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اء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دعـ
  
  

منا لسانا عربيا غير ذي عوج كشافا عن حقائق الحمد هللا الذي علّ 
م ما يعجز لسان عن يتني ماال أحيط بوصفه و من الّنعأولرّبي اإلشارات 

ت لي من العلم و العمل ما شرحت به صدري، أرجو أن شكره، و يّسر 
  حين ذكري و تبارك لي أجر.لاتضع به عيني وزري و ترفع لي بين الصّ 

اللهّم افتح لي من الخير أبوابا و هيئ لنا في األرض أسبابا،  و أزل عّنا 
المصاعب و الحجاب و اجعلنا من أعمدة االسالم و من خير األنام، 

نسألك من الخيرات أتّمها و من العافية أكملها و من ا و الّلهم إنّ 
  السعادة أعالها و من الصّحة كمالها.

 آمين.                          

 



 

    

كـر رفانو  تشـ   عـ
  

وأعاننا   والمعرفة  لنا درب العلم  الحمد هللا الذي أنار
  نجاز هذا العملإووفقنا إلى  أداء هذا الواجب على

  واالمتنان إلى كل مننتوجه بجزيل الشكر 
  نجازإ  ساعدنا من قريب أو من بعيد على

  هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص
 لم يتال "  ليلى بوعكاز" ةالمشرف  ةبالذكر األستاذ

القيمة التي كانت عونا  اونصائحه ابتوجيهاته بخل علينات
 هذا البحث لنا في إتمام

  
الباحثتان.                                       
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عرب  يعّد املــــسرح أكثر األجناس األدبية حساسية جتاه اتمع، فهو املرآة الصادقة جلمـــيع األمم و الشعوب،       

هذه اخلشبة تتجسد احلياة بأسرها لتضم حتت لوائها فنونا عدة كالغناء و الرقص و املوسيقى... و غريها، فتحقق 

تأثريا على عقول املشاهدين و قلوم. هذا الفن الذي احتضنته احلضارة اإلغريقية مرورا باحلضارة الرومانية اليت 

  ايف هلا.ارتأت منه املخرج الوحيد للتجسيد الفين و الثق

فنسيجه الدرامي شبكة مؤلفة من الشخصيات و األحداث و اللغة و األمكنة و األزمنة ، و بتعدد األزمنة        

اليت باتت مع العصر احلديث من أوسع وسائل التعبري انتشارا، فال خيلو أدب أّمة منه، إذ كـــــــان و ليـــــزال األدب 

ري األديب الزم اإلنسان منذ وعيه بالواقع إىل يومنا احلاضر جيسد كل القيم املسرحي نصا و عرضا أعلى صور التعب

  التعبريية و كل فنون األدب.

يف حني ميثل املسرح شرارة االنطالق حنو الثقافة و التطور و مساعدة اتمعات يف الوصول إىل حال        

يف شكل خشبته، أم يف شكل العروض اليت أفضل، و على مّر األزمان خضع للتحوير و التشكيل سواء كان ذلك 

متّثل داخله، بل إن ُدّور التمثيل نفسها كانت موضعا للتغيري و التبديل، يشمل املسرح مجيع امليادين خارج املعابد 

  و داخل الكنائس، ليمّر مبراحل و أطوار حىت أقيمت له دور التمثيل احلالية.

ملسرح اجلزائري الزم اإلنسان و حوى مهومه ليجّسدها حسب املرحلة اليت و على غرار املسارح العاملية فإّن ا       

وجد فيها، فكانت كل مرحلة تتمّيز بصفات خاصة تعطيها طابعها املستقل عن املرحلة اليت سبقتها، إذ تعد فرتة 

  الثالثينيات و األربعينيات من القرن العشرين فرتة بروز املسرح يف اجلزائر بشكل كبري.

فقد كان املسرح من أهّم الفنون و األعمال األدبية اليت اهتّم ا الّنقاد و الّدارسون، من خالل ما أفرزته         

الساحة الّنقدية من مناهج عديدة ساعدم يف التحليل و التفسري دف االرتقاء بالظاهرة املسرحّية، و حىت 
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جعلته حقال للسيميائية لتطبيق آلياا و قواعدها عليها األدبية و ما حيمله املسرح من عالمات و إشارات متعّددة 

  باعتبار هذه العالمات أهّم ما تقوم عليه الدراسة السيميائية.

فالعروض املسرحية اجلزائرية هي األخرى ال ختلو من هذه العالمات اليت أطلقت العنان للباحثني من أجل         

" لعنتر هالل" "بالّلعبة"ارنا على إحدى هذه العروض املعنونة التطبيق و الدراسة، و حنن كباحثني وقع اختي

  حماولني الغوص فيها ملعرفة مدى جتلي العالمات السيميائية فيها.

لينهال علينا وابل من األسئلة و االشكاالت يف خضم الدراسة شّكلت لنا زاوية احلجر يف البحث، و من       

  أبرز هذه االشكاالت: 

  السيميائية يف مسرحية "الّلعبة"؟. كيف برزت العالمات �

 كيف تساهم اإلمياءات و اإلشارات يف إبراز املعاين العديدة للكلمات على خشبة املسرح؟ �

كيف متثل كل من املالبس و اإلكسسوارات و الديكور و اإلضاءة و حىت اخلشبة كعالمة من العالمات  �

 اليت أعطت رمزية و واقعية للمشاهد يف هذه املسرحّية؟.

لإلجابة عن هذه اإلشكاالت اعتمدنا على املنهج التارخيي و التحليلي الوصفي مبا أننا فتحنا باب      

البحث عن تاريخ املسرح اجلزائري، لنعتمد فيما بعد الّنقد السيميائي من خالل حتليلنا و تفكيكنا 

امتة عبارة عن نتائج للعالمات املوجودة يف املسرحّية، لنقسم البحث إىل مدخل و فصلني لتكون اخل

  مقدمة له.

البدايات األوىل للمسرح، و تطّوره من مرحلة إىل أخرى، و كيف كان هذا الفن عند  المدخلإذ تناولنا يف        

  العرب، مع التعريج على مفهوم املسرح، و عالقة السيميائية باملسرح.
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ري، و نشأته و تأسيسه الذي تضمن كيفية ظهور فجاء تفصيال عن مالمح املسرح اجلزائ الفصل األّولأّما        

  املسرح اجلزائري و ما هي العوامل اليت أّدت إىل ظهوره، مع املراحل اليت مّر ا و إعطاء بعض النماذج املسرحية.

و ذلك من خالل  اللّـــــــعبة"تناولنا فيه الــــــّدراسة السيميائية ملسرحّية جزائرية بعنوان " الفصل الثانيو        

  الّتطرق و التفصيل يف سيميائية كل من الديكور و املالبس و اإلكســســــوارات، املوسيـــــــــقى، احلركة، و اخلشبــــــــة 

  و غريهم.

  اليت كانت كحوصلة ألهم ما توصلنا إليه من هذه الدراسة. الخاتمةو أخريًا        

ادر و املراجع  كانت مبثابة الطريق املوجه حنو حقيقة  املسرح و العالمة من كما ساعدتنا جمموعة من املص          

  أمهها:

 فن العرض املسرحي لنبيل راغب. �

 املمثل و الدور املسرحي لرضا غالب. �

 .اين أبو احلسن سالمسيميولوجيا املسرح بني النص و العرض هل �

  إىل أسباب متثلت يف:أّما عن اختيارنا هلذا املوضوع بالتحديد فريجع             

 شغفنا و رغبتنا يف البحث يف املســــــــــرح اجلزائـــــــــــــري. �

حماولتنا لتطبيق إحدى املناهج النقدية، و هو املنهج السيميائي، و املسرح هو امليدان اخلصب هلذه  �

 الدراسة.

ل املسرح اجلزائري، خاصة صعوبة و كأي حبث عارضتنا بعض الصعوبات أمهها نقص املراجع اليت تتناو          

  احلصول على املراجع اليت ختدمنا يف اجلانب التطبيقي.
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و أخريًا نشكر كل من قّدم لنا املساعدة من قريب أو بعيد يف إجناز هذا البحث، و خنص بالذكر مشرفتنا        

" اليت نشكرها جزيل الشكر على توجيهها لنا.ليلى بوعكازالدكتورة "
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 المــــــــــــــــسرحي: الفن بدايات - 1

 يصبح املعىن ذا متحضرا، شعبا أعطيك مسرحا و خبزا أعطين األملاين املسرحي برخيت يقول       

ــــقافة درجة ملعرفة مقياس املسرح ــــــ ـــــب لذلك جمتمع، يف الثــ ــــــنوع على قدرة من له ملا الفنون بــأبو لقــــ ــــ  التـ

 مع كانت فالبداية األزل منذ الشعوب لدى اهتماما عرف لذلك للنص/املتلقي، االحتواء و التشكل و

 العصور؟ يف تطورت و مفاهيمه تبلورت الفن،فكيف هذا لظهور مهد الذي اإلغريقي الشعب

 اإلغريقي: المسرح 1- 1

 )اليونانية ( اإلغريقية الثقافة إىل تعود الّفن من الّنوع هلذا الّتارخيية اجلذور أنّ  على اثنان خيتلف ال          

ـــــــمس عمل أّول ويرجع ــــ ـــــالي بالعاصمة ؛⁾1⁽»ق.م 532« سنة إىل رحيـــــ ــــ ــــ  بالطقوس ارتبطت حيث أثينا ونانيةـ

 فالّشواهد« دينية معتقدات و أساطري من ا يّتصل ما و اآلهلة لتمجيد تقام كانت اليت الدينية االحتفاالت و

 خلق بدء إلى تشير القديمة الحضارية آثاره من و العريق الشعب هذا أساطير دراسة من المستمّدة

 العشائر تمارسها كانت التي البدائية الدينية الطقوس و الشعائر من و األولى، أصولها في الدراما

  .⁾2⁽»األول القبلي مجتمعها في اليونانية

 خالل من وذلك القواعد، و ألسسا ناحية من الكمال مرتبة إىل التارخيية احلقبة هذه يف املسرح ليصل          

 قسم قد فنجده القواعد؛ هلذه األول املنظر يعد الذي و "،الشعر فن " كتابه يف "أرسطو" الفيلسوف قدمه ما

 فالتراجيديا ارتجالية، نشأة « عرفت اليت )امللهاة و املأساة ( الكوميديا و الرتاجيديا مها نوعني إىل املسرح

                                                           
  .101، (دت)، ص 6املسرحية نشأا ومراحل تطورها و دالئل تأخر العرب عنها، السنة الثانية، جملة الرتاث األديب، ع على صابري:  -  1

  .129، ص 2003، )ط(دو التوزيع، القاهرة،  للنشر دراسات يف نشأة املسرح، دار البستاين إدوارد اخلراط: فجر املسرح -  2
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 اآللهة عيد في تؤدى كانت التي الديثرامبية*، األناشيد جوقات قادة مرتجالت إلى أصلها في ترجع

 التي ، اإلحليلية الرقصات و األغنيات قادة مرتجالت إلى الكوميديا نشأة ترجع بينما ديونيوسوس،

  .⁾1⁽»اآللهة لنفس تقام التي االحتفاالت في تؤّدى كانت

 فتكثر اخلمور عصر و العنب جين بعد الشتاء يف حفل فلني:ح لآلهلة يقيموا أن اليونانيون اعتاد قد و          

 مشوه لفعل حماكاة هي اليت الكوميديا نشأت هنا من و األغاين تنشد و الرقص حفالت تعقد و األفراح بذلك

 حتظ مل الكوميديا أنّ  جند الرتاجيديا به حظيت الذي الواسع االهتمام عكس على لكن للضحك. ومثري

 ق.م 487 عام الكوميديا شعراء يزود أن أثينا حاكم رضى « عندما ذلك و متأخر وقت يف إىل باالهتمام

 من شاعرين إلى يرجع الكوميدية الحبـــــــــكات معالجة في الفضل و العرض، في تشترك رسمية بجوقة

   .⁾2⁽»فوورميس و إبــــــــيخارموس هما: صــــــــقلية

 فهي الثانية أما و امللوك، و باآلهلة ترتبط كوا الرتاجيديا أنّ  إىل االهتمام حيث من الفرق هذا يعود رمبا و    

 محاكاة كليهما أنّ  في الكوميديا مع التراجيديا تتفق « "جريالدي": القول هذا ليؤكد الشعب بعامة مرتبطة

 المهذب الفعل أخراهما تحاكي بينما القدر، يمالعظ الملوكي فعل أوالهما أن في تختلفان أّنهما إال

  .⁾3⁽»الشعب بعامة المتعلق

 التراجيديا اكتشاف في الفضل إليه يعود الذي تيسبيس يأتي التراجيديا بدايات إلى بالعودة و «          

 في مـــرة ألول الممثل أوجد و تمثيلية، مسرحية إلى الديثرامبية الجوقة أغنية حّول الذي فهو الحقيقية،

                                                           

  .27، ص (دت)، )ط(دأرسطو: فن الشعر، ترمجة و تقدمي وتعليق: د.إبراهيم محادة، مكتبة االجنلو املصرية،  -  1
  .28، ص املرجع نفسه -  2
3
  .10، ص 1987، )دط(إبراهيم محادة: من حصاد الدراما و النقد، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  - 

مسري سرحان:كتابات يف املسرح،  * الديثرامب: أغنية مجاعية تؤديها جوقة تقوم ببعض احلركات التعبريية و الرقصات اليت تشرح معاين الكلمات، أنظر:
  .140، ص1997دار غريب، القاهرة، مصر، (دطـ)، 
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 طريق عن الديثرامبية األغنية وضعت التي األولى الخطوة يعد التحول هذا و الراقص، أو المغني مقابل

 ليظهر مستقل، أديب جنس حنو املسرح لتطوير لآلخرين الفعلية البداية احملاولة هذه كانت حيث ⁾1⁽»الدراما

 هذه تتفق و "،سوفوكلــــيس" و "أســـــــــخليوس" مثل الكتاب بعض مع الرتاجيدية النصوص من العديد بذلك

ــــعرية الصياغة يف يتمثل صارم بناء يف الرتاجيديات ــــ ــــــنت تقسيم و الشـــ ـــــــاوب و فصول إىل املـ  بني احلوار تنـــ

ــــــاشيد تردد اليت اجلوقة و الشخصيات، ــــشعرية األنــ   .⁾2⁽القدمية األساطري من املأخوذة القصص و الـ

 اليت *،الساتيرية املسرحية هي و ريقيةاإلغ الدراما عرفتها اليت املسرحية أنواع من آخر نوع إىل إضافة          

 أّا على عالوة الدرامي، التكوين إىل اإلنشاء من انتقاال ذلك و اإلغريقية، الدراما تطور حنو نوعية قفزة أعطت

 اليت و اإلغريقية املسرحية عرفتها اليت املراحل من انطالقا الرتاجيديا و الديثرامبية األناشيد بني وصل مهزة

 حيام، يف رمًزا يعتربونه الذين اليونانية الشعوب عند املقدس و املعبود ديونيسوس اليوناين اإلله عيادبأ ارتبطت

 األناشيد ظهرت )الخريف و الشتاء ( اختفائه و اإلله موت في يتمثل الذي الحزين الجانب فمن «

 اإلنسان بني حياة في ـــــــــــحزينال أو الجاد الجانب لتمثل التراجيديا إلى بعد فيما تطورت التي الحزينة،

 لتمثل الكوميديا نشأت )الصيف و الربيع ( ظهوره و اإلله بعث تمثل التي المرحة األناشيد من و

  .⁾3⁽»الطبيعة على االنتصار و الصعاب قهر على اإلنسان قدرة لتصّور و البشر، حياة في المرح الجانب

 يف ُتقدم املسرحية العروض أنّ  وجدنا لنا، املتاحة الصور خالل من اليوناين املسرح معمارية تأملنا إذا و         

ــ حماط دائري مسرحي ضاءف يف الطلق اهلواء ــــــمتدرج اعدمبقــ  نصف شكل يف اهلضبة سفح على األعلى حنو ةـــ

 أهم من و املمثلني، دخول و خلروج متعددة وابأب توجد خلفها العروض عليها تقدم اليت احللبة هي و دائرة

                                                           
1
  .71م، ص1988هـ/1408، 1فايز ترحيين: الدراما و مذاهب األدب، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، ط - 

  .27أنظر: أرسطو: فن الشعر، املرجع السابق، ص -  2
الساترييون: متوحشون يسكنون الغابات، نصف الواحد منهم بشري الشكل و النصف اآلخر حيواين، و املسرحيات الساتريية هي مسرحيات تتسم  *

  www.atitheatre.aeعلي خليفة: مسرحية الفصل الواحد،اهليئة العربية للمسرح،مقاالت، أنظر املوقع اإللكرتوين: أنظر: باجلو املرح،
3
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 آخر مسرحا عرفت اإلغريق أنّ  العلم مع آنذاك، املسارح أكرب هو و "ديونيسوس" مسرح احلقبة هذه يف املسارح

  .⁾1⁽الشوارع عرب املتنقل املسرح هو و

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
  -1- أنظر: الشكل  -  1

  -01ل ــــــــــــــــــــكـــــالش -
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     الروماني: المسرح 2- 1

 في المسرحية طور بدأ إذ « اليوناين، املسرح مستوى إىل يصل مل لكن املسرح الرومانية الثقافة عرفت          

  .⁾1⁽»التمثيل فنون في خصوصا و االزدهار في عظمته أوج بدأ قد اإلغريقي المسرح كان روما

ـــاليا كانت لقد           ــــ  ونتيــــــــجة امليالد، قبل الثالث القرن يف أوروبا دول أقوى من روما عاصمتها و إيطـ

ـــــظه يف أثر مما ،⁾2⁽»التقدم أصابها التي اإليطالية الحياة شكل من سرحـــــــــالم استفاد « ذلك ــــ  املسرح ورــ

 اإلغريقي للتأثري كان بل املسرح وجود يف سببا كان الرومانية احلضارة عرفته الذي التطور ليس لكن تطوره، و

 لكنهم و المأساة، و الملهاة بنوعيها اإلغريقية المسرحيات قلدوا« حني إليه، انتقاله خالل من دور أيضا

 اليونانية المسرحية على معتمدة الرومانية مسرحيةال فنشأت…اليونان بها اهتم كما بالمأساة يهتموا لم

  .⁾3⁽»الميالد قبل الثالث القرن منتصف نحو الفنية خصائصها جميع في

 حنا لكنه ، الدينية باحلفالت ارتباطه خالل من اليوناين املسرح كما نشأته يف الروماين املسرح ارتبط          

   التسلية. و الرتفيه وظيفتها كانت حيث الكوميديا، هي و معني شكل على تركيزه خالل من آخر منحا

 امليالد قبل الثاين القرن منذ الروماين املسرح يف انتشارا األكثر الشعيب الشكل يعترب الذي فالكوميديا         

 هل حتى إيطاليا، في للكوميديا الذهبي صرللع اإلعداد في وتراتيوس كاسيليوس من كل ساهم « حيث

 يده على كبريا تطورا عرف قد و ،⁾4⁽»المسرح خشبة تطوير حاول الذي بالوتوس ماكيوس تيتوس عصر

  املسرح. لرتقية عاما أربعني خالل جهدا بدل  حيث تأليفه، كذا و اإلغريقية الدرامات ترمجة خالل من

                                                           
  .35م، ص 1994هـ/ 1418، 1كمال عيد: سينوغرافيا املسرح عرب العصور، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط  -  1
  .35املرجع نفسه، ص-  2
  .102، ص  املرجع السابق و مراحل تطورها و دالئل تأخر العرب عنها، املسرحية و نشأاعلي صابري: -  3
  .35املرجع السابق، ص  سينوغرافيا املسرح عرب العصور، كمال عيد:  -  4
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 الرتاجيديا عرف الفرتة هذه يف املسرح أنّ  إالّ  الطاغي الشكل هي دياالكومي كانت إنّ  و حىت و لكن          

 على سارت التي سالون تراجيديات و الميالد قبل األول القرن إبّان سنيك مسرحيات « خالل من أيضا

  .⁾1⁽»اإلغريقية التراجيديات غرار

 كبريا اهتماما أولت قد الرومانية احلضارة جند فإنّنا املسرح، خشبة على لتمثل تؤلف املسرحية أنّ  مبا و          

 ليليها "،اسكوروس" يد على بين مسرح أول و املعماريني، املهندسني من العديد ا اهتم حيث املسارح، لبناء

  .⁾2⁽"بوسبال" مسرح "،مارسيلوس" مسرح مثل املسارح من العديد

ــــــونان، يف عليه كان عما املسرحيات عرض اختلف لقد           ــــائه يف املسرح أخد حيث اليـــــ ــــ ــــ ــــ  شكال بنــــ

 مناظر ثالث وجدت حيث املناظر، إىل احلاجة حسب املسرح خشبة بتدوير تقوم ماكنة هناك أصبحت و معينا

  .الروماين املسرح يف ظهر جديد شيء هو و

 مسرحيات من نوع ( للساتيريات ثالثة و للكوميديات، ثانية و التراجيدية للدرامات مناظر « فهناك        

 الثاني الّنوع ملكّية، تماثيل و قصور و أعمدة من مناظره تتكون للتراجيديا األول النوع ،)الملهاة

 الثالث النوع و آنذاك، المنازل في كالمعمار كبيرة نوافذ و شرفات و منازل عن عبارة للكوميديات

 تغطى املناظر هذه ،⁾3⁽»ريفية مســـــــــــــاحات و كهوفا و حدائق و أشجارا تمثل مناظره و للساتيريات

ـــــستائر   امليالد. قبل الثاين القرن يف استعملت قد و بــــــ

  

                                                           
1
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 الشعر و السرد و كاملسرح الفن ميدان مشلت حىت تقدمهما، أوج يف كانتا احلضارتني أن سبق مما لنا يظهر    

 األجناس البنية مع بالتزواج بعدها جاءت اليت احلضارات بقية رصعته موصدا بابا فتحت فقد غريها، و الغنائي

   األخرى. األدبية
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 الوسطى: القرون في المسرح 3- 1

 يف مغايرا حتوال ميالدي عشر السادس القرن اية و العاشر القرن بني املمتدة الفرتة يف أوروبا عرفت          

 حيمل أصبح و باملوروثني الصلة قطع مت فقد الرومانية، و اليونانية الثقافتني يف عليه كان عما املسرحي النشاط

 من موضوعاتهم يستمدون المسرحيون أخذ حيث ديني بطابع المسرحيات فطبعت « خمتلفا طابعا

  .⁾1⁽»العذراء مريم حياة و المسيح، حياة و  )LA BIBLE (  المقدس الكتاب

 تقام الدرامية النصوص فكانت ،)مسيحيا( كاثوليكيا دينيا طابعا الفرتة هذه يف املسرح ليكسب          

 الطقــــــــــــــــــــوسية أحداثها و اإلنجيلية القصص « استثمرت ففيها الوثنية، و الفولكلورية و الدينية باملناسبات

 و أخروي و ـــــــــــويدنيـــــــــــــــ هو ما بين الصراع تجســـــــــــــــد التي المـــــــــسرحية العــــــــــــــــــروض توليد في

 ميثلون و يكتبون القساوسة أصبح و  ، ⁾2⁽» الشياطين و األهـــــــــــــــــــــواء ضد المسيـــــــــــح و مريم صــــــــراع

  للّدين. املضيئة اجلوانب إظهار و املسحيني عقول تنوير قصد دينية ألغراض

ــــ عشر الثاين القرن منذ           ــــالديامليـــ  على القــــــــــفز و األكروبات بفــــــــــــــرق المسرح استبدل « ــــ

 شخصين بين الديالوج على تقوم )درامات(  ثم الواحد شخص )دراما( ظهرت و الحـــــــواة. و الحبال

  .⁾3⁽»العرائس مسرح ظهر و اثنين،

 إليه، تدعو ما مع يتماشى ال ألنّه الكنائسية السلطة من حماربته نتيجة زال قد القدمي بشكله فاملسرح          

  .الطرقات و الشوارع جتوب كانت اليت األنواع هذه وجود إىل اضطر مما
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 العربي:  التاريخ في المســــــــــــــــــــــــرح 4- 1

 من يتطّور أخذ الذي أوروبا، يف عليه هي عما كبريا اختالفا العريب الوطن يف املسرح نشأة ختتلف          

 القدمي، األورويب للمسرح استمرار هو اليوم األورويب فاملسرح اآلن؛ عليه هو ما إىل وصل حىت أخرى إىل مرحلة

 احلضارة فيه اختلطت حني احلديث العصر وليد هو إمنا و القدمي، العريب العامل يف يعرف مل العريب املسرح بينما

  احلديث. العريب املسرح موّلدة بالغربية الشرقية

 مىت و أين أمهها: إشكاالت و تسِاؤالت عدة تثري العريب الوطن يف القضية هذه أنّ  إالّ  الطرح هذا رغم          

 أم احلداثة صدمة فرتة جميء و "م 1847" سنة النقاش مارون مع له التأريخ ميكن هل و املسرح؟ العرب عرف

   اإلغريق؟. مع احلال هو كما االحتفالية الطقوس و الدرامية األشكال عن البحث و العريب الرتاث إىل بالرجوع

 في )لبنان( بيروت كانت العربي العالم في المسرحية بداية « أنّ  إىل الدارسني من الكثري يذهب          

 برحالت يقوم كان النقاش"، "مارون األول رائده كان و ضيق، نطاق على عشر التاسع القرن منتصف

 عاد لما و الفن، بهذا فشغف المسرحيات بعض تمثيل شهد هناك و إيطاليا، بعضها في زار كثيرة تجارية

 سنة في و لشّبانا بعض من فرقة ألف و أدبية هواية فاتخذه إليه يدفعه قوي بدافع شعر بيروت إلى

  .⁾1⁽»بخطبة لها قدم و المدينة وجوه إليه دعا »البخيل« له مسرحية أّول بيته في معهم مثل م1847

 يعتمد العريب املسرح بدأ مث من العربية، الثقافة يف جديدا غربيا فنا استنبت من أول يكون ذا هو و          

   التجريب. و التعريب و االقتباس و ةكالرتمج إلينا، الغريب املسرح لنقل طرق عدة على

 إىل "بونابرت نابوليون" محلة عرب الغرب مع الثقايف االحتكاك نتيجة العربية البالد يف املسرحي الظهور كان و

 مث "،الخياط سليم" "،النقاش سليم" "،فرح أفالطون" "،القباني الخليل أبو" بالشام فعرف الشام، و مصر
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ـــــاهرة مسرحية فرق ظهــرت  فاطمة" فرقة و "،حجازي ســــــــالمة" فرقة و "فرح اسكندر" فرقة هي و بالقـــ

  ".األبيض جورج" فرقة و "رشدي

 قطر أي قبل ذلك على ساعدته فيه سائدة كانت اليت الظروف كون بلبنان حتديدا البداية كانت وقد        

 أا على فضال طويلة، سنوات منذ أوروبا دول مع اريةجت اقتصادية عالقات له كانت كبلد فلبنان آخر، عريب

 عروق و ديانات على حيتوي بلد أنه علما الغربية الثقافات من وافد و جديد هو ما كل لتقبل مستعدة كانت

ـــــتلفة ــــ ــــ  إضافة بلبنان، استقر و سافر من هناك حيث بلبنان؛ كبري اهتمام ذو الغربيون كان كما متنوعة، و خمــ

 ضمنها، من املسرح كان و التاريخ و األوروبية اللغات لتعليم املدارس فتح إىل أدى أوروبا من البعثات عودة إىل

 )اللبنانيني( معرفتهم حبكم الرتمجة محلة إىل أدت بدورها اليت كاملطبعة احلديثة املخرتعات دخول على ساعد مما

  .⁾1⁽ املسرح نقل يف ساعدت األوروبية اللغات ببعض

أحمد أبو الخليل " مع "م1865للدراما املسرحية يف كل من دمشق عام "لتكون احملطة القادمة           

 مع مصر يف و الشعيب، العريب للرتاث اخلاضعة )ليلى جمنون(" من خالل مسرحياته املتنوعة أمهها مسرحية القباني

 يف عريب ملسرح لتأصيل منه حماولة يف مصر يف االجتماعي للواقع معاجلته يف انكب الذي "صنوع يعقوب"

  .⁾2⁽مصر

 ـوراتط عرف الذي العريب األدب إىل الفن من النوع هذا إدخال يف اجلادة احملاوالت هذه فتحت هكذا و       

  فرتات يف األخرى العربية البالد من العديد إىل منها انتقل مث املسرحيني، املؤلفني من كوكبة مع مصر يف ازدهاراو 

   

                                                           
، 2اجليار: البحث عن النص املسرحي العريب، دار النشر للجامعات املصرية، الوفاء للطباعة و النشر، مصر، ط أنظر : مدحت -  1

  .77م، ص1995هـ/1416
  .83املرجع نفسه، صأنظر:  -  2
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 األورويب للمستعمر الثقايف الـتأثري ننسى أن دون املسرحية، الفرق بعض ا قامت اليت الزيارات بفعل متوالية 

  العريب. املغرب كبلدان العربية البلدان بعض على

 بوجود تقر اليت الرتاثية الدراسات بعض إىل العودة على جيربنا بداية طرحناه الذي التساؤل لعلّ  و          

 "الراعي علي" الدكتور فالباحث احلديث، مبفهومه كفن يكن مل إن و حىت العريب الرتاث يف الفن هذا مالمح

 عرفت قد عامة اإلسالمية الشعوب و العرب أنّ  « يرى العريب للمسرح املكثفة و املتواصلة بدراساته املعروف

  .⁾1⁽»عشر التاسع قرنال منتصف قبل طويلة لقرون المسرحي النشاط و المسرح من مختلفة أشكاال

 لكنها اإلسالم قبل العربية اجلزيرة شبه يف سادت اليت الدينية و االجتماعية الطقوس إىل يعود هنا هو و          

 عرفها اليت الفنية األشكال بعض ليستعرض العامل، دول بعض حضارات مع حدث كما فّين  مستوى إىل ترق مل

 األقل على واحدا شكال عرفوا قد العباسية الخالفة أيام المسلمين أنّ  على واضحة إشارات ثمة« العرب

  .⁾2⁽»الظل* خيال مسرح هو و بها المعترف المسرحية األشكال من

 الشـعبية التعازي مثل: العرب عند املسرح وجود على تدلّ  اليت الظواهر بعض جند النوع هذا جانب إىل          

  اخل.…الشعري املسرح و العرائس مسرح و القراقوز و املقامات أدب و الدينية األعياد و

 من أخذه الذي "النقاش نمارو " "مع م1847" عام إال العام مبفهومه املسرح تعرف مل فالعرب إذا         

 يف نفسها لتضع تطويره و استغالله على قادرة كانت اليت الفن هلذا أطياف احتوائها من الرغم على الغرب،

  املسرحية. للدراما املنبتة احلضارات صفوف

                                                           

 ،2ط، الكويت،الفنون و اآلدابين للثقافة و علي الراعي: املسرح يف الوطن العريب، علم املعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوط -  1
  .92، ص 1999

  .29، صنفسهاملرجع  -  2
ها * خيال الظل: فن متثيلي قدمي يقوم على إظهار خياالت خلف ستار باستخدام دمى مصنوعة من اجللد الرقيق، و ستارة بيضاء رقيقة، تسلط علي

 صاحب اخليال حوارا مصحوبا بالغناء من خلف الستار و يسمعه املشاهدون،األضواء، بعد إطفاء األنوار، مث حترك بواسطة العصي و يلقي من خالهلا 
  . 109املرجع السابق، ص و مراحل تطورها و دالئل تأخر العرب عنها، أنظر: علي صابري: املسرحية  نشأا
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  االصطالح: و المفهوم بين المسرح - 2

حظي املسرح منذ القدمي باهتمام كبري، حيث استطاع مواكبة التغريات املختلفة اليت شهدا و مازالت           

تشهدها احلياة اإلنسانية، و الذي استطاع أن حيتّل احليز الكبري من اهتمامهم باعتباره مرآة عاكسة لواقعهم 

األخرى متمثال بثنائية الّنص/ العرض، حيث جند أّن معظم  املعاش، و هلذا متّيز الفّن املسرحي عن غريه من الفنون

   خمتلفة وسائل على ذلك يف اجلمهور،معتمدا أمام ُتقام عروض إىل ُترمجت قد )احلكاية الرواية،(األعمال األدبية 

   الرموز. و اإلمياءات و كالكلمات

 الدراسات تشّعبت و حوله اهيماملف تعددت لذا كمصطلح إليه التعرف و فيه البحث نطاق ليتسع        

  النقدية. و املعجمية

  المعجمي: المفهوم في المسرح   -  أ

وردت لفظة  "مسرح" يف كثري من املعاجم اللغوية املختلفة، و ما نالحظه أنه ال توجد فروق بني هذه          

" مشتّقة من اجلـــــــــــــذر اللغوي "مسرح" كلمة البن منظور" "لسان العربالتعريفات، فجاء يف معجم "

 املوضع املسرح األنعام. من املرعى يف سيام السائم املال السارح، الليث السائم، املال السرح و ،)س،ر،ح(

ــــــيس ال و الســـارح، املال السرح و للرعي، الغداة املاشية إليه تسرح الذي  به يتغـــــذى ما إال سرًحا املال من مىــــ

ـــــــراح و ــــ  مرعى امليم: بفتح املسرح سروح. ذلك كل من اجلمع و عليك، سرح ما املال من السرح قيل: و يــــــ

 املسارح، قليالت إبل له زرع: أم حديث يف و كالسماح، املسارح عاد إذا قوله: منه و املسارح، مجعه و السرح

  .⁾1⁽بلاإل يسرح الذي للراعي امسا الّسارح و ]،…مسرح[ مجع هو

                                                           

 ص ،1981، )دط(دار املعارف، القاهرة،  ح)، ر (سمادة  ،2ج: لسان العرب، األنصاري ابن منظورمجال الدين أيب الفضل حممد ابن مكرم  - 1 
478.  
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حيث  "ابن منظورإىل ما ذهب إليه " " تاج العروس""يف معجمه  محمد مرتضي الزبيدي"و يذهب          

يشري إىل أّن معىن املصطلح مسرح يف مادة سرح مبعىن أّن املسرح مأخوذ من لفظة السارح الذي هو اسم للراعي 

  الذي يسرح اإلبل، ومنه يقول الشاعر:

  ⁾1⁽و إْن َكاَن َسَرًحا َقد َمَضى فـََتَسرَعا  *  *  *َأّن َحّق اليَـْوَم مْنـــــــــــُكــــــــــــــم  فـََلوْ 
           

و يف  ⁾2⁽»المسرح بالفتح المرعى «كالتايل:   "المحيط"يف معجمه القاموس  "الفيروز أباديو عرّفه "         

 ـــــــــعل سرحالمسرح كلمة مأخوذة من الف «:"حنان قصاب حسنو " "ماري إلياس" لـ "المسرحيالمعجم "

و المسرح حديثا . «⁾3⁽»و كانت تستعمل في األصل للداللة على مكان رعي الغنم و على فناء الدار

مشتقة من  المكان الذي يسرح عليه العاملون بالتمثيل و المشاركون في أدوار القصة و المسرح كلمة 

ثم إن الفكر يسرح عند  كلمة سرح و هنا تطلق الكلمة على شيئين، أي أّن الممثلين سرحوا فوق المسرح

  .⁾4⁽»مثيليةمشاهدة الت

إذا ما تتبعنا هذه املعاجم و الكتب العربية و ما ورد فيها من تعريفات حول مصطلح املسرح، جندها           

، املأخوذة من مادة سرح، لنالحظ أن أصحاب هذه املعاجم كان ينقل تصب يف قالب واحد و هو مكان الرعي

  األخري عن األول دون إضافة.

   

                                                           
  .162ص  (دت)، ،)دط(دار صادر بريوت، لبنان، ، 2ج حممد مرتضى الزبيدي: تاج العروس، -  1
  .228دمشق، سوريا، دط، ص  ،، مكتبة النوري2قاموس احمليط: مجع اهلريويين، جالفريوز أبادي:  -  2
  .424، ص 1997، 1ماري إلياس و حنان قصاب حسن: املعجم املسرحي، مكتبة لبنان، لبنان، ط -  3
  .25، ص 1981، )دط(هند قواص: املدخل إىل املسرح العريب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان،  -  4
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 صورة المسرح في المعنى االصطالحي :  - ب

تباينت مفاهيم املسرح و تعددت عند املنظرين له، حيث جنده قد اتسم بعناصر وأنواع كما هو احلال يف            

، فقد حددا فيه مجلة من التعاريف ميكن  "حنان قصاب حسن"و  "ماري إلياس"لـــــــ ""المعجم المسرحي

  :⁾1⁽حصرها يف النقاط التالية 

 املسرح شكل من أشكال الكتابة يقوم على عرض متخيل قوامه املمثل و املتفرج. �

 املسرح هو مكان يقام فيه العرض املسرحي. �

 فيقال مسرح راسني و مسرح شكسبري.املسرح عبارة على جممل أعمال أو إنتاج كانت مسرحي،  �

املسرح هو جممل األعمال اليت تنتمي إىل عصر معني أو مدرسة حمددة أو توجه ما، فيقال املسرح  �

 اليوناين، و املسرح الكالسيكي و املسرح الشعيب.

اليت كانت تعين حرفيا مكان الرؤية أو  théâtronمأخوذة من اليونانية   théâtreاملسرح  �

 املشاهدة.

أصل كلمة المسرح  «عندما ذكر أّن  "إبراهيم أحمدهذا التعريف األخري ينطبق مع تعريف "          

théâtre  يعود للكلمة اليونانيةthéâtron  التي تعني مكان الفرجة أو المشاهدة، حيث يحضر

المشاهدون لمناظرة ممثلين يتحركون في الفضاء المسرحي لتقديم حكاية الحوار، و الحركة عن خبرة 

  .⁾2⁽»إنسانية

  فاملسرح  تفاعل بني عناصره و هي: املمثلـــــــــون و النص املسرحـــــي و اخلشبــــة و اجلمهـــــور.           

                                                           
  .424ماري إلياس و حنان قصاب حسن: املعجم املسرحي، املرجع السابق، ص  -  1
  .38، 37، ص 2006، 1أمحد: الدراما و الفرجة املسرحية، دار الوفاء للطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر، ط إبراهيم -  2
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يقوم املسرح على حماكاة األفعال البشرية سواء عن طريق احلوار أو احلركة باالعتماد على اجلسد الذي            

يعترب األهم فوق اخلشبة حلدوث التفاعل مع اجلمهور، ألّن هناك بعض العروض اليت تُقّدم يف جو صامت خاٍل 

شكٌل من أشكال الفن قائم على تصور الفنان لقصة  «بأّا  "فايز ترحيينيمن احلوار، وهذا ما ذهب إليه "

تدور حول شخصيات تتوّرط في أحداث معينة و هذه القصة تحكي نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين 

  .⁾1⁽»رالشخصيات و يمكن عمليا تقديم قصة بهذا الشكل في عرض صامت خاٍل من الحوا

دليل أكسفورد حني أورد جمموعة من التعريفات يف كتابه "فقد نظّر للمسرح " شكري عبد الوهاب أما"         

مصطلح يطلق بشكل عام على ما يكتب في أعمال مسرحية للمسرح «و من أبرز مفاهيمه قوله:  "للمسرح

)، فمصطلح يطلق على أي موقف مسرحي ينطوي على صراع وألهداف مسرحية يتضمن …في بلد ما (

  .⁾2⁽»وجود شخصيات مسرحيةتحليال لهذا الصراع عن طريق افتراض 

نالحظ اختالفه من منظر إىل آخر و من مرحلة إىل أخرى  للمسرح"بالوقوف عند هذه الّتعريفات"         

حيث أنه من الصعب وضع تعريفا واحدا؛ وذلك بتغيري الظروف التارخيية من مرحلة إىل أخرى، رغم هذا إال أننا 

راهن على حتويل الّنص املكتوب إىل عرض جيسده املمثلون على اخلشبة ميكننا القوُل بأّن املسرح فٌن درامٌي ي

  باالعتماد على أبرز وسائله و هي احلوار موجها إىل مجهور قصد إحداث تفاعل معه و التأثري فيه.

   

                                                           
  .67فايز ترحييين: الدراما و مذاهب األدب، املرجع السابق، ص  -  1
  .13،  9ص  (دت)،، 2شكري عبد الوهاب: النص املسرحي، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر، ط -  2
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 دخول المسرح تحت مجهر الدراسات النقدية : -3

لقد عرفت العلوم اإلنسانية يف مطلع القرن العشرين تطورًا واضحا يف املمارسة األدبية الّنقدية، و ذلك           

إثر ظهور الكثري من االجتاهات و املدارس الّنقدية اليت تتناول حتليل الّنصوص األدبية بشكل عام و املسرحية 

 تبلورت العديد من االجتاهات و املــــــــدارس مثل بشكل خاص، و استمّرت هذه االجتاهات يف الّنضج حّىت 

األسلوبية و البنيوية و التفكيكية وخاصة السيميائية اليت أصبحت األكثر شيوعا يف الّدراسات الّنقدية و األدبية 

احلديثة، و ذلك راجع إىل االهتمام الذي حظيت به من طرف الباحثني من جهة، و تطور علم اللغة من جهة 

  أخرى.

، فهي العلم الذي يبحث يف "دوسوسيرفالسيميائية أو السيميولوجيا كمنهج نقدي تطّور مع دراسات "          

  اليت تنشأ يف حضن اتمع.  - أيقونية أو حركية –أنظمة العالمات سواء أكانت لغوية أم غري لغوية 

رب مادة دمسة للدراسات السيميائية فلن جمموعة من العالمات و االشارات، فهو يعت المسرح"ومبا أّن "        

حاوالت ــــــــــإّال من خالل اهتمام معرفي و منهجي موحد بأخذ بعين االعتبار تلك الم«يكون االشتغال عليه 

و الدراسات السيميائية و السردية التي أسست لدراسة شاملة و متكاملة لإلبداع الفني ككل، و المسرح 

ع فيه المدارس بين شقين: الّنص و العرض، حيث تتحول الّشخصية من بخصوصيته بفرض مسارًا يجم

ورقية اإلبداع الخيالي إلى جسد الممثل الذي يضفي عليها سمات لم تكن متواجدة في الّنص األصلي مما 

مستوى آخر  منـــــــركة و االيقاع التي تدخل ضـــــــــــدراسة األداء و الصوت و الحــــــــــيفتح أقواًسا متعددة ل

  .⁾1⁽»هو: سينوغرافية الّنص الدرامي

                                                           
  .169، ص2011، )دط(طامر نوال: املسرح و املناهج النقدية احلديثة مناذج املسرح اجلزائري و العاملي، دار القدس العريب، اجلزائر،  -  1
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انطالقا من هذا القول نرى بأّن السيمياء، قد وسعت اال أكثر من خالل فتح آفاق التواصل بني           

الّنص املسرحي و املتلقي، و هذا من خالل تأويالته للعالمات و اإلمياءات و الوصول إىل الفكرة اليت يتضمنها 

  النص باعتباره متلٍق هلا.

إىل الّنقاد الشكليني الروس الذين عملوا  "إسلن"ر سيميوطيقا الدراما كما يعزو و يعود الفضل إىل ظهو           

ا أّن سيميوطيق«: "إسلن"على تطوير األساليب و الوسائل اليت تساعدهم على دراسة األعمال األدبية، إذ يقول 

ساليب لدراسة الدراما بشكلها الحالي تدين إلى عمل الّنقاد الشكليين الروس الذين بدؤوا في تطوير األ

طتها هذه األعمال ـــــــــــــريق تحليل دقيق للطريقة التي تنتج بواســــــــــالجوانب الشكلية لألعمال األدبية، عن ط

رن في ــيات من هذا القــزعة الخاصة في مدرسة "براغ" في الثالثينــو تأثيراتها الفعلية، إذ شرع أنصار هذه النّ 

ري ــكي "تشارلز بيرس" و السويســتأثًرا  برائدين هما: الفيلسوف األمريـــــــــا على الدرامج ـــق هذا المنهــتطبي

  .⁾1⁽» "رـ"دي سوسي

الذي ذهب إىل  "بيتر بوغاتيرف"الدارسني املسرح ما هو إّال بنية سيميائية و أوهلم  و يعترب الكثري من          

شيء إلى إشارة و هذه التحويلة هي الّصفة التي تمّيز  أن المسرح ما هو إّال بنية سيميائية تحول كل«

  .⁾2⁽»المسرح عن باقي الفنون

و من هنا يتأكد لنا بأّن املسرح يقوم على نسق متعدد من العالمات و املؤشرات، و هذا ما تقوم عليه           

  السيميائية، لذلك وجدته حقل لتطبيق آلياا اليت توصلت إليها.

                                                           
جلزائر، ، اجاب اهللا أمحد: العالمة و العمل املسرحي، امللتقى الثالث، منشورات اجلامعة بسكرة، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، عني مليلة -  1

  .134، ص 2002(دط)، 
  .18، ص 1997أمربتو ايكو: سيمياء براغ، تر: عدد من املولفني، منشورات الثقافة، (دط)،  -  2
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ال تتم إّال عن طريق إرسال  )بني النص املسرحي و اجلمهور(من جهة أخرى نرى بأّن عملية الّتواصل           

معلومات اليت تتم بواسطة رسالة معينة تبىن على شفرات حمّددة، وهذا ما جنده ينطبق أو خيضع له املسرح باعتباره 

نسق من العالمات تستخدم كوسيلة للتواصل سواء بني الّنص املسرحي و املخرج و املصمم، وكذلك بني املمثلني 

هور دون أن ننسى الّناقدض و اجلمأنفسهم و بني العر 
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I - الجزائري: المــــــــــــــــسرح مالمح 

 أدبيا فنا باعتباره ذلك و متأخرة، املسرحي التمثيل عرفت اليت اإلسالمية العربية األقطار من اجلزائر إنّ           

 القرن مطلع مع إالّ  النقص بذلك حيس مل شعبه أنّ  حىت الفنون، من غريه عن متّيزه اليت اخلاصة مقوماته له

  .⁾1⁽العشرين

رغم هذا التأخر الذي عرفه املسرح اجلزائري، إّال أّن ذلك ال مينع من وجود أشكال مسرحية بدائية لو         

استغّلته جيدا حلققت انطالقة حقيقية حنو خلق فن مسرحي له مقوماته؛ حيث كانت هذه األشكال مرهونة 

مثلما كان احلال مع املسرح  (زائري باملمارسات البدائية الناجتة عن معتقدات دينية و عادات وتقاليد الشعب اجل

، و من أمثال ذلك خيال الظل و القراقوز هذا النوع من )اإلغريقي الذي كان وليد االحتفاالت الديونسوسية

و اليت عرفته اجلزائـــر مع فرتة دخول األتراك و حكمهم ، ⁾2⁽»المسرح التقليدي «املسرح، أطلق عليه سعد اهللا 

طرف السلطات الفرنسية احملتّلة للجزائر الذي اعتربتُه كوسيلة ُتستخدم ضدها، و اختاذه لكّنه ُمنع من ، ⁾3⁽هلا

طريقة لتوعية الّشعب بقضية وطنه ألنّه من الفنون األكثر تأثريًا على النفس اإلنسانية و التفكري، مع قدرته أكثر 

  من غريه على إيصال الرسالة املرجوة.

أّن بعض الباحثين  «: " المسرح الجزائري الناطق بالعامية"يف كتاا  وث"" آرليت ر تقول الكاتبة           

م، كما ذكر بوكلير موسكو أّن هذا الّنوع من التمثيل قد ُمنع 1835شاهد خيال الظل في الجزائر عام 

م لكون 1843بقرار من اإلدارة الفرنسية بعد االحتالل األجنبي للجزائر ألسباب سياسية، و كان ذلك عام 

                                                           
  164، ص 1998، 1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،ط5أبو القاسم سعد اهللا: تاريخ اجلزائر الثقايف، جأنظر:  -  1
  418املرجع نفسه: ص -  2
  .61، ص 2006، 1، باتنة، اجلزائر، طتنيبات، شركة 2000أنظر: نور الدين عمرون: املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  -  3
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هذا الشكل من المسرح كان ينتقد الوجود االستعماري، فخشي الُحّكام الفرنسيون أن يصبح أداة للّثورة 

  . ⁾1⁽»عليهم

 "وــر موسكــلــبوكو هـــذا ما أّكـــــــــده الكثري من الرحـــــــالة األوروبيــــون الذين زاروا اجلزائر تــواليـــــة، من أمثال "       

ما نقله الندو وعن الرحالة دوشان أنّه شاهد تمثيليات للقراقوز يظهر فيها «، و كذلك  "مالستانو "

الشيطان مرتديًا بـَّزة جندي فرنسي، غير أن قرار منع القراقوز لم يقض تماما على هذا النوع من الترفيه 

  .⁾2⁽»الشعبي

وانئ الجزائرية ـــــــــض األحياء القريبة من المـــــــــكل مسرحي في بعــــــــو قد ظهرت لعبة القراقوز كش «          

، و إلى جانب حفالت القراقوز كان المداحون يقومون بتشخيص أبطال قصص عنترة )ميناء الجزائر، عنابة(

و رأس الغولة، و رواية بعض األساطير و الخرافات الشعبية، و كانت رواية هذه القصص تتم بطريقتين إّما 

الحلقة المعروفة في األسواق الشعبية، حيث كان الراوي يستعين في بعض األحيان في شكل مسرح 

يستعين بشخصيات أخرى تقوم بالرّد على الشخصية الرئيسية في الحلقة، و يُعتبر هذا شكال مسرحيا 

يوسف بدائيا، إّما بطريقة المّداح الذي يقوم بدور المغني و يؤدي مدائح دينية لألنبياء و الرسل مثل قصة 

  .⁾3⁽»و سيدنا إسماعيل عليهما السالم

و إذا ما غصنا أكثر يف الرتاث اجلزائري، فإننا سنجد أشكال و أنشطة شعبية مشاة للمسرح كاملـــــــــــــــداح          

نت تقوم و الرواية الشعيب و احللقة و الّزردة، و احتفاالت األعياد الدينية و املناسبات الفصلية الفالحية اليت كا

                                                           

، )دط(، منشورات التبيني، اجلاحظية، سلسلة األحباث و الدراسات، اجلزائر، 1986 – 1926نشأته و تطوره  : املسرح اجلزائريأمحد بيوض -  1
  .12، ص 1998

، 2005، 1دراسة أعمال رضا حوحو، دار هومة للطباعة و النـــــــــــــشر و التوزيع، اجلزائر، ط ـــــــفرجة و النضال يف اجلزائرأمحد منور: مسرح الـــــــــــــ -  2
  .205ص 

  .10، ص 1982، 5ع  خملوف بوكروح: مالمح عن املسرح اجلزائري، جملة آمال، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، -  3
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على طول شهور السنة  كالتــــــــــــويزة و بوغنجة و بوسعدية، إضافة إىل طائفة العيساوة و ما تقدمه من حركــــــــــــــات 

  . ⁾1⁽و متايالت موازية إليقاعات الدف، و اإلنشاد املشاة للجوقة يف املسرحية اإلغريقية

د لنا على أّن اجلزائر قد عرفت املسرح مبكرا، فإذا نظرنا إىل اآلثار و هناك الكثري من الدالئل اليت تؤكّ           

، مثال هذه كانت عبارة عن )مجلية (و سطيف  )تيمقاد (القدمية املوجودة يف عدة أماكن من اجلزائر كباتنة 

، إثر مسارح رومانية تدل على أن اجلزائر كانت على إطالع على املسرح حبكم احتكاكهم بالثقافة الرومانية

  احتالهلا من طرف الرومان.

البوادر ذات الطابع الشكلي البدائي للمسرح، كانت هناك حماولة جادة يف اجلزائر خالل هلذه امتدادا           

يف مدينة ترياق بالعراق لصاحبها  " نزهة المشتاق و غصة العشاق"متمثلة يف مسرحية  التاسع عشرالقرن 

الدكتور البريطاني فيليب سادجروف المحاضر بقسم الدراسات الغربية حيث يذكر  «، دانينوسإبراهيم 

بجامعة اندنير باسكتلندا و المتخصص في األدب العربي، أنّه عثر على خطوط المسرحية يقول أنّها األولى 

اق ـــتــــوان نزهة المشــــنــات الشرقية و المسرحية هي بعــــفي هذا الفن في األدب العربي و هذا بمدرسة اللغ

  .⁾2⁽»و غصة العشاق في مدينة ترياق بالعراق لصاحبها الجزائري إبراهيم دانينوس

نفسه ذات أمهية إن مل تكن األوىل يف العامل العريب مقـــارنة مبسرحيــة   "سادجروفيعّدها " و اليت          

على أنها مسرحية في  «" يف قوله: سعد اهللاأبو القاسم ، و تبعه يف ذلك ""لمارون النـــــــــــــــــقاش" "البخيل"

باب المسرحيات العربية، و لم نؤلف قبلها سوى البخيل لمارون النقاش، و ربما تكون نزهة المشتاق سابقة 

  . ⁾3⁽»للبخيل

                                                           

  .30، ص 2004، )د ط(أنظر: جروة عالوة وهيب: مالمح املسرح اجلزائري، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر،  -  1
  .12، املرجع السابق، ص زائري نشأته و تطوره أمحد بيوض: املسرح اجل -  2
  .125ص  1998 ،1رب اإلسالمي، بريوت، ط، دار الغ8أبو القاسم سعد اهللا: تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -  3
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" أحمد بيوضلذا يصعب حتديد التاريخ الذي عرفت فيه اجلزائر املسرح على أراضيها، حيث يرجع "          

ذلك إىل قلة املصادر و الوثائق املوجودة، لذلك ينطلق مما هو موجود و متاح، و مع ذلك شهد أواخر القرن 

بناء أوبرا لكن من طرف السلطات االستعمارية، و كانت متاحة للمستوطنني الفرنسيني فقط وهذا   التاسع عشر

  ."م1882يف عـــــام  "

ريب و منها اجلزائر يف بداية القرن العشرين قدوم بعض الفرق املسرحية  كما شهدت بعض دول املغرب الع           

حمققة جناحا كبريا، بعدها كانت حماوالت جزائرية لكن  "م1908" املصرية عام "سليمان القرداحيكفرقة "

  . ⁾1⁽بـأقالم أوروبية مشرقية و متثيل جزائري

ي يف اجلزائر و حاولوا إدراجه ضمن الوسائل التثقيفية يف و لعل من أبرز الذين أرسوا دعامة الفن املسرح          

" و حبكم وجود األمري خالد بفرنسا للدراسة فقد اطّلع على أمهية املسرح يف األمير خالداألوساط الشعبية هو "

أن يبعث له  "م1910حني التقى به يف باريس سنة " "جورج أبيضإيقاظ األمة، فطلب من املمثل املصري "

، منها "م1911رحيات لتمثيلها يف اجلزائر، وعند عودته إىل القاهرة أرسل عدة مسرحيات سنة "بعض املس

لخليل " ""المروءة و الوفاء"، و مسرحية محمد عفت المصريتعريب " "شكسبيرلـ " "ماكث"مسرحية 

  . ⁾2⁽"حافظ إبراهيم، و مسرحية "شهيد بريوت" للشاعر ""اليازجي

" أسس م1911" ببزوغ املسرح على اخلشبة، ففي نفس السنة أي عام "لألمير خالدفقد كان الفضل "          

ثالث مجعيات أدبية فنية، مجعية باملدية و أخرى بالبليدة و الثالثة بالعاصمة، و لكل مجعية أسند هلا رئيس معني 

مل بعض العروض، لكن ممثلة بذلك عروض مسرحية خمتلفة حبضور خنبة من املثقفني. لتتوسع احلركة املسرحية لتش

  هذا مل يدم طويال بسبب احلرب العاملية األوىل و مل يستعد نشاطه إال بعد ايتها.

                                                           
  .01شأته و تطوره ، املرجع السابق، صأنظر: أمحد بيوض: املسرح اجلزائري ن -  1
  .37، ص 2007، 2، دار اء الدين للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط1972صاحل ملباركية: املسرح يف اجلزائر النشأة و الرواد و النصوص حىت سنة  -  2
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لتنهض اجلزائر من جديد بعد احلرب العاملية األوىل، فرتة مزدهرة باحلركة الثقافية و املسرحية، فمنذ سنة           

" كانت احملاولة األوىل م1921كانت تقدم استكشافات يف املقاهي و األحياء الشعبية، و يف سنة "  "م1919"

   إلنشاء مسرح.

مشهًدا هزلًيا، تلته حماوالت عديدة قدمت من خالهلا أعمال بسيطة يف شكل  *"عالّلوحيث قّدم املمثل "       

ا بسرعة فائقة، و إىل جانب هذه احملاولة قامت مبادرة هزيل، و رغم بساطة هذه األعمال إال أّن اجلمهور تقّبله

عندما أقدمت بعض العناصر املثقفة من الشباب على  "م1922إلنشاء مسرح باللغة العربية الفصحى عام" 

 "نــل الوطـــفي سبيتقدمي أول جتربة مسرحية جزائرية تقدم بالفصحى، تبعتها مبحاوالت أخرى منها مسرحيات" 

"، إّال أّن هذه التجربة مل يكن هلا أثر، فسرعان ما توقفت بسبب عدم إقبال اجلمهور على األندلسفتح مث "

  .⁾1⁽عروضها املقدمة بالفصحى من جهة و لضعفها من جهة أخرى

اعــــــــده و أصوله و انطـالقًا مما سبق خنلص إىل أّن اجلـــــــــــــــــــــــزائر عرفت املسرح حىت و إن مل يكن كفن له قو           

املقاهي  و إمنا يف شكله البدائي، من خالل ما كان يُقّدم من عروض شعـــــــــــبية للفــــــرجة يف الّساحات العـــــــــــــــــــــامة و

و األسواق، إال أنّه كان يهدف إىل بعث رسالة توعية للشعب اجلزائري خاصة حول احلالة الصعبة اليت كان 

  ا هذا الشعب الرافض لالستعمار  الفرنسي.   يعيشه

                                                           

): ممثل و مؤلف مسرحي جزائري، ولد حبي القصبة بالعاصمة، نال شهادة الدروس االبتدائية باللغة العربية 1992- 1902» (ساليل علي« * عاللو 
قاعة  واصل بعد ذلك تعلم اللغة العربية على يد الشيخ عمر قندوز، و اشتغل يف بداية األمر مساعد صيديل فرنسي، كان له الفضل يف اصطحابه إىل

» زواج بوعقلني« و » جحا« ، له عدة مسرحيات منها 1926و مساعدته على مطالعة الكتب الدرامية، كون فرقة الزاهية للمسرح اجلزائري يف  األوبرا
وض: املسرح ، له مقالة عن بداية املسرح اجلزائري يرتمجها أمحد منور إىل العربية بعنوان (شروق املسرح اجلزائري)، ينظر: أمحد بي»الصياد و العفريت« و 

  .176، 175اجلزائري، نشأته و تطوره، ص 

  .08أمحد بيوض: املسرح اجلزائري نشأته و تطوره ، املرجع السابق، ص أنظر :  -1
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II- :بدايات التأسيس للمسرح الجزائري 

 بين النشأة و التطور:  -1

يؤّكد الكثري من الدارسني على أّن املسرح اجلزائري مل ينشأ و يتأسس انطالقا من تأثره املباشر باملسرح           

الفرنسي الذي كان موجودا يف اجلزائر، حيث عمدت فرنسا إىل بناء مسارح و استقدام عّدة فرق مسرحية من 

بة اجلزائرية بل قاطعته بدافع املقاومة، ألّن االستعمار أجل مشروعها االستيطاين. هذا الشيء اجلديد مل يُغر النخ

" كان أول عرض احتضنته يدور حول موضوع احتالل فرنسا م1850سنة " )دار األوبرا (عند إنشائه أّول مسرح 

  للجزائر.

يعود إىل  انطالقا من هذا الطرح يُرجع جّل املهتمني باملسرح اجلزائري بدايات املسرح اجلزائري و نشأته          

أعقاب زيارة قامت بها فرقة مصرية للجزائر، بقيادة جورج أبيض، حيث قّدمت أثناءها مسرحيتين لنجيب «

في مسرح العاصمة و وهران و قسنطينة على  الحداد هما شهامة العرب، و صالح الدين األيوبي

  . ⁾1⁽»التوالي

يرجعا أغلب الدارسني املؤثر املباشر يف البدايات األوىل للمسرح اجلزائري سنة  "جورج أبيضففرقة "         

"، حيث و بعد رحيلها مباشرة أقدم جمموعة من الشّبان املثقفني اجلزائريني على تأسيس مجعية للتمثيل م1921"

، و كان هو  "ريفطاهر علي الش، و اليت ترأسها ""المهّذبة، أطلقوا عليها اسم "م"1921أفريل  05بتاريخ "

   "م1922"" " الشفاء بعد العناء، و عواقب اإلدمان عليها" ـمرـــ"الخكاتب نصوصها املسرحية أمهها: 

  

                                                           
  .13، 12أمحد منور: مسرح الفرجة و النضال يف اجلزائر، املرجع السابق، ص  -  1
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  .⁾1⁽م" 1924 " بديع، م"1923 " خديعة الغرام 

يف اجلزائر من فشل و على غرار الصدى الطيب الذي لقيته يف  - فرقة جورج أبيض -على الّرغم مما لقيته          

بالد الشمال اإلفريقي، باعتبارها قادت جولة يف مشال إفريقيا حىت وصلت إىل اجلزائر، و كان  مرّده إىل عدم 

و صعوبتها و توّجه النخبة اجلزائرية بفكرهم حنو فرنسا، اهتمام اجلمهور باللغة الفصحى و عدم إجياد متعة فيها، 

  إال أّا تُعترب من أهم العوامل اليت جعلت املسرح اجلزائري ينطلق.

"، راح جمموعة من املثقفني جورج أبيضم" بتأثري من فرقة "1921" سنة "المهذبةبعد تأسيس مجعية "          

 "التمثيل العربياتمع و القضية اجلزائرية أيضا تأثرا ا، منها مجعية "الشبان يقلد خطاا و حياول أن خيدم 

  .⁾2⁽" فتح األندلس" ،" في سبيل الوطن"" و اليت قدمت مسرحيات أمهها: الموسيقى المطربيةمجعية "

يل، و ذلك مل يكتب االستمرار هلذه الفرق املسرحية اجلديدة اليت راحت تقوم مبحاوالت التأليف و التمث          

هذا الفشل إىل لغة املسرحيات املعروضة و هي  "رزيامحي الدين بشطلعدم إقبال اجلمهور عليها، وكما يعزو "

 اللغة الفصحى اليت مل يكن هلم عهد ا خباصة يف هــــذا الفن الــــذي اعتــــــادوا فيه على عنصري الفرجــــة املسلـــــــيــــة

ية، و ألّن املسرح يقوم على اجلمهور و مدى القبول عليه فإن اجلمهور اجلزائري يف هذه و اللهجة العامية الشعب

سببا آخر و هو ضعف مستوى  "أحمد منّورالفرتة مل يعر اهتماما له لذلك زالت تلك الفرق املسرحية.كما أورد "

  .⁾⁾3ذه اللغةالتأليف املسرحي باللغة العربية لدى الكتاب املسرحيني نظرا لثقافتهم احملدودة 

   

                                                           
  .89ص  (دت)،)دط(، اجلزائر،  Editions RAFARوزارة الثقافة،  ،1جاإلستعمارية،أمحد محومي: املسرح يف وهران خالل الفرتة أنظر:  -  1
  .14أمحد منور: مسرح الفرجة و النضال يف اجلزائر، املرجع السابق، ص أنظر:  -  2
، 10إىل املسرح اجلزائري، جملة الثقافة و الثورة، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ع  أمحد منور: مدخل -  3

  .76، ص 1983
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 تأسيس المسرح الجزائري:   -2

، الوقت الكايف م" 1926 – 1924" أعطى اجلمود و التوقف الذي عرفه املسرح اجلزائري ما بني          

  للمسرحيني اجلزائريني للتفكري ملّيا يف شأن الوضع املسرحي و حماولة بعثه و إعطائه نفسا جديدا.

ل ـــــكــوى الشــــــى مستــــا علــــوال جــــــــذريــــتح«عــــــرف املســـــرح اجلـــــــزائري م "1926فابتداء من سنة "          

المضمون معا، و كان أبرز مظاهر ذلك التحول هو استعمال العربية الّدارجة في الحوار بدل العربية و 

الفصحى، و التحّول من الدراما االجتماعية الجادة إلى الكوميديا و كذلك الجمع بين التمثيل و الموسيقى 

أفريل  12ريق عندما قدم يوم أّول من فتح هذا الط )علي ساللي(و الغناء و الرقص أحيانا، و كان عاللو 

  .⁾1⁽»م بمسرح الكورسال بباب الواد مسرحية جحا 1926

سنة عظيمة و بداية فعلية للمسرح اجلزائري و الذي أصبح له خصائص متيزه  "م1926تعترب سنة "          

حيث القت  " هي الشعلة األوىل اليت أضاءت طريق املسرح اجلزائري و البداية احلقيقية له،"جحافمسرحية 

املسرحية جناًحا كبريا و يعود ذلك إىل تناوهلا ملوضوعات و لوحات يعرفها اجلمهور و قريبة منه و كذلك الطابع 

الفكاهي و تكيفها مع عقلية و طبيعة اجلزائريني، باإلضافة إىل استعمال اللغة العامية اليت يفهمها عـامة الشــعــب 

 " عرف كيف خياطب اجلمـــــــــــــــــهور و يعاجل قضايا اتمععاللوجلزائري أّن "و يشري أمحد بيوض يف كتابه املسرح ا

بلغة عصره، و كذلك ملا خيدم الشخصية الوطنية، هلذا وظف اللغة العامية اليت يتقبلها اجلمهور الذي كان يتميز 

   .⁾2⁽باألمية

                                                           
  .19، 18أمحد منور: مسرح الفرجة و النضال يف اجلزائر، املرجع السابق، ص  -  1
  
2
  .21تطوره، املرجع السابق، ص املسرح اجلزائري نشأته و : أنظر: أمحد بيوض:  
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 "زواجي العام نفسه ألف مسرحية هذا النجاح شّجع الكتاب على تأليف مسرحيات أخرى، فف          

اال اإلبداعي املسرحي، و الذي أصبح  اليت حررت  »جحا«لقيت جناحا ال يقل أمهية عن مسرحية  بوعقلين"

مثل  يتسم باالستمرارية يف اإلنتج و التأليف،إذ راح الكتاب يبدعون يف أعماهلم بعد أن وجدوا مفتاح االنطالقة

  *."باشطارزي الدينمحي " و*  "رشيد القسنطيني"

 - م1927سنة "عاللو الذي وضع بصمته  يف ميدان التأليف الغنائي حيث انضم إىل فرقة هذا األخري        

"، لتتسم هذه املسرحيات فيما بعد بالطابع الواقعي الكوميدي معتمدا على اللغة العامية الشعبية و اليت م1932

" العصا يون وــــاألف"، ""الخداعين"، "حسان طيرو"، قاسيسي قربته من العامة. و من أشهر مسرحياته: "

  ⁾1⁽وغريها

  

         

   

                                                           

دخل املدرسة االبتدائية مث انقطع فيها ليعمل جنارا إىل جانب والده مث  ولد حبي القصبة باجلزائر العاصمة،:  )1944-1887( * رشيد القسنطيين 
و الذي أعجب به فأقنعه باالشتغال معه ، و كان هذا تاريخ لقائه مع عالل1925هاجر إىل فرنسا ليشتغل هناك عدة سنوات مث عاد إىل اجلزائر  سنة 

دد يف فرقة الزاهية، كان قسنطيين شخصية مميزة له أسلوبه اخلاص حيث له القدرة على خلق اجلو املسرحي يف العرض. كان يرجتل ، كما كان متع
، »بابا قدور« ، »العهد الوايف« : املواهب فهو ممثل و مؤلف و خمرج و مؤلف و مغن لذلك أطلق عليه الرجل اجلوقة، له عدة مسرحيات منها

 ، 2ج: أنظر: حممد طاهر فضالء: املسرح تارخيا و نضاال مذكرات عن املسرح يف عهديه االحتاليل و االستقاليل،  »الطماع«
horizon communication  23، ص 2009، 1، ط  

زائر العاصمة، تعلم القرآن مث الغناء األندلسي على يد ): مؤلف و ممثل مسرحي، ولد حبي القصبة باجل1986-1897* حمي الدين باشطارزي ( 
عني مديرا لفرقة  1947، ليصبح مديرا هلا و يف 1919فيها رئيس مجعية املطربية اليت بدأ باشطارزي نشاطه املسرحي » ايدمون يافيل« اليهودي 

املسرح اجلزائري أ
	د ��وض: : ينظر: »جهالء مدعني بالعلم« ، »اخلداعني« املسرح العريب بقلعة األوبرا بالعاصمة، ألف و اقتبس مسرحيات منها: 
  .172نشأته و تطوره، ص 

، )دط(، منشورات التبيني، اجلاحظية، 1932-1926مذكرات عاللو عن فرتة نشاطه املسرحي ما بني   أمحد منور: شروق املسرح اجلزائري :أنظر -1
  .55، ص 2000
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III- :مراحـــل تطور  المسرح الجزائري 

 مرحلة ما قبل الثورة:  -1

رشيد و " "باشطارزيو" "عاللوترجع االنطالقة الفعلية للمسرح اجلزائري مع جمموعة من اهلواة أمثال: "          

نشاطًا واسًعا مستلهمًة موضوعاا من الواقع  م"1932احلركة املسرحية و بالضبط سنة "، لتشهد "القسنطيني

  م 1932"الذي قـــّدم عدة مسرحيـــــــــــــات بني سنـــيت  "نيــــالقسنطياجلزائري املعاش و كان ذلك على يد كل من "

  . جا األندلسية"ــــــــــخ"، "لونــــــابا الشيدو"،"بــــــيسي"، "تشرش"، "عائشة و بانــــــبوسمنها: " م"1933و 

"فاقو"، "البوزريعي بأعمال مسرحية هو اآلخر مثل:   "باشطارزيجاء " "م1935 وم 1934و بني سنيت  "

واضح محمد ليواصالن بعدها اإلنتاج املسرحي رفقة العديد من رجال املسرح منهم "  في العسكرية"،

 "ارزيـــطــتباشلكن ما برز كـان مع " "م1939حىت سنة " "التوري محمد"و " محمد ولد الشيخ، ""منصالي

  .⁾1⁽"القسنطينيو "

لتكون  هذه املرحلة بداية مليالد مجعية السعادة بسطيف إلحياء فن التمثيل العريب، و كذلك مجعية           

العلماء املسلمني برئاسة الشيخ عبد احلميد بن باديس اليت ركزت على املواضيع الدينية و ما ميكنها من احلفاظ 

كان دافعا لبعض الشعراء لكتابة املسرحيات اليت حتث   على اهلوية الوطنية اليت محلت فرنسا على حمورها، و هذا

  الشعب اجلزائري على الكفاح و الصرب لنيل حريته.

   

                                                           
  .46و تطوره، املرجع السابق، ص نشأتهأنظر: أمحد بيوض: املسرح اجلزائري  -  1
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مع مسرحييت  "م1937و راحت فرنـــــــــسا تعارض هذا املسرح معارضة قـــــــــوية خاصة يف سنة "           

حّست باخلطر الذي أصبح حيّدق ا، خاصة بعدما رأت ، حيث أ"على النيف" لباشطارزي  و "فــــــــــــــــــاقو"

  إقبال اجلماهري عليه و اإلعجاب به، كما أنّه بدأ يزحف حول مناطق عديدة من الرتاب الوطين.

بفرتة حرجة بعد تضييق اخلناق على خمتلف  م"1939ليمر املسرح اجلزائري أثناء احلرب العاملية الثانية "          

ال العلماء و املثقفني و جتميد احلركة املسرحية يف كامل الرتاب الوطين، رغم كل هذا إّال أّن النشاطات، و اعتق

مجعية العلماء املسلمني حاولت كسر هذا اجلمود من خالل تقدمي بعض األعمال ذات النزعة اإلصالحية. و مع 

بعضها  «مسرحية عديدة حيث ظهرت أعمال  م"1942ذلك عرف املسرح اجلزائري فرتة من النشاط حىت سنة" 

منتج وبعضها مقتبس إما عن طريق األدب العربي مثل امرؤ القيس، و إما ريبيوتوار المسرح الجزائري 

الهـــــــــــــبال" و "الراقد" اللتين اقتبسهما باشطارزي عن أعمال رشيد القسنطيني و بعضها مقتبس عن "كـ

وك" التي اقتبسها باشطارزي و "الدكتور عالل" التي أعمال موليير مثل  "المشحاح الشرف سليمان الل

  .⁾1⁽»اقتبسها محمد الثوري

ليدخل املسرح مرحلة  ،"م1942ليتواصل اإلنتاج املسرحي مع هذه األمساء املذكورة سلفا حىت سنة "          

"، لتـــُـــــــستأنف احلـــــــــركة م1943"ركود بعد نزول احللفاء يف اجلـــــــــزائر ليتوقف النـــــــشاط املسرحي بشكل تــــــــام عام 

تليها مسرحيات أخرى معدودة  م1945فيفري  23 ، يف"ولد الليل"املسرحية و بالتحديد مع عرض مسرحية 

  " انــــشكشوك"، "سي مزي"،  "وداءــاألثرياء الجد  للسوق السلة اإلنتاج املسرحي و هي أربعة   "تدل على ق
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"حيث مل تشهد أية  م1946"" اليت عرضت يف نفس السنة، و حيدث بعدها اإلنقطاع عن اإلنتاج آخر وداعو "

  .⁾1⁽مسرحي

مجيء مرحلة االزدهار و خاصة بعد تعيين  م1955إلى غاية  1947و ابتداء من سنة «          

حيث مسح للجزائر بتقدمي العروض املسرحية مرة يف ، ⁾2⁽»باشطارزي مدير للمسرح العربي بقاعة األوبرا

"كفرقة هواة األسبوع، كما تأسست عدة فرق مسرحية بعد اكتساب أول اعرتاف من طرف احلكومة الفرنسية 

و ظهر أيضا  "يوسف وهبيمن مسرحية " "الصحراء"الذي اقتبس مسرحيته  "للطاهر فضالء" المسرح العربي"

فى  ــــلمصط" "ريــــرح الجزائـــ"المسالذي كتب مسرحيات عرضت ببسكرة و العاصمة، و فرقة  "شباح مكي"

  .⁾3⁽"حمد رضا حوحوأل ""المزهر القسنطيني للموسيقى و التمثيلو فرقة " "بـــــكات

 الناشــــــــــــــئة المهاجرة"و مع بروز هذه الفرق انتــــــــــــعشت الساحة األدبية بعدة مسرحيات منها مسرحية "          

املعروف  "أرزقي أبرقوقملِؤلفها " "آش صـــــــــار في ليلي"، مسرحية "ألحمد توفيق المدني" "حنبعل"و 

ن و مع هذا االنتعاش املسرحي يف هذه الفرتة إّال أنّه، قد عرف احنصارا و تراجعا مبصطفى بــــــــــــــديع و غريها. لك

بسبب الرقابة االستعمارية على النصوص املسرحية، حىت أنّه كانت هناك إعادة يف عرض بعض املسرحيات مثل 

ني الشباب مثل ، مع ظهور بعض املؤلف"لمحمد الثوري" "بوكريشة"و  "لرشيد القسنطيني" بابا قدور الطماع""

عبد اهللا " و كذا ""مـــــــــــزارين" و "سيدي الحاج" و "مراد الوحــــــــيدالذي كتب مسرحية  "رايس عبد الحليم"

  .⁾4⁽"إلبراهيم آدم" ""الكابران عطية" و "الكاهنةمبسرحية  "ناقلي

                                                           
  .58و تطوره، املرجع السابق، ص نشأتهأمحد بيوض: املسرح اجلزائري أنظر:  -  1
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  .44، ص 2007، )دط (دراسة نقدية، عاصمة الثقافة العربية، اجلزائر، النص املسرحي يف األدب اجلزائري عز الدين جالوجي: أنظر:-  3
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 مرحلة الثـــــــــــورة: -2

الثورة اجلزائرية خلدمتها، فلقد أثّرت الّثورة التحريرية يف املسرح يعد املسرح من بني الفنون اليت استخدمتها           

م شتى ألوان 1954فلقد ألهمت ثورة نوفمبر «و أثّر هو اآلخر يف الّثورة من خالل املواضيع اليت طرحها، 

 إلى التفاعل معها فألهبت مشاعرهمن النشاط الفكري و الفني و دفعت بقرائح المبدعين و المسرحيي

 طلعاتها و مستشرقين آفاقهافتفاعلوا مع حوادثها ومواقفها، و انخرطوا بالنص و العرض منافحين عن ت

  .⁾1⁽»فكانت هاجسهم المركزي الذي يستلهمون منه نبض القلب و ألق المشهد

فالعالقة بني املسرح و الثورة هي عالقة تفاعلية، حيث يعمل املسرح على تشخيص الثورة و امدادها           

على تشجيع و إمناء احلس اإلبداعي للكتاب املسرحيني، حيث زودم  )الثورة(بالقوة، كما عملت هي األخرى 

يف نفوس الشعب الذي دفعهم إىل  مبشاهد عديدة و فتحت هلم رؤى عديدة ساعدم على خلق مسرحي أثر

االلتحاق بالثورة للدفاع عن اهلوية الوطنية و التحرر من االستعمار. و كذلك عمل على جلب أنظار العامل حول 

لعب المسرح الجزائري أثناء الثورة التحريرية دورا «ما يعرف بالقضية اجلزائرية و االستعمار الفرنسي حبيث 

  .⁾2⁽»و التعريف بالقضية الجزائرية للرأي العامهاما في شحذ الوعي الوطني 

فاألحداث الثورية اليت شهدا اجلزائر فرضت حضورها على خمتلف الساحات السياسية و الفنية سواء           

يف اجلزائر أو خارجها، لكن املسرح اجلزائري كان جزء من الثورة و تفاعل معها يف صورة جهادية من خالل العمل 

ة ـــورة التحريريـــرحي إبّان الثــتحدد العمل المس «رسالته و ليس راصدا هلذه األحداث فقط. فقد  على ايصال

 االستعمار و هو المشاركة مع الثورة و العمل على إبرازها بأعمال فنية يكون المنطق فيها الكفاح و مقاومة

تأليف و الكتابة في موضوعات نضالية إّن اإليمان بالثورة أعطى دفعا كبيرا لكل العاملين بالمسرح إلى ال

                                                           
  .57أحسن ثليالين: املسرح اجلزائري و الثورة التحريرية، املرجع السابق، ص  -  1
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 واضحـــاتصور الشعب الجزائري البطل و كان العزوف عن الموضوعات االجتماعية الهزلية منها و الجادة 

و أصبحت الثورة المحور األساسي الذي التّف حوله الكّتاب المسرحيين و قد ظهر فنانون كحسن 

الذين أنشئوا فرقا مسرحية في المعتقالت فظل المسرح الحسين المعروف  "ببوبقرة" و الطيب أو الحسن 

الجزائري يساير الظروف و المراحل الحرجة التي تسير بها البالد و كان لكل ظرف عمل مسرحي يناسب 

تحدي الحواجز و العراقيل، و يعود الفضل في ذلك إلى أولئك الذين عرفوا  كيف يحّولون هذا الفن إلى 

  .⁾1⁽»النار سالح له أهمية بجانب سالح

أثناء هذه املرحلة الثورية اليت أحس االستعمار الفرنسي خبطورة الوضع الذي أصبح يهّدد كيانه، حيث           

ضغط االستعمار يزداد على رجال الفن، بحيث أصبح يرى أّن وجود مع اندالع الثورة التحريرية بدأ و «

 االنذار بانتهاء حكمه في الجزائرفرقة مسرحية خطر يتهدد وجوده. كما رأى في ذلك عالمة من عالمات 

لذلك جند كل طاقاته الجهنمية لمحاربة الفنانين، و لكن هؤالء التحقوا بصفوف الثورة في الجبال على إثر 

ذي وجهته لهم جبهة التحرير الوطني و بعد توقف نشاطهم في المدن و مطاردة البوليس النداء ال

  .⁾2⁽»االستعماري لهم

فالضغط الذي مارسه االستعمار الفرنسي على رجال الفن حّتم على املسرح اجلزائري أن يواصل مهامه           

  رة و مبادئها. خارج الوطن و إمتام رسالته النضالية عن طريق استلهام قيم الثو 

جبهة التحرير فظهرت عدة مسرحيات من خالل الفرق املسرحية القائمة على ذلك خاصة فرقة "          

وقد نالت «، حيث تعد سفرية الثورة اجلزائرية يف اخلارج، "مصطفى كاتباليت تكونت يف تونس برئاسة " "الوطني

ة و كانت مهمة هذه الفرقة مقتصرة على تعريف نجاحا كبيرا في كل الدول التي قدمت فيها عروضا مسرحي

                                                           
  .61يف اجلزائر، املرجع السابق، ص  صاحل مباركية: املسرح -  1
  .49جروة عالوة وهيب: مالمح املسرح اجلزائري، املرجع السابق، ص  -  2
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الرأي العام العالمي بحق الشعب الجزائري في استقالل بالده و تقرير مصيره بيده، و مع هذه الفرقة التابعة 

لجيش التحرير الوطني كان ميالد جديد من كتاب المسرح، اللذين جندوا طاقاتهم االبداعية لخدمة الثورة 

لثائرة الملتزمة، و نذكر من هؤالء الكتاب على سبيل المثال   عبد الحليم رايس، الذي بالكتابة و الكلمة ا

قدم للفرقة مسرحيات  "أوالد القصبة" و  "دم األحرار" و "الخالدون"، و قد أحرزت الفرقة بهذه 

  .⁾1⁽»المسرحيات نجاحا باهرا في كل الدول التي عرضت فيها

أعماال مسرحية عديدة القت صيتا واسعا سواء يف اجلزائر أو يف العامل العريب كما ظهرت يف هذه املرحلة            

اليت عرضت يف بروكسل أوال مث  "لكاتب ياسين" "مسرحية الجثة المطوقة"و الغريب، و من بني هذه املسرحيات 

باريس، حاول من خالهلا ابراز أو نقل الواقع املأساوي الذي تعيشه اجلزائر، متغنيا بالدور الذي تقوم به يف الثورة 

اليت نشرت باللغة الفرنسية و ترمجت من طرف  "لألشرف مصطفى""الباب األخير" اجلزائرية، و كذلك مسرحية 

اليت هي االخرى عرضت بتونس  "لخرفي صالح" حنين الى الجبل"إىل مسرحية "إحدى االت، باإلضافة 

  .⁾2⁽ضمن النشاط املسرحي للطلبة اجلزائريني

معظم هذه املسرحيات كانت تصب يف امليدان الثوري دعما للثورة التحريرية و تعريًفا ا و بالقضية           

لتارخيية قد توقفت أثناء الّثورة لظروف موضوعية تتصل بالواقع اجلزائرية و عدالتها، و معىن ذلك أّن املسرحية ا

  اجلديد الذي فرض أسلوبا معينا و مضمونا جديدا.

املسرحي يف هذه املرحلة و ما عرفته من أحداث ثورية، حتمت على الكتاب املسرحيني مواكبة  فالعمل          

الظروف السائدة آنذاك، مستغلة بذلك هذا الفن كسالح ملواجهة العدو املضطهد. و نشري إىل أّن املسرح 

                                                           
  .50ص  السابق،املرجع  ،ح املسرح اجلزائريجروة عالوة وهيب: مالم  -  1
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قاومة، ال تقل أمهية عن باقي اجلزائري قد لعب دورًا كبريًا يف  مقاومة االستعمار باستعماله كوسيلة للنضال و امل

  الوسائل األخرى كالصحيفة و النادي و غريها.  
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 مرحلة ما بعد االستقالل:  -3

خرجت فرنسا من اجلزائر، خملفة دمارًا و خرابًا يف مجيع البىن القاعدية للبالد، لذلك عملت الدولة على           

إعادة هيكلتها، وبعث احلياة فيها من جديد، كما برزت أمهية النهوض بالثقافة الوطنية و العمل عليها فكان 

ساسية و له أمهية كربى يف توعية و تعبئة اجلماهري ملهام املسرح من بني أهم اهلياكل باعتباره أحد روافدها اال

  التنمية.

 م1963جانفي  08و أّول قرار اختذته احلكومة بعد االستقالل هو تأميمه مبقتضى مرسوم مؤرخ يف           

أن النهضة المنوطة بالمسرح ذات أهمية بالغة لشعبنا، هو ما يستوجب وضع المسرح في خدمة  «جاء فيه:

ب، و اليعقل أن نسمح بأن يكون المسرح بين أيدي المؤسسات الخاصة سواء تعلق األمر بالمسرح الشع

  .⁾1⁽»داخل البالد أو المسرح الذي نصدره

من خالل القرار أيضا مت إنشاء أّول منظمة للمسرح اجلزائري لإلشراف على تنظيم العمل و السري فيـه            

  يف اجلزائر باسم املسرح الوطين اجلزائري.و منذ ذلك التاريخ عرف املسرح 

بدأ املسرح بعد االستقالل عهدا جديدا حيث عرف طفرة يف اإلنتاج فتنوعت مواضيعه و تعددت          

  أشكاله، و أصبح هدفه هو النضال اجتماعيا و سياسيا من أجل حتقيق تطور و تنمية.

أنتج عدد كبري من املسرحيات بلغ عددها مثانية و ثالثون " م1972 إىلم 1963يف الفرتة املمتدة بني "         

  .⁾2⁽مسرحية متحورت حول القضايا الراهنة بني اجتماعية و سياسية

                                                           
  .97و تطوره، املرجع السابق، ص نشأتهأمحد بيوض: املسرح اجلزائري  -  1
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وصفت األربع سنوات األوىل بالفرتة الذهبية، حيث عرف املسرح ازدهارا من حيث الكّم و الكيف بلغ           

عددها عشرون مسرحية، و برزت خالهلا أمساء مسرحية مميزة استطاعت أن ترتك بصماا يف مسار حركية املسرح 

لى معرفة حقيقية بطبع اجلمهور و تركيبته الذي كان له أسلوب خاص قائم ع "أحمد عياداجلزائري من بينهم "

النفـــتسية، فكانت الفكاهة اهلادفة اجلسر الذي أوصله إليه، حيث أصبح مدرسة يف املسرح تقوم على البــــــــــساطة 

  .⁾1⁽م1966" "الغولةم،  196""حسان طيروو اجلرأة، أهم مسرحياته 

ر الذي كانت له بصمة مميزة يف املسرح اجلزائري، حيث  هو اآلخ "ولد كاكي عبد الرحمنكما جند "           

عمل على إثبات  «: "مخلوف بوكروحكان له أسلوبه اخلاص املتسم باالعتماد على الرتاث الشعيب يقول عنه "

إفريقيا قبل سنة أهم مسرحياته "، من ⁾2⁽»منهجه المبني على تأصيل المسرح القائم على أسس تراثية شعبية

  م.1966 القراقوز" "ديوان"، م1963

دائرة "، ""م1968 "الجثة المطوقةمن أهم أعماله  "كاتب ياسينو برز يف هذه الفرتة أيضا "          

  ."م1970"الرجل صاحب النعل المطاطي"، م1969 القوقازية الطباشير

عشر سنوات املوالية بعد االزدهار الذي عرفه املسرح يف فرتة الستينيات، سيطرت حالة من الركود يف ال          

"، و يرجع مّرده إىل العامل السياسي املتعلق بتطبيق قرار الالمركزية الذي صدر سنة م1982م إلى 1972من "

، الذي نص على إنشاء مسارح جهــــــــــوية يف يف كل من قسنطينة، عنــــــــابة، وهــــــــــران، سيــــــــــدي بلعبــاس م1972

   .⁾3⁽اإلعالم و الثقافةو بإشراف وزارة 
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ليكون له انعكاسات سلبية رغم األهداف اجليدة اليت جاء ا و هي حمور الفوارق اجلهويّة يف كافة امليادين         

االجتماعية و االقتصادية و الثّقافية، و ألنّه مل يعتمد على ختطيط مسبق هلذا املشروع و الذي مل يأخذ بعني 

ال يشهد المسرح  «يف قوله:  "كاتب مصطفىـده "ّـهو ما أكـ االعتبار إمكانيات اجلزائر املادية و البشرية، و

دة ــديــية الجـــالجزائري انحسارا بقدر ما يعيش حالة من الجمود االنتقالي، فرضتها ظروف المرحلة السياس

لى و المتعلقة بأحداث الالمركزية على مستوى الدولة، مما جعل و يجعل األنشطة الفــــــــــنية و الميدانية و ع

  .⁾1⁽»يةرأسها المسرح في حالة استتباع ملحوظ لنتائج سياس

القراب لقد كان اإلنتاج املسرحي يف معظمه اجرتار ملسرحيات سبق عرضها يف السنوات السابقة مثل "          

 لمحمد" "باب الفتوح، ""محمد توري"ل"بوحدبة" و "سالك الواعرين" ، عبد الرحمن كاكيلـ  الصالحين"و 

و كذلك لتغطية العجز جلأت تلك املسارح اجلهوية إىل اإلقتباس  ،⁾2⁽"عبد الرحمن الجيالليل" "المولد" ،"دياب

سواء من املسارح العربية أو العاملية، كما اعتمدت على أسلوب التأليف اجلماعي و الذي أفرز قلة نادرة من 

 "المائدة ،"م1980 الحومة"ناس ، "م1977"ريح السمسار، "م1976 : "هذا يجيب هذااألعمال منها

  ."م1972

م صدر مرسوم تشريعي و الذي يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الثقافة، حيث 1982يف صيف عام           

نص يف مادته اخلمسة على تويل مديرية الفنون مهمة إعداد سياسة وطنية هدفها تطوير اإلبداع الثقايف و من بينها 

 ــــهيتـوعـن نــــسيـو تح ــيرحــاج المســتع اإلنتــيـتشج«مهام املــديرية الفرعــيــــة للمســـرح يف املسرح، و قد حــددت 

و التنسيق مع المسارح المحترفة في ضبط البرنامج السنوي و متابعة و تنفيذه، و مساعدة هذه المسارح 

                                                           
  .178، ص1984، 1أمحد فرحات: أصوات ثقافية، الدار العاملية للطباعة و النشر، بريوت، لبنان، ط -  1
  .112،113و تطوره، املرجع السابق، ص نشأته أنظر: أمحد بيوض: املسرح اجلزائري -  2
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و النظر في االحتياجات الخاصة  على اكتساب الوسائل الضرورية لنشاطاتها، االهتمام بمسرح الهواة،

  .⁾1⁽»بتكوين االطارات الفنية من أجل تحسين المستوى، و ترقية الفنانين و الممثلين الجديرين بذلك

كان هلذا القرار األثر االجيايب يف معاودة رجوع املسرح اجلزائري إىل االشتغال من جديد و اخلروج من            

 "ندوة أيامحتت عنوان  م1983"ديسمبر الّنكسة اليت كان يتخبط فيها، كما كان للندوة اليت انعقدت يف بداية 

   إجياد بعض احللول إلخراج املسرح و النهوض به." األمهية يف"تطوير المسرح الجزائريحتت شعار   المسرح"

من خالل هذه العوامل املتمثلة يف املرسوم و الندوة عرف املسرح انطالقة جديدة، و يف الفرتة املمتدة بني           

"شهد انتعاشا يف اإلنتاج سواء كما أو كيفا، حيث أنتجت ما يقارب مثانني مسرحية قدم م1989م إلى 1983"

" اليت "الدهاليزشرون، و قد كان أغلبها مقتبسا عن كتاب مسرحيني أوروبيني و عرب أمهها: مسرحية   منها ع

عن  "مصطفى كاتب" اقتبسها و أخرجها ""جحا باع حماره، "م1983ماكسيم غوركي عن " "علولةاقتبسها "

"سارق عن  "مجوبيعز الدين و " "محمد بن قطاف" اليت اقتبسها ""حافلة تسير، "م1984بدران  نبيل"

من اقتباس  غابو األفكار"م، "1985سنة  لعبد القادر علولة األجواد"، "إلحسان عبد القدوس األوتوبيس"

  .⁾2⁽م"1987" سنة بي"مجو  عز الدين"

كما عرفت هذه الفرتة مشاركة املسرح اجلزائري يف مهرجانات دولية تكّللت بالتتوجيات؛ كان أّول تتويج            

من خالل مسرحية  "م1983عرفه املسرح اجلزائري من خالل مهرجان قرطاج املسرحي الدويل األول بتونس سنة "

. كما "عز الدين مجوبي"و "زياني الشريف عياد"" من ناحية االخراج اليت اقتبسها الثنائي "قالو لعرب قالو

                                                           
  .38،39ص ، 1995، )دط(ما مهام و أعباء، منشورات التبني اجلاحظية، اجلزائر، خملوف بوكروح: املسرح اجلزائري ثالثني عا -  1
  .146، 143و تطوره، املرجع السابق، ص  هنشأتأنظر: أمحد بيوض: املسرح اجلزائري  -  2
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 "أغنيةمبسرحية  "حميدة آيت الحاجشهدت أول جتربة إخراج نسوي يف تاريخ املسرح اجلزائري، كانت رائدا "

  .⁾1⁽"ليسا أوكرانيكا" املقتبسة عن الكاتبة السوفياتية " م 1987الغابة

لتأيت فرتة التسعينيات و يعرف املسرح اجلزائري أصعب مرحلة، حيث ميكن القول أن املسرح احملرتف مل           

يعد موجودا إال بعض حماوالت اهلواة، الذين كانت هلم نشاطات حاولوا من خالهلا سد الفراغ الذي خلفه املسرح 

ا عرفته بداية قبل حدوث األزمة هو الفراغ الذي احملرتف، و قد دامت هذه األزمة عشر سنوات، و كان أهم م

 06يف  "محي الدين باشطارزيخلفه رحيل جمموعة من الرواد و الشخصيات البارزة يف أواخر الثمانينيات منهم" 

  .⁾2⁽م1989نوفمبر  10" عبد المالك بومقروح" م،1989أكتوبر  28 "كاتب ياسين، "م1986فيفري 

خالل هذه السنوات يف تراجع املســــــــــرح  - األزمة السياسية –ليت عاشتها اجلـــــــــــــــزائر ملا لعبت األوضاع ا          

يف سنة  "عبد القادر علولةو انقطاعه خاصة بعض ظهور جرائم االغتيال اليت استهدفت الفنانني، حيث أغتيل "

هذا ما دفع باملسرحيني اآلخرين إىل الصمت  أو  ،"م1995يف سنة " "عز الدين مجوبي، و كذا ""م1994"

يف  انزوىالذي  "محمد بن قطافالرحيل عن البلد أو تغيري النشاط أو االهتمام باإلدارة و التسيري، كما فعل "

، هذه األسباب جعلت م"2000 حىتم 1995مكتبه باملسرح الوطين، كما خضع املسرح الوطين لرتميم من "

  .⁾3⁽سجلت مخس نصوص فقط "م1995جع، ففي سنة "النصوص املسرحية ترتا

بعد انفراج األزمة و عودة االستقرار إىل البالد، عاود املسرح اجلزائري انطالقته من جديد، فعرف انتعاًشا           

ت واضًحا جتلى ذلك من خالل مظاهر اإلبداع املسرحي من تأليف واإلخراج و كذا إقامــة مهرجــــانات و ملتقيـــــا

  و أيام دراسية و تظاهرات ثقافية، هذه املظاهر خلقت حركية يف املسرح اجلزائري. 

                                                           
  .146ص  ، و تطوره، املرجع السابق نشأتهأمحد بيوض: املسرح اجلزائري  أنظر: -  1
  .147، ص  املرجع نفسهأنظر: -  2
  .141، املرجع السابق، ص 2000أنظر: نور الدين عمرون: املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  -  3
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و اليت بدأ  ،م"2003ومن أهم النشاطات اليت تدل على االنتعاش: إقامة تظاهرة سنة اجلزائر بفرنسا سنة "      

العمل عليها يف نفس السنة ، لعب املسرح دورا هاما يف التعريف بالثقافة اجلزائرية، حيث أنتج من خالهلا حوايل 

  ⁾1⁽…""القراقوز قادمون"، "المنعرج"، نجمة و جزائر الشاعر"، "ميموز الجزائرعشر مسرحيات:"

تنقل إىل كل من كــــــــــــندا و سوريــا  "م2004املسرح اجلـــزائري إىل البالد العربية و األجنبية ففي سنة " تنقل �

"، و اليت تركت انطباعا جيدا يف مهرجان املسرح احملرتف بدمشق، و كرم من التمرين"و شارك مبسرحية 

 .⁾2⁽خالله املسرح اجلزائري ككل

، انتج من "م2011، ""م2008، ""م2006 احملرتف يف دورات سنة "انعقاد مهرجان املسرح الوطين �

 خالله عدة مسرحيات و عرضت فيه أيضا.

تظاهرة اجلزائر العاصمة الثقافة العربية أنتج خالهلا ما يقارب مخسني  "م2007كما عقد باجلزائر سنة " �

 عمًال مسرحًيا. )50(

 ."م2009انعقاد املهرجان الثقايف اإلفريقي سنة " �

وكذا قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة  "م2011احتفاالت تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية سنة " �

 ".م2015"

يتضح مما سبق أن املسرح اجلزائري مر مبراحل عصيبة حني وصل إىل ما هو عليه اآلن، فلم يبق املسرح         

مسة للدراسات النقدية كالبــنيــــوية و التفكيــــــكيـــــــة حبيسا مقتصرا على اخلشبة بل جتاوزها عرب النص ليصبح مادة د

  و خاصة السيميائية، مبا أنه خزانة مليئة بالرموز و العالمات.

                                                           
  .177، ص 2005، 7،  6قافة، املكتبة الوطنية، وزارة الثقافة، ع: مسرية املـــــــــــــــــسرح اجلزائري، جملة الثو آخرونفاطمة سعادة،  -  1
  .177املرجع نفسه: ص -  2
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اليت اقرتحناها لتكون حمطة دراسة سيميائية، ننبش فيها اللعبـــــــة" و هذا ما ينطبق على املسرحية اجلزائرية "      

قوة تأثريها على املتلقي/املشاهدعن العالمة و دورها يف تفعيل النص/األداء احلركي و 
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   تمهيد: – 1 

املسرح عبارة عن لوحات متناغمة متدفقة حتقق الّلغة البصرية اليت تضمن استمـــــــرارية العرض بكامله، فمن         

من   خالل الرتابط بني الـــــــــسينوغرافيا و جسد املمثل يتكون اهلدف و املعىن، و يعترب مصطلح السيُنوْغرافيا

املصطلحات املسرحية املستحدثة بديًال عن مصطلح الّديكور و أمشل منه، و بل األّول يتضمن الثّاين فالسينوغرافيا 

فن تنسيق الفضاء المسرحي، و الّتحكم في شكله بهدف تحقيق العرض المسرحي، الذي يشّكل «هي 

  .⁾1⁽»إطاره الذي تجري فيه األحداث

حي ال يتحـــــّقق إّال من خالل تناسق و انسجاِم مكّونات العـــــــرض من اإلضاءة و األلوان فالعـــــــــرض املسر         

وكل ما خيدم صياغة الّدالالت، و ختتلف سينوغرافيا …و املالبس و األداء و املوسيقى و الفراغات و األماكن

  العرض باختالف املوضوع املعاجل.

مجيــــــــــع هـــذه العنـــاصـر مكّونــة مـشـــاهد منسجمة مع إيـــقاعـــــات متبايـنـــة تّتحُد داخل هذا العرض املسرحـي       

و متفاوتة يف الطول و القصر، نستخلص منها رسالة بصرية و مسعية موّجهة حنو املتفرج لتصب يف هدف واحد 

ة من الّصـــور تشــــيـــر إىل أفـــكـــــاٍر هو إنتاج لغة الّصورة، فديناميكية الصورة يف تواصل مستمر و هي تشكل سلسل

و معاٍن تقرأ باملستوى الفكري و النفسي، و بالتّايل فإّن حماولة هذه القراءة هي الوقوف على مكونات الصور 

  وداللتها.

حياءات و هدف السينوغرافيا هو جتاوز الداللة احلقيقية الظاهرة لألشياء إىل دالالت خفية، تكون مبثابة إ        

  حتمل أبعاًدا ثقافية و دينية، اجتماعية، اقتصادية، هذه الّدالالت اليت تتمظهر يف تقنيات الّديكور.

                                                           
  .08، ص1993 (دط)، : محادة إبراهيم وآخرون، جملة السينوغرافيا اليوم، منشورات وزارة الثقافة، القاهرة،ترمارسيل نريدفون: فن السينوغرافيا،  -  1
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و تتجلى داللة العنــــــــاصر الســـــــينوغرافية سيميائيا على خشبة املسرح حسب طــــــــــريقة وضعــــــــــها و شكلها         

األخرى، ففي البداية قد تكون خشبة املسرح أو الفضاء املسرحي خالًيا من هذه  و لوا، و عالقتها بالعناصر

  العناصر، لتظهر بعدها يف حالة استعمال مسرحي تزداد داللته عندما يسّلط عليه ضوء معني.

 و بذلك تصبح هذه العالمات كشفرات تدفع املتلقي للوقوف عندها و حماولة قراءا، و ال يتم ذلك إال        

 ر"ــــيــ"دوسوسباالعتماد على علم السيمياء الذي يركز على دراسة العالمة باالعتماد على ما جـــاء بــــــــه كــــل من 

حبكم أما املؤسـّــــــــــسان الفعليان لعلم العـــــــالمات، لكن جند أّن كل واحد منهما قد نظر إىل العـــالمة  "بيرس"و 

  حسب توجــــــــــهه.

إّن الّلسان نسق من «أّن انطالقته كانت لغوية و هذا ما يؤكده قوله: "سوسير"فكما هو معروف عن         

، إال أنّه يعّد أرقى هذه (…)، و هو بذلك شبيه بأبجدية الصم و البكم العالمات المعّبرة عن أفكار

األنساق، و من هنا تأتي إمكانية البحث عن علم يقوم بدراسة هذه العالمات داخل الحياة االجتماعية 

، و يمكن أن نطلق على هذا العلم السيميولوجيا و ستكون مهّمته هي الّتعرف على ُكنه هذه (…)

 نيات ســوى جــــزء من هذا العلم العــام، و لن تكون الّلسا(…)وانين التي تحكمها ــــــو على القات ـــالعالم

  .⁾1⁽»و سُتطّبق قوانينه التي سيتم الكشف عنها على الّلسانيات

كونها تستند على المنطق و الّرياضيات و الظاهرتية و في  «عنده تكمن يف "بيرس"  أما السيمياء عند        

  اتــــأن درس الرياضي لبيرسق ـكونها تصدر عن ذات انشغلت بالعلوم البـــحتة و العلوم اإلنسانية. فقد سب

   

                                                           
  .86، ص2007مارس،  -، يناير53 د، جمل3عامل املعرفة، عجملة مفاهيمها و تطبيقاا، …سعيد بنكراد: السيميائيات -  1
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و الكيمياء و المنطــــــق و الفلســـــــــفة الشيء الذي يرجع القول بأّن السيميائيات كانت نتيجة انشـــــــــغاله  

  .⁾1⁽»بهذه العلوم المخــــــــــــــتلفة و مالحظته لآلليات المتشاركة التي تحركها

ينطلق  بيرس"" فة نظرته حول العالمة،  يّتضح لنا أّن طبيعة و ثقافة كل واحد منهما حتكمت يف صياغ        

  ينطلق من أفكاره اللغوية الّلسانية. "سوسير"من أفكاره الفلسفية و الرياضية و املنطقية، يف حني جند 

الصورة (تتمّيز العالمة عند "دوسوسري"باعتبارها وحدة ثنائية املبىن، حيث تتكون من جزئني مها الدال         

  :⁾2⁽)الصورة الذهنية(و املدلول  )السمعية

: عند سوسير هو الّصورة الّسمعية التي تولدها في الذهن مجموعة األصوات التي يسمعها الالدّ   -1

 و في الدراسات الّلغوية هو سلسلة األصوات المادية الموجودة في الواقع. (…)المتلّقي 

ذهن المستمع، وهذا  : عند سوسير هو التصوير الّذهني الذي تثيرُه الصورة السمعية فيالمدلول  -2

 المحسوس يستدعي في ذهن  المتلقي حقيقة أخرى غير محسوسة هي المدلول.

  :⁾3⁽يف حني جند بريس قد جعل العالمة يف ثالثة أقسام هي

: و هي العالمة اليت تشري إىل املوضوع الذي يعرب عنها عرب الطبيعة  Inoc signالعالمة األيقونية:  - 1

 العالمة اليت تبني مدلوهلا عن طريق احملاكاة. الذاتية للعالمة فقط، أي هي

: و هذا النوع من العالمات يكثر يف العروض املسرحية و هي  Indexical signالعالمة االشارية:   - 2

  العنصر الفعال و اسم للفكرة اليت يريد املخرج أن يظهرها للمتفرجني.

                                                           
  .31، ص 2008،  1ط لبنان،،ة للعلوم ناشرون، عبد اللطيف حمفوظ: آليات إنتاج النص الروائي حنو تصور سيميائي، الدار العربي -  1
  .47، ص 2006، 1طمصر،  سيميولوجيا املسرح بني النص و العرض، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية،هاين أبو احلسن سالم:  -  2
3
لياس أنظر: تشارلز سندرس بريس: تصنيف العالمات يف أنظمة العالمات يف اللغة و األدب و الثقافة، حترير: سيزا القاسم، نصر أبو حامد، دار إ- 

  .139، ص1986(دط)،  العصرية، القاهرة،
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أنّه عالمة تشري إىل املوضوع الذي يعرب عنها عرب " الرمز على بيرسو يعّرف " :Symolالعالمة الّرمزية:   - 3

عرف غالبا ما يقرتن باألفكار العامة، اّليت تدفع إىل ربط الرمز مبوضوعه، أي العالمة اليت تفيد مدلوهلا بناء 

 على اصطالح بني مجاعة من الناس.

العالمات و اإلشارات مبا فيها  و عليه نقول أّن علم العالمات هو علم يعين بدراسة و تصنيف مجيع أنواع        

  العالمات اللغوية.
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 تلخيص عام لنّص مسرحية "الّلعبة": - أّوال

تروي أحداث نص املسرحية حكاية أحد اُحلّكام الذي كان من أفقر الّناس ببلده، ليقع يف مستنقع املؤامرة         

بالد حاكما ــــــــيفقه فيها شيئا، فُنّصب للاليت حيكت خيوطها من طرف خّضار أقحمه يف جمال السياسة الذي ال 

،كل هذا  و لكن بطريقة شكلية، حيث كان كالّلعبة يف أيدي اآلخرين الذين يتحكمون يف قراراته مبن فيهم زوجته

انتشار الفوضى العارمة و عصيان الرعيّــة و انفالت اليت سببت يف  الحاكـــــم"يف شخصية " كان نتيجة ضعف

 )رحيةــــأحد الشخصيات الرئيـــسية يف املس( مقنع"ـــــــالور "ــهــــد ظــعــر بــ، لكن األمور تتغين بني يديهم زمام األمور

زعت حكم احلاكم و أخذ السلطة منه، حني ساد اجلاري داخـل اململكــــــة و زعـــــــــــاولته التحكــم يف الفــــــــــــــو حم

ه ــــــروالـــت سيطرته بتجريد احلاكم من ســـــعه حتـــــــــالقصر و قيامه مبهامجة البالط و وضيستغل الفرصة و يتسلل إىل 

  و ختم الدولة و تركه يف ذهول لينتشر اخلرب يف أرجاء البالد.

قالب و يتم كشف ـــــــــــاألحداث و يُزال الغموض و يُعرف مسبب هذا االنليخيم االستقرار و تنفرج        

  و نزع القناع وإخبارهم بأنه هو من خطط لكل شيء من أجل تغيري األوضاع. "المهرج"ستور بظهور امل
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  ـــــــية "الّلعبة":مسرحكواليس  - ثانيا

، "م2008 "، و قد ُعرضت يف صيف"م2009- م2008" نتاجات من إ"اللعبة" تعترب مسرحية         

، و كان ذلك أول مرّة باعتبار أّن املسرح القسنطيين هو قسنطينة الجهويخالل شهر رمضان على ركح مسرح 

  من قام بإنتاجها، حيث جابت العديد من مسارح الوطن و قد القت استحسان اجلمهور.  

ساهم يف جناح هذا النص املسرحي تضافر جهود جنود اخلفاء وراء الستار إىل جانب تفاعل الشخصيات        

  ا سنتوقف لنزيل الستار عنه لندرج أمساءهم كما يلي:مع األدوار املسندة إليها، و هن

 عيسى رداف.كاتب النـــــص املسرحــــــي:  �

 . عالل عنترللمسرحية:  راج العامــاإلخ �

 . م: فريد غانسينوغرافيا املسرحية �

 .سليم سوهاليموسيقية املسرحية:  �

املمثلني الذين محلوا على عاتقهم مهمة توصيل اخلطاب فيمكن رصدهم يف اجلدول التايل حسب  أما   

  االسم احلقيقي و الدور املسند إليهم:
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اسم الشخصية في 

  المسرحية

اسم الشخصية في   االسم الحقيقي للممثل

  المسرحية

  االسم الحقيقي للممثل

اجلانب املظلم (الشيطانة   عنرت هالل  احلاكم

  )لزوجة احلاكم "بتول"

  عتيقة بالزمة

  مرواين نور الّدين  الوزير  حممد دلوم  "ميمون"خادم احلاكم 

  عيسى رداف  قائد األمن  كمال فراد  املهرج

  زبري إيزم  القاضي  موين بوعالم  زوجة احلاكم "بتول"

  شهيناز نقواش  اخلادمة   جنلة تريل  اخلادمة

        

مبا أّن الشخصية املسرحية يف الّنص املسرحي يقع على عاتقها مهّمة توصيل اخلطاب املسرحي الذي يعترب        

جمموعة من العالمات الّلغوية اليت ينتجها العمل املسرحي، فإّن هذا اخلطاب يكون من مرسل إىل متلٍق فُيصبح 

إىل متلق الذي هو املشاهد لذلك يصبح املمثل هو املمثل ذا هو املرسل بتقّمصه للّشخصية يقوم ببث دوره 

  الفاعل أو العالمة يف توصيل اخلطاب عرب شفرات و رموز.
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  استهاللية مسرحّية "اللعبــــة": - ثالثا

إّن لكل عمل فين مقّدمة تساعده على يئة اجلو للمشاهد فتنقله من اجلو العام للعرض إىل اجلو اخلاص        

 ة مباشرة و اجلمهور جيهل املوضوعملسرحيده، فال ميكن الولوج إىل أحداث امبثابة تلميح ملا سيأيت بعفاالستهالل 

يقوم به املخرج  فمسألة التشويق و استثارة عواطف و مشاعر اجلمهور ليست مسألة هّينة، و إّمنا هي عمل جّبار

موضوع العرض و اجلمهور و بناء أفق توقع  مع السينوغرايف، لتحقيق نوع من السالم الروحي و تالئم الوعي بني

 لديه.

لقد اختلف االستهالل أو التمهيد من مرحلة إىل أخرى عرب مراحل تطور العرض املسرحي على مّر        

فقد كان اإلغريق على سبيل المثال يكتفون أحيانا باستهالل مسرحياتهم بمونولوج مسرحي  «العصور، 

، فهو ذا الشكل يكشف اخلطوط اليت مير ⁾1⁽»ت بداية الفعل الممثلكتلخيص عابر لألحداث، التي سبق

  عليها العرض املسرحي. 

كما ميكن أن يبدأ االستهالل بسؤال حمّري أو حبادثة قتل، أو قد يكون من خالل إمياءة إىل عنصر من         

الدرامي، هذه الظروف اليت يلجأ عناصر الديكور ذات الداللة السميائية، هي مبثابة زرع الظروف املالئمة للنمو 

  إليها املشاهد عندما حيتاج إليها و اليت تصنع احلّل املعقول.

عند استهاللنا مباشرة إىل عرض املسرحّية يتكشف لنا منظر خشبة العرض و اليت يظهر جزء منها، فنصف        

ح و العادة يف املسارح أن يكون منها ظاهر و نصفها اآلخر حمجوب بستار أمحر مرفوًعا قليال عن خشبة املسر 

الستار متدليا على اخلشبة حىت ال يظهر شيئا، فيعرتي املشاهد الغموض و يتشوق ملا سيشاهد، فيتهيأ ذهنه 

 بالتأويالت الستقبال العالمات و كشفها قبل عرض املسرحية.

                                                           
  .400، ص 1980، 10، جملد 4جملة عامل الفكر، الكويت، ع  ،سامية أمحد أسعد: الداللة املسرحية -  1
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با يف  القدم و هو عالمة ليصبح  الستار األمحر حاجزا بني اجلمهور و ما يوجد وراءه، فوجوده ضار         

متجّلية يف العرض املسرحي له دالالت كثرية  وأمهها جعل املشاهد مرتقبا ملا هو خمفٌي، فهذا الستار  ميارس سلطة 

  على اجلمهور يف حتمية الرتقب و املتابعة.

باللـــــــــون األمحر الالفـــــــــــت لالنـــــــــتباه و ذلك لـــــــــشد اجلمهور، و هو لــــــــون احلب  ⁾1⁽يصـتـــــــبغ هذا الستـــــــــــار       

و العـاطفة و الطاقة و اإلثارة، كما يعترب اللون األمحر من األلوان الفخمة اليت يتزين ا البساط عند استقبال 

لكبار الشخصيات الفنية و هذه داللة على مكانته لدى املستقِبِل شخصيات دبلوماسية رفيعة املقام، كما يبسط 

و كذلك ميكن إسقاط هذا على ستار املسرح و كأّن املخرج قبل عرض مسرحّيته يستقبل اجلمهور  و يبني له 

   مكانته املرموقة.

                       

  

      

     

                        

" بفتح الستار لتظهر خشبة املسرح، و طريقة فتح الستار كانت من خالل اللعبةيبدأ عرض مسرحية "      

املنتصف حيث ُسحب جزء إىل اليمني و جزء إىل اليسار بطريقة مستقيمة عكس الطريقة الكالسيكية الذي يفتح 

داللة هذا الفتح هو االنفتاح على األحداث مباشرة يف ذهن املشاهد و تصاعد األحداث من جهة واحدة، و 

  تدرجييا حىت النهاية.

                                                           
  .)01 ( أنظر الصورة رقم -  1

 

جزء  من : الستار ذو اللون األحمر يظهر )01 (الصورة رقم
  خشبة العرض
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قبل فتح الستار وجتلي عرض املسرحية فإن الطبل يدق و هو إعالن عن بداية العرض و هو حماولة للفت        

لقدمي عند العرب كإيقاظ الناس للّسحور مثال،كما انتباه املشاهد و يئته نفسيا، وعادة دق الطبول موجودة منذ ا

جند دق الطبل أو قرعه عند نقل خادم احلاكم أو السلطان خربًا إىل عامة الناس للفت انتباههم و شّد أمساعهم ملا 

  سُيقال.

الستطالع و مبا أّن العرض التمهيدي مرتبط مباشرة مبشكلة املسرحية أو جوهر الصراع فيها إلثارة حب ا       

إىل جعل  "عنتر هالللدى اجلمهور، و حىت تسري اإلثارة يف نسق العرض و التطور الدرامي، و جلأ املخرج "

يف وسطه، فبمجّرد انفتاح الستار  ⁾1⁽االفتتاحية مزودة باإلمياءة و اإلشارة، بدأ من الديكور الذي حوى التمثال

ضاءة عليه حوايل دقيقة ونصف أنارت جوانبه إلعطاء يسلط الضوء عليه فيما بقية اخلشبة مظلمة، دارت اإل

تفاصيل حوله، حيث جيسد التمثال شخصية عربية ترتدي برنوسا و عمامة توحي بأا شخصية تارخيية عربية 

جزائرية، هذه اإلمياءة هي إشارة لتهيئة املشاهد و إعطائه تلميحا على أّن احداث ستكون مبنّية علي  أحداث 

  ة فبه بدأ العرض و به انتهى.تارخيية جزائري

  

  

  

  

                                       

                                                           
1
  .)02 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 : التمثال مسلط عليه الضوء بعد فتح الستار)02(الصورة 
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بعد إبراز التمثال و إعطاء التفاصيل حوله مت إضاءة املسرح، بدأ دخول املمثلني إىل خشبة املسرح ،حيث          

كان الولوج من خلف املسرح بينما احلاكم دخل من وسط اجلمهور أي من اجلهة األمامية للمسرح، و هو إحياء 

يف شكل لوحة استعراضية حتت أهازيج التصفيق  على أن هذا احلاكم من عامة الشعب ، لقد كان دخول املمثلني

و الزغاريد حاملني أعالم سوداء و صفراء، يرقصون على وقع أغنية شعبية فلكلورية ذات الطابع الشاوي، توحي 

  .⁾1⁽هذه الطقوس يف استقبال احلاكم و االحتفال به أّن األحداث جتري يف منطقة الشرق اجلزائري

  

  

  

  

      

كما تلعب عالمة الّلباس يف إبراز املسرحّية بأّا جزائرية، و يّتضح ذلك من خالل لباس احلاكم و املتمّثل         

  يف قندورة اخلتــــان.

مالمح ما سيأيت عرضه يف املــــــــــسرحّية  لوحة ختان احلاكم و ما جتـــــــــري فيها من أحداث تعطي للـــــمشاهد       

و بداية انكشاف خيوط األحداث، فختانه يف سّن األربعني و الضحك عليه و جعله سخرية أمام الناس و هو 

  دليل على ضعف شخصية احلاكم و حتكم اآلخرين فيه.

                                                           
1
  .)03 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 ختانلدخول الممثلين و احتفالهم ب: مشهد )03(الصورة 
 الحاكم
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تم سرقته و يستبدل بشخصية ليخرج املمثلني من خشبة املسرح و تسلط األضواء مرّة أخرى على التمثال حيث ي

أخرى آدمية يف بالط القصر و هذا عالمة اجلوسسة اليت أراد املخرج أن يضعها كعالمة للمتفرج ليدفعه للّتفاعل 

  مع أجواء املسرحية من البداية إىل النهاية.
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  سيميائية الّنص المسرحي:  -2

 سيميائية العنوان: -2-1

يف مضمونه العام مكونات أساسية يُأ نفسية القارئ الستقبال النص و هضم حمتواه، فهو حيمل العنوان         

تحّدُد نوعية القراءة بما لها من تأثير مباشر على القراء، فهي تضع الّنص منذ البداية في إطار «العتبة اليت 

ير عليهم؛ بمعنى مفهوم مؤسسة ثقافية و أدبية يكون لها في الغالب دور حاسم في توجيه القراء و التأث

  .⁾1⁽»تصورًا مسبًقا للّنص يكون له تأثير على نوعية إدراكهم له

هذا من جـــــهة  )املمثلني(لذا يلجأ كاتب الّنص املسرحي الختيار العنوان املناسب ألحداثه و أشـــــــخاصه         

و من جهة أخرى فهو يُشّد املتفرج أو القارئ فريسُخ له انطباعا أوليا و نظرة مبدئية حول حمتواه كونه املرآة 

  العاكسة حلياته و جمتمعه.

 و كذلك باعتباره عالمة سيميائية متارس الّتدليل و تتموقع على احلّد الفاصل بني النص و العامل، و مبا أنّه        

بنية لغوية مستقلة بذاا، يتم دراسته من خالل أبعاده الرتكيبية و الّنحوية و املعجمية للقبض على املعاين  )العنوان(

املسترتة و الكامنة خلف لغة البنية الظاهرة، و هكذا يصبح العنوان ذا املعىن نقطة تقاطع اسرتاتيجية يعرب منها 

  .⁾2⁽ النص إىل العامل و العامل إىل النص

و هكذا فالعنوان تسمية للّنص و تعريف به و كشف له حىت يغدو عالمة سيميائية، و مبا أنّه كذلك         

فالذي يضمن له الّداللة ليست نصيُته املستقلة متام االستقالل، و إمنا تلك اليت يبنيها من عالقة باملنت الذي 

                                                           
  .23، ص 2002، جدة، 12 لدجم، 46محيد حلميداين: عتبات النص األديب، جملة عالمات يف النقد، ع  -  1
  .61، ص 2009، 23علي أمحد حممد العبيدي: العنوان يف قصص الوجدان اخلشاب، دراسة سيميائية، دراسات موصلية، ع أنظر:-  2
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الساكنة اهلادئة إىل وجودها السيميائي ليمنحها شرعية  يؤطره، فهو ينقل الّداللة من وجودها املعجمي يف الّلغة

  الّدخول يف نطاق العالمة السيميائية.

هلذا فاملقاربة السيميائية تتعامل مع العناوين على أساس أّا عالمات و إرشارات و رموز و أيقونات، هلذا         

سيميوطبقية وفًقا: للبنية و الّداللة و الّسيــاق  تقوم بدراستها دراسة حتليلية و تأويلية من خالل مستويات منهجية

  و الوظيفة.

 البنّية الّنصية و التركبّية للعنوان:   - أ

و لغة «عالمة لغوية تعلو الّنص فهو خطاب أو نص مستقل، منفصل خطيا عن الّنص  مبا أّن العنوان        

إمكانية التركيب التي تقدمها الّلغة كافية و قابلة العنوان غير مشروطة تركيبيا بشرط مسبق، و بالّتالي فإّن 

ة ــيـة أو جملة اسمـيـلتشكيل العنوان دون أي محظورات فيكون كلمة و مركبا وصفية، كما يكون جملة فعل

  .⁾1⁽»و أيضا قد يكون أكثر من جملة

لبنية العنوان يشدنا و يغرينا  فالكاتب غري مقّيد يف وضع العنوان لعمله اإلبداعي، هلذا فاملستوى الرتكييب        

  للولوج إىل عامل الّنص، كما جيعل القارئ حمتارًا يف تأويله.

، فهي مجلة امسية حذف أحد عبة""اللّ يرتكب عنوان املسرحية اليت نتناوهلا بالّدراسة من وحدة لغوية هي:         

ركنيها، حيث نالحظ أّن املبتدأ مصرح به أّما اخلرب فجاء حمذوفًا، و هذا ما أّدى إىل غموض و لبس على مستوى 

  اجلملة املعنونة، وهذا ما جعلنا نطرح السؤال أين هو اخلرب؟ و هل هو متضمن يف املنت أو النص؟.

   

                                                           
  .39، ص1989، 1لقاهرة، ، ط،ا ، اهليئة املصرية العامة للكتابا االتصال األديبقطيسيميو  حممد فكري اجلزار: العنوان و -  1
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، و هو تعريف جاءت معرفة باأللف و الّالم "الّلعبة"نكري، فنالحظ بأّن لفظة أّما من ناحية الّتعريف و الت        

  من شأنه أن يقلل من ضبابيته و غموضه ألّن التعريف خيصص عاًما و يقّيد مطلًقا.

 الّداللة المعجمية للعنوان:  - ب

عن نطاقها احمليط سواء   يقودنا املستوى املعجمي إىل معرفة الكلمة يف ذاا، و يف إطار أيديولوجي خارج        

كان العنوان كلمة أو مجلة أو مجلتني، فإّن الّتقصي الداليل لأللفاظ يعترب خطوة البد منها، و ذلك بالعودة إىل 

  املعاجم و الّتعرف على املعاين املختلفة.

، فنجد لفـــــظة اللّــعبة من الفـــعـــل الثــــــــــــالثي َلِعــــب البن منظور "لـــــــــــسان العربو بالعــــــــــودة إىل معجم "        

. و اللْعَبُة: األحمق الذي ُيسُخر به، و يـُْلَعُب. و اللْعَبُة: جرم  «و معىن  ْعُب: ضّد الَجدِعُب و اللَلِعَب: الل

  .⁾1⁽»ما يلعب به كالّشطرنج و نحو، و اللْعَبة: التمثال

 ــةريّ ــــــخــٌة و ســبَ ـــذه لُعـــتَلِعب: اتخ «"مأخوذة من الفعل الثالثي َلِعب، و معىن  الوسيطأّما يف معجم "        

ْعَبة: كل ما يُلعب به مثل الشطرنج و الّنرد، و الّدمية و نحوها يـُْلَعُب بها. و اللعبة: األحمق الذي ــ و الل

  .⁾2⁽»لُْعَبة: يـُْلَعُب بهُيسخر به و يـُْلَعُب، و يـَُقال رجل 

  " يف املعاجم ميكننا أن نستخلص الدالالت التالية:الّلعبةمن خالل رصدنا ملعىن لفظة "     

 األمحق الذي يُلعب به و ُيسخر به. �

 الشيء امللعوب به كالّدمية، الشطرنج، الّنرد. �
                                                           

  .679، 678ص  مادة (ل.ع.ب)، املصدر السابق،، 1ج، : لسان العربابن منظور -  1
طباعة جممع اللغة العربية: معجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى: أمحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، املكتبة االسالمية لل -  2

  .827، ص ت)د(، 2ط ، تركيا،اسطنبولو النشر و التوزيع، 
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 التمثال. �

جند بأّن املعاجم املعاصرة قد اتفقت على نفس هذه املعاين الّداللية للفظة الّلعبة، و مل خترج عن إطار  كما       

  ما ذكر يف املعاجم القدمية.

 القراءة الّسياقية للعنوان: -جـ

المة من خالل القراءة الّسياقية حناول البحث عن اإلشارة النسقّية داخل املسرحّية، باعتبار العنوان ع        

سيميائية متارس الّتدليل فهو مفتاح الدخول للّنص، و من خالله نستنطق البنّية الداللية للّنص و نقبض على بعض 

  الدالالت املسرحية.

فالّنص هو المولود، و العنوان هو المولود «إّن العالقة بني العنوان و الّنص هي عالقة املولود الفعلي         

هلذا فالعنوان مرتبط بالّنص كما الّنص مرتبط  ،⁾1⁽»أبعاده الفكرية و األيديولوجية الفعلي لتشابكات الّنص و

  بالعنوان كأّا عالقة جدلّية فكل طرف يؤدي إىل اآلخر و ال ميكن االستغناء عنه.

ينطلق من الـــــــــــعنوان إىل الّنص و من النّـــــــــــص إىل العنوان مع ضرورة مراعاة السيـــــــــــــــاقني الداخلي  فالقــارئ        

و اخلارجي و مبدأ الّتأويل و معرفة مقاصد الّنص و نوايا الكاتب، فإذا كان العنوان البنّية السطحّية فإّن الّنص هو 

  البنية العميقة.

" تتجلى لنا يف نّص العرض من خالل الّلعبةذا ما ربطنا العنوان بالّنص أو الّنص بالعنوان فإّن كلمة "إ        

جمموعة عالمات و إشارات، و كذلك إذا ما ربطناها مبعناها الداليل. نستبني تلك املعاين من خالل إظهار 

  جتلياا أو البحث عن اإلشارة النسقّية.

                                                           
  .107، ص2007مارس، - ، يناير25، جملد 3مجيل محداوي: السيميوطيقا و العنونة، جملة عامل الفكر، ع -  1
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رتبطة باحلاكم إذا ما وجلنا إىل العرض املسرحي و تتبعنا مساره، هلذا سنظهر جتلي هذه " مالّلعبةفكلمة "        

  الّلعبة عليه و كيفيتها:

لعبة أعيان الدولة أو احلاشّية عليه من خالل الكذب و الّسخريّة و إخفاء ما يدور حول الرعّية  – )1

ائه أو أعيانه يف جملسه الذي جاعلينه كاألمحق، كما ميكننا مالحظة احلاكم و هو يتحرك بني وزر 

يناقشون فيه أحوال الّرعية، فهو كقطعة لعبة تتحرك على رقعة املسرح حياول أن يأخذ من كل وزير 

احلقيقة، فالبائن و املعتاد أو الصورة النمطية هي أّن احلاكم مرتبع على الكرسي و األعيان هم من 

 يتحركون بني يديه للمناقشة.

كأنّه دمّية حترّكه كيفما تشاء، فقد أمرت بأن يُطّهر أو ُخيّنت و هو يف سن   لعبة يف يد زوجته و – )2

 األربعني و بأن يتلق التهاين على ذلك، كما جعلته لعبة حني قامت خبيانته مع املقّنع.

لعبة املهرج عليه، فقد جعله كحجر يف يده، أو كتمثال جامد ال يعرف كيف يتصرف حول ما جرى  – )3

، فهو جعله يظهر كاألمحق و يسخر منه حني نزع عنه مالبسه، و كذا حني سرق يف القصر من سرقة

 متثال السلطان.

من خالل هذا التجلي العالميت للعنوان يف الّنص املسرحي املعروض، جنده قد ارتبط باحلــــــــــاكم أو امللك.         

عدل. إال أّن هنا يف العرض املسرحي ارتبطت و الذي يف األصل يرمز إىل امللك بالقوة و السلطة و اهليبة و ال

  بالضّد و هو الضعف و التحريك من طرف أشخاص آخرين.

اليت  لعبة الّنردأّما حينما نربط العنوان بالديكور فإنّنا جند بأّن املخرج قد أعطى إشارة إىل الّلعبة و هي         

ه الّلعبة تقوم على احلّظ، و احلاكم كان تتشكل من مكعبات ذات ستة أوجه مرقمة من واحد إىل ستة، فهذ

  حمظوظا عندما اعتلى كرسي احلكم باعتبار زوجته ابنة أخت السلطان.
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 وظيفة العنوان: - 2-2

باعتبار العنوان عالمة أساسية حتمل طاقة جوهرية مشّفرة قابلة لعّدة تفسريات و تأويالت قادرة على إنتاج         

على كفاءة التفاعل على عدد من النصوص و الخطابات بما يكفل له قدرة  أن ينطوي«املعىن. لذلك البد له 

  .⁾1⁽»على اإلطالع على وظائفه

، فإنّه ال ميكن القبض على وظائف حمددة لكل عنوان، ألجل ذلك تباينت عند و على هذا األساس        

الوظائف و هي: الوظيفة التعينية مناذج هلذه  "جيرار جنيتخمتلف املهتمني و املشتغلني عليه، و قد وضع "

  .⁾2⁽الوظيفة الوصفّية، الوظيفة اإلحيائية، الوظيفة اإلغرائية

اسم الكاتب و تعرف به للقراء، أّما الوصفّية و هي اليت يقول العنوان عن طريقها شيئا عن  فالتعينية تعني        

الوصفية نوعا ما و هي أّن كل ملفوظا هلا طريقتها الّنص، فهي كمفتاح تأويلي للعنوان، و اإلحيائية و هي مرتبطة ب

  يف الوجود أو أسلوا اخلاص، بينما اإلغرائية فهي تعمل على جذب القارئ و تشويقه.

  و هناك من يستخلص وظائف العنوان من خالل الربط بني الثالثي: الّنص، القارئ، الكاتب فتننتج:

  الوظيفة القصدية عند الربط بني الكاتب         العنوان، فالكاتب قصد صياغة عنوانه.  �

ئه الوظيفة التأثرية عند الربط بني العنوان        القارئ حيث يؤثر العنوان على القارئ ممّـــــــــا يؤدي إىل إغـــــــــــــــــرا �

 و جذبه.

  ئ         العنوان، فالقارئ يفك شفرات العنوان للوصول للداللة.الوظيفة التفكيكية عند الربط بني القار  �

 
                                                           

 عمان ،و التوزيعحلومة التيجاين: البنية السردية يف قصة النيب إبراهيم عليه السالم، دراسة حتليلية سيميائية يف اخلطاب القرآين، دار جمدالوي للنشر  -  1
  .73، ص2013/2014،  1ط ألردن،ا

، 1ط اشرون، بريوت، لبنان،عبد احلق بلعابد: عتبات جلريار جنيت (من الّنص إىل املناص)، حتقيق: سعيد يقطني، الدار العربية للعلوم نأنظر:  -  2
  .88، 87، 86ص ، 2008
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 الوظيفة اإلحيائية عند الربط بني العنوان         الّنص، فالعنوان جسر للوصول للّنص. �

 .⁾1⁽الوظيفة الشعرية عند الربط بني العنوان         العنوان، فالعنوان يوحي جبماليات إبداعية �

 - العنوان –هي تعينّية، و كذلك وصفّية احيائية ألنّنا جند فيه  )الّلعبة(و وظيفة العنوان يف هذه املسرحية         

  ما يقال يف الّنص، أي أنّه موحي إىل ما يدور داخل الّنص، فكلمة الّلعبة هلا وجودها يف نّص العرض.

ص، القارئ، الكاتب فإنّنا جندها كلها: قصديّة، تأثريّة أّما من ناحية الوظائف املرتبطة بالثالثي: النّ         

  تفكيكية، إحيائية، شعرية.

  

  

  

  

  

   

                                                           
، 2007، 1طدمشق، سوريا، ، لتأليف و الرتمجة و النشرتكوين خالد حسني: يف نظرية العنوان (مغامرة تأويلية يف شؤون العتبة الّنصّية)، دار ال -  1

  .98ص 
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 سيميائية البنية الّنصية لمسرحّية "الّلعبة": -  2-3

املسرح من أهم ااالت الذي تعتمد عليه السيميوطيقا اليت وجدت مالذا لتطبيق آلياا حبكم ثراءه        

خالل تصويره و معاجلته لألنساق الثقافية املختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية  بالعالمات و االشارات، من

أو دينية مع إعطاء حلول و فتح أبواب نظر مغايرة، لعلها تكون فّعالة يف التغيري حنو األفضل، و غالبا ما يعتمد 

انتباه اجلمهور خللق غصن  املخرج على تقدمي النص املسرحي يف عرض فكاهي يسعى من خالله إىل لفت أنظار و 

  الوعي لديهم ملا يدور يف جمتمعهم من أمور خمتلفة متس منط حيام.

الكوميديا مقتصرة على متثيل العامة من الناس، إال أنّنا جندها اليوم غري  "آرسطوكما هو معروف عند "        

ذلك و هو ما يتضح يف مسرحيتنا اليت تعمل على نقل األوضاع اليت تعيشها الطبقة احلاكمة يف شكــل كومــيـدي 

ألوىل، فهي تتحّدث عن و ما يتبني لنا حول القضية اليت تعاجلــــــــها هذه املسرحية هي قضية سياسية بالدرجة ا

  احلـــــــــــكم و سياسة التعامل مع الشعب، تتجلى من خالل األدوار املتقّمصة و جمرى األحداث فيها.

و من خالل تتبعنا للمسرحّية سواء من حيث شكلها أو مضموا، يتأكد لنا بأّن موضوعها  سياسي        

اخلشبة املتمثّلة يف بالط احلاكم و كرسي احلكم حتيلنا إىل حمض، فشكل العرض الذي قّدمت فيه و اّسد فوق 

احلكم و السلطة و ما جيري داخل حدوده، كما يتجلى لنا من خالل عبارات موجودة يف نص العرض توحي لنا 

" جنده يف إحدى اللقطات عند تقدميه التهاين للحاكم خيربه بأّن مكانه يف مبعوث السلطانبأبعادها السياسية فـ "

َمْنـــــــــَخِبيْش ْعِليك يا حاكم، منصبــــــــك عند السلطان رَاْه على «سلطة مهــــــــّدد و هذا برتديده ما يلي: ال

فما نفهمه من هذا  »َخَمــــــــــــاد، و المنافسين على الكرسي رَاُهْم ْهَنا، و مستعدين يْأَثرون على السلطان

  كم و الكل طامعون فيه.الكالم أّن الصراع قائم على كرسي احل



 الفصل الثاني                                                               سيميائية مسرحية الّلعبة

68 

 

و اجتماع احلاكم و مناقشة حالة البالد األمنية، و أحوال الّرعّية و القضايا االقتصادية توحي لنا سياسة        

" المقنعاحلاكم حول تسيري البالد و كيفية طرحها، ما جيرّنا للحديث أكثر هنا هو الدور الذي قام به شخصية "

التخطيط إلزاحة احلاكم من مكانه، وهذا ما جنده حيدث داخل أسوار السلطة الذي حاول التغيري من خالل 

  عادة.

عاجل املخرج هذه القضية السياسية يف زمن األمراء و السالطني ، حبيث أراد أن ينقل لنا الواقع احلايل الذي نعيشه 

بصفة خاصة، فإذا ما أردنا من خالل تصوير ما آلت إليه سلطة احلكم يف البالد العربية بصفة عامة و اجلزائر 

  إسقاط أحداث هذه املسرحّية على واقعنا السياسي جند تشاا بينها.
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  :)الخشبة(سيميائية المكان  -  2-4

من املستحيل أن نتصّور وقوع حدث ما دون مكان ألنّه املسرح الذي ُجترى فيه األحداث، سواء أكان هذا        

املكان حقيقيا أم خياليا فهو يعترب عنصر أساسيا ملا له من أمهّية يف ايصال األحداث إىل املشاهد و إحداث 

  الفين.انطباع لديه، كما يعد وحدة أساسية من وحدات العمل األديب 

هذه املرتبة و األمهية اليت حيظى ا املكان يف أي عمل فين، جعلت الكثري من الدارسني يسعون حنو تعريفه        

المكان «" يعّرف املكان الفين و األديب بأنّه غاستون باشالرإذ جنده قد اختلف من باحث إىل آخر، فمثال "

اضعا لقياسات و تقسيم مساح األراضي، لقد عيش فيه الملموس بواسطة الخيال لن يظل مكانا محايًدا، خ

بشكل وضعي، بل بكل ما للخيال من تحّيز، و هو شكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم و ذلك 

  .⁾1⁽»ألنّه يركز الوجود في حدود تحميه

عرب املمارسة أن املكان شأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء الفين يتحدد " ياسين النصيريف حني يرى "       

الواعية للفنان، فهو ليس بناء خارجيا مرئيا ال حيزا حمدود املساحة و ال تركيبا من غرف و أسيجة و نوافذ، بل هو  

  .⁾2⁽كيان من الفعل املغري و احملتوي على تاريخ ما

العنصر  فاملكان يف أي عمل فين أديب يتجاوز بكونه جمرد خلفية تقع عليها أحداث هذا العمل ، فهو       

الغالب فيها و ال ميكن االستغناء عنه، باعتباره حمورا أساسيا من احملاور اليت تدور حوهلا األحداث، فاملسرحية من 

  الفنون األدبية اليت تعترب املكان عنصر أوليا لكي جتسد فوقه عرضها، و هذا لكي تنمو و تتطور جمرياا.

   

                                                           
  .60ص  ،2،1984طاسات و النشر و التوزيع، بريوت، غاستون باشالر: مجاليات املكان، ترمجة: غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدر  -  1
، 1 الكتب احلديثة للنشر و التوزيع، عمان،، طحنان حممد موسى محودة: الزمكانية و بنية الشعر املعاصر أمحد املعطى أمنوذجا، عامل -  2

  .17،ص2006
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  إىل أمكنة مغلقة و مفتوحة:و إذا ما نظرنا إىل األمكنة جندها تنقسم 

  المكان المفتوح:   - أ

حيز «كثريا ما تستعمل األماكن املفتوحة يف الروايات لتؤطر األحداث و يعّرف املكان املفتوح على أنّه        

  ⁾1⁽»مكاني خارجي ال تحّده حدود ضيقة يشكل فضاء رحبا و غالبا ما يكون لوحة طبيعية للهواء الطلق

األماكن املفتوحة جند القرية اليت تطلق العنان لدالالت خمتلفة مثل احلرية و القوة، و كذلك الوطن  فمن       

الذي يشعر فيه باألمن و االستقرار، و غريها مما يدل على دالالت متعددة و خاصة عن طريق إقامة عالقات مع 

  الشخصيات اليت تعد هذه األماكن مسرح لتحرك الشخصيات.    

 المغلق: المكان   - ب

إشارة إىل أبعاد خرج لوضعها كاملة يف األعمال الفنية خاصة املسرح، حيث عمد هلذه األماكن أمهي        

 كانية تعتزله  عن العالم الخارجييمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدود إم«يكتشفها املتلقي، و املكان املغلق 

 لضيقة مرفوضة ألنّها صعبة الولوجو يكون محيطه أضيف بكثير من المكان المفتوح، فقد تكون األماكن ا

 .⁾2⁽»ةنسان بعيدا عن صخب الحيالجأ و الحماية التي يأوي إليها اإلو قد تكون مطلوبة ألنّها تمثل الم

بتعددها كالــــــــــبيت الذي يرمز إىل الدفء و االســــــــــــــتقرار النفسي  متعددةغلقة هلا دالالت ـــــــــــو األماكن امل       

  و اجلسدي و السجن الذي يرمز إىل اخلوف و الّرهبة و غريها.

                                                           
  . 51أوريدة عبود: املكان يف القصة القصرية اجلزائرية الثورية: دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار األمل، اجلزائر، (دط)، (دت)، ص -  1
  .59املرجع نفسه، ص -  2
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يكتسب املكان أمهية كبرية يف املسرح حيث ال ميكننا أن نتصور مسرحية بدونه، فهو الوعاء الذي حيوي        

ولد الشخوص و تتحرك و تنمو لتتقدم األحداث، فهل ميكننا أن نتصور أشخاصا يولدون العرض املسرحي، ففيه ت

  و يتحرّكون مع أحداث تتطّور يف الالمكان طبعا ال، فمن هنا ميكننا تصور ما ميثله املكان من أمهية.

يفهم املتلقي  و من مث صار املكان عنصرا ضروريا حليوية النص املسرحي فبدونه ال وجود لعرض، إذ فيه       

فالسيميائيون اهتموا بدراسة المكان اهتـــــــــــماما «تقسيمات الّشخصيات و أمنـــــــاط سلوكها و طرق تفكريها 

ــّسردية الــــــ شديدا و جعـــــــــــلوه من الــــــــــعالمات التي ينبغي أن ينـــــــــظر إليها و إلى تفــــــــــاعلها باألركــــــــــــان

  .⁾1⁽»األخـــــــرى من زمـــــــــن و أشخاص

إذا فالشخصيات هي اليت تصنع األحداث و تنشئها مثلما أرادها الكاتب، و املكان هو اال الطبيعي        

الذي حيتضن هذه األحداث و يعطيها أبعادها و مينحها داللتها، لذلك يلجأ املخرج و السينوغرايف إىل خلق 

  يل يكون مرتبط بنص املسرحية املراد تقدميها.مكان خيا

 ا ألحـــداثمم وفقــقد ص "اللعبة"فاملكــــــــــان اخليـــــــايل الـــــــــــي رمسه الــمخـــــرج الحتضــــان العـــــــــرض املسرحـــي        

اليت متثل يف  ردزهرة النّ ، إذ جعلها املصمم غرفة ذات شكل مستطيل و كأّا صندوق لعبة و مضمون العرض 

  نفس الوقت بالط احلاكم، و هذا مدروسا قبل التصميم ليعطي انطباعا على العنوان مباشرة.

ه األحداث، يف حتيلنا إىل أّن املخرج قد حدد مكانا مغلقا إلدارة شخصياته وفق ما تتطلب ⁾2⁽و هذه الصورة       

نفس الوقت حياول  جعل املشاهد ضمن األحداث و ال يريد أن يشتت نظره و ذهنه إىل ما هو خارج العرض بل 

  ما يريده هو العكس متاما للّتحسيس بواقعية األحداث اليت تدور حوله و كأنّه ضمنها.

                                                           
  .176إىل التفكيك، قسم اللغة العربية و آداا اجلامعة األردنية،(دط)، (دت)، صإبراهيم حممود خليل: النقد األديب احلديث من احملاكاة -  1
2
  .)04 ( أنظر الصورة رقم - 
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احلاكم، مبرتبته يف البالد الذي يرتأس إحدى كما يوحي املكان يف هذا العرض الذي قلنا بأنّه جمسد لبالط         

  املقاطعات، و عدم جتاوز القوانني اليت حتكمها حسب ما تنصه املسرحية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 لبالط الحاكم                      تكبير ):04الصورة رقم (
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  سيميائية الحوار: -  2-5

يعتمد الـّتأليف املسرحي اعتمادا كليا على احلوار، فهو اخلصيصة اليت متيز املسرحية عن سائر الصور األدبية        

  األخرى من حيث أّن املسرحّية ال تأخذ الشكل النهائي إال عن طريق احلوار و خشبة املسرح.

ال يوجد تعريف حمدد للحوار، بل توجد مميزات و خصائص يتمّيز ا و يتخصص عن باقي ألوان األدب        

األخرى، لذلك اختلف الّنقاد و الّدارسون يف صياغة تعريفهم احلوار لكّنهم يعتربونه بأنّه أوضح جزء يف العمل 

ارية و املقبلة و عن الشخصيات و مراحل الدرامي، فيه يعرب الكاتب عن فكرته و يكشف به عن األحداث اجل

  تطورها.

فاحلوار هو الوسيلة األدبية للتفاهم و التخاطب بني املمثلني و بالتايل نقل األفكار و سرد احلوادث        

 ⁾1⁽للجمهور و الذي يظل الناظم ملضامني الصيغة املسرحّية بشىت أجزائها العرض و الـّتأزم و املوقف و احلل...

 ذا وسيلة التواصل و التخاطب بني املمثلني و اجلمهور أو بني املمثلني أنفسهم، هذا التخاطب الذي يكون فهو

من خالل الكالم ألّن احلوار يتموضع يف لغة مكتوبة تتكون من كلمات، حتمل داخلها مواقًفا و أفكاًرا تأيت على 

: تطوير األحداث، تطوير الّشخصية  " وظائف احلوار يف ثالث، و هيمورغانلسان الشخوص و قد حّدد "

  .⁾2⁽تقدمي اجلّو أو احلالة

و للحوار نوعان و مها الداخلي و اخلارجي، و يندرج حتت كل واحد منهما فروع، و سنحاول حتديدها يف        

  ".الّلعبةمسرحّية "

   

                                                           
  .96، ص 1996، )دط( أنظر: عدنان بن ذريل: فن كتابة املسرحية، مطبعة احتاد كتاب العرب، دمشق، -  1
  .268، ص 1977، )دط( رة،قاهلا)، 500: شكري حممد عياد، سلسلة األلف كتاب (لس مورغان: الكاتب و عامله، ترأنظر: تشار  -  2
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 : الحوار الخارجي - 1- 2-5

املشهد داخل العمل بطريقة مباشرة و تطلق عليه هو احلوار الذي يدور بني شخصني أو أكثر يف إطار        

تسمية احلوار التناويب؛ أي الذي يتناوب فيه شخصيتان أو أكثر بطريقة مباشرة إذ أّن التناوب هو السمة 

 .⁾1⁽اإلحداثية الظاهرة عليه

يف مسرحّية  و يف امل ال توجد مسرحّية ال حتتوي على احلوار اخلارجي، و جنده متجسدا بأنواعه الثالثة  

  فهو املسيطر و اجللي، و سنحاول إبرازه فيما يلي:   "الّلعبة"

 :الحوار المركب  - أ

احلوار الذي تدور فيه عني احملاور بطيئة تتأّمل األشياء و احلاالت، كما متلك هذه العني على الوصف  هو        

العميق، و إبداء الرّأي، فضال عن حتديد وجهة نظرها و موقفها و التزامها أو معارضتها و بذلك متتاز قدرة احملاور 

 .⁾2⁽يف هذا النمط بالوصف و التحليل

  هذا احلوار، احلوار الذي دار بني احلاكم و أعوانه: و مثال

 احلاكم: أعطوين أحوال البالد و الّرعية، يا اهللا ماعندناش وقت. - 

الوزير: باختصار كي العادة، يف هذا الشهر و مثل كل الشهور أحوال العباد و البالد محاه اهللا من عيون  - 

 احلساد يف أحسن حال.

قتصادية يا مـــــــــوالي راه مستقرة، بالنسبة للتـــــــــجارة و الصناعة و احلالة قائد السوق: و احلالة اال - 

 الــــــــــّزراعية و الفالحية راه كي العادة، الّرعية و األعيان يف أحسن حال.

                                                           
  .21، ص 1999، 1ط تقنياته و عالقته السردية، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، فاتح عبد السالم: احلوار القصصيأنظر:  -  1
  .22، ص نفسهاملرجع  فاتح عبد السالم: احلوار القصصي،:أنظر -  2
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ر قائد األمن: احلالة األمنية يا موالي الظاهرة و املخفية، جهد جهيد يف الّليل و الّنهار، رجال السّ  - 

اخلفية يف كل مكان يراقبون الداخل و اخلارج، توصلنا و نظفنا البالد و أصحاب السوابق العدلية و أهل 

 األحوال.النفاق و االنشقاق، رانا يف أحسن 

احلاكم: ماال يا سادة كل شيء على أحسن ما يرام، أغلطو أغلطو، أغلطو مرّة يف حياتكم و قولويل  - 

 احلقيقة.

 حقيقة يا موالي؟الوزير: واش من  - 

احلاكم: اسكت، و أنت يا قائد السوق البالد هلكها اجلفاف سنني و أعوام، و أنت الّزراعة يف أحسن  - 

 حال.

  و أنت يا قاضي، أحوال الناس يف أحسن حال.

  و أنت يا قائد احلرس البالد يف أحسن حال و املكان مراقب.

  ماال هكذا يا سادة و ال حاجة صارت.

  سادة عيب، عيب عليكم كل مرّة جتبدو تقارير قدمية من القجر و جتيو تتفاخروا.عيب عليكم يا 

فمن خالل هذا احلوار جند أّن احلاكم و األعوان يتحاورون كل حسب وجهة نظره، فاألعوان حياولون        

و يعددون  وصف حالة البالد و العباد كل حسب رأيه ، و قد أمجعوا على أّن البالد و العباد يف أحسن حال،

م للحاكم مظــــــــاهر حالة االستقرار لـــــــــكن وجهات الــــــــــنظر هذه مل تقنع احلاكم و كان له رأي آخر و هو كـــــــــــذ

  و تزويرهم للحقائق، فهم ال يبذلون جهدا يف معرفة أحوال الّناس و يلجئون إىل تقارير قدمية.

  ب أيضا حوار بتول و احلاكم:و من أمثلة احلوار املرك       

  بتول: شاك ّيف نتجسس عليكم. - 
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 احلاكم: ال هذا ما يتسماش جتسس هذا اهتمام. - 

بتول: الّلي عمل هذا الَعْمَلة مغامر، يزدم و يا لكان ميوت، نظن فعل هذا من أجــــل امــــــرأة حيبـــهـــــــــــا  - 

 و يفكر جييب منها ولد.

 السلطان، و السلطان خالك، أنت ما انزعجيت ما...ما...ما.احلاكم: راه تسرق متثال  - 

 بتول: و عاله تتقلق، السبب باين، راجل حّب امرأة حىت لعظم و حب يهديها السلطان كادو. - 

من خالل هذا احلوار جند بأّن املتحاورين يتحدثان كل حسب وجهة نظره، فاحلاكم خائف على متثال        

هذا العمل يشكل خطرًا عليه و هو يف قلق و حرية، بينما بتول فلها رأي آخر فهي  السلطان و يرى بأّن من عمل

  ترى بأّن من قام ذا العمل يعترب بطال و هي تنظر إليه نظرة اعجاٍب.

 : الحوار الترميزي  - ب

 ـــــــــاهرة و الطرحات الزائدةو هو احلوار الذي مييل إىل التلميح و االحياء بعيدا عن التقريــــــــــرية املباشرة الظـ       

 ، و له مستويني مها: ⁾1⁽فالرتميز هو توظيف الّرمز و جعله طاقة تعبريية يف الّنص

مستوى الّلفظة / الرتكيب: من حيث قابلية الكلمة على التأثري اازي عن طريق االحياء و التعبري  - 

 فيصبح الرتميز بالّلفظة اليت هي ذات إحياء خاص.

وقف / احلدث: من حيث تأويل املوقف و احلدث و البحث عن االحياء الشمويل، فهو مستوى امل - 

 إحياء عام حيقق الرتميز للحوار.

احلوار الرتميزي على مستوى املوقف و احلدث من خالل احلوار الذي دار بني  "الّلعبةو جند يف مسرحية "       

  احلاكم و املهرّج:

                                                           
  .31أنظر فاتح عبد السالم: احلوار القصصي، املرجع السابق، ص  -  1
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نسمع صاحيب يصرخ بأعلى صوته أَتْـَوَلْه، أَتْـَوَلْه راه جاك من اخللف املهرج: يف وسط الغابة يا موالي  - 

 دّورت ورايا هوبا هوبا.

 احلاكم: هوبا ، هزبا ، هيه. - 

املهرج: ّمت حكمين اخلوف يا موالي، رجلّي و الو يرجفوا و سناّين يسطكو يف بعضاهم، و عيّين  - 

 خرجوا و مناخر خشمي يزفروا و يدّي تكتفوا .

 لطيف، وش بيك؟ احلاكم: يا - 

 املهرج: الّدب يا موالي. - 

 احلاكم: الّدب ، الّدب. - 

 احلاكم: قويل الّدب هذا ما...ما بلعكش؟ - 

 املهرج: حىت يقدر يا موالي. - 

 احلاكم: واش عملت، ما ال هربت. - 

 املهرج: ال ال يا موالي، ما هربتش صاحيب يل هرب، هرب و طلع فوق الشجرة. - 

 احلاكم: و أنت واش عملت معاه. - 

 ملهرج: أنا يا موالي احليلة يا موالي احليلة.ا - 

 احلاكم: عظيم كفاه. - 

املهرج: طحت على األرض، رخيت أعصايب قطعت النفس و بقيت جثة هامدة، قّدم ّيل جسين  - 

 برجلو، حلسين بلسانو، كركرين برجليه قلبين ميني و مشال، حسبين ما زلت حي.

 احلاكم: و أنت ميت. - 

 جيفة، تعرف يا موالي خالين و مشى.املهرج: جيفة يا موالي  - 
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 احلاكم: كيفاه هذا الّدب ما بلعك ما كالك. - 

 املهرج: أوه يا موالي، موالي الّدب عمروا ما َيُكْل حلم اجليفة. - 

حييلنا هذا املشهد احلواري املرمز على مستوى الكالم الذي تلفظه املهرج إىل تصوير احلالة اليت آلت إليها        

حاكمها و قراراته الرعناء، فذلك الّدب هو اسقاط على احلاكم، فاملهرج يف حواره يشري إىل أّن هذه البالد بسبب 

  احلالة ستتغّري.

 :الحوار المجّرد -جـ

هو احلوار الذي ينشأ بفعل املوقف الذي يضع املتحاورين يف موضع معني داخل املشهد ليقرتب يف تكوينه         

إىل حّد كبري من احملادثة اليومية بني الناس، فهو حدث إجرائي متأسس على رد فعل سريع و إجابة سهلة أو 

  .⁾1⁽ئلة عادية فيها رؤية خاصةتبادل كلمات ال حتتاج التأويل املتعدد ألّا إجابات متوقّعة عن أس

  ، احلوار الذي نشب بني احلاكم و قائد احلرس: "الّلعبةو من أمثلة احلوار اّرد املوجود يف مسرحّية "

 احلاكم: ما قبضتوش على سراقني؟ - 

 قائد احلرس: ال يا موالي. - 

 احلاكم: ال حول و ال قّوة إال باهللا، شحال شحال؟ احلراس وين كانوا؟  - 

 رس: احلراس شبعناهم ضرب و حبسناهم يف الّسجن.قائد احل - 

 احلاكم: شحال كان عدد السراقني؟ - 

 قائد احلارس: واحد فريد. - 

                                                           
  .44رجع السابق، ص ، امل يفاتح عبد السالم: احلوار القصص -  1
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فاحلوار اجلاري بينهما جمّرد من الوصف و التحليل و الرتميز، فهو يُعرب عن موقف حمادثة، عبارة عن سؤال        

  و جواب، حيث كانت رّدة الفعل سريعة، فاإلجابات ال حتتاج إىل تأويالت.

  كما جند احلوار اّرد بني احلاكم و خادمه ميمون:

 احلاكم: قويل يا ميمون جيت نسألك. - 

 مون: تفضل يا موالي.مي - 

 احلاكم: تقدر تفسر يل احللم. - 

 ميمون: ما نعرفش نفسر يا موالي. - 

 احلاكم: تقدر تقويل واش معناه. - 

 ميمون: كيفاه نقولك يا موالي و أنا ما نعرفش. - 

 احلاكم: كيفاه ما تعرفش؟. - 

 ميمون: أو خاِطيين يا موالي. - 

فهذا احلوار عاديا يقرتب إىل احملادثة العادية، لكونه عبارة عن أسئلة و أجوبة، ال حتمل يف طيـــــــــــاا وصفا          

و حتليال و ترميزا، فاحلاكم يسأل عن حلم و اخلادم إجاباته كانت متوقعة إّما باملعرفة أو النفّي، حيث رّد بعدم 

  املعرفة حيث كان رّده سريًعا.

 الحوار الداخلي:  - 2-5-2

 حوار فردي يعرب عن باطن الشخصية هذا النمط من احلوار يتحّول من التناوب بني شخصني أو أكثر إىل       

إذ يوظف للتعبري عّما حتّس به الشخصية و عّما تريد اإلفصاح عنه إزاء املواقف، إذ يعمل هذا النمط من احلوار 
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وريّة للعمل  و ما ميّيزه أنّه صامت و مكتوم يف ذهن الشخصية، كما على تكثيف األحداث و الّزمان و يعطي الف

 .⁾1⁽أنّه غري طليق و لكنه تلقائي بالنسبة للقارئ

 ر الوعي، االرجتاع الفينو للحوار الداخلي أيضا أنواع تندرج حتته و هي: املونولوج، مناجاة النفس حوار تيا

  الداخلي متمثال يف املونولوج.و يف مسرحّية الّلعبة جند احلوار ، التخّيل

 : لمونولوجا   - أ

و هو كالم غري مسموع و غري ملفوظ تُعّرب به الشخصية عن أفكارها الباطنية اليت تكون أقرب ما تكون إىل       

ذلك التكنيك الذي يستخدم في القصص بغية تقديم المحتوى النفسي «الّالوعي، و يعرف على أنّه 

الّنفسية لديها دون الّتكلم على نحو كلي أو جزئي في الّلحظة التي توجد فيها هذه للشخصّية و العملّية 

العمليات على المستويات المختلفة لالنضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبير عنها بالكالم على نحو 

 .⁾2⁽»مقصود

ة الشعورية اليت تنطوي فبهذا املونولوج أداة فنية تعمل على كشف الشخصية من الداخل فضال عن احلال        

عليها كما أنّه دليل على وئام الشخصية و انســــجامها مع الواقع اخلراجي، فتسعى إىل عرض مهومها و أمـــــــــــــانيها 

  و تصوراا عرب حديث داخلي يتصل بالعامل.

دار يف ذهن احلاكم " إال عن حوار واحد داخلي على شكل مونولوج و الذي الّلعبةال تكشف مسرحّية "       

مستحيل، مستحيل يكون هو و ال واحد منهم، إذا شكون، ربما لي عمل هذا العملة يــــــــــــــكون «بقوله: 

  .»قريب لّي و يعرفني مليح، و يمكن يعلم حتى أسراري الشخصية

                                                           
  .85، ص 1982، 3ليون سرمليان: تيار الفكر و احلديث الفردي الداخلي، ترمجة: عبد الرضا حممد رضا،ة جملة الثقافة األجنبية، بغداد، عأنظر:-  1
  .44، ص 1975، )دط( روبرت مهغري: تيار الوعي الرواية احلديثة، ترمجة: حممود الربيعي، دار املعارف، القاهرة، -  2
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فهذا املونولوج عبارة عن أسئلة و أجوبة موّجهة من النفس إىل ذاا، حياول من خالهلا معرفة الشخص         

املشتبه فيه و الذي قام بسرقة متثال السلطان ليتعمق أكثر يف حواره الداخلي، و يذكر األسباب اليت جعلت هذا 

هو الوحيد لي أقرب الناس لّي، ممكن سكنو  إيه صّح، من بعد َصوتي،«الشخص هو األكثر شبهة يف قوله: 

الغرور و طمع يوصل راه بشر، نعم بشر، و النفس البشرية يسكنها الخير و الّشر. على بيها ما يعني طاعة 

راب، يتبخر ـــــــــــلب حتى شبهات ليه، و يفوت قّدامي كأنّه خيال أو ســـــــعمياء و بإخالص و وفاء، باه ما يج

كاين «، يعطي عالمة للمشاهد بوجود دليل يف قوله: »ما يخليش حتى أثر ها ها ها ها ها و يتالشى باه

دليل، تغّيرت تصرفاتك، و تدخل فيما ال يعنيك، نعم، ما ال زمش يحس بلي كشفتو، حتى نقبض عليه 

  .» متلبس بالجريمة، هوب احكمتك في قروند ديلي يا ميمون هيه ها ها ها ها

كشف عن احلالة النفسية للحاكم، حيث عمل على تصويرها و إبرازها   الّلعبة" مسرحّية "فاملونولوج يف       

  للمشاهد، و إظهار حالة احلرية و القلق اليت يعيشها جرّاء سرقت متثال السلطان.
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  سيميائية الّلغة و دور التكرار في تفاعل المشاهد مع نص المسرحّية: -  2-6

  لغة الحوار:  - أ

" على املزج بني اللغة العامية و اللغة الفصحى باإلضافة إىل اللغة اهلجينة الّلعبةاعتمد كاتب مسرحية "         

، و هذا راجع إىل كون أّن املسرح اجلزائري أصبح يعتمد على هذا املزج اللغوي؛ إذ أّن )بني العربية و الفرنسية(

رواجا إال بعد استعماله اللغة العامية، باعتبارها اللغة اليت حيبذها املسرح و يف اعتماده على اللغة الفصحى مل يلق 

اجلمهور اجلزائري و يفهمها كل طبقاته، ليدرج اللغة الفصحى متاشيا مع فكرة املسرحية، باعتبار جّوها هو جّو 

  قدمي يتناسب مع زمن السالطني.

النقاد عموما إىل وجود عالقة بني السياق العام للـــــــحدث  بينمــا العامية فريجع توظيفها بعض الــــــــدارسني و       

  . ⁾1⁽و بني الواقع املعاش،  من خالل تفاعل و حتاور الشخصيات داخل جمتمع ما

  و نسرد أمثلة عن املواقف أو احلوار اليت استعمل فيها اللغة الفصحى و العامية:      

  :1املثال 

 جديد. اشْ ا كَ نَ اتْـ ينَ مبعوث احلاكم: آه يا حاكم، بِ  - 

ـْم فوق ظهــــــــــور البعري احلاكم: آه َكايَـــــــــْن َكايَـــــــــْن، مجعــــــــــنا الضرائب و اهلــــــــــبات يف الصنــــــــاديق ْورَاُهـــــــــ - 

  و احلـــــــــمري. و كالعادة ما ْنِسيَناْش ْنصيبك.

   

                                                           
  .34، ص 1977، )دط( الفن القصصي، دار النهضة العربية، القاهرة، قضاياأنظر: يوسف نوفل: -  1
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  : 2املثال 

مرّة و أنت تتهرب مين و ما جتيش، عندك شهر و أنت بعيد عن فراشك مدة بتول: فَهمين عندك - 

 طويلة و أنا وحدانية فهمين.

أدراك، خاهلا سلطان أنا نتهرب منها، ال يا عزيزيت ال، املشاكل و مهوم الدنيا هذا احلاكم: بتول و ما  - 

 ما كان، هذا النهار مننساهش طول حيايت.

 َساُهومْش يف حيايت ما نـَْنَساُهومْش أبدا.بتول: و أنا ميُِْني ما نـَنْ  - 

  أما عن األمثلة احلوارية اليت تربز توظيف اللغة العامية فقط فهي:     

احلاكم: تشفى يا ميمون تشفى كي ُكّنا ْصَغار و كانو ْحيَاُجونا نفس احلكايات ْختَوْف بُوُلولو، الغوال  - 

 راس الغول، بعو، أو كنت نوض دميا ْمَشمْخ.

 يمون: أو من العرق يا مواليا.م - 

 احلاكم: أي و اهللا والو َأْو حىت الفراش كنشمُخو. - 

 املهرج:صار أنت تَاين كنت دايرها يا موالي. - 

 احلاكم: هذي ْظَخاَسة و ال خليين. - 

 املهرج: أنا تاين كنت نـَْزبَلها َداْميًا يف الفراش. - 

 احلاكم: ماْعِليْش ماْعِليْش مثل األوالد الصغار. - 

باإلضافة إىل مزجه بني الفصحى و العامية، جلأ إىل توظيف بعض املفردات من اللغة الفرنسية يف سياق         

  ...   comme d’habitude. complexé. cadeauxاحلديث مثل: 
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  :التكرار  - ب

لقد اهتم علماء الداللة و اللسانيات و النقاد مبفهوم التكرار و األثر الذي يلعبه على مستوى النصوص        

األدبية املختلفة سواء الروائية أو القصصية أو املسرحية. و يقصد بالتكرار إعادة العنصر املعجمي نفسه أو إعادته 

  .⁾1⁽باستخدام كلمة عامة أو ترادف أو مشاة

و قد وّظف اخلطاب املسرحي ظاهرة التكرار إذ تطّلبه األمر و هو يدخل ضمن بنيته ألّن له داللة خـاصة        

  و وظيفة معينة على مستوى الّنص و مقاطع احلوار.

يعمد أحد املتحاورين عن قصد إىل تكرار بعض الكلمات دون غريها ،و من أهّم وظائفه أنّه يهدف إىل        

لنظر إىل شيء معّني، أو التأكيد على أمر معّني، و هذا ما يؤكده أحد الدارسني و يرى بأّن التنبيه و لفت ا

 ع متباعدة بشكل دوري في كل  مّرةبعامل التأكيد، و هناك من األلفاظ المكررة في مواض«التكرار يتعّلق 

دث ــــو الحــــمــهاّمة في ن ه من دالالتـإنّما تّم ذلك بهدف لفت االنتباه إلى أهميتها السردية، بما توحي ب

   ⁾2⁽»و تطوره

في وسط الغابة يا موالي، في وسط الغابة يا  «و من أمثلة التكرار ما جاء على لسان املهرج:           

  .»موالي، في وسط الغابة يا موالي نسمع صاحبي يصرخ بأعلى صوت، أتولّه أتولّه

لتنبيه إىل بداية املشهد و التأكيد على مكان احلادث، فاملهرج فهذا التكرار يعمل على لفت االنتباه و ا      

  بتكراره للكلمات حياول يئة املتفرج و لفت انتباهه ملا سيأيت من حديث.

                                                           
  .359، ص 2009، 1ط املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،عان بن عبد الكرمي: اشكاليات الّنص، النادي العريب و أنظر:مج -  1
: بنية اخلطاب الروائي عند حممد مفالح عائلة من فخار. منوذجا: رسالة دكتوراه يف األدب العريب، إشراف بن يشو اجلياليل، جامعة   سعيد خليفي -  2

  .184، ص 2011/2012تلمسان، 
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ما  « و جند التكرار يعمل على التأكيد يف مواضع حديث الشخصيات أيضا مثل أمثلته قول احلاكم:       

  .»جيفة يا موالي، جيفة«: و قول املهرج. »عليش ما عليش مثل األوالد الصغار
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  سيميائية العرض السينوغرافي في مسرحّية الّلعبة:  -3

  سيميائية الديكور: -  3-1

يعّد الديكور املسرحي واحدا من أهم العناصر على خشبة املسرح، و الذي يتشكل انطالقا من املوجودات         

كأثاث و املناظر أو ما إىل ذلك من العناصر اليت تشكل املنظر العام للعرض املسرحي، ميكننا القول أّن الديكور 

العرض املسرحي حبيث تكون خاضعة لنوعية الدراما  هو كيفية تشكيل و توزيع تلك املوجودات اليت يتكون منها

  املراد تقدميها.

فاملناظر املسرحية تلعب دورا هاما يف العروض، فهي بال شك من العناصر األساسية لبناء العرض املسرحي        

ــــفسية  حترك فيه اخليال املبدع ملا تتضمنه من خطوط و ألوان و أحجام ُمتتـــّــــــــــع البصر و تثري يف املتفرج فرحة نـــــــ

  فضال عن إحياءها باملكان و الزمان الذي جتري فيه أحداث املسرحية.

اء فكلما كانت قدرة املصــــــــــــــــــمم يف ضبط الديكور عالية و متـــــــــــــقنة كان تأثــــــــــريه أعمق و أقوى و أكثر ثر        

املسرحية و موضوعها، فديكور مسرحية تارخيية غري ديكور مسرحية اجتماعيةـ، ومها غري  و يتغري الديكور تبعا لنوع

  ديكور مسرحية سياسية.

و تساهم عناصر و وحدات الديكور باعتبارها عالمات سيميائية، على الدخول و االندماج يف صلب        

التأويل لدى املتفرج، لينسج حوهلا من  املوضوع، فكل عنصر من هذه العناصر و الوحدات يعد إضافة إىل رواسب

خياله ما حييط باحلدث، فإذا كان احلدث مثال جيري داخل غرفة نوم يكفي أن يكون هناك سرير و خزانة أو ما 

  ينسب إليها ملعرفة ذلك.
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كل و لقد عرف الديكور املسرحي تطورا بارزا منذ البدايات األوىل للمسرح، فذلك الديكور مل يكن كالش       

املألوف لنا اآلن؛ إال أّن هذا يدل على األمهية اليت كان حيظى ا الديكور و املناظر اخللفية خلشبة املسرح يف 

حيث ظلت «العروض املسرحية منذ القدم، رغم أنّه كان بسيطا للغاية و يوحي إىل مكان األحداث ال غري، 

  .⁾1⁽»كان الذي تجري فيه أحداث المسرحيةالمناظر حوالي عشرين قرنا من الزمن تستخدم لإليحاء بالم

و تكمن براعة مصمم الديكور يف تصميم عناصره، من خالل استطاعته و قدرته على ترمجة النص        

املسرحي إىل أشكال و جمسمات و كتل تعكس و بصورة احرتافية هذا املضمون، و هذا ال يكون إال عن طريق 

ذا يساعد املتفرج على الربط بني النص قراءاته املتعددة للنص و درايته التامة باملوضوع الذي تعاجله املسرحية، و ه

املرئي و النص املسموع، و بذلك يستطيع تأويل العمق املسرحي من خالل تشكل أفق التوقعات لديه، لذلك نرى 

  .أن  الديكور هو الذي يعطينا تصورا مبدئيا سواء للنص األديب أو الفكري للمسرحية

ار حمدود، مما جيعلهما أمام حتد كبري لتصوير مضمون يضع املسرح كل من املصمم و املخرج يف إط       

املـــــــــــوضوع و كأنّه على حقيقته الواقعية، أي أن جيعال اخلشبة ترمز إىل شيء أكرب منها، و عليه جيب على املصمم 

بـــــــــــدقة  - ما تقــــــــع عليه عني املتفرج  –كتل أن يكون ذو حــــــــــنكة جتــــــــــــــعله ينــــــــــظم و يرتب تــــــــــلك العناصر و ال

يقدمها و يصورها «و بشكل متناسق و منسجم، آخذا بعني االعتبار كل الظروف احمليطة بالعمل الدرامي و 

  .⁾2⁽»بعناية فائقة حيث أن هذا المكان المحدود بسيط، و في الوقت نفسه هو عالم خيالي واسع

" من هندسة بسيطة واضحة و ثابتة طيلة مّدة لعنتر هالّ مخرجها "لـ عبة""اللّ رحية يتشكل ديكور مس       

العرض اليت دامت ساعة و نصف، و اليت من شأا أن جتدب أنظار و اهتمام املتفرجني، و تثبت تركيزه حول ما 

يدور فوق اخلشبة، اليت جتّسدت فيه فكرة الّنص و مل يكن مبالغا فيه، حبيث يتحّول إىل هدف يف حّد ذاته ال 

                                                           
  .183، ص 1996، 1ط الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة، نبيل راغب: فن العرض املسرحي، -  1
  .124، ص1996،  2ط جيمس مريدون: الفضاء املسرحي: ترمجة: حممد سيد، أكادمية الفنون، القاهرة،-  2
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مستطيلة الشكل من النوع الثابت  ⁾1⁽اللة، فقد اختار كل من املخرج و املصمم خشبة املسرحوسيلة إلنتاج الد

  ممزوجة باللون البين و األبيض، إذ لكل منهما داللته اخلاصة يف هذا السياق.

  

  

  

  

  

فاللون البّين يدل على الصالبة و الثبات و كذلك الرتاب و لون الّرمل عندما تغيب عليه الشمس، و هنا         

كأنّنا نتكلم عن مكان شاسع كالصحراء، الذي يوحي لنا إىل صورة املكان الذي أراد أن ينقلها لنا املخرج رغم 

ان متعمًدا من طرف املخرج لتعكس لنا حياة اجتماعية ضيقه و حمدوديته، فاختيار الّلون البين ألرضية اخلشبة ك

  بأسرها.

يف حني جند أّن اللـّــــــــون األبيض يــــرمز إىل الّنقاء و الــــــــــّصفاء و السالم، و كأن األرضية و رغم شساعتهـــــــا        

ّسالم الذي سيسود الــــــــــروح البشرية و وجود تناقضات حياتية، إال أا تبحث عن النقاء و األمان و تبحث عن ال

  و يعم اتمع بصفة عامة.

فهو من األشكال اليت تُدل على أساس البناء و ركائز احلياة و اختياره هنا   )مستطيل(أما شكل اخلشبة        

  كان لإلحياء بأن القاعدة املتمثلة يف بالط احلكم هي أساس و ركيزة لألمن و استقرار البالد.

                                                           
1
  .)05 ( أنظر الصورة رقم - 

 ): مظهر عام لديكور المسرحية            05الصورة رقم (
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بني جانبيه أربعة أعمدة اثنان منها قصـــرية مضيئة  )اخلشبة(بعد فتح الّستار نتفاجئ بتمثال يتوسط املكان        

و اثنان طويلة غري مشتعلة، و كما نالحظ أن التمثال ُسّلطت عليه إضاءة خفيفة بينما بقية أجزاء املسرح فتعّمه 

ال ميكن حتليلها و تفسريها إال مبرور أحداث املسرحية، فهذا ظلمة كاشفة عن أنياب أو خفايا و أشياء مسترتة 

، حيث يرتدي )مثل شخصية األمري عبد القادر أو بن باديس(أصيلة بارزة  ⁾1⁽التمثال يوحي لنا إىل مالمح عربية

حية ستكون برنوًسا أبيض و عمامة مربزان رمزيتهما الرتاثية العربية األصلية، و هذا أيضا دليٌل إىل أن أحداث املسر 

  تارخيية عربية جزائرية.

  

  

  

  

بعد إضاءة املكان املظلم يظهر الّديكور يف صورته املكتملة، بوجود بساطني أبيضني يفصلهما شريط من        

نفس لون أرضــــــــــية اخلشبة، ليظهر عليها كـــــــرسي مهتز خاص باحلـــــــــاكم، و يف األصل هو كرسي خاص بالّكتاب 

و النوم، لكن اسقاطه يف هذا السياق املسرحي يدل على أّن العرش و الطبقة األرستقراطية ألنّه جالب للرّاحة 

و كرسي احلاكم مل يكن أبًدا (سيهتز و غري ثابت رغم أن أرضية اخلشبة ثابتة و صلبة إال أنّه قابل للتغيري و الزوال 

  .)ذه الّصورة

                                                           
1
  .)06 ( أنظر الصورة رقم - 

): تبرز مالمح التمثال العربية                                                  06الصورة رقم (
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الديكور و كأّا  فاصال بني مدخل القصر  باإلضـــــــــــافة إىل هذا يوجد ثالثة لوحات شبكية لعبت أدوارا يف       

و بقية الغرف األخرى، هذا إذا ما سلمنا إىل أّن الذي يواجهنا هو بالط احلاكم الذي يعتلي العرش، كما ميكن 

  أن يكون هذا البالط قصر احلاكم الذي يرمز إىل سجن كبري، و هذه اللوحات كداللة على اختاذها منفذا منه.

حصتها من الديكور الذي قّدمه املخرج، و اليت استعملت ككرسي  ⁾1⁽"ردالنّ اختذت مكعبات لعبة "كما         

و شّبه  - خضرة فوق ْعشا–جللوس احلاكم و حاشيته، هذه الوضعية ترمز إىل أن احلاكم يتوىل احلكم و ال يتوىل 

بأّا  لعبة تبادل األدوار و اليت تكون حمدودة "، إذ أنّنا نعرف ردالنّ بالط احلاكم بالصندوق الذي تلعب فيه لعبة "

ميارس م لعبة  )من داخل البالط(" يدل على أن أحدهم الّنردبقوانني خاصة هذا التجسيد يف شكل لعبة "

إضافة إىل أّا لعبة حظ اليت ميكننا أن نربطها حبظ احلاكم يف علّو كرسي احلكم بإيعاز من السلطان الذي هو 

  قريب زوجته.

  

  

  

  

و الواضح أّن اخلشبة استوعبت هذه القطع، و بقيت فراغات أكرب للّتمثيل و كان هذا مقصوًدا من املخرج        

ألّن املسرحية كثرية احلركة؛ إذ أّن هذه القطع استطاعت أن تعطي خلشبة املسرح طابعها احملسوس، و أّا لعبت 

عامل املتخيل و املتفرّج من جهة أخرى، فاملخرج وضع دور الوسيط بني مكان العرض و املمثل من جهة، و بني ال

                                                           
1
  .)07 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 ): توضح استعمال كل من الحاكم و حاشيته لزهرة النرد ككرسي للجلوس    07الصورة رقم (
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أو وّظف األشياء فوق اخلشبة كرموز يف سياق املكان املسرحي، ليفتح اال للمتفرج من أجل التأويل مبا أّا 

  حتمل أكرب قدر من الّداللة و التعبري.

املتفرج قبل كل شيء، حيث تزيده يف حني جند أّن الوحدات الديكورية هلا دور كبري يف جذب انتباه        

تشويقا ملعرفة املشاهد يف أية حلظة من املسرحية، مث يركز اهتمامه على املمثل الذي مركز لبناء الدالالت و املعاين 

خاصة بتحركه يف الفضاء املسرحي الذي يوّلد بذلك دالالت سواء كانت مسعية أم بصرية، و سواء باعتباره ممثال 

   عالقته مبا حتتويه اخلشبة.يف حّد ذاته أو يف

و عموما فإّن كافة العناصر املرئية اليت حيتويها فضاء العرض متثل جزء هام بالنسبة للممثل الذي يساعده        

على تقمص شخصيته بصفة عامة و حركاته بصفة خاصة، و باحتاد دالالت شخصية املمثل مع دالالت العرض 

كثرية، حيث تسمح للمتفرّج و تفسح اال لإلحبار عرب خياله يف انتاج كما فوق اخلشبة اليت تنتج لنا دالالت  

هائال من التأويالت، اخلاصة حبياة املمثل يف زمن العرض، و منه فإّن حياة االنسان بغض النظر إىل شخصيته 

ب أن يكون كل جسم أيا كان وضعه يج«مرتبطة باملكان الذي حيتويه، على اعتبار أّن  )ممثال أو عاديا(

  .⁾1⁽»موجودا داخل مكان ما، و هذا المكان هو بالضرورة و قبل كل شيء جسم موضوع

و من هنا نستنتج أن املكان املسرحي يظّل فارغا أو بعبارة أّدق تظل داللته غري مضبوطة، حىت يدخل فيه        

 عالقة داللية معها وفق ما تتطلبه جسد حي حبركاته و إمياءاته و إشاراته، مستخدما موجودات اخلشبة ليدخل يف

  الدراما املسرحية املعروضة.

فاملمثل إذا هو الذي يكسب للعناصر الديكورية أمهية و دورا و دالالت جديدة، و اّليت بدورها تلعب دوًرا        

  هاًما يف بناء الّدالالت بعد إدخال املمثل شعوريا يف زمان و مكان العرض املسرحي.

                                                           
  .3، ص 1998، )دط( محادة ابراهيم، وزارة الثقافة، اصدارات مهرجان القاهرة للمسرح، :العرض املسرحي، ترمجةجان دوفينيو: فضاءات  -  1
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" مرتبط مبوضوع املسرحية و صراعها الدرامي، فوضع اللعبةريقة تنظيم الديكور يف العرض املسرحي "إّن ط       

الكرسي املهتز يف وسط خشبة العرض رمز إىل عدم االستقرار داخل بالط احلكم و املشاكل و الصراعات اليت 

و مكاا الذي تلعب فيه كدليل على التالعب و الّتآمر من أجل  زهرة الّنرديعانيها، كما أّن استعمال جمسم 

  زعزعة احلكم. 

و يف األخري نقول و نؤكد على أّن الديكور من أهم و أبرز و أدّل العناصر املسرحية اليت تلفت انتباه        

اصر حتاكي بعضها املتفرّج على اخلشبة و تساعده على فهم مضمون العرض و االندماج معه، حىت أّن هذه العن

البعض من خالل الواقع املمثل، و ميكننا أن نضع خمطط استعاري ألبرز اسمات أو العناصر الديكورية بوصفها 

  :)املدلوالت(دواال، و ما حتويه يف ذهن املتفرج 

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 الكرسي

 )السلطة(الحكم 

 معــــــــالط

 راعـــــالص

 مكعباتال

 ثرةــــــــالك

 وعــــالخض

 ظارـــــاالنت

 تمثالال

 طةــــالسل

 يبةـــــــاله

 منةـــــالهي



 الفصل الثاني                                                               سيميائية مسرحية الّلعبة

93 

 

  سيميائية الموسيقى: -  3-2

املوسيقى من أهّم األدوات و الوسائل اليت تفّك رموز املسرح و قد اعتمد عليها منذ القدمي، أي منذ  تعترب       

بدايات املسرح، فهما ينحدران من أصل واحد و هو الطقوس الدينية، و قد استخدم اليونانيون اجلوقة للتعبري عن 

  بعض املواقف و االنفعاالت.

إّما مؤلفة خصيصا للمسرحّية «املوسيقى تعمل على إجناح العرض و هي  " أنّ غراهم  والنو قد اعترب "       

أو مختارة من التسجيالت الجاهزة و قد تشير إلى جغرافيا األحداث أو زمانها أو تقوم بوظيفة ربط 

  . ⁾1⁽»األحداث أو تقوم بإثارة األحداث

فاملوسيقى إًذا أحد أهّم املكونات يف تفعيل العرض املسرحي، إذ أّن املسرحّية غالبا ما تُفتتح مبوسيقى          

تكون مبثابة جنريك متهيدي مجايل يؤثر على بداية العـــــــــرض، أو قد تتخلل املوسيقى مشاهد املسرحّية و فصــــــــــوهلا 

  و قد تكون خامتة هلا.

د اختلف الّدور الذي تلعبه املوسيقى يف العرض املسرحي باختالف اجلماليات السائدة عـــــــــــــرب التّـــاريخ و ق       

 و بتطّور الذائقة العاّمة، فــــــــــتارة تكون عنصرًا عضويًا يعطي العرض إيقاعه، و تارة عنصرًا مرافقا لـــــــُه وظيفة مجالّية

  .⁾2⁽عب دورًا  يف تشكيل املعىنو تارة عنصرًا دراميا يل

  :⁾3⁽للنسق املوسيقي وظائف سيميائية تؤديها يف العرض املسرحي       

  

                                                           
  .188، ص 1970، )دط( عصام الّدين أبو العال: آليات التلقي يف مسرح توفيق احلكيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، -  1
  .490، ص 1997، )دط( املعجم املسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت،ماري إلياس، حنان قصاب حسن: أنظر: -  2
  .106، 105، ص 2006، )دط( دار األمان، املغرب، ،مدخل لقراءة الفرجة املسرحّية :حممد التهامي العماريأنظر:  -  3
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: تلعب فيها املوسيقى دور الوسيط بنقل املتفرّج من العامل اليومي إىل العامل الّتخيلي يف بداية وظيفة إعداديّة �

 العرض.

 من العصور أو بلد معّني أو انتماء جغرايف.: اإلحالة إىل مكان جغرايف أو عصر وظيفة تأشيريّة �

: و تكون عند اإلحياء بشعور أو انفعال أو مزاج، كما تستطيع تصوير حالة الشخصيات وظيفة تعبيرية �

 الّنفسّية.

: عندما تستعمل املوسيقى للرتكيز على موقف من املواقف، أو متأل الفراغات و تشد األواصر وظيفة تركيبّية �

 الفرجة أثناء تغيري الديكور أو املالبس، أو بني الفصول و الّلوحات.بني مكونات 

: باإلضافة ملصاحبتها للحدث يف العرض املسرحي، تسعى إىل خلق أثرها اخلاص، و الـّتأثري يف وظيفة شعرية �

 حّس املتفرّج و وجدانه.

اين، و قد تنوّع هذا التوظيف بني وظّفت املوسيقى سواء كمقاطع موسيقية أو كأغ ⁾1⁽"الّلعبةو مسرحّية "       

  البداية و خالل املشاهد و الفصول و كذا يف النهاية.

و الوظائف اليت أوضحناها سابًقا جندها جمّسدة يف مسرحّية الّلعبة، فنجد الوظيفة اإلعدادية اليت نقلت        

ل مقطع موسيقي كان مبثابة جنريك املشاهد من العامل العادي إىل العامل الّتخيلي يف بداية العرض حني اسُتعم

متهيدي يدخل و يهيئ املشاهد للدخول يف أجواء املسرحّية، كما جند األغنية الفولكلورية اليت رافقت لوحة الطهور 

  تلعب وظيفة تأشرييّة من خالل إحالتها إىل البلد و املكان و االنتماء اجلغرايف و هي الشرق اجلزائري الّشاوي.

  

  

                                                           
1
  .)08 ( أنظر الصورة رقم - 
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لقاء بتول (باإلضافة إىل هذه الوظيفتني جند الوظيفة التعبريية متجّسدة يف الّلوحة االستعراضية الرّاقصة        

ّسدة من خالل مشهد فقد أوضحت لنا حالتهم الّنفسية املوحية باجلّو الشاعري، كما جند هذه الوظيفة جم )باملقّنع

  .⁾1⁽احلاكم و هو حياور نفسه فتلك املوسيقى أبرزت لنا حالته الّنفسية املضطربة

  

  

  

  

         

أّما الوظيفة الرتكيبية فنجدها بارزة من خالل استعمال املوسيقى لالنتقال بني الفصول و كذا تغيري         

الديكور، يف حني الوظيفة الشعريّة جندها متجّسدة يف املوسيقى املوظّفة يف العرض املسرحي مجيعها، فهي قد 

  ت له جًوا نفسًيا مناسًبا للفرجة.خلقت أثرًا خاصا، و أثّرت يف حّس املتفرج و وجدانه أي خلق

   

                                                           
1
  .)09 ( أنظر الصورة رقم - 

 ): استهاللية العرض بإحدى األغاني الشاوية       08الصورة رقم (

 

من جهةالنفسية لكل من المقنع و بتول  ): تبين الحالة09الصورة رقم (  

من جهة أخرىو الحاكم   
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  سيميائية اإلضاءة: -  3-3

تعترب اإلضاءة من العالمات البارزة يف املسرح، فهي تلعب دورًا يف القراءة و التأويل و إعطاء دالالت        

عن اإلضاءة املسرحية قد يتداخل مصطلح آخر مما يشكل التباسا و غموضا و هو اإلنارة  سيميائية.و باحلديث

  .⁾1⁽»إزالة الظالم من مكان ما«املسرحية، فاملصطلحني خمتلفني عن بعضهما البعض حيث تعترب اإلنارة هي 

لس فيه اجلمهور ، أو تكون شاملة جلميع قاعة املسرح سواء تعلق األمر باملكان الذي جي لذا فهي عامة        

توجيه ضوء خاص على مكان معين، و ذلك باستخدام «األروقة أو خشبة املسرح، أّما االضاءة املسرحية فهي 

  .⁾2⁽»الضوء االصطناعي

هلذا فهي خاصة خبشبة املسرح، أي أّا تبدأ عندما تنخفض اإلنارة، و ترّكز على ما يوجد يف خشبة         

د املسرح من ديـــــــــــكور و شخصيات و ذلك متـــــــــــاشيا مع ما يــــراه املخرج، إضافة إىل أّن اإلنارة تكون بلـــــــون واح

  اإلضاءة فتتعدد األلوان فيها و كذا شّدة السطوع.و هو الضوء األبيض عادة، بينما 

فاإلضاءة املسرحية كما قلنا هي عالمة من نظام العالمات اليت تشكل سينوغرافية الصورة املسرحية، تلعب        

، أي أّن اجلمهور ⁾3⁽»المناخ النفسي للموقف المسرحي، و تُِعد المتفرج له تلقائيا دون تصّنع«دورا يف خلق 

وب مع املوقف بدون عناٍء، كما تلعب طبيعة الّلون يف عكس طبيعة املشهد، فمثال املشهد املسلط عليه يتجا

  إضاءة ذات لون أمحر توحي أو تعكس بأّن املشهد دموي فيه قتال و عراك.

  

                                                           
  .8، ص 1975،)دط(حممد حامد علي: االضاءة املسرحية، مطبعة الشعب، أكادميية الفنون اجلميلة، بغداد،  -  1
  .8، ص هنفس املرجع -  2
  .85، ص ت)د( ،)دط(رضا غالب: املمثل و الدور املسرحي، أكادميية الفنون الدرامية، القاهرة،  -  3
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ه اجلمهور و ذا فاإلضاءة تأخذ مسات املؤشر و األيقونة و الرمز، إذ يُلجأ إليها كوسيلة حيادية يف توجي       

إىل وضعية ما أو إىل ممثل من بني املمثلني املؤدين، و استخدام اإلضاءِة مبنحى داليل يؤدي للنظم البصرية أثناء 

وظيفة أيقونة واضحة كما يوضح جوانب رمزيّة، لكن الوظيفة األهم اليت تلعبها  - العرض –العملية التشخيصية 

  ، فهي اليت توّجهنا و تلفت انتباهنا إىل النقاط البؤرية للحدث.اإلضاءة يف العرض الدرامي هي وظيفة تأشريية

" على إظهار النقاط اجلوهرية لكل حدث حياول املخرج أن يشد الّلعبةيف مسرحية " ⁾1⁽لقد لعبت اإلضاءة       

طالقة انتباه اجلمهور إليه، و اإلشارة إىل أّن لكل تسليط ضوء على نقطة معينة مهمة يف بناء األحداث، و ان

  احلدث منها.

ففي بداية العرض و مع انفتاح الستار جند املخرج يسلط الضوء على عنصر من عناصر الديكور و هو        

التمثال مهمال بقية عناصر اخلشبة املسرحية أو باألحرى عازال بقية عناصر الديكور، مع حتريك االضاءة على 

فقد جعله نقطة مهّمة يف شد اجلمهور و جعله  جوانبه، و ذلك تأشريا منه بأنّه يف هذه الّلحظة هو العنصر األهم،

مدرًكا جلوانبه، أّما تلك االضاءة املتحرّكة عليه و الغري ثابتة فهي إيعاز من املخرج يف حماولة إعطاء التمثال محولة 

  من الدالالت التأويلية قبل انطالق العرض املسرحي.

  

  

  

  

                                                           
1
  .)10 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 ): تسليط اإلضاءة على التمثال     10الصورة رقم (
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على  ⁾1⁽هذا الكالم ينطبق أيضا على مشهــــــــــد احلاكم يف اية الفصل األّول حني سّلط املخرج الضوء       

احلاكم و هو مستلقيا على كرسيه حاجبا بقية خشبة املسرح، فاملخرج من خالل تلك اإلضاءة ذات الّلون األبيض  

سرتخاء و مناجاة نفسه و إظهار الصراع النفسي الذي يعيشه نتيجة كأنّه هّيأ له جًوا نفسيا مرحيا يستطيع فيه اال

عدم ثقته يف األشخاص احمليطني به، فهو حيّدث نفسه بصوت صامت أو منخفض و هو ما يطلق عليه 

  "، فهذا املشهد جعل املشاهد يعيش ذلك اجلّو النفسي للحاكم.مونولوج"

  

  

  

  

كما لعبت اإلضاءة دورا يف تعريف املشاهد على شخصيات العرض، فاملخرج أضاء خشبة املسرح كلها         

عند دخول املمثلني و جعلهم خيرجون دفعة واحدة و هذا إحياء منه بتقدمي الشخصيات للمشاهد منذ البداية حىت 

  عليها و إعطاء انطباعا عليها و الدور الذي ستلعبه. يعتاد

و ما نالحظه عموما على اإلضاءة أّا تبدأ يف كل فصل من فصول العرض املتعددة على تسليط الضوء يف        

، لينفتح بعدها على كل أجزاء اخلشبة مربزا حوار )الشخصية(جزء أو عنصر من عناصر اخلشبة مبا فيها املمثل 

  ات فيما بينها مع تغيري ألوان اإلضاءة يف بعض األحيان و هكذا احلال حىت اية كل فصل.الّشخصي

                                                           
1
  .)11 ( أنظر الصورة رقم - 

): تسليط اإلضاءة على الحاكم و هو يحدث نفسه         11( الصورة رقم
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شاِهِد العرض، فقد جاءت ألوان مسرحية " ⁾1⁽كما لعب الّلون الضوئي        
َ
" الّلعبةدور اإلحياءات و الدالالت مل

شاهد و جعلته يعيشها فالّلون متعددة بني األبيض و البنفسجي و األسود املظلم خلقت جّوا نفسيا لدى امل

األبيض و البنفسجي يوحيان باهلدوء و عدم االنفعال على مستواها، وهذا ما حتتاجه أجواء اللعب فاملخرج يوضح 

من خالهلا أن لعب املهرج و أعوان احلاكم كان يف هدوء و كذا يف أرحيية، كما يوحي الّلون البنفسجي يف العروض 

  ا يعرتيها نوع من الكوميديا و الضحك. املسرحية على أّن أجواءه

كما جند بأن االضاءة ذات الّلون األمحر قد ظهرت مرّة واحدة، و قد مجعها املخرج مع االضاءة ذات اّلون         

" فهو لون للداللة على الرومانسية و احلب، أّما اّلون المقنع" و "بتولالبنفسجي يف الّلوحة الراقصة ملشهد لقاء "

  البنفسجي فهو لون يبعث على اهلدوء و السكينة للقاء و االنغماس يف اخليال حيث اختذه العشاق رمزا هلم.

  

  

  

  

ليتغري يف اية العرض لون اإلضاءة من األبيض إىل الّلون املناقض و هو األسود و الذي يتخذ داللة         

التخفي و الـــــــــصراع و اخلـــــــــــداع لتصبح الّلعبة على أعلى مستواها، إذ تصاعدت و أصبحت على املكشوف فكأّن 

  . ليــــــــعود الّلون األبيض يف اإلضاءة إىل الربوز يف ـــــــــــــاية العرض األبيض و األسود أصبحا متناقضني يف داللتهما

   

                                                           
1
  .)12 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 ): مشهد يجمع بين اللونين األحمر و البنفسجي في اإلضاءة   12الصورة رقم (
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و انفراج األحداث و معرفة هويّة املقنع و حل الصراع و هو داللة على أّن اهلدوء عاد إىل املكان و بأّن هناك 

  تغيري.
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 سيميائية المالبس و االكسسوار: -  3-4

  سيميائية المالبس:  - أ

االهتـــــــــــــمام بالفعل املسرحي و خاصة التجسيد الــــفعلي للنص، ال يتم مبعزل عن هيئة املمثل أو لبـــــــــاسه  إنّ        

و إّال سيظل النص الدرامي مقروء ال ممثًال، بل إّن جوهر التمثيل هو الفعل. و لكي تصل رسالة التمثيل إىل 

  املمثل و ما يتالءم مع دوره املسرحي.املشاهد بنجاح، على املخرج أن يراعي لباس 

و ألّن الّنص هو املادة اخلام للتمثيل و لكن ليس إجنازه األخري، و لُيّتم هذا االجناز على املخرج أن يعرف         

كيف يفاعل النص بعالمات العرض املسرحي. فالّنظام العالمايت للمالبس يساعد املشاهد على حتديد مالمح 

  عمر و ديانة، و انتماء جغرايف و حالة نفسية ... الشخصية من جنس و

و تلعب طريقة ارتداء املالبس و هندامها و عرضها إضافة إىل ألواا، دورًا كبريًا يف طرح الكثري من        

  الّدالالت و الّرموز للكشف عن احلاالت اليت تعرتي املمثل.

كل ممثل خيتلف عن اآلخر، لتدل على شخصيته و الّدور   جاءت متنوعة، "ةــالّلعبو لباس ممثلي مسرحية "       

  الذي يعّرب عنه.

 :شخصية الحاكم - 1

يرتدي احلاكم خالل مسرحية اللعبة ثوبني، ففي بداية العرض يظهر مرتديا قميصا طويال (قندورة) بيضاء        

فضفاضة و شال أمحر معقود على رقبته باإلضافة إىل قبعة دائرية، هذه املالبس توحي أو ترمز إىل عادات و تقاليد 

ختون يلبس األبيض الّدال على الفرح و البهجة و االحــــــــــتفال الّشعب اجلزائري أثناء القيام حبفل اخلتان، فعادة امل

  و الّطهارة من الّدنس.
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بزي مغاير  ⁾1⁽مع انتهاء استعراض لوحة اخلتان و بداية عرض الفصل األّول من املسرحية يظهر احلاكم       

حيث يرتدي سرواال فضفاضا وردي الّلون، و قميصا أبيضا فوقه برنوسا بال أكمام أخضر، غري أّن القبعة الدائرية 

الشكل الكبرية احلجم ذات الّلون األخضر و األسود فبقيت و مل تتغري؛ هذا الّلباس يرمز و يــــــــشري إىل حقبة زمنية 

  و هي زمن الدايات و الباشاوات.

  

 

  

  

  

  

 :ميمونشخصية   -2

يـــــــــــــــــــــــرتدي بدلة سوداء، متكونة من سروال قصري فضفاض، و قميص أبيض فوقه سرتة قصــــــــــــرية من األمام        

و طويلة من اخللف، هذه املالبس تدل على املرتبة االجتماعية اليت ينتمي إليها و هي طبقة اخلدم، و املعروف 

  .⁾2⁽و األسود يف لباسها لتمييزها عن البقية عليها منذ القدم طغيان الّلون األبيض

  

                                                           
1
  ).14، ()13 ( أنظر الصورة رقم - 

2
  .)15 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 ): الحاكم بلباس الحكم           14الصورة رقم ( ): الحاكم بلباس الطهارة             13الصورة رقم (
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 :)زوجة الحاكم(بتول شخصية   -3

احلاكم زيا مكّونا من سروال و سرتة، تتمّيز من األعلى بياقة مرتفعة أّما من األسفل  ⁾1⁽ترتدي زوجة       

فجاءت على شكل دائري مرفوع يشبه املظّلة، يربز شكل جسمها املتناسق و الّرشيق، ذو الّلون البنفسجي 

، باإلضافة إىل ارتدائها قبعة املضفي على شخصيتها اهلدوء و السكينة و أيضا احمليل  إىل الّشهرة و املكانة العليا

 ذات اللونني األسود و البنفسجي، فاألسود يدل على الغموض و الّشر.

  

  

   

                                                           
1
  .)16 ( أنظر الصورة رقم - 

 

 
             ميمون. تبرز لباس ):15الصورة رقم (

): ��رز ���س ��ول.                16ا��ورة ر�م (
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 شخصية المهرج:  -4

هو زيّه املوّحد الذي يتكون من قميص عليه تقطيعات على مستوى بــــــــــداية  ⁾1⁽ما ميّيز لبــــــــــاس املهرج       
اليدين، و سروال أيضا عليه تقطيعات على مستوى أسفل الرجلني، و قبعة خمروطية الشكل متدلية، هذا اللباس 

صفر هو الطاغي عكس صورة الشخصية و بيّــــن مكانتها، مجع بني اللونني األصفر و األبيض، لكن الّلون األ
  الّدال على الذكاء و الفطنة و اخليال و املقدرة على التصّور.

  

 

  

  

ليتغري لباس املهرّج يف الفصل األخري من العرض املسرحي بلباس مغاير و هو لباس املقنع، متكون من        

سروال و قميص أسودين و حزام أخضر يُشّد وسطه، و هذا داللة على تعدد أدواره الدرامية، أّما السواد فريمز إىل 

صورة السوداوية عنه و يعطينا داللة أّن املقنع يطمح التخفي و اخلداع، و لكّن احلزام األخضر يكسر لنا تلك ال

  إىل التغيري حنو األحسن باعتبار أّن األخضر هو رمز للخري و النماء.

  

   

                                                           
1
  ).18، ()17 ( أنظر الصورة رقم - 

): تبرز لباس المهّرج          17الصورة رقم (  

): المهّرج بلباس المقّنع                18الصورة رقم (



 الفصل الثاني                                                               سيميائية مسرحية الّلعبة

105 

 

 :الوزيرشخصية  -5

عليه حزام بّين، فوقهم برنوس طويل أخضر اللون مرتديا سرواًال و قميًصا بالّلون األبيض ⁾1⁽يظهر الوزير        

بدون أكمام،  و قبعة ممزوجة بالّلون األبيض و األخضر، فمظهره هذا  يربز مكانته االجتماعية و بأنّه ينتمي إىل 

ما تعكس طبقة عالية، كما أّن هذه األلوان تبعث الـــــــــــــــراحة للمشاهد و عدم نفــــــــوره منه و لفت انتباهه، ك

  شــــــــــخصيته اليت يتقّمصها و املتمّيزة باهلدوء.

  

  

  

  

 شخصية القاضي: -6

بلباس ممــــــــــــــزوج األلوان، ســــــــــروال فضفاض بنفسجي و قميص أبيض يتخّللهما حـــــــــزام  ⁾2⁽يظهر القاضي       

بين، و برنوس أمحر مع ربطة عنق مسدولة بذات الّلون، و قبعة سوداء مزيّنة بشريط أمحر تشبه الطّربوش. و قد 

  ملوحية بالّصرامة و القّوة.عمل على إبراز شخصيته و مكانتها و انتمائها االجتماعي، ا

  

  

                                                           
1
  .)19 ( أنظر الصورة رقم - 

2
  .)20 ( أنظر الصورة رقم - 

 

): الوزير بلباسه الرسمي     19صورة رقم (  
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 قائد السوق:شخصية  -7

(لباس تقليدي جزائري) بّين الّلون، يظهر حتتها قميص و سروال بالّلون  شكل قشابيةبلباس يف  يظهر       

األبيض، على رأسه قبعة على شكل عمامة يطغى عليها الّلون البين، حيث توحي هذه األلوان إىل اال الذي 

و هو الزراعة و الفالحة.ورمزية الّلون البين حتيل إىل الّرتاب و األرض، مثلما يرتبط  ⁾1⁽تنتمي إليه هذه الّشخصية

  أيضا بقيم اجتماعية متمثّلة يف اهلدوء و الراحة و االستقرار.

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .)21 ( أنظر الصورة رقم - 

 

): تبرز لباس قائد السوق        21الصورة رقم (  

 

 ): القاضي بلباسه الّرسمي20الصورة رقم (
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 قائد الحرس:شخصية   -8

بلباس يلفت الّنظر؛ برنوس أسود حتته قميص بنفسجي بياقة و حزام بالّلون  ⁾1⁽و قد تقّمص الشخصية       

الربتقايل و سروال رمادي مع قبعة بشكل خرطومي. هذا الّلباس مّيزه عن غريه من الّشخصيات و أعطته صورة 

  حامي البالد القائم على تسيري أمنها و محايتها.

  

  

  

  

 مبعوث السلطان:شخصية   -9

مرتديا سرواًال أبيضا و قميًصا أخضرا فاتح اللون عليه برنوس بنفسجي ، مع قبعة  ⁾2⁽ظهر مبعوث السلطان       

  سوداء مزيّنة بطرز رمادي اللون تربز مكانته اّليت يتمتع ا فهو من حاشيته.

  

  

  

  

                                                           
1
  .)22 ( أنظر الصورة رقم - 

2
  .)23 ( أنظر الصورة رقم - 

 

سمي        ): قائد الحرس بلباسه الر 22الصورة رقم (  

 

): السلطان بلباسه الرسمي             23الصورة رقم (
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 :)بتول(شخصية الشيطانة  -10

مع تغري الّلون إىل األسود، هذا الّسواد قادنا إىل معرفة أّن هذه الشخصية هي  ⁾1⁽نفس لباس شخصية بتول       

  اجلانب الشيطاين لبتول، حيث ال تظهر أمام املمثلني، وكأّا خمفية وراء ذلك السواد كالّشبح.

  

  

  

  

" قد مجع بني أصناف متنوعة، حيث اللعبةاء و مالبس الشخصيات جند بأّن عرض "من خالل إبرازنا ألزي       

 استطاع من خــــــــــالهلا أن خيلق تعددا يف الـــــــــطرح و التشخيص و االنتقال من مهمة إغراء العني إىل مهمة إثـــــــــارا

  و إقناعها.

  سيميائية اإلكسسوارات:  - ب

مبجموعة من الشفرات و الّدالالت عن الشخصية، فكذلك دور اإلكسسوارات ال مثلما توحي املالبس        

  يقل أمهية عن دور املالبس، اليت تلعب دورًا يف تعريف الشخصية.

لإلكسسوارات معان يف نظامها احليايت، لكن طريقة ارتدائها و توظيفها يف العرض املسرحي جيعلها تكسب        

  معاٍن و دالالت جديدة.

   
                                                           

1
  .)24 ( أنظر الصورة رقم - 

): تبرز لباس الشيطانة بتول                 24الصورة رقم (
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  القالدة:  -1

عنـق احلاكـم، فجـاءت حبجم كبري متـدليـة متوسطــة بطنــه، هذه الوضعية أوحت لنا أّن  ⁾1⁽زيّنت القـالدة      

احلاكم يتميز بضعف يف الشخصية إذ حياول إبرازها من خالل وضع هذه األشياء الكبرية و املبهرجة حىت يثبت 

ميز بالقّوة و الثّقة يف الّنفس مييل إىل األشياء الّرمزية الصغرية وتكون وجوده، فعادة ما جند أّن الشخص الذي يت

  متوسطة الصدر تربز رجولته و ثباته.

  

 

 

 

 العصا: -2

و هي من اإلكسسوارات اليت لعبت دورا بارزا على خشبة املسرح، استعملها مبعوث احلاكم يف عّدة        

، إذ لكل موضع داللة خاصة؛ ففي املوضع األّول جنده متكًئا عليها، كما يستعملها اإلمام داخل ⁾2⁽مواضع

د حيث يرى نفسه طاعًنا يف السن املسجد و كأنه يتخذ نفسه واعظا للحاكم، لتنتقل و تصبح داللة لالستنا

  لالرتكاز عليها و هو نفسه كان حكيًما.  )العصا(و حكيًما استناًدا لسيدنا سليمان الذي يستعملها 

أما املوضع اآلخر فكانت كوسيلة للسيطرة على احلاكم، فهي ترمز للقّوة و الّتهديد عندما وّجهها حنو         

  احلاكم.

  
                                                           

1
  .)25 ( أنظر الصورة رقم - 

2
  ).27، ()26 ( أنظر الصورة رقم - 

): القالدة تتوسط بطن الحاكم              25الصورة رقم (
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 القطّة:  -3

و هي هدية بعثها السلطان البنة أخته بتول، حيث اّختذت يف هذا السياق كداللة عن تعويضها        

للحنان الذي فقدته من خالل عدم اجناا لألوالد، و حىت يربز هلا مدى اهتمامه ا، و هذا من خالل 

بالرّاحة و الطّاقة اإلجيابية من خالل  ، و حّىت نفسًيا تبعث⁾1⁽الّدالالت الّسياقية اليت حتملها احليوانات األليفة

  ملسها.

  

  

  

  

                                                           
1
  .)28 ( أنظر الصورة رقم - 

 

):مبعوث السلطان و هو يستعمل العصا 26الصورة رقم (
 لالرتكاز عليها

): مبعوث  السلطان و هو يهدد 27الصورة رقم (
 الحاكم مستعمال العصا

): بتول حاملة للقطة28الصورة رقم (  
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 القناع:  -4

يف احلـــــــــفالت الّتنكرية، كما تستعمل من أجــــــــل إخفاء املالمح احلقيقية عادة ما يستعمل        

"؛ وضعه املهرج إلخفاء مالحمه داخل القصر الّلعبةاملسرحي "، و هذا ما جنده يف العرض ⁾1⁽للّشخصية

" ميمونللخداع و املراوغة، كما كان كوسيلة للتجّسس حني استبدل التمثال بتمثال آدمي و كانت زوجة "

  الذي أخفى مالحمها.

   

                                                           
1
  ).30، ()29 ( أنظر الصورة رقم - 

 

و هي مقنعة        ): زوجة ميمون29الصورة رقم ( ): المهرج يرتدي  القناع         30الصورة رقم (   
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  سيميائية الحركة: -  3-5

يعد اجلسد كلغة للتعبري عما خيتلج اإلنسان من مشاعر الفرح و احلزن عن طريق االشارات و االمياءات أي        

عن طريق احلركة اليت يستعمل فيها أعضاء معينة من اجلسد، لتصبح لغة للتواصل غري الّلفظية توحي إىل أشياء 

  معطيات فكرية و مجالية تكون األساس يف مّد اجلسر بني العرض و املتلقي.معينة و تعكس 

على اإلشارات و اإلمياءات  -إىل جانب احلوار –و املسرح هو من أهّم هذه الفنون اليت تبىن أساسا        

الدوافع  اجلسدية، إذ أّن احلركة هي ركن أساسي على خشبة املسرح، ألّن احلركة ما هي إال ترمجة لألفكار و

اته ـشري في كل حركـــــــــأّن الجسد الب«اخلاضعة ملتغريات يستطيع املمثل تبــــــــــريرها طيلة العرض املسرحي، ذلك 

يقاعية و سكناته التمثيلية للجمهور من دون استخدام الحوار، و يمكن أن يوظف الرقص و الحركات اإل

  .⁾1⁽»التي تخدم مسعاه

ليس هناك «فاهلدف من احلركة يرتبط مبعطيات الشخصية املرسومة مبا يتالءم و مرجعياا داخل العرض إذ        

من يكشف عن دخيلة بوضوح و حتمية أكثر من الحركة و اإليماءة فمن الممكن للمرء إذا أراد أن يختفي 

اإلنساني، و لكن في اللحظة أو يرائي خلف الكلمات و الّلوحات أو التمثيل أو غيرها من أنواع التعبير 

  .⁾2⁽»التي يتحرك فيها ينكشف المرء و تبدو حقيقته خبيثة كانت أم نبيلة

ال تأيت اعتباطية أو عفوية بدون تدخل أو توجيه، بل وفق خطة يرمسها و احلركة املسرحية بصفة خاصة        

ولية من رؤيته اإلخــــــــــــراجية، و وفق املوضوع املطروح أمـــــــــامه املـــــــخرج بعد االنتـــــــــــهاء من عملية تأسيس املراحل األ

  و لتغريات البيئة و مصادر استنباطها.

                                                           
  .25، ص 1988، (دط)يوسف عقيل مهدي: نظرات يف فن التمثيل، دار الكتب للطباعة و النشر، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد،  -  1
  .16، ص 1994، دمشق، 40جملة احلياة املسرحية، مطابع وزارة الثقافة، ع  احلركة لغة املمثل، :كرومي عوين  -  2



 الفصل الثاني                                                               سيميائية مسرحية الّلعبة

113 

 

" مالئمة لطبيعة الشخصية و طبيعة الفعل الذي " اللعبةو على هذا جاءت احلركة يف عرض مسرحية        

  تؤديه، و هذا جدول نصف فيه حركات املمثلني الرئيسيني:

  صورة الحــــــــــركة  ركةـــــــــــوصف الح  الممثل

امتازت حركاته باالمتداد و اإلحنناء إىل   احلاكم

األمام، مع حتريك اليدين بكثرة تنّم عن قلقه 

و فقدان الثّقة يف نفسه، مع التـــــمايل ميــــــــينا 

  و مشاال كتفاخر باملكانة اليت حيتلها.

  

مبعوث 

  احلاكم

هادئا و كل حركاته مستقيمة و متوازية   كان

كــــــــدليل على رجــــــــاحة عقــــــــــله مع الــــــــــسري 

و االقرتاب إىل األمام أبرزت ثقته الّتامة 

بنفسه، مع اإلتكاء على عصاه كصورة 

  للحكمة اليت يتميز ا.

  

 حركاا رتيبة متتاز باالمتداد و التطاول مع  بتول

رفع الرأس تعبريا عن استعالئها و تدمرها من 

  أفعال زوجها اجتاهها.

  

مل يكن كثري احلركة، و ميكننا أن نقول أّن   ميمون

حركاته كانت مقاسة على اخلشبة.تبني تبعيته 

  للحاكم.
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املقنع 

  )املهرج(

حركاته كثرية و متنّوعة، استعمل معظم 

الشخصية أطراف جسده حيث الءمت دور 

اليت تقمصها و أعطت نوع من الصفة اليت 

  يتميز ا و هي احليلة و الذكاء.

  

حاشية 

  احلاكم

من قاض (كــــــــــانت حركة كل واحـــــــــــــد منهم 

متشاة، يعتمدون على  )و قائد احلرس...

حركة األيدي بكثرة و حتريك الرأس و ذلك 

به و هو شرح أوضاع  للدور الذي يقومون

  البالد االجتماعية و االقتصادية للحاكم.

  

  

الذي عاجل  - بأسلوب فكاهي كمي –لطبيعة العرض الكوميدي  " الّلعبة"خضعت احلركة يف مسرحية        

قضية مثرية متثّلت يف الصراع السياسي الذي تعاين منه البالد، هذا ما تطلب حركة كثرية تزيد من هّز مشاعر 

اجلمهور من جهة، و من جهة أخرى جند أّن كل شخصية قد محلت رمزا سياسيا من الرموز اليت جتسدت يف طرح 

الّضيقة، عّربت عنها بإمياءات و حركات خمتلفة خاصة حركة اليدين اقتداء  من الطروحات السياسية اجلزائرية

  لطبيعة احلوار املعتمد.

ا ـــــــــجاءت مسرحّية "الّلعبة" معتمدة على احلوار و احلركة يف نفس الوقت، على الّرغم من أّن احلركة كثريا م       

ت و أفكار منها حمورا يعتمد عليها كعالمة دالّة يف املسرح الصامت الذي تنوب فيه احلركة عن احلوار ماحنة دالال

.فيهأساسيا 
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يف ختام رحلة حبثنا هذا الذي خصصناه تنظريا و تطبيقا للمسرح اجلزائري نّصا و عرضا، نريد أن نتوقف        

عند بعض النقاط اليت توضح أهّم ما توصلت إليه هذه الدراسة لعلها تكون إضافة ملوضوع قابل للقراءة و التوليد 

عين أنّنا نّدعي تقدمي حقائق ائية و ال يقينا مطلقا و ال آراء ثابتة، و إّمنا هي جمموعة من الحقا، و هذا ال ي

  املواقف و اآلراء النسبية و من جممل ما ميكن أن نستنتجه ما يلي:

حيث  "م1926"كانت البداية الفعلية عام   القرن العشرين حيثعرفت اجلزائر الفن املسرحي متأّخرة يف  �

 "."عاللوعلى يد 

ا ال الذي يلعبه يف توعية األفراد، فكان لزامً ور الفعّ الدّ أبرزت ثقفة تطور املسرح اجلزائري على يد خنبة م �

 .دمة بني مرتمجة و مقتبسة و حمليةفرتاوحت العروض املق به و الّنظر فيهعليهم االهتمام 

فله خصوصيته اليت جتعله متمّيزا  ،إّن التعامل مع الّنص املسرحي ليس كغريه من النصوص األدبية األخرى �

 الحتوائه على الّنص املكتوب من جهة و على الّنص املعروض من جهة أخرى.

الّنص املسرحي يف مادته األوىل خيتلف عن الّنص املسرحي املعروض لتدخل أطراف إنتاجية أخرى فيه  �

 .   )جاملتفرّ (تعمل على إخراجه فوق رؤية أخرى تتماشى و جو اخلشبة و اجلمهور 

 .)نصا و عرضا(ج بإمكانه اإلملام الشامل بكل جوانب النص املسرحي هإنّه ال يوجد من �

يف  املناهج و قدرة على حتليل النصوص الدرامية و العروض املسرحية أعمقاملنهج السيميائي هو  �

ة ــــة خمتلفــــــــــزيـأيقونية و رمة و صوتية و مسعية، و صوتية إشارية و ـويـغـــار املسرح عالمات لــباعتبالتحليل،

  ويعد عرض مسرحية "الّلعبة" نظاما عالماتيا يتيح دراسته من اجلانب السيميائي. و متنوعة.

النصوص اجلزائرية عادة ما متزج بني اللغة العامية و الفصحى، مما جيعل املمثل خياطب فـــــــــئات اتمع  إنّ  �

 و هو ما يطلق عليه بالّلغة الثالثة و هذا ما اشتملت عليه مسرحية "الّلعبة".
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سيقى دورا لعبت عناصر سينوغرافية مسرحية "الّلعبة" من ديكور و مالبس و إكسسوارات و إضاءة و مو  �

 عالماتيا يف توجيه رؤية املتفرّج.

هذه  ،رسالة اولت من خالهلما متريرح مجعت مسرحية "الّلعبة" بني الطابعني الكوميدي و الرتاجيدي �

 جتعل ذهن املتفرج منفتحا عليها بالتأويالت و القراءات. مما مملوءة بالشفرات و الرموزاألخرية 

مفتوحا على مصراعيه، يبحث عن قارئ/مشاهد جمازف، يقرأ كل ما هو مشّفر ويرمز   اليبقى املسرح باب        

ارات حكاية شعب و تاريخ حضارة. كل ما هو مقروء، ليبقى املسرح مهما تطّورت احلض
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  خص:ــــــــــــــــــــــالمل

 . إذا» يتجسد الواقع عبر المسرحية ليعكس هذا الواقع الّنص «يقول هاملت:        

فالمسرحية هي المرآة العاكسة للحياة االجتماعية التي يبحث أفرادها عن حياة أفضل حين 

  يقدمون عروضا ينقضون من وراءها عيوب المجتمع محاولة منهم إيجاد حول جذرية لها.

ما له نقطة ضوء تسلط على الفن السابع، لانطالقا من هنا كان هذا البحث عبارة عن        

  كل و االحتواء.القدرة على التش

  

Résumé : 

       Hamlet dit:« La réalité se traduit dans la pièce de théâtre 

pour qu'elle reflète le texte.» , Donc la pièce théâtrale est le 

miroir de la vie sociale dont ses individus cherchent une vie 

meilleur lorsqu'ils présentent des scènes à travers lesquelles ils 

dénoncent les défauts de la société dont le but final et de 

trouver des solutions radicales. A cet effet, notre travail 

presente un petit éclaircissement visant le septième art .comme 

il a la capacité d'être conçu et inclu. 

 


