة الطفولة  ذوفد بدأ هذا الوصف والتقدمي من

ملا ...« ذكرها لنا مثاال عن ذلك قول غشامييأخذ بنا الشخصية إىل مرحلة الشباب، و " علولة"أخر نرى بأن 

ا يف تقدمي ن، الحظ2»م وليدي راك راجل تبارك اهللامتطاعش عام لغايل العم وقايل غشاقفلت ....

أحداث خمتلفة جسدا شخصيات خمتلفة، ويف ذلك عرب مراحل تارخيية خمتلفة اختلفت فيها " األقوال"مسرحية

اك أن يقدمها الوصف والتقدمي وذ" علولة"الشخصيات بانطباعات اجتماعية ونفسية عديدة، قد أحسن فيها

  .ى هلذا األخري قراءة الشخصية والغوص فيها وفهمها�تسنللمتلقي بعمق حىت ي

نه مواقف درامية وفكرية معلى حدث أساسي تتفرع " عبد القادر علولة" عند" األقوال"مل مسرحيةتتش

غوص احلدث بالتعمق يف تصوير حاالت اجتماعية، مثل حالة الفقر اليت يحتركها شخصيات تتميز باحليوية، حيث 

: يقول" بدرة"شراء أكل له ولزوجتهللدرجة أنه مل يكن لديه نقود بالقدر الكايف حىت  "غشام"كان يعاين منها

عبد القادر " يصور لنا ،3»مثقوب ما عندناش يف الدارفلس دخلت يف الليل بالدمار وأنا خنمم يف بدرة املسكينة «

البيئة اليت كان يعيش فيها بدئا من وهي حالة الفقر الشديد واملعاناة يف " غاشم"هنا احلالة االجتماعية يل " علولة

ريب الصورة قمن خالل املسرحية بدقة، وذلك من أجل ت" علولة"مرحلة الطفولة، وهذا التصور يصفه ويشرحه

للمتلقي وكسر اجلدار الرابع بينه وبني املمثل أو الشخصية اليت تقوم بالدور، وهذا جيعله مندجما يف عمق احلدث، 

ميثل الطبقة  "غاشم"وقدمها لنا كمثال، وهذا املثال وراءه رمز كبري، وهو جعله  "مغشا"وقد صور علولة حالة 

 ميثل هذه املعاناة باسم مجيع أفراد هذه الطبقة، ونرى هذا التقدمي يف مسرحية" غشام"ة الكادحة، وجيعللالعام

أيت يف شكل يطويال فعن طريق السرد وهو اإلطار العام، إذ جنده يف بعض األحيان يستغرق وقتا " األقوال"

رفدت العالم غري بالشوية ودرت حتته الصورة قلت يف قليب اهللا « مناجاة، حديث داخلي مع نفسه مثال ذلك

                                                           
  .41مسرحية األقوال، ص 1
  .41املصدر نفسه، ص 2
  .46، صنفسهاملصدر  3
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قد وظف لنا " علولة"هلذا نالحظ أن " غشام"، من خالل قول1»جيعل مسعود يعيش ويلحق هلداك الوقت

والثاين " قولت يف قليب" لداخلي مع النفس وذلك يف قولهاحلديث ا ناالشخصية يف حالتني ومها احلالة األوىل بينا ل

اق واسرتجاع لألحداث التارخيية ستبيف حالة ا" علولة"وهنا نرى أن " مسعود يعيش ويلق داك الوقت"عند قوله

" غاشم"طابع السرد، وهو حديث كان يسردعليه اليت مرت ا الشخصية، قي هذا املشهد من املسرحية، غلب 

، بدأ منذ طفولته إىل شبابه وكيف كانت حياته، مستعرضا فيها املراحل اليت متر ا، وقد "مسعود" ابنهعلى 

ومن وراء هذا الوصف هو " غاشم"املعاناة واحلالة االجتماعية وكذا النفسية لشخصية ديسر  "ةلعلو "الحظنا هنا أن 

يعاين التهميش والفقر واالستغالل، يهدف إىل تقدميه مثال لصورة العامل البسيط من الطبقة الكادحة الذي 

شوف عاطيك خدمة وما خيليكش تتعلم ...يف فأيدته...إذا جناك من العسكر غري باش يستغلك« ومثال ذلك

جل أن يظل العمال أن م، كل هذا 2»الدار وباش تبقى له تسقم اجلنانمسكنك باش تعس له املعمل و ...احلرفة

  .حاهلم ويظلون يف تبعية ليس منها خالصيف الثورة على ما هو ون التفكري البسطاء يف جهل وعبودية، د

اليت ختوض حركة حبث دائمة، الشخصيات جند بعض  "ةلد القادر علو لعب"" األقوال" كذلك يف مسرحية

اخلارجية كاتب يف بعض األحيان على السمات مستمرا مما يكسبها املزيد من العمق والتنوع، إذ يركز ال حتوال

يف عمرها «العساس بنتقتها باحمليط االجتماعي وهذا نراه يف املشهد الثالث عند وصفه لزينوبة للشخصية وعال

اق ورهاف وجها حلو قتناعش سنة قاصفة يف القيمة تقول موالت مثن سنني وقليلة يف الصحة، درعيها ورجليها ر 

، 3»ما تضحك وا حنيسميبتينسكجو حيث ما تغضب و زغيد غدوا ي ظريف طابعينه عينيها كبار لوم قريف حني

املتلقي على التعرف والغوص أكثر يف أعماق الشخصية، وعند ذكرنا لشخصية، " علولة"وذا الوصف يساعد

املطلب بصدد احلديث عن تارخيه الشخصية، وهذا يستوجب علينا تطبيق املنهج التارخيي مثلما  يف هذا وحنن هنا 

جتمعه به  كانت  ، الذي"قدور السواق وصديقه السي الناصر"كان واضحا يف الشخصيات املدروسة سابقا مثل

ن الفصل الذي جتسدت فيه تلك الشخصيات دون أخوه حتدثنا عنهم يف اجلانب التارخيي، وذلك ألصداقة قوية و 

استثناء الشخصيات الثانوية اليت كانت أيضا مذكورة يف املشهد، كانت ذات طابع سردي تسرد كل من 

دليل واضح على أن الشخصية " كنا" ن املواقف قد مرت ا، والتوظيف املستمر لكلمةالشخصيات موعة م

، وبدرة املرأة الطيبة ذات القلب الكبري، "غشام" تستحضر ألحداث  تارخيية  قد مضت احلال بالنسبة لشخصية

                                                           
  .54، صقوالمسرحية األ 1
  .43، صنفسهاملصدر  2
  .56ص املصدر نفسه، 3
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ليت قد ولت، وهذا كله يف تقدميه لنا شخصيات، وهو يسرد كذلك األحداث  التارخيية ا" علولة" والصورة، قد رأينا

يعترب من خصائص املنهج التارخيي  والذي حنن بصدد دراسته يف هذا الفصل، هذا كان بالنسبة للجزء األول 

، أما إذ عدنا إىل اجلزء األخري، فليس هناك توظيف كبري لتارخيية "عبد القادر علولة"ـــل" قوالاأل"والثاين من مسرحية

، )ونة بنت العساسينز (املشهد كان يسرد لنا حياة الشخصية الرئيسية وهي يف هذا  "علولة"ن الشخصية، أل

وأغلب األحداث اليت يتضمنها هذا املشهد، كانت عبارة عن يوميات تلك الفتاة الصغرية، مع عائلتها وأصدقائها 

صرية يف املدرسة وبعض الشخصيات اليت صادفتهم يف حياا، وحىت أن مرور هذه الشخصيات كان يف فرتة ق

، هنا يتضح 1»هي البنت اللي مسافرة وجبدت بنتها للعجوزة  تقدمها ها« وذلك خالل رحلتها، إىل بيت خاهلا

أحداث وقعت إما يف احلاضر، أو يف املاضي القريب، وشخصية  "ونةزين" لنا بأن األحداث اليت مرت ا شخصية

من حوهلا مثال ذلك إصرارها كل مرة على  من الشخصيات اليت ختوض حركة حبث دائمة، يف كل شيء "زينوبة"

معرفة ما كان يدور حول البيئة اليت تعيش فيها، وهذا ما رأيناه يف حوارها مع خاهلا، وهي تصر عليه حىت حيكي 

ىب خزرت حبنان يف خاهلا وقالت له احكي يل على كل شيء ما خت« هلا ما حدث وعن سبب خروجه من العمل

مل تكن لديها أحداث كثرية يف  "زينوبة"بأن شخصية " علولة"، وهنا يبني لنا 2» ل بالتفاصي ىقول كيف صر  عليا

، ولكن رغم هذا  اف من األحداث التارخيية، وبالتايل ميكن القول الشخصية تارخيية نوعا مصناملاضي ميكننا أن ت

ئم على األحداث الدا هاكانت شخصية متنوعة حتب التجديد والغوص يف عمق األحداث، الدليل على هذا حبث

ة لتعرف على كل بموح "زينوبة" التارخيية املتعلقة بالوسط الذي تعيش فيه، بدأ من العائلة إىل األقرباء، فقد كانت

  .جديد حتب مساعدة اآلخرين

، فقد "عبد القادر علولة" "األقوال" كانت هذه اجلزئية املقدمة يف ما خيص تارخيية الشخصية، يف مسرحية

اك شخصيات رئيسية يف املشاهد الثالثة، دعمتها شخصيات ثانوية كان هلا دور ومكان خاص، الحظنا بأن هن

، "األقوال" وحىت لو كان مرورا بسيط، ومن خالل ما قدمناه رأينا بأن التارخيية الشخصية موجودة يف مسرحية

ات والشخصيات على االستباق واالسرتجاع يف سرد األحداث اليت جسدا الشخصي "علولة"اعتمد فيها 

إىل هذا يف مسرحيته ليقارب اإلنسان والواقع الذي " علولة" بالسياقات التارخيية، االجتماعية والنفسية، وقد جلأ

  .  الفرد مبحيطه قيعيش فيه على سواء، ليكشف عن جزئياا، واملشاكل اليت تعو 

                                                           
  .60، صقوالمسرحية األ  1
  .72املصدر نفسه، ص  2
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عرف على كل صفاته يتري مباشرة مسحت للقارئ أن تكشف و شخصياته بطريقة غ" علومة" لقد قدم

وأبعادها ويرسم املكان الذي يتحرك فيه حيث ميأل الفراغات اليت تركها الكاتب، ويشاركه يف رسم هذه 

يف بعض األحيان جعل من الشخصيات على بساطها بوقا أليديولوجية الكاتب،  "علولة"الشخصيات، وإذ كان 

بيعة مجيع الطبقات اليت تنتمي إليها بالشخصية يف نصوص املسرحية على حساب ط "علولة"وقد اهتم 

حيث تتمحور حوله كل « الشخصيات، كوا من أهم أركان النص املسرحي أن مل يكن أمهها على اإلطالق

في وتقوم باألفعال، أو تقع عليها األفعال، وهي فيما تشرتك فيه تالوظائف واهلواجس والعواطف، وامليول تطهر وخت

حيث تدفع الشخصية باحلدث إىل املنظور ، 1»ة يقوم عليها العمل املسرحيمن صراع إمنا تقدم مادة حيوي

  .وبالصراع إىل أقصاه

شخوصي « "علولة"شخصياته من الواقع، ولكنه مل يستنسخها  بل عاجلها فنيا يقول" علولة"وقد استمد

باستمرار مبواد ومواضيع  تنطق، وتنبثق من الواقع، وهدفهم هو واقع املقرتح أن احلياة أو الواقع إن أردت يزودها

قدور "و" غشام"للمتلقي فريى نفسه من خالل  االجتماعي، حيث تعكس هذه الشخصيات الواقع 2»وأفكار

  . وهي شخصيات مناضلة ترفض وتعمل على تغيريه "األقوال" يف مسرحية" اجلاليل"و "السواق

  :في مسرحية األقوال" علولة"اللغة التي استعملها  -4

جل إيصال أفكاره اهلادفة ورؤيته االجتماعية، واليت قد تشكلت عنده من خالل تطلعاته برغبة منه ومن أ

املدرجة سين ما يعرف بالفصحى لكوسيط أ" علولة"على النماذج املسرحية اليت كانت متواجدة أنداك، اختار 

لغة تالقحت فيها الفصحى ، لغة الراوي والقوال يف األسواق، قريبة إىل الشعر امللحون، وهي لغة ملتصقة بالرتاث«

تعتمد ... بالعامية، فأنتجت لغة ثالثة، وألف معظم نصوصه املسرحية باللغة العامية اليت تالقحت بالفصحى

 نأخذوميكن أن  ، 3»تبسيط الفصحى واستبدال أو اختصار ألفاظ الفصحى مبفردات ومعاين تكون أكثر توسعا

وصلت احلاجة تتمايل وتقول وين مها اجلنون املنحوسني «غة كمثال عن هذه الل  " األقوال"مقطع من مسرحية 

عتوين يلنوضوا ياملساخيط شيبتوين و «، 4»نازير اللي مدبلة بيهموين اخلليعة يف اللي عند كربي مشيطيين ودايرين 

دي إذا عن... سيدي حنني سلكين منهم وفرج عليا... اهللا جييبلكم طونوبيل... اهللا جييب لكم طيارة اللي تديكم

                                                           
  .186، ص2005-2004اجلزائر، -جامعة وهران: دكتوراه,بن دهنبية بن نكاع، توظيف الرتاث يف املسرح العريب املعاصر 1
  .243، ص2005دط،  -اجلزائر–للنشر ....عبد القادر علولة، حوار مع حممد جليد، ترمجة أنعام بيوض، من مسرحيات علولة،  2
  .2002_2001دراسة تطبيقية، ملسرحية األجواد، رسالة ماجستري، جامعة وهران، : منصوري خلضر، التجربة اإلخراجية يف مسرحية علولة 3
  .65: مسرحية األقوال، ص 4
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، إا لغة سهلة بسيطة، يفهمها مجيع طبقات اتمع ومجيع الفئات، 1»شيء طلبة عند اهللا اليوم خترج فيكم

ال جتايف قواعده الفصحى وهي يف نفس الوقت ما «بساطة الشخصيات اليت تتحدث ا، متداولة يف الواقع اليومي

غة سليمة يفهمها كل جيل، وكل قطر، وكل لبميكن أن ينطقه األشخاص، وال يتناىف مع طبائعهم وال حيام 

وقد تبدو ألول وهلة لقارئها أا مكتوبة بالعامية ولكن إذا أعاد ... إقليم وميكن أن جتري على األلسنة يف حميطها

وميكن أن نقول عن لغة التعابري يف  ،2»قراءا طبقا لقواعد اللغة الفصحى جيدها منطقية على قدر اإلمكان

سالت على كبش العيد تفكرت كالم أمها قاهلا شريناه «بأا مجل من التعبري الشعيب املتداول " لةعلو "مسرحية  

وهي ميزة أغلبة ) الدارجة(اللغة العامية " علولة"استعمل " األقول"يف مسرحية  ،3»موىل قطعتني وإخرج مشحم

سىن لكل مجهوره تشبع أعماله تيفهو يتعمد استعمال هذه اللغة يف أعماله وذلك من أجل أن " علولة"أعمال 

مل يكن من فئة الشباب فحسب بل كان أكثرهم الكهول والشيوخ، وألن  "علولة"وفهمها وخاصة بأن مجهور 

دائما تعاجل الوضع املتأزم للحياة االجتماعية للشعب ومبا أن أغلب أفراد الشعب عايش  انتك" علولة"أعمال 

وهلذا السبب لقت " علولة"ب اجلزائري يرى نفسه من خالل مسرحيات تلك الظروف، كان كل فرد من أفراد الشع

  .جناح كبري

وحيث حاول جاهدا االبتعاد عنها على الرغم  "علولة"أم األلفاظ األجنبية فهي قليلة االستعمال لدى 

  .4»بديت خندم عند الكلون «من كثرة استعماهلا يف العامية اجلزائرية مثل 

جد لغة مسرحية يفهمها معظم اجلزائريني بسيطة بعيدة عن التعقيد، خالية قدر أن يو " علولة"لقد استطاع 

املستطاع من األلفاظ والكلمات األجنبية، وكلنا نعلم بأن اللهجة اجلزائرية خمتلطة كثريا بكلمات أجنبية وكثريا ما 

ل جتنب هذا االختالط املسرحية حاو " عبد القادر علولة"يكون هناك استعمال اللغة الفرنسية، ولكن يف لغة 

والتمازج، ألنه كان ببساطة رافض لكل ما هو أجنيب ومشجع لكل ما هو حملي، فلم يشأ أن يكون ذلك حىت يف 

  .بلهجة عامية خالصة مقدمةفهي " األقول"لغة مسرحيته، وهذا رأيناه أيضا يف مسرحية 

 

                                                           
  .65: قوال، صمسرحية األ 1
  .منصور كرمية، خصائص الكتابة املسرحية عند علولة 2
  .70: مسرحية األقوال، ص 3
  .42: ، صنفسهاملصدر  4
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  :الخاتمة

ن األسئلة وحل مشكالته، وتوضيح مبهمه إذ قمنا فرغنا من تتبع تفاصيل هذا البحث، وحماولة اإلجابة ع

جبولة تعرفنا من خالل إىل املسرح اجلزائري واملراحل اليت مر ا خالل الفصل األول من هذا البحث، وقد كان 

لكل مرحلة شيء خاص مييزها، ومن أكثر املراحل اليت عرف فيها املسرح اجلزائري هي املرحلة الثالث حسب 

، وتعد هذه املرحلة هي املرحلة )1939- 1934:(ة يف حبثنا هذا، وهذه املرحلة حددت بالتقسيمات املدون

اليت كان بروز املسرح اجلزائري واضحا بشكل كبري حيث كان لظهور األحزاب السياسية الوطنية دور يف إعطاء 

تكون جيل بأكمله، املسرح طابع السياسي، واالجتماعي، ويف مثل هذا السياق االجتماعي والسياسي، والثقايف 

  .فنظر إىل اتمع والعامل بنظرة احلرية واالشرتاكية

  .ومن خالل هذا الوعي واملمارسة االجتماعية انبثت رؤيتهم إىل الفن وعالقته بالواقع االجتماعي

  :ويعد هذا كله خلصنا إىل مجلة من النتائج نذكرها يف

  .ة واملراحل واليت مر ااالطالع املسرح اجلزائري منذ بداياته مظاهر النشأ-1

  .دراسة املنهج التارخيي وذكر أهم خصائصه وأهم األعالم وكذا ظهوره-2

ثبات الفعل املسرحي لدى عبد القادر علولة يف مساره املسرحي حبيث مل يكد يتغري يف التعامل مع العرض -3

ترتاوح ما بني املرجعية  ديهسرحي لاملسرحي سواء من حيث الرؤية أو االجتاه أو اللغة فقد ظلت بنية العرض امل

بتصوير اجلوانب املأساوية فقط من هذا الواقع بل جتاوز إىل مرحلة " علولة"التاريخ، ومل يكتفي رالرتاثية واستحضا

طرح بديل جديد ومغاير اجيايب يف نظره ويتالءم وتطلعات الشعب اجلزائري عموما والطبقة العاملة البسيطة 

ا على موضوعات امللتزمة اليت تسيطر على إنتاجه املسرحي، وقد تناول من خالل خصوصا يف بقائه حمافظ

مجلة من املواضع االجتماعية املتعددة األفكار والتطلعات مثل الصراع الطبقي والطبقة العاملة " األقوال"مسرحية

ة يف التغري واالنتصار هلذا جاءت مسرحياته حتمل نوعا من األمل، والثق...لتغالسا وطموحاا النضال،االهمهوم

من  ويف كثري ،مثرية إىل مستقبل زاهر والذي يتمثل أساسا يف النهايات السعيدة ملسرحياته، حبيث تتغلب دائما

  .ات املادية واملعنوية اليت تعرتض طريقهاقبالعراقيل والععلى األحوال الطبقة الكادحة 

لبا على العمل املسرحي حبيث طغى املضمون للقضايا من خالل تصور سياسي انعكس س "علولة"إذ طرح -4

  .ة السياسيةيالل الرتويح للدعاخالفكري على اجلانب اجلمايل وذلك 

بالرتاث يف عالقة تقديس، بل كانت طبيعة العالقة حركية، تأخذ من الرتاث شيئا " عبد القادر علولة"مل يرتبط-5

مع العصر واملسرح  ىخيية، بل كان واقعيا وعلميا، يتماشأخر ومل يكن توظيفه للرتاث مبعزل عن طبيعة اللحظة التار 
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هلا من التغسأيضا، حيث عربت املسرحية عن واقعنا وأحالمنا، كما عربت عن معانات الطبقة العاملة الكادحة وا

عن االستمرارية والتطلع إىل األفضل إذ كان ينبأ يف كل مرة باتمع  "علولة"طرف الطبقة الربجوازية، كما عرب 

  .احللم الذي تسوده االشرتاكية بعيدا عن الرأس مالية

على من خالل هذا العمل املسرحي إىل العمل من أجل بناء واقع مغاير ملا هو سائد، فقد عمل " علولة"ا دع-6

  :تفسري الواقع ليكون التغري بعد ذلك

  .الطبقة الربجوازية املشغلة) رأمسايلالنظام ال(علولة يدافع على الطبقة الفقرية الكادحة والنظام االشرتاكي ويرفض- 

  .قيد بالتشابه واحلوادث املختارة تتطور بتطور الشخصياتتاملسرحية ال تعتمد على حدث رئيسي واحد وال - 

وضح الثقافة الشعبية اجلزائرية وبني الواقع االجتماعي املعاش " عبد القادر علولة"ومن خالل هذا يكون

ئج اليت توصلت إليها من خالل دراسيت هلذا املوضوع الذي ما زال حيتاج إىل على حقيقته،كانت هذه أهم النتا

كماله والوقوف عند العديد من القضايا اليت مل جتد االهتمام بعد، ستاملزيد من األحباث والدراسات من أجل ا

  .  ةوأمتىن أن يكون هذا البحث حافز حيث أحزين من بعدنا من اجل االعتناء املهمة العلمية اجلليل
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