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اإلهداء

إلى اللذين ق ال فيهما جل جالله « :واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و وق ل ربي ارحمهما
كما ربياني صغيرا »
إلى حضن الحنان إلى ،نبع األمان ،إلى من تحت قدميها الجنة.
إليك يا أمي الغالية.
إلى الذي رسم الطريق في حياتي ،إليك أبي.
إلى رفيق دربي مراد.
إلى إخوتي و أخواتي....
إلى أجدادي.
إلى صديق اتي واألحبة....
إلى أساتذتنا ومعلمينا....
إلى كل من يحس بوجودي.....أهدي عملي هذا.

آسية

شكر و تقدير

الحمد هلل الذي سدد خطانا وأنار دربنا وأعننا إلتمام هذا العمل.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الف اضل «علوات كمال

»

الذي كان سندا وعونا طوال فترة انجازنا لهذا البحث
إلى األستاذ الف اضل لعوفي بوعالم.
إلى كل من عمال المكتبة الوطنية الحامة.
إلى كل من :المسرح الوطني .T N A
دون أن ننسى أرشيف المسرح الوطني « تليملي

»

وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة هونت علينا الصعوبات.
إلى كل هؤوالء شكرا جزيال.

مقدمة
يعتبر المسرح من أكثر الفنون قدرة عمى التواصل مع المجتمع  ،فنجده يعبر عن رغبات
اإلنسان و أفكاره ،و مجسدا لواقعو بآالمو و أفراحو فيمثميا أمام أعيننا فيو يساعد عمى تطيير
النفوس و يتميز بقدرتو عمى التأثير و التغيير و التواصل ميما اختمفت المستويات،فيو نظام
اجتماعي حيث أن عالقة المجتمع بالمسرح عالقة و طيدة و متكاممة حيث يشاىده كل فئات
المجتمع من شباب و أطفال و كيول ونساء و كذلك العامي و المتعمم ،و ىذا ما يجعمو من أكثر
الفنون تأثي ار و تفاعالفيو فن تواصمي ،فيقال عنو" أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما "  ،كما أن
لو عدة أبعادمنيا :السياسية ،الثقافية ،االجتماعية ،فنجد ذلك في أعمال الكاتب عمولة منيا "
الخبزة ،و األقوال ،حمق سميم" و من خالل ىذا نطرح اإلشكالية التالية:
ـ أين تكمن األبعاد االجتماعية في المسرح الجزائري و بالتحديد أعمال عمولة ؟ و إلى أي مدى
يؤثر المسرح في المجتمع؟
لذا فالباعث عمى اختيارنا ليذا البحث كان ذا جانبين األول ذاتي :يتجمى في ولوعنا بالفن المسرحي
و كذلك تأثرناباألعمال المسرحية لمكاتب عبد القادر عمولة و باألخص مسرحية االجواد التي أليمنا
موضوعيا االجتماعي.
أما الجانب الثاني فيو موضوعي:يتجمى فيما الحظناه من عزوف الباحثين الجامعيين عن ىذا
الفن ،و توجيو اىتماميم إلى فنون التعبير األخرى عمى الرغم مما لمفن المسرحي من أىمية ،و
أيضا عدم التطرق إلى ىذا الموضوع من قبل.
من خالل ىذه الدراسة حاولنا تسميط الضوء عمى المسرح الجزائري و بعده االجتماعي ،فاعتمدنا
عمى المنيج التاريخي في الفصل األول ،و المنيج االجتماعي في الفصل الثاني .ولموصول
أ

مقدمة
إلىيدفنا ارتأيناإلى تقسيم البحث إلى فصمين مسبوقين بمدخل  ،حيث تناولنا في المدخل المسرح
الجزائري( نشأتو و تطوره)  ،أما الفصل األواللمعنون بالحركة المسرحية في الجزائر و تفرعت منو
خمسة مباحث و ىي عوامل ظيور المسرح الجزائري ،مراحل تطوره ،مشاكل المسرح الجزائري ،لغة
المسرح ،رواد المسرح الجزائري.
أما الفصل الثاني المعنون بالبعد االجتماعي في مسرحية االجواد لعمولة ،تفرعت منو خمسة
مباحث و ىي ممخص مسرحية االجواد لعبد القادر عمولة ،البعد االجتماعي في الشخصيات ،البعد
االجتماعي في المكان ،البعد االجتماعي في الزمان ،لغة مسرحية االجواد ،و ممحق خصص
لتعريف الكاتب عمولة.
ختمنا بحثنا ىذا بخاتمة ،كانت حوصمة ألىم النتائج التي توصمنا إلييا  .و قد استعنا بعدة مراجع و
نذكر منيا عبد القادر عمولة(من مسرحيات عمولة ) و ىي مصدر ،د /إدريسقرقوة (التراث في
المسرح الجزائري) ،محمد الطاىر فضالء(المسرح تاريخا ....ونضاال) ،احمد بيوض( المسرح
الجزائري) ،بوعالم رمضاني(المسرح الجزائري بين الماضي و الحاضر).
و بطبيعة الحال واجيتنا صعوبات أثناء انجازنا ليذا البحث ،منيا قمة المراجع و شحيا في المسرح
الجزائري ، ،و رغم ذلك كمو أرجو أننا وفقنا في بحثنا ىذا .

ب

مدخل

المسرح الجزائري(النشأة و التطور)

يعد المسرح أ حد الفنون األدبية التي تعتمد أساسا عمى ترسيخ األفكار في ذىن الشخص فيو وسيمة
لمترفيو و المتعة لكن لو دور كبير في المجتمع ،فيو يعد مؤسسة تربوية تيم جميع الفئات و
الطبقات االجتماعية سواء الفقيرة منيا أم الغنية ،ويسعى المسرح أيضا إلى بث الوعي و النيضة
االجتماعية والسياسية و الفكرية ،كما يسعى كذلك إلى إحياء الماضي .و قد عرفت الجزائر المسرح
منذ زمن قديم و ىناك عدة دالئل تدل عمى ذلك ،و ىي المسارح الرومانية المنتشرة في عدة مدن
جزائرية و ىي خير دليل عمى أن الجزائر عرفت المسرح منذ زمن " ما ييم أكثر ىو كون المسرح
كان معروفا في الجزائر منذ زمن قديم  ،والدليل ىي البنايات الضخمة لممسارح الرومانية
()1

المنتشرة في ربوع الوطن منيا تيمقاد ،جميمة ،قالمة ،تيبازة".

فالجزائر عرفت المسرح منذ العيد الروماني  ،عمى الرغم من أن ىذا المسرح لم يكن جزائريا
بل رومانيا إال أن بالدنا من خالل المحتل الروماني و نشاطو المسرحي ساىم في إعطاء الجزائر
فكرة عن النشاط المسرحي  ،أما المسرح الجزائري فقد ظير في عام  7481وذلك مع أول نص
مسرحي عربي تأليفا وطباعة ،و ىو نص جزائري لصاحبو " إبراىيم دانينوس " و ىو مسرحية "
نزاىة المشتاق و غصة العشاق في مدينة ترياق بالعراق"  .و يعتبر حدثا ىاما ليس فقط بالجزائر و
إنما في الوطن العربي ككل ،حيث يعد أول نص مسرحي عربي طباعة "تشكل مسرحية دانينوس
حدث ىام باعتبارىا تعد أول مسرحية عربية مطبوعة  ،و ىي موجودة بمكتبة المعيد الوطني
لمغات و الحضارات الشرقية بباريس ،و كتبت ىذه المسرحية باليد و بخط مغربي

) _(1جروة عالوة وىبي ،مالمح المسرح الجزائري ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ،الجزائر ،دط ،2003 ،ص.9
5

مدخل

المسرح الجزائري(النشأة و التطور)

جزائري و طبعت عمى الطباعة الحجرية في عام 7382م"(.)1و من ىنا يمكن القول أن الجزائر
بدأت بدايتيا الفعمية مع المسرح منذ عام  ،7481و ذلك مع نص إبراىيم دانينوس إال انو رغم ذلك
ىناك جدل كبير بين الباحثين و المنظرين لممسرح الجزائري حيث يرجع البعض البداية الفعمية
لممسرح الجزائري مع زيارة فرقة "جورج ابيض" و رغم ىذا الجدل،فقد عرفت الجزائر أشكاال مسرحية
عدة ،و منيا خيال الظل و لعبة القراقوزو المداحون و غيرىم و يمكن القول أن كل ىذه األشكال
ساىمت في تطور المسرح في الجزائر ذلك انو " في المغرب العربي و الجزائر خاصة ظيرت لعبة
القراقوز كشكل مسرحي في األحياء الساحمية القريبة من الموانئ الجزائرية"()2ورغم تطور و نجاح
ىذه األشكال المسرحية و الدور الذي تمعبو في الترفيو وكذلك التوعية إال انو ال توجد دراسات تبين
تاريخ انتقال ىذه األشكال و وصوليا إلينا ،ألنيا ليست جزائرية األصل بل يقال أنيا من أصول
تركية و دخمت إلى الجزائر بعد احتالل الدولة العثمانية لبالدنا،غير انو ال توجد دراسات ىناك
تقطع الشك و تبين لنا أصل ىذه األشكال ،و رغم ذلك فال يمكننا إنكار دورىا في توعية الشعب
الجزائري خاصة أثناء وجود المحتل الفرنسي.
/7البداية الفعمية لممسرح الجزائري:
يرجع الكثير من الباحثين البداية الفعمية لممسرح الجزائري إلى زيارة فرقة جورج أبيض لمجزائربل
ذىبوا إلى أكثر من ذلك حيث قالوا أن الجزائر لم تعرف المسرح إال بعد زيارة فرقة جورج ابيض
لمجزائر و كان ذلك عام 7297م "فالعامل الحقيقي في بدء النيضة المسرحية في الجزائر،قد كان
(_)1

ابراىيم دانينوس ،نزاىة المشتاق و غصة العشاق في مدينة ترياق بالعراق ،تحقيق و تقديم :مخموف بوكروح،

الصندوق الوطني لترقية الفنون و االداب ،الجزائر ،دط ،2002 ،ص.48

(_)2

جروةعالوة وىبي ،مالمح المسرح الجزائري ،المرجع السابق،ص.10
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المسرح الجزائري(النشأة و التطور)

اثر نزول أول فرقة مسرحية عربية في البالد ،يقودىا الفنان العربي جورج ابيض في صيف
 ،7497بغض النظر عن أىداف ىذه الفرقة العربية"( .)1فالفضل في بدء النيضةالمسرحية في
الجزائر حسب فضالء يعود لفرقة " جورج ابيض" حيث أن الجزائر بدأت أولى خطواتيا في النشاط
المسرحي بعد ارتحال ىذه الفرقة "فالمسرح العربي في الجزائر بدا أولى خطواتو في السير  ،بعد
ارتحال ىذه الفرقة العربية عن ارض الوطن ،وكان لعروضيا المسرحية عمى مسارح الجزائر
الصدى البعيد في نفوس النخبة " ( .) 2فقد كان ليذه الفرقة تأثير عمى الممثمين المسرحيين
الجزائريين مما ساىم في تأسيس أول فرقة مسرحية جزائرية ،و قد قدمت ىذه الفرقة عدة عروض
مسرحية حيث" تأسست أول فرقة مسرحية مع مطمع عشرينيات بالجزائر خالل سنة  ،7497تحت
اسم جمعية اآلداب و التمثيل العربي"( .)3و ىذا ربما ما يزيد من تمسك بعض الباحثين المؤرخين
برأييم الذي يقول أن المسرح الجزائري كانت بدايتو الفعمية مع زيارة فرقة جورج ابيض لمجزائـر
ل تقديم عرضين مسرحيين عمى الرغم من أنيا لم تنل اإلعجاب و الحفاوة المنتظرة من طرف
الجميور" قدمت الفرقة عرضين مسرحيين لممؤلف نجيب حداد مسرحية " صالح الدين األيوبي" و
مسرحية "ثارات الغرب" و رغم أنيا لم تخص بالحفاوة و اإلقبال المطموبين إال انو كان ليا وقع
حسن لدى الجزائريين ممن استيواىم فن التمثيل"( .)4فيذه الزيارة لم تساىم في بداية النشاط
المسرحي الجزائري فقط ،بل ساىمت أيضا في تأسيس أول فرقة مسرحية جزائرية ،كما أدت أيضا
(_)1

محمد الطاىر فضالء ،المسرح تاريخا....و نضاال ،مذكرات عن المسرح الجزائري في عيدية االحتاللي و

االستقاللي ،الصندوق الوطني لترقية الفنون و اآلداب ،الجزائر ،دط ،2009 ،ص.13

(_)2
(_)3

المرجع نفسو ،ص.14

د /إدريس قرقوة ،التراث في المسرح الجزائري ،دراسة في األشكال و المضامين ،مكتبة الرشاد لمطباعة

و النشر و التوزيع ،الجزائر ،دط ،2009 ،ص.59

( _)4المرجع نفسو ،ص.60
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المسرح الجزائري(النشأة و التطور)

إلى بروز نصوص مسرحية جزائرية خالصة وىذا عن طريق التأثر بيا و بأعماليا " فبرزت نتيجة
ىذه الزيارة إلى الوجود نصوص مسرحية لجمعية اآلداب و التمثيل العربي أبرزىا" خديعة الغرام"
تأليف رئيسيا الطاىر عمي شريف و مسرحية " الشفاء بعد العناء" ذات الفصل الواحد"( .)1و بيذا
كمو فال يمكن إنكار فضل فرقة جورج ابيض في تطور المسرح الجزائري.
رغم ذلك يؤكد مؤرخون آخرون أن ىناك فرقة سبقت فرقة "جورج ابيض" لمجزائر ،وىي فرقة
مصرية تدعى فرقة سميمان القرداحي و كان ذلك عام  "7294ففرقة سميمان القرداحي سنة
 ،7493قامت بأول جولة مسرحية  ،فحطت الرحال بتونس أين لقيت نجاحا منقطعا النظير،ثم
تابعت جولتيا إلى الجزائر"

( )2

فالفرق العربية المسرحية ساىمت بشكل كبير ،ال نقول في نشأة،

و إنما في تطور المسرح العربي بالجزائر منيا" فرقة جورج ابيض" و" فرقة سميمان القرداحي" عمما
أن أول نص مسرحي عربي كان جزائريا ،كما أن الجزائر عرفت المسرح منذ العيد الروماني ثم في
عيد المحتل الفرنسي ،حيث أن فرنسا بعد دخوليا لمجزائر جاءت بفرق مسرحية لتقدم عروضا
لمجنود والمستوطنين و قد استميم ذلك الشعب و الجميور الجزائري ،لكن رغم كل ىذا تبقى أول
مسرحية أعجب بيا الجميور الجزائري و تقبميا بشكل كبير  ،حتى أنيا عرضت أكثر من عشر
مرات ىي مسرحية "جحا" لصاحبيا "عاللو" .
 /9تطور المسرح الجزائري:
تعد مسرحية جحا من اىم النصوص المسرحية التي ساعدت عمى تطور المسرح الجزائري"فأول
مسرحية جزائرية ىمل ليا الجميور الجزائري و عرضت عشرات المرات في كثير من المدن
(_)1ادريس قرقوة  ،التراث في المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.61

( _)2جروة عالوة وىبي ،مالمح المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.15
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المسرح الجزائري(النشأة و التطور)

الجزائرية مسرحية "جحا" التي ألفيا ساللو المدعو عاللو و التي مثمت عمى خشبة المسرح
الجديد الكورسال في  79افريل .) 1( "7491فمسرحية جحا كانت حاف از قويا لزيادة اإلبداع في
النصوص المسرحية و ذلك بسبب النجاح الباىر الذي حققتو ىذه المسرحية و تقبل الجميور ليا،و
إعجابو بيا ،كما دفعت الكثير من المسرحيين إلى تقديم نصوص مسرحية ال تقل أىمية عن ىذا
النص ،فقد قامعاللو بعد نجاح مسرحيتو "جحا" بكتابة مسرحية أخرى سماىا"زواجبوعقمين" وىي
ذات طابع كوميدي" فالنجاح الذي حققتو مسرحية جحا  ،كان في مستوى أمالنا لقد قدمنا منيا
ثالث عروض مسرحية بقاعات مكتظة بالجميور و أمام ىذا النجاح الكبير وجدتني انتيي من
كتابة مسرحية " زواج بوعقمين" كوميديا من ثالث فصول و خمس مشاىد ،أنتجت في
91اكتوبر .)9("7491فنجاح مسرحية "جحا" شجعت عاللو عمى كتابة مسرحية أخـرى و كان ذلك
في عام  7291أي في نفس سنة تقديم مسرحية "جحا" ،و ىنا يمكننا القول أن ىذه المسرحية
ساىمت حقا و بدور كبير في نشأة المسرح الجزائري التي كانت بالمغة العامية و كانت السبب
الرئيسي في نجاحيا ،و ىي أول نص مسرحي يقدم بالعامية و التي كانت سبب نجاحيا األول،
حيث ساىم ذلك في فيم الجميور لموضوع المسرحية و استيعابو ليا ،و من ىنا بدأت تتوالى
النصوص المسرحية التي كانت تعرض بالعامية"،فبعد نجاح مسرحية "جحا" قدمالقسنطيني
مسرحية " العيد الوافي" سنة  7492،إال أنيا لم تنل النجاح ،و ال تقبل الجميور المنتظر منيا

(_)1

د /إدريس قرقوة ،التراث في المسرح الجزائري ،المرجع السابق،ص.62

( _)2المرجع نفسو ،ص.63
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المسرح الجزائري(النشأة و التطور)

مما أدى إلى فشميا ،و ربما يكون السبب الرئيسي ليذا الفشل ىو المغة حيث عرضت بالعربية
الفصحى"

()1

 ،وذلك بسبب تفشي األمية و عدم استيعاب الجميور الجزائري لمغة الفصحى.

/3المؤسس الفعمي لممسرح الجزائري:
عرف المسرح الجزائري جدال حول بدايتو الفعمية ،كما أثير جدل أخر حول مؤسس ىذا
النشاط ،حيث يرى البعض أن المؤسس الفعمي لممسرح الجزائري ىو "عاللو" ومنيم من يرى انو
"بشطارزي" ،فيما يرجع البعضاألخر ذلك إلى "القسنطيني" و رغم ىذا االختالف إال أنيم أسيموا
كميم بصورة فعالة في ارساء اسس المسرح الجزائري ،وكل واحد قدم و أضاف ليذا الفن و لكل
واحد منيم انجازات ونصوص مسرحية تشيد بدوره في تطور ىذا الفن" ،إال أن بدايات كل منيم
تبين من ىو األحق بالتسمية ،إذا كان عاللو قد قدم عام  7493بعض السكتشات الفكاىية مثل
المشحاح و الخادم ..........و القسنطيني فكانت بدايتو عام  7492حيث قدم مسرحية "العيد
الوافي" ........أما باشطارزي فقد كانت بدايتو قبل زميميو حيث قدم عام  7474مسرحية" جيالء
مدعون بالعمم"

()2

 ،فإذا اخترنا مؤسس المسرح نظ ار لبدايتو سيكون "محي الدين باشطارزي" الذي

كانت بدايتو عام  ،7272غير أن أعمالو لم تنل النجاح المنتظر و ىو ما نجده لدى " القسنطيني"
وبالتالي فإن المؤسس الفعمي ىو "عاللو" و"ذلك بعد نجاح مسرحيتو المشيورة "جحا" ،التي لقيت
نجاحا باى ار و تقبال واسعا من طرف الجميور  ،حيث حضرىا أكثر من  7099مشاىد كما أنيا

( _)1صالح لمباركية ،المسرح في الجزائر ،دار بياء الدين لمنشر و التوزيع ،قسنطينة ،الجزائر ،ط،2007 ،2
ص.38

( _)2احمد بيوض ،المسرح الجزائري ،نشأتو و تطوره ،دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر ،دط،
 ،2011ص.39
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عرضت أكثر من عشر مرات و في عدة مدن جزائرية و في صاالت مختمفة"( .)1فالمسرح الجزائري
لم ينطمق بصفة جادة و فعمية إال في عام  7291و كان ذلك عمى يد "عاللو" مع مسرحيتو"جحا" و
ىذا ما ساىم في تسميتو مؤسس المسرح الجزائري.
يقول باشطارزي" :إن المحاوالت المسرحية األولى –المكتوبة بالفصحى -لم تحدث التجاوب
المطموب ،حيث لم يجد المسرح الجزائري طريقو حتى سنة  ،7491إذ سجمت المرحمة االولى و
الكبرى ،فجاءت إلى عاللواألول فكرة كتابة مسرحية بالعامية عنوانيا"جحا" (.) 2فمحي الدين
باشطارزي يؤكد من خالل قولو أن عاللو ىو مؤسس المسرح الجزائري و كان ذلك بعد عرض
مسرحية "جحا" و التي كتبت و عرضت بالعامية وكان ذلك سبب نجاحيا فعاللو ىو المسرحي
األول الذي كتب مسرحية بالعامية.
كما يؤكد باشطارزي أيضا عمى دور عاللو قائال ":لقد كانت سنة  ،7491سنة
عظيمة في تاريخ المسرح الجزائري ألنيا كانت سنة ميالده ال أكثر وال اقل"( .)3فعاللو ساىم
بشكل كبير في ميالد المسرح الجزائري و تطوره ،وتعتبر مسرحية "جحا" النموذج المثالي
لممسرحيات الجزائرية خاصة بعد سنة  ،7291حيث أعطت دفعا اكبر لممؤلفين المسرحيين بتقديم
نصوص انجح من مسرحية "جحا" أو أنيا تنال نفس نجاحيا ،إال أن المسرح الجزائري لم يعرف
نصوصا كثيرة و ىذا كمو بسبب المشاكل و األزمات التي كانت تواجيو.

 - 1ينظر،أحمد بيوض ،المسرح الجزائري ،نشأتو و تطوره ،المرجع السابق ،ص(.39بتصرف)
( –)9المرجع نفسو ،ص40
(_)3

المرجع نفسو ،ص.42
11
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اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش

تكمن أىمية ىذا الفصل في معرفة العوامل التي ساىمت في نشأة و ظيور المسرحاٌغضائش ،ٞصُ
اٌّشاؽً اٌزبس٠خ١خ اٌزِ ٟش ثٙب  ٚ ،ثؼذ٘ب ٔؾبٚي ؽقش اٌّؾبوً اٌز ٟػبِٕٔٙ ٝب اٌّغشػ اٌغضائشٞ
ِ ٚضاي ئٌىب ،ْ٢صُ اٌزطشق ئٌٌ ٝغزٗ ٚ ،أخ١شا ٔخزُ فقٍٕب ثزوش ثؼل سٚاد اٌّغشػ اٌغضائش.ٞ
أُجؾش األ: ٍٝ
ػٞآَ ظٜٞس أُغشػ اُغضائش:١
ِٓ اٌّإوذ أْ ٕ٘بن ػذح ػٛاًِ عبػذد اٌّغشػ اٌغضائش ٞػٍ ٝاٌظٛٙس ِٕٙب اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ
ٚاٌذاخٍ١خٔ ٚ ،زوش ِٕٙب:
" _1اُزأصش ثبُؾشًخ أُغشؽ٤خ ُِٔغزٞه٘ ٖ٤ثبُغضائش  ،هِٔب رخِٓ ٞذ٘٣خ عضائش٣خ ًجشٟ
ٖٓ هبػخ ُِٔغشػ اُجِذ ، ١أٗؾأرٜب اإلداسح االعزؼٔبس٣خ  ٝاُز ٢رٜذف ـ ٓغ ثذا٣خ إٗؾبءٛب ـ إُ٠
اعزوجبٍ اُلشم أُغشؽ٤خ اُلشٗغ٤خ")٘ٚ(1زا ِب عبُ٘ ف ٟئٔؾبء ػذح ِغبسػ ف ٟاٌغضائش خالي
اٌفزشح االعزؼّبس٠خ خبفخ ف٘ٚ ٟشاْٚ ،لغٕطٕ١خ ٚ ،اٌغضائش اٌؼبفّخ ِ ٚ،ب أد ٜأ٠نب ئٌ ٝظٛٙس
اٌّغشػ اٌغضائش"ٛ٘ ٞرٞع ٚ٤اٌُزبة  ٝاألدثبء اُغضائش ٖ٤٣ػ٘ب٣خ خبفخ ٌُِزبثخ أُغشؽ٤خ
ٝاػزجبس أُغشؽأعِٞثب ُِز٘٣ٞش ٝاُزشث٤خ ٝإ٣وبظ اُٚ(2)"ْٜٔاال٘زّبَ ثبٌىزبثخ اٌّغشؽ١خ ٌٍذٚس اٌُّٙ
اٌز ٞرٍؼجٗ ف ٟاٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ.ُ١

)(1ـ د/إدريس قرقوة ،التراث في المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.63

()2ـ المرجع نفسو ،ص.64
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 ٚأُ٘ ػبًِ أع ُٙف ٟظٛٙس اٌّغشػ ـ ِضٍّب روشٖ اٌطب٘ش فنالء ـ ٘" ٛص٣بسح اُلشم أُغشؽ٤خ
اُؼشث٤خ ُِغضائش  ٝأٜٔٛب كشهخ عٞسط أث٤ل ع٘خ ٝ ، ّ1291اُزً ٢بٕ ُٜب فذً ٟج٤ش ك ٢اُغبؽخ
اُضوبك٤خ اُغضائش٣خ") (1وبْ ٌٍفشق اٌّغشؽ١خ اٌؼشث١خ دٚس ف ٟئٔؾبء اٌّغشػ اٌغضائش.ٞ
"_ 9ظٜٞس اُقؾبكخ راد االرغبٛبد أُخزِلخ  ٝاُغٔؼ٤بد  ٝاُ٘ٞاد ١اُلٌش٣خ ٝاألدث٤خ  ٝاُلشم
)(2

اُل٘٤خ  ٝاُش٣بم٤خ"

فمذ وبْ ٌٍقؾبفخ دٚس ِ ُٙفٔ ٟؾش إٌقٛؿ اٌّغشؽ١خ  ٚئؽٙبس اٌفشق ٚ

ِّضٍٙ١ب  ٚوّب عبّ٘ذ ف ٟئثمبء إٌقٛؿ ؽب٘ذح ػٍ ٝئٔغبصاد أفؾبثٙب.
" _3ظٜٞس ٗخجخ ٛبٓخ ٖٓ أُٔضِ ٖ٤أُغشؽ، ٖ٤٤اُز ٖ٣ؽذٝا اٗزجب ٙاُغٜٔٞس ٓ٘ز اُجذا٣بد
األُِٔ ٠ُٝغشػ اُغضائش ١ثٔغشؽ٤بد ع٤ذح  ٝأدٝاس عبدح  ٝأعِٞة ٛضٍ  ٝعخش٣خ  ،ارجؼً ٚض٤ش
ٓ٘ ْٜأٓضبٍ  ":سؽ٤ذ اُوغ٘ط ، ٢٘٤عالُ ٞػِٓ ، ٢ؾ ٢اُذ ٖ٣ثؾطبسص.(3)"١فّٓ اٌؼٛاًِ األخشٜ
اٌز ٟأدد ئٌ ٝظٛٙس اٌّغشػ اٌغضائش ٟ٘ ٞظٛٙس ِّضٍِ ٓ١غشؽ ٓ١ِّٙ ٓ١١أػغت ث ُٙاٌغّٛٙس
ِٕز اٌٍ٘ٛخ األ ٚ ٌٝٚرٌه ثغجت أعٍٛث ُٙاٌٙضٌ ٚ ٟاٌزٛػ.ٞٛ
ٝ" _4عٞد عٜٔٞس ٓغشؽٓ ٢ززجغ ُِؾشًخ أُغشؽ٤خ ٓ٘ز ٗؾأرٜب خالٍ أُشاؽَ األُ٘ ٠ُٝؾأح
أُغشؽبُغضائش ٚ (4)"١لذ عبُ٘ ٌٛٚع اٌغّٛٙس اٌغضائش ٞثبألػّبي اٌّغشؽ١خ ف ٟرطٛسٖ ٚ ،رأصشٖ
ثٙب  ٚرٌه ِٕز اإلس٘بفبد األٌٍّ ٌٝٚغشػ .وّب وبْ "ُغٔؼ٤خ اُؼِٔبء ُِٔغِٔٓ ٖ٤غ ٓطِغ ػوذ
اُضالص٤٘٤بد ُِوشٕ اُؼؾش ٖ٣دٝس ٓ ْٜك ٢رؾل٤ض ًزبثٜب ػِ ٠االٛزٔبّ ثبٌُزبثخ أُغشؽ٤خ  ،أٓضبٍ

)(1ـ محمد الطاىر فضالء ،المسرح تاريخا....و نضاال ،المرجع السابق ،ص.13

()2ـ د/إدريس قرقوة ،التراث في المسرح الجزائري ،المرجع السابق،ص.64
()3ـ المرجع نفسو ،ص.65

()4ـ المرجع نفسو ،ص66
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أؽٔذ رٞك٤ن أُذٗٓ ، ٢ؾٔذ اُؼ٤ذ آٍ خِ٤لخ  ،أؽٔذ سمب ؽٞؽ (1)"ٞؽ١ش عبّ٘ذ ٘زٖ اٌغّؼ١خ فٟ
اٌذفغ ثبٌّغشػ اٌغضائش ٚ ٞاٌّطبٌجخ ثبال٘زّبَ ثبٌفٓ اٌّغشؽ.ٟ
وّب أد ٜؽغف ثؼل اٌّّضٍ ٓ١ئٌ ٝخٍك ِغشػ ٔنبٌ"ٟسؿجخ صِخ ٖٓ أُٔضِ ٖ٤اُٜٞاح اُزً ٖ٣بٗذ
رؾذ ْٛٝسؿجخ عبٓؾخ ك ٢خِن ٓغشػ عضائش٘ٓ ١بمَٗ ٝ ،بهن ثبُِـخ اُؼشث٤خ ،رؼج٤شا ػٖ أفبُخ
اُغضائش")(2فمذ ٌؼت اٌّّضٍ ْٛاٌّغشؽ ْٛ١اٌٛٙاح دٚسا ال ٠مً أّ٘١خ ػٓ اٌّّضٍ ٓ١األٚائً ف ٟخٍك
ِغشػ عضائش ٞخبٌـ ٘ ٚزٖ اٌؼٛاًِ وٍٙب أدراٌ ٝظٛٙس اٌّغشػ اٌغضائش.ٞ
أُجؾش اُضبٗ:٢
ٓشاؽَ رطٞس أُغشػ اُغضائش:١
لذ ِش ا ٌّغشػ اٌغضائش ٞوجبل ٟاٌّغبسػ اٌؼشث١خ  ٚاٌؼبٌّ١خ ثّشاؽً ربس٠خ١خ ِزؼذدح ٚ
وبٔذ ِشاؽً هٍ٠ٛخ  ٚ،وً ِشؽٍخ رٕفشد ثّّ١ضاد خبفخ ثٙب رخزٍف ػٓ اٌّشؽٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب .
أُشؽِخ األ:٠ُٝاالٗطالهخ أُزؼضشح(1291ـ) ّ1291
أطٍمذ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِغ ص٠بسح فشلخ عٛسط أث١ل ٌٍغضائش عٕخ  ٚ ،َ1921اٌز ٟلذِذ ثبٌؼشث١خ
اٌفقؾِ ٝغشؽ١ز " ٟفالػ اُذ ٖ٣األٞ٣ث " ٚ " ٢صبساد اُؼشة"  ٚ ،ثؼذ ٘زٖ اٌض٠بسح ػشمذ
ثبٌفقؾٔ ٝقٛؿ عضائش٠خ خبٌقخ ِٓ هشف عٔؼ٤خ ا٥داة  ٝاُزٔض َ٤اُؼشث ٝ ٢عٔؼ٤خ أُٞع٤و٠
أُطشث٤خ  ٖٓٝأٛ ْٛز ٙاُ٘قٞؿ ٓغشؽ٤خ"اُؾلبء ثؼذ اُؼ٘بء" "ٝخذ٣ؼخ اُـشاّ "

()1ـ عبد الرحمان بن عمر ،لغة المسرح الجزائري بين الفصحى و العامية ،مذكرة شيادة الماجستير في األدب
العربي الحديث ،قسم المغة العربية و آدابيا ،جامعة باتنة ،الجزائر ،2013 ،ص.31

()2ـ احمد بيوض ،المسرح الجزائري ،نشأتو و تطوره ،المرجع السابق ،ص.78
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ً ٝزُي ٓغشؽ٤خ " اُغٜالء أُذػ ٕٞثبُؼِْ " ثبؽطبسص ٟ٘ٚ.(1)"١وٍٙب ِىزٛثخ ثبٌؼشث١خ اٌفقؾٝ
ّ٠ ٚىٓ اػزجبس٘ب اٌغجت اٌشئ١غ ٟف ٟفؾٍٙب ؽ١ش ٌُ رٍك إٌغبػ إٌّزظش رٌه أٔبٌغّٛٙس ٌُ ٠زمجٍٙب ٚ
ٌُ ٠غزٛػجٙب ثغجت رفؾ ٟاألِ١خ ،وّب أْ اٌّغزّغ اٌغضائش ٞوبْ ال ٠فمٗ اٌٍغخ اٌىالع١ى١خ.
أُشؽِخ اُضبٗ٤خ :االٗطالهخ اُلؼِ٤خ(1291ـ) ّ1231
رؼزجش عٕخ  ، َ1926ثذا٠خ ِ١الد اٌّغشػ اٌغضائش ٚ ٞرٌه ة"ٓغشؽ٤خ "عؾب" "ُغالُ ٞػِ"٢
اُزُ ٢و٤ذ ٗغبؽب  ٝهجٞال ُْ ٘٣زظش ٖٓ هشف اُغٜٔٞس  ٝاُز ٢رْ ػشمٜب ثبُؼبٓ٤خ  ٌٖٔ٣ ٝاُوٍٞ
إٔ اُِـخ  ٢ٛاُز ٢عبٔٛذ ثؾٌَ ًج٤ش كٗ ٢غبؽٜب ً ٝبٕ رُي ك 19 ٢أكش(2)"1291َ٣فبٌجذا٠خاٌفؼٍ١خ
ٌّ١الد اٌّغشػ اٌغضائش ٞوبْ ف ٟعٕخ ٘ٚ َ1926زا ثفنً ِغشؽ١خ ػالٌ ٛاٌزٌ ٟم١ذ ٔغبؽب ال
ٔظ١ش ٌٗ ف ٟرٍه اٌفزشح ٔ ٚالؽع أْ ثؼذ ٘زٖ اٌّغشؽ١خ ثذأد اٌؼشٚك رزٛاٌ ٚ ،ٝوبٔذ ثبٌٍغخ
اٌؼبِ١خ اٌز ٟلٍٕب أٔٙب اٌغجت اٌشئ١غ ٟفٔ ٟغبػ ِغشؽ١خ "عؾب" "ٚثؼذ رُي اٗزوِذ اُؾشًخ
أُغشؽ٤خ إُ ٖٓ ًَ ٠سؽ٤ذ اُوغ٘طٓ ٝ، ٢٘٤ؾُ ٢ذ ٖ٣ثؾطبسص ١ع٘خ ٓ1291لٌبٕ األٔ٣ ٍٝضَ ٝ
اُضبٗ٣ ٢زشعْ ٖٓ أُغشؽ٤بد اُؼبُٔ٤خ ")ٌ .(3مذ وبْ اٌفنً اٌىج١ش ٌىً ِٓ "ػالٌ" ،"ٛاٌمغٕط"ٟٕ١
"ٚثؾطبسص "ٞف ٟرطٛس اٌفٓ اٌّغشؽ ٟاٌغضائش ٞوّب لذِٛا وً ِب ٌذٌ ُٙ٠زٌه.
أُشؽِخاُضبُضخ :أُغشػ ر ٝاُطبثغ اُغ٤بع1231( ٢ـ) ّ1232

()1ـعز الدين جالوجي ،النص المسرحي في األدب الجزائري ،دراسة نقدية ،و ازرة الثقافة ،الجزائر ،دط،2007 ،
ص.41

()2ـ د /إدريس قرقوة ،الظاىرة المسرحية في الجزائر ،دراسة في السياق و األفاق ،دار الغرب لمنشر و التوزيع،
وىران ،الجزائر ،دط ،2005 ،ص.30

()3ـ أنيسة بركات درار ،أدب النضال في الجزائر من سنة  1945حتى االستقالل ،المؤسسة الوطنية لمكتاب،
الجزائر ،دط ،1984 ،ص.191
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وبٔذ ِغشؽ١بد ٘زٖ اٌفزشح " رزٔ٤ض ثطبثغ ع٤بع ٢ؽ٤ش ًبٕ ُظٜٞس األؽضاة اُغ٤بع٤خ اُٞه٘٤خ
دٝس ك ٢إػطبء أُغشػ اُطبثغ اُغ٤بع ٚ(1)" ٢لذ رّ١ضد ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثّغشؽ١بد ٔمذ٠خ عبخشح
عبّ٘ذ ف ٟخٍك ػاللخ ث ٓ١اٌّغشػ  ٚاٌغّٛٙس خبفخ أٔٙب وبٔذ رؼشك ثبٌؼبِ١خ ِّ ،ب عبػذ ػٍٝ
اعز١ؼبثٙب  ٚرمجٍٙب  ٚوزٌه فِ ُٙغضا٘ب  " ،كٌبٕ ٓنٔ ٕٞأُغشؽ٤بد ٣ذٝس أعبعب ؽ ٍٞمشٝسح
اُ٘نبٍ اُغ٤بع ٝ ٢إثشاص ربس٣خ ٣ٞٛ ٝخ ؽؼج٘ب " )(2فمذ وبْ اٌّغشػ ٠ذػ ٛئٌ ٝإٌنبي مذ
اٌّغزؼّش اٌفشٔغ ٟاٌغبؽُِ ،ب أد ٜئٌ ٝص٠بدح ٔؾبه ؽشوخ اٌّغشػ ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ ثم١بدح سؽ١ذ
اٌمغٕط ،ٟٕ١اٌزٌ ٞؼت دٚسا أعبع١ب  ،ف٠ ٌُ ٛٙىٓ ِٓ اٌّّضٍ ٓ١فمو ،ثً وبْ أ٠نب ِٓ اٌّإٌفِ ٓ١ضً
ِغشؽ١خ "فبل ٚ "ٛوزٌه ِغشؽ١خ "ثٕٚ ، "ٞٛ٠ٚ ٟاٌّالؽع أ٠نب أْ اٌغٍطخ اٌفشٔغ١خ ف٘ ٟزٖ اٌفزشح
ِبسعذ سلبثخ ؽذ٠ذح ػٍ ٝاٌغضائش ٚ ٓ١٠ػٍ ٝاٌّغشػ ثؾىً ػبَ.
أُشؽِخاُشاثؼخٓ :غشػ ر ٝهبثغ رلبػِ 1211(٢ـ) ّ1232
رّضً ٘زٖ اٌّشؽٍخ فزشح اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ؽ١ش ؽذس " اٗوطبع ث ٖ٤أُغشػ
ٝاُغٜٔٞس ُزضا٣ذ اُشهبثخ االعزؼٔبس٣خ ُ ٝجشٝص األؽضاة اُغ٤بع٤خ اُٞه٘٤خ ك ٢ؽٌَ عجٜخ
ٓ٘بٛنخ ُِٔغزؼٔش اُلشٗغ(3)"٢فف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ رُ رؾذ٠ذ اٌخٕبق ػٍ ٝاٌّغشػ ثغٍك عّ١غ
اٌمبػبد ِٕٚغ اٌغضائشِّ ِٓ ٓ١٠بسعخ ٘زا اٌفٓ ٚ ،رٌه ٌٍذٚس اٌزٍ٠ ٞؼجٗ ف ٟا٠مبك اٌشٚػ اٌٛهٕ١خ
 ٚرٛػ١خ اٌّغزّغ ئال أٗ سغُ رٍه اٌظشٚف ثم ٟاٌّغشػ اٌّؼجش اٌؾم١م ٟػٓ أٚمبع اٌٛهٓ  ،فىبْ
فِ ٟغز ٜٛرٍه األؽذاس اٌز ٟثٍغ فٙ١ب اٌٛػ ٟاٌٛهٕ ٟاٌزسٚح ٌذ ٜاٌؾؼت اٌغضائش.ٞ

()1ـ بوعالم رمضاني ،المسرح الجزائري بين الماضي و الحاضر ،المكتبة الشعبية ،المؤسسة الوطنية لمكتاب،
الجزائر ،دط ،دت ،ص.17

()2ـ المرجع نفسو ،ص.18

()3ـ المرجع نفسو ،ص.14
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وّب"٣الؽع كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ظٜٞس ؽشًخ عذ٣ذح ُْ ٣ؼشكٜب أُغشػ اُؼشث ٢ك ٢اُغضائش ٖٓ هجَ ٝ
 ٢ٛؽشًخ اُزشعٔخ  ٝاالهزجبط") ،(1فمذ رّ١ضد ٘زٖ اٌفزشح ثظٛٙس ؽشوخ عذ٠ذح رزّضً ف ٟاٌزشعّخ
 ٚااللزجبط  ٚرمذ ُ٠ػشٚك ِغشؽ١خ ثؼ١ذح وً اٌجؼذ ػٓ اٌٛالغ اٌّؼبػ ٚاٌغجت ف ٟرٌه ٠ؼٛد
ٌٍشلبثخ اٌؾذ٠ذح اٌّّبسعخ ػٍ ،ٗ١فأفجؼ االػزّبد ػٍٔ ٝقٛؿ ِغشؽ١خ فشٔغ١خ ِزشعّخ ِضً
"ِ١١ٌٛش" ٚلذ أد ٜرٌه ئٌٔ ٝفٛس اٌغّٛٙس ِٓ ٘زٖ إٌقٛؿ  ٚػذَ رمجٍٙب فٍُ رٍك إٌغبػ ِضً ِب
وبْ اٌؾبي ف ٟاٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ٚاٌضبٌضخ.
أُشؽِخ اُخبٓغخٓ :غشػ ر ٝهبثغ رٞػ1211(١ٞـ) ّ1211
" ٌمذ ًبٕ ُٜز ٙأُشؽِخ رأص٤ش ه ١ٞػِ ٠اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ،كوذ ُؼجذ ك ٚ٤اُلشم أُغشؽ٤خ دٝسا
ًج٤شا ك٤ٓ ٢ذإ اُزٞػ٤خ اُغ٤بع٤خ ثبُ٘غجخ ُِغٔب٤ٛش اُؾؼج٤خ اُغضائش٣خ ")(2فبٌؾشوخ اٌّغشؽ١خ
أفجؾذ ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ راد ٚعٙخ ٔنبٌ١خ صٛس٠خ ،ؽ١ش وبٔذ ِؼظُ ٔقٛؿ ٘زٖ اٌفزشح رذػٛ
ئٌ ٝاٌضٛسح  ٚاٌذفبع ػٓ اٌٛهٓ  ٚاٌزخٍـ ِٓ اٌّغزؼّش اٌفشٔغ ٟاٌغبؽُ٘ٛ ٖٓ" ،ب ٌ٘٘ٔ٣ب إٔ ٗوٍٞ
إٔ ثؼذ ع٘خ ً ّ 1211بٗذ اُجذا٣خ اُلؼِ٤خ ُؾشًخ أُغشػ اُؼشث ٢ك ٢اُغضائش  ،رٌُألٕ أُشاؽَ
اُغبثوخ ُْ رٌٖ أًضش ٖٓ رٔ٤ٜذ  ٝرؼج٤ذ األسم٤خ ُو٤بّ أُغشػ"

)(3

٘ ٚزٖ اٌّشؽٍخ ـ ؽغت عشٚح

ػالٚح ٘ٚج ٟـ وبٔذ اٌجذا٠خ اٌفؼٍ١خ ٌٍّغشػ اٌغضائش ٞؽ١ش ئْ اٌّشاؽً األ ٌُ ٌٝٚرىٓ ئال ثّضبثخ
األسم١خ اٌّّٙذح  ٚاٌّؼجذح ٌٍّغشػ  ٚ ،لذ ٌؼجذ اٌفشق اٌّغشؽ١خ ف٘ ٟزٖ اٌفزشح دٚسا ِّٙب ف٘ ٟزٖ
اٌفزشح ف ٟاٌزٛػ١خ اٌغ١بع١خ.

()1ـ بوعالم رمضاني ،المسرح الجزائري بين الماضي و الحاضر ،المرجع السابق ،ص.45
()2ـ جروة عالوة وىبي ،مالمح المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.47

()3ـ المرجع نفسو ،ص48
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اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش
أُشؽِخ اُغبدعخٓ :غشػ ر ٝهبثغ ٗنبُ1211(٢ـ) ّ1219

رّ١ضرٙزٖ اٌّشؽٍخ ثبٌشلبثخ اٌؾذ٠ذح ػٍ ٝاٌؾؼت اٌغضائش ٞاٌزِ ٟبسعٙب ػٍ ٗ١اٌّغزؼّش اٌفشٔغ،ٟ
ألٔٙب ؽٙذد أذالع اٌضٛسح اٌزؾش٠ش٠خ اثزذاء ِٓ اٌفبرؼ ِٓ ٔٛفّجش ػبَ  ٚ 1954ثزٌه رٛلف ٔؾبه
اٌّغشػ " كجبٗذالع اُضٞسح اُزؾش٣ش٣خ رٞهق أُغشػ ك ٢اُغضائش  ٝاُزؾن ٓؼظْ أكشاد ٙثقلٞف
اُوزبٍ "

)(1

ّ٠ ٚىٓ اٌمٛي أْ إٌؾبه اٌّغشؽ٠ ٌُ ٟزٛلف فمو ثغجت أؾغبي اٌؾؼت ثبٌضٛسح  ٚئّٔب

أ٠نب ثغجت اٌنغو اٌز ٞرؼشك ٌٗ  ٚرؼشمذ ٌٗ وبفخ اٌفٕ ْٛثقفخ ػبِخ.
ؽ١ش أْ اٌّغزؼّش وبْ ٙ٠ذف ئٌ ٝعؾك اٌؾؼت اٌغضائش ٚ ٞاٌمنبء ػٍ ٗ١أسمب ٚربس٠خب و حتى
صمبف١ب ،فأد٘ ٜزا اٌنغو ئٌ ٝرٛع ٗ١اٌّغشػ اٌغضائش ٞئٌ ٝاٌخبسط إلرّبَ سعبٌزٗ اٌزٛػٚ ٞٛ
إٌنبٌ١خ  ٚوبٔذ ِؼظُ ٔقٛؿ ٘زٖ اٌفزشح ثبٌٍغخ اٌفشٔغ١خ  ِٓٚ .أؽٙش وزبة ٘زا إٌٛع ِٓ
اٌّغشػ ٔزوش وبرت ٠بع ِٓٚ ، ٓ١أُ٘ اٌّغشؽ١بد اٌز ٟأٌفذ ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ "ؽِوخ اُنـطٞ
اإلسٛبة" ٓ ٝغشؽ٤خ " األهذٓ٣ ٕٞضداد ٕٝهٞح " ٓ ٝ ،غشؽ٤بد أخش ٟأ٣نب ًبٗذ رؼبُظ
ٓٞام٤غ ًلبؽ٤خ صٞس٣خ ٓضَ ":أٝالد اُوقجخ "" ٝدّ األؽشاس"" ٝاُخبُذ،(2)"ٕٝفبٌّغشػ ف٘ ٟزٖ
اٌّشؽٍخ وبْ ّ٠ضً إٌّجش اٌز٠ ٞؼٍ ِٕٗ ٛاٌؾؼت  ٚصٛسرّٗ٠ ٚ ،ىٓ اٌمٛي أٗ رؾٛي ئٌ ٝعالػ ث١ذ وً
فٕبْ ِغشؽ ، ٟثؼذ أْ رأعغذ اٌفشلخ اٌٛهٕ١خ ف ٟأفش َ1958 ً٠اٌز ٟوبٔذ ثزٔٛظ  ،فبٌّغشػ ؽزٝ
 ٚئْ وبْ خبسط اٌمطش اٌغضائش ٞئال أٗ وبْ ٠ذافغ  ٚثمٛح ػٓ اٌمن١خ اٌغضائش٠خ ٠ ٚذػ ٛئٌٝ
اٌزٛؽذ ِٓ أعً اٌزؾشس  ٚاٌمنبء ػٍ ٝاٌّغزؼّش اٌغبؽُ.

()1ـ نور سممان ،األدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير ،دار العمم لمماليين ،الجزائر ،ط،1981 ،1
ص288

()2ـ محمد طمار ،تاريخ األدب الجزائري ،الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع ،الجزائر،دط ،1981 ،ص480
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اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش
أُشؽِخ اُغبثؼخٓ :غشػ ر ٝهبثغ اعزٔبػ1219( ٢ـ) ّ1293

وبٔذ سعبٌخ اٌّغشػ ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ اِزذادا ٌٍّّٙخ اٌز ٟلبَ ثٙب لجً اٌضٛسح اٌزؾش٠ش٠خ ٚ
اٌز ٟرزّضً ف ٟاٌزؼش٠ف ثبٌؾخق١خ اٌغضائش٠خ ٌٍؼبٌُ  ٚوبْ ِؾبسثب ِٓ اعً اٌزؾشس
االعزّبػ١باللزقبد ٚ ٞاٌضمبف ، ٟؽ١ش وبْ ٠ذػ ٛئٌ ٝاٌزّغه ثبٌم ٚ ُ١اٌضمبفخ اٌغضائش٠خ اٌخبٌقخ "
كأفجؼ أُغشػ ك ٢اُغضائش اُز ٢رج٘ ٠االؽزشاً٤خ ٌِٓب ُِؾؼت ع٤جو ٠عالؽب ُخذٓز ، ٚكٔغشؽ٘ب
اُ ّٞ٤عٓ ٌٕٞ٤ؼجشاػٖ اُٞاهؼ٤خ اُضٞس٣خ اُز ٢رؾبسة أُٞ٤ػخ  ٝ ،رج٘ ٠أُغزوجَ  ٝع ٌٕٞ٤خبدٓب
ُِؾو٤وخ ك ٢افذم ٓؼبٜٗ٤ب ٝع٤ؾبسة أُغشػ ًَ اُظٞاٛش اُغِج٤خ اُز ٢رزلبٗٓ ٝ ٠قبُؼ
اُؾؼت").(1
 ٚاٌّالؽع أ٠نب أْ اٌّغشػ ف٘ ٟزٖ اٌّشؽٍخ ؽٙذ اصد٘بسا وج١شا ف ٟإٌقٛؿ اٌّغشؽ١خ وّب ٚ
و١فب "،كوذ ثِؾ ػذد أُغشؽ٤بد اُز ٢هذٜٓب أُغشػ اُغضائشٓ 33 ١غشؽ٤خ ًٔب هبّ اؽٔذ ثٞ٤ك
ثلقِٜب" ٚ . 2وبٔزّؼظُ ٘زٖ اٌّغشؽ١بد رّظ اٌغبٔت االعزّبػ ٚ ٟرٌه ٌٍزذ٘ٛس اٌز ٞػشفٗ
اٌّغزّغ اٌغضائش ٞخبفخ ثؼذ االعزمالي ِٓ ٚ ،أُ٘ األػّبي اٌّمذِخ ف٘ ٟزٖ اٌفزشح "ؽغبٕ
ه٤ش" ٝ"ٝاُـُٞخ" ُش٣ٝؾذ" ،اُوشاة اُقبُؾُُٞ "ٖ٤ذ ػجذاُشؽٔبٕ ًبً ٢اُز١
عب ْٛثذٝس ٙك ٢األػٔبٍ اُز ٢هذٜٓب ُِٔغشػ كٛ ٢ز ٙاُلزشح"(ٚ .)3لذ رّ١ضرٙزٖ اٌفزشح أ٠نب
ثظب٘شح االلزجبعّٓ هشف اٌىزبة اٌّغشؽ.ٓ١١

()1ـ

بوعالم رمضاني ،المسرح الجزائري بين الماضي و الحاضر ،المرجع السابق ،ص.23

2ـ ينظر ،أحمد بيوض ،المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص(.97بتصرف)

()3مخموف بوكروح ،مالمح عن المسرح الجزائري ،مجمة أدبية ثقافية  ،و ازرة الثقافة  ،الجزائر  ،العدد ، 5دت،
ص.20
20
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اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش
أُجؾش اُضبُش:
ٓؾبًَ أُغشػ اُغضائش:١

ػبٔ ٝاٌّغشػ اٌغضائش ٞاٌىض١ش ِٓ اٌّؾبوً  ٚاألصِبد ،ؽ١ش ٠مٛي ِقطف ٝوبرت ػٓ ِغشػ
عٕخ  ":1985أُغشػ اُغضائش٣ ١ؼ٤ؼ ؽبُ ٖٜٔاُغٔٞد االٗزوبُ ٢كشمزٜب ػِ ٚ٤ظشٝف
أُشؽِخاُغ٤بع٤خ اُغذ٣ذح"

)(1

فبٌّغشػ ثؼذ االعزمالي ػبٔ ٝػذح فؼٛثبد أدد ئٌ ٝعّٛدٖ  ٚرٌه

ثغجت اٌظشٚف اٌز ٟوبٔذ رّش ثٙب اٌغضائش خبفخ اٌغ١بع١خ .
أِب ِخٍٛف ثٛوشٚػ ف١مٛي  ٖٓ َٛ":أُؼو ٍٞإٔ ال روذّ أُغبسؽبُٞه٘٤خ اُشعٔ٤خ ك ٢اُغضائشٝ
خالٍ ٓٞعْ (1231ـ )1231أ ١ػِٔٔغشؽ٣ ٢زًشٛ .....زا ٓخ٤ق ٛ.....زً ٙبسصخ
صوبك٤خ")(2فبٌّغشػ اٌغضائشٚ ٞاعٗ ِظب٘ش لبع١خ ٌ ٚفزشح هٍ٠ٛخّ٠ ٚ ،ىٓ اٌمٛي أٔٙب ِب صاٌذ
رشافم ٛٙرنب٠مٗ ئٌِٕٛ٠ ٝب ٘زا ٔ ٚزوش ِٕٙب:
 1اُِـخ:
رؼزجش اٌٍغخ ِٓ أُ٘ اٌؼٕبفش األدث١خ ف ٟإٌـ اٌّغشؽ ِٓٚ ،ٟأ٘ـُ اٌمنب٠ب اٌؾبئىخ اٌز ٟرذاٌٙٚب
سٚاد اٌّغشػ  ٚوزبثٗ لن١خ اٌٍغخ ،فأ ٞاٌٍغز ٓ١أٔغت ٌٍؼًّ اٌّغشؽ ٟاٌفقؾىأَ اٌؼبِ١خ؟ " كوذ
سأ ٟاُجؼل أٗبعزؼٔبٍ اُلقؾ ٞٛ ٠اُطش٣وبُٞؽ٤ذ ُِزخبهت ك٤ٓ ٢ذإ أُغشػ خبفخ  ٝإٔ اُٞهٖ
اُؼشث٣ ٢زٔ٤ضثز٘ٞع ُٜغبرً ٝ ٚضشرٜب  ٝإٔ اُِـخ اُؼشث٤خ  ٢ٛاُٞؽ٤ذح اٌُلِ٤خثزخطٛ ٢زا أُؾٌَ،

).(1د /ادريس قرقوة  ،التراث في المسرح الجزائري  ،المرجع السابق  ،ص.123
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اإلٗغبٕ اُؼشثٌُٜٗٞ ٢ب ُـخ ٓؾزشًخ ٣غزط٤غ كٜٜٔب أٔ٘٣ب ًبٕ ٖٓ اُخِ٤ظ إُ ٠أُؾ٤و"()1فبٌفقؾٝ
٘ ٟاٌطش٠ك األٔغت  ٚاٌٛؽ١ذ ٌٍزخبهت الْ فٙ١ب اٌشل ٚ ٟاإلثذاع  ٚوزٌه رزّ١ض ثبٌؾّ١ٌٛخ.
فّ١ب سأ ٜاٌفش٠ك األخش أٗ ّ٠ىٓ اعزؼّبي اٌٍغخ اٌفقؾ ٝال عّ١ب ف٘ ٟزٖ اٌظشٚف اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ
رّش ثٙب ِغزّؼبرٕب ٠ ٚ ،ؼٍٍ ْٛسأ٘ ُٙ٠زا ثبْ " اُِـخ اُؼشث٤خ ؿ٤شٓلٜٓٞخ ك ٢األٝعبه اُؾؼج٤خ
()2

اُٞاعؼخ ُزلؾ ٢األٓ٤خ"

 ٝ ،اعزٕبدا ٌٙزا اٌمٛي ال ٕٔف ٟاٌفقؾ ِٓ ٝاٌّغشػ اٌغضائش ٚ ،ٞفٟ

اٌؾبٌز ٓ١ال ٔشوض ال ػٍ ٝاٌفقؾ ٚ ٝال ػٍ ٝاٌؼبِ١خٌ ،زا فال ثذ ِٓ اعزجذاٌّٙب ثٍغخ رزشاٚػ ثٓ١
اٌفقؾ ٚ ٝاٌؼبِ١خ  ٟ٘ ٚػشث١خ ٚع١طخ ٠فّٙٙب وً ع ٚ ً١وً لطش.
 9اُ٘ـ:
٠ؼذ إٌـ أُ٘ ِؾىً ٚاع ٗٙاٌّغشػ اٌغضائش " ٞكبٌُض٤ش ٖٓ أُغشؽ٣ ٖ٤٤شعغ أصٓخ
أُغشؽبُغضائش ١إُ ٠ؿ٤بة اُ٘قٞؿ أُغشؽ٤خاُغبدح  ،كبالهزجبط ٣ـِت ػِ ٠اُزأُ٤ل٣ ٞزخز
أؽ٤بٗب ؽٌال ٖٓ اُزأُ٤ق األخش ثؾ٤ش ٣لشؽ أُوزجظ ٖٓ ٓنِٔ٤ُ ٚٗٞجغٓ ٚنٔٗٞب ٓخزِلب ٣زٛت
ثبُٔؼبًِٜٗ ٢ب إال ٓ٘جؼل اُلٞافَ اُؼبٓخ"( )3فبٌٕـ اٌّغشؽ٠ ٌُ ٟىٓ رأٌ١فب ثبٌّؼٕ ٝاٌقؾ١ؼ ثً
اسرجو ثبٌؼشمؾ١ش اٌّمزجظ ال ٠أخز ِٓ إٌـ األفٍ ٟع ٜٛػمذرٗ ١٘ ٚىٍٗ.
 3اُغٜٔٞس:
ـ ال ّ٠ىٕٕب أْ ٔزقٛس ِغشؽب ثال عّٛٙس  ،ف٠ ٛٙؼذ ِٓ سوبئض اٌّغشػ  ٛ٘ ٚ ،اٌّزٍم ٟاألٚي ٌٍؼشٚك
اٌّمذِخٌ ٚ ،ىٕٗ غبئت ػٓ اٌّغشػ اٌغضائش ٚ ٞاٌغجت ف ٟرٌه ٠ؼٛد ئٌٔ ٝغجخ األِ١خ إٌّزؾشح فٟ

()1ـ مخموف بوكروح ،مالمح عن المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.58
()2ـ المرجع نفسو ،ص.59
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اٌّغزّغ اٌغضائش ٚ ،ٞوزٌه غ١بة ع١بعخ رضم١ف١خ رؾبٚي ٔؾش ٘زا اٌفٓ ف ٟاٌٛعو االعزّبػ.ٟ
" إٕ أُغشػ اُغضائش ١ال ِٔ٣ي عٜٔٞسا ػش٣نب ٣زبثغ إٗزبع ٝ ٚإٗٔب ٣ؼزٔذ ػِ ٠كئخ هِِ٤خ ٖٓ
أُضول ٝ ، ٖ٤كئخ أخش ٟرغزٌَٔ ٓلبر٤ؼ اُززٝم أُغشؽ ٝ ،٢رشعغ هِخا ُغٜٔٞس إُ ٠إٔ أُغشػ
ٓب صاٍ ُْ ٣ذخَ مٖٔ اُؼبدارب ُضوبك٤خ ُِ٘بط ًٔب ٞٛاُؾبٍ ثبُ٘غجخ ُألكالّ اُغٔ٘٤بئ٤خ"1فبٌّغشػ
اٌغضائش ٞال ٍّ٠ه عّٛٙسا ػش٠نب  ،ئّٔب ٘ ٛفئخ لٍٍ١خ ِضمفخ رؼشف اٌّغشػ أ٘ذافٗ ِ ٚنبِ. ٕٗ١
 1اُغبٗت أُبُ: ٢
رؼبٔ ٟفئخ ِٓ اٌفٕبٔ ِٓ ٓ١االٔخفبك اٌزبَ  ٚاٌّضسٌّ ٞغز ٜٛاٌّؼ١ؾخ ٘ ٚ ،زا ال ٠غّؼ ٌٍفٕبْ
ثبٌزفى١ش  ٚاإلثذاع  ٚاالثزىبس ف ٟاٌّغشػ ِّ ،ب ٠إصش ف ٟعٛدح اٌؼًّ اٌّغشؽ ٚ ٟسل٠ ٚ ،ٗ١إدٞ
ثبٌفشق ئٌ ٝاٌزؾزذ ٚ ،غ١بة االعزّشاس٠خ ف ٟاٌؼًّ اٌّغشؽ. ٟ
ّ٠ ٚىٓ ئمبفخ أعجبة  ٚػٛاًِ أخش ٜعبّ٘ذ ف ٟاٌشوٛد اٌؾبفً ٌٍّغشػ اٌغضائش ٚ ٞاٌزٟ
ٍ٠خقٙب ٔٛس اٌذ ٓ٠ػّش ْٚفّ١ب :ٍٟ٠
ئّ٘بي اٌّغشػ ف ٟإٌّٙظ اٌزشث ٞٛاٌزؼٍ ّٟ١ثّشاؽٍٗ االثزذائ ٚ ٟاٌضبٔ ٚ ٞٛاٌغبِؼ ٚ ٟػذَ ثشِغزٗ
ف ٟؽقخ األدة  ٚاٌٍغبد األعٕج١خ.
ػذَ اعزغالي اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ اٌّزىٔٛخ ٚاٌز ٟرٛفشد ِؼجذا٠خ اٌضّبٕٔ١بدٚ ،اٌطٍجخ اٌّزخشعّٓٔٛ
اٌّؼٙذ اٌزىٌٍّ ٟٕ٠ٛغشػ،غبٌج١زٚ ُٙعذ األثٛاة ِٛفذحِٓ هشف ئداسح اٌّغبسؽفٍُ رؼطىٍُٙ
اٌفشفخ.
ػذَ ئػطبء ا٘زّبَ ٌطجبػخ اٌىزبة اٌّغشؽٛ١أ٠نب هغ١بْ اٌخطبة اٌغ١بع١إٌّٔبعجبرٚ ٟ
االؽزفبٌ ٟػٍ ٝاٌؼشٚك ثبسرغبٌ١خ ِغشؽ١خ ،ثذي أْ ٠ىِ ْٛغشؽذساِ ٟفٕ ٟرٛعٟٙ١

1ـ

ينظر ،بوعالم رمضاني ،المسرح الجزائري بين الماضي و الحاضر ،المرجع السابق ،ص (.61بتصرف)
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 ٚرضم١ف ٚ ،ٟرؾٛي اٌّغشػ ئٌىٕؾبهبد صمبف١خ اؽزفبٌ١خػٛك أْ ٠قجؼ ػٍّ١خ ئثذاػ١خٌإلٔزبط
اٌّغشؽ ٟاٌ ٚ ِٟٛ١اٌؾٙشٛ٠اٌغٕ.ٞٛ
ػذَ اال٘زّبَ ثبٌزى ٓ٠ٛاٌّغشؽ ،ٟفطغذ ػٍ ٝاٌؼشٚك اٌّغشؽ١خ سٚػ اٌّجبدسح ٚاالسرغبٌ١خ
ٚاٌزأٌ١ف اٌغّبػٌٍٕ ٟقٛؿ اٌّغشؽ١خِ ٚ ،ؼظّٙب وبٔذ ِمزجغخ)٘ ٚ،(1زٖ األعجبة وٍٙب عؼٍذ
اٌّغشػ اٌغضائش ٞال ٠قً ئٌ ٝاٌّشرجخ اٌز ٟوبْ ٠شع٘ٛباٌغّ١غ.
أُجؾش اُشاثغ:
ُـخ أُغشػ اُغضائش:١
رخزٍف اٌٍغخ ف ٟاٌفٓ اٌّغشؽ ٟػٓ اٌٍغخ ف ٟثبل ٟاٌفٕ ْٛاألدث١خ ،فبٌٍغخ ٕ٘ب ال رمزقش ػٍٝ
اٌزشاو١ت اٌٍغ٠ٛخ فؾغت ،ثً ٠ذسط فٔ ٟطبلٙب أفؼبالد  ٚئؽبسارزظٙش ػٍ ٝاٌٛعٗ ،فبٌٍغخ فٟ
اٌؾٛاس اٌّغشؽٚ ٟمؼذ ٌزمبي ال ٌزمشأ٘ ٚ .زا ِب أد ٜئٌ ٝمشٚسح رٛفش اػزجبساد ف ٟف١بغخ
اٌؾٛاس اٌّغشؽ ٟعٛاء وبْ ٔضشا أَ ؽؼشا  ،فبٌّغشػ فٓ ٙ٠ذف ئٌ ٝاالرقبي ثب٢خش ٓ٠ػٓ هش٠ك
ػٕبفش ِزؼذدح  ،رأر ٟاٌىٍّخ فِ ٟمذِزٙب ٚ ،اٌؾٛاس ٠ؼذ اٌؼّٛد اٌفمشٌٍ ٞؼًّ اٌّغشؽ ٟثّب ٠زنّٕٗ
ِٓ وٍّبد  ٚعًّ  ٚػجبساد.
"كبُؾٞاس أُغشؽ ٢كؼَ ٖٓ األكؼبٍ ث٣ ٚضداد أُذ ٟاُ٘لغ ٢ػٔوب  ٝاُؾذس أُغشؽ ٢روذٓب إُ٠
األٓبّ  ،كال سًٞد كُ ٢ـخ أُغشػ"(ٕ٘ ِٓٚ ،)1ب ٔخٍـ ئٌ ٝاٌمٛي ثأْ وزبة اٌّغشػ ِٕٚظشٗ٠
اٌّإفٍ ٓ١أدسوٛا أّ٘١خ اعزخذاَ اٌٍغخ ف ٟاٌؾٛاس اٌّغشؽ ٟثّب رٍّىٗ ِٓ خقٛف١خ ِزّ١ضحرخزٍف
فٙ١ب ػٓ اعزخذاِبرٙب ف ٟثبل ٟاٌفٕ ْٛاٌزؼج١ش٠خٌ ،زا وبٔذ ِقذس ئؽىبي  ٚثؾش ف ٟرشو١ض٘ب ٚ
()1ـ نور الدين عمرون ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  ،2000شركة باتنيت ،باتنة ،الجزائر ،2006،ط ،1ص
ص 254،255
)(2

حفناوي بعمي ،اربعون عاما عمى خشبة مسرح اليواة ،اتحاد كتاب الجزائريين ،الجزائر ،ط ،2002 ،1ص311
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رىض١فٙب ٚ ،ؽؾٕٙب ٚلذ ٚمغ اٌؾٛاس اٌّغشؽ ٟث ٓ١أ٠ذٌٍ ُٙ٠زذل١ك  ٚاٌزؾّ١ـ  ،فبلزنٌ ٝغخ راد
هبثغ ِشوض ِ ٚ ،ؼجشح ٚرؼج١شا ِجبؽشا  ،ال غّٛك ف ، ٗ١الْ اٌّزفشط ال ٍّ٠ه اٌفشفخ ٌّالؽمخ
اٌّؼبٔ " ٚ ، ٟرٔ٤ضد اُؼجبسح أُغشؽ٤خ ثبالخزضاٍ  ٝاالخزقبس ثؾٌَ ٣لغؼ أُغبٍ ُِٔٔضَ إٔ
٣طِوٜب ثؼل٣ٞخ  ٝساؽخ  ،كٌبٗذ عِٔ٤خ اُ٘طن رؾَٔ عشعب سٗبٗب ٣ق٤ت اُغٔغ ك٤ؾشى األكئذح
٣ٝض٤ش أُؾبػش ثٔب ٣طشؽ ٖٓ ٚأكٌبس ٝ ،ثٔب ٣وذٓ ٖٓ ٚهنب٣ب  ٖٓ ،خالٍ اٗغغبٜٓب ٓغ أُٞهق
أُغشؽ ٢ً ٢رزؾون اُٞظ٤لخ األُِٔ ْٛغشػٝ ٢ٛٝ ،ظ٤لخ االرقبٍ" (٠)1ظٙش دٚس اٌؾٛاس ٌ ٚغزٗ
ف ٟرؾم١ك ػٍّ١خ اٌزٛافً ٠ ٚ ،ؼذ ِٓ أدق ٚعبئً اٌىبرت اٌز ٟرغبػذٖ ػٍ ٝرٛف ً١سعبٌز ٛٙغب٠برٗ
فٔ ٟغ١ظ ٌغ ٞٛرفبػٍّ٠ ٟىٓ اٌغّٛٙس اٌزؼب٠ؼ ِغ اٌّّضٍ ٓ١ف ٟثٕبء دساِِ ٟزىبًِ.
ئرا رزجؼٕب ِشاؽً رطٛس اٌّغشػ اٌؼشث ٟف ٟاٌغضائش فإٔب ٔغذ ِؾىٍخ اعزخذاَ اٌٍغخ ف ٟاٌزؼج١ش
اٌّغشؽ ٚ ٟلذ أصبسد ٔمبؽب  ٚعذاال ٚاعؼب  ٚؽبدا ث ٓ١اٌىزبة ٚإٌمبد اٌّغشؽ ، ٓ١١فمذ سأٜ
ثؼن ُٙأْ اٌفقؾ ٟ٘ ٝاٌطش٠ك األِضً ٌٍزخبهت ف ٟاٌّ١ذاْ اٌّغشؽ ٚ ، ٟسأ ٜاٌجؼل األخش أْ
اٌؼبِ١خ ٘ ٟاألٔغت ٌؼٍّ١خ اٌزخبهت" كخشط ٖٓ أُؾٌَ ثبٕ اخزبسٝا ؽال ٝعطب كبٗطن أُزؼِٖٔ٤
ثبُلقؾ ٝ ٠اُطجوخ اُذٗ٤ب ثبُِـخ اُؼبٓ٤خ"()2فبٌّغشػ أػط ٝفشفخ ٌىً ِٓ اٌّزؼٍُ  ٚاألِ ٚ ٟرٌه
ثأْ ٠ؼجش ثبٌٍغخ اٌز٠ ٟفّٙٙب ٠ ٚشربػ ٌٙب ٠ ٚزمٕٙب ع١ذا.
وّب إٔٔب الؽظٕب أْ وزبثب ِٓ اٌّغشػ اٌؼشث ٟػبِخ  ٚاٌغضائش ٞخبفخ ٌغإٚا ئٌ ٝاٌزشعّخ ٚ
االلزجبط ِٓ اٌّغشػ اٌغشث ، ٟاخزٍفٛا ف ٟاعزؼّبي اٌٍغخ ٌزشعّخ ٘زٖ إٌقٛؿ اٌّغشؽ١خ األسٚث١خ
فجؼن ُٙرشعُ ثبٌؼبِ١خ ٚرشعُ آخش ْٚثبٌفقؾ. ٝ
رذخً اٌٍغخ اٌّغشؽ١خ ف ٟاٌغضائش مّٓ اال٘زّبِبد اٌىج١شح اٌز ٟػٕ ٝثٙب اٌذاسعٌٍ ْٛفٓ
اٌّغشؽ " ،ٟإٔ اُزأُ٤ق ثبُِـخ اُؼشث٤خ اُلقؾ ٠عٌِ ٚسعبال إلفالػ  ٝأُشث ًَ ٝ ٕٞاُزٖ٣
)(1

حورية محمد حمو  ،تأصيل المسرح العربي بين التنظير و التطبيق  ،في سوريا و مصر  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشق ،
د ط،9111 ،ص .782

()2ـ عمر الدسوقي ،المسرحية ،نشاتيا و تطورىا و اصوليا ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،دط ،2003 ،ص.25
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اُلقَ األٍٝ

اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش

ارخزٝا أُغشػ ٝعِ٤خ ُِزضو٤ق  ٝرشث٤خ اُ٘ؾئٛ ٝ ،زا االرغبٛ ٙذك ٚاإلفالػ االعزٔبػٝ ٢اُزٞػ٤خ
 ٝإ٣وبظ اُؾؼٞس اُٞه٘ .٢أٓب أفؾبة االرغب ٙاُضبٗ ٢اُذاػ ٖ٤إُ ٠اُزأُ٤ق ثبُؼبٓ٤خ كوذ ُٔغٞا اُٞاهغ
االعزٔبػ ٢اُغضائش ٝ ١ػجشٝا ػ٘ ٚثٌَ فذم  ٝأٓبًٕ ٝ ،بٗذ ُـزُ ْٜـخ اُؾبسع  ٝأُ٘ضٍ
كٌؾلٞا ػٖ األٓشاك االعزٔبػ٤خ ثبألعِٞة اُز٣ ١ؼزٔذ ػِ ٠اُ٘وذ ثبُذسعخ األ )1("٠ُٝفبٌجؼل
اػزّذ ػٍ ٝاٌٍغخ اٌفقؾٌٍ ٝزٛػ١خ  ٚئ٠مبظ اٌؾؼٛس اٌٛهٕ ٛ١آخشٙٔ ْٚغٛا اٌؼبِ١خ فٔ ٟقٛفٚ ُٙ
دػٛ

ئٌٙ١ب

ٌذٚس٘ب

فٟ

اٌزؼج١ش

ثقذق

ػٓ

اٌٛالغ

اٌغضائشٞ

اٌّؼبػ.

 ٚاٌّغشػ وّب ِ٘ ٛؼشٚف فٓ ٠خزٍف ػٓ ثبل ٟاٌفٕ ْٛاألدث١خ ثبإلٌمبء ،ألْ اٌىبرت ٠ىزت ٔقٗ
ٌ١ؼشك ػٍ ٝاٌخؾجخ فبألفً ف ٟاٌفقؾ ٝاٌمشاءح  ٚف ٟاٌؼبِ١خ اإلٌمبء.
٠ ٚؼزمذ أْ ِغشؽ١خ " ٗضٛخ أُؾزبم  ٝؿقخ اُؼؾبم كٓ ٢ذ٘٣خ رش٣بم ثبُؼشام ٢ٛ ،أٓ ٍٝغشؽ٤خ
ػشث٤خ ٌُ ٢ٛ ٝ ،برجٜب إثشا ْ٤ٛداٗٞ٘٤ط  ٝاُز ٢أُلٜب ػبّ ُٝ ّ 1219ذ  ٝػبػ ثبُغضائش ػبّ
ُ ،ّ1319ـزٜب رزشاٝػ ث ٖ٤اُلقؾ ٝ ٠اُؼبٓ٤خ  ،أؽؼبسٛب ػِٔٗ ٠و أُق ُِ٤خ اػزٔذ اٌُبرت كٜ٤ب
أعِٞة أُٞؽؾبد"( ،)2فمذ وبٔذ " أؽؼبس ارٌأ ػِٜ٤ب أُؤُق كٓ ًَ ٢ؾبٛذ أُغشؽ٤خ ُ٤ؼجش ػٖ
رغشثز ٚاُل٘٤خ اُز ٢اعزطبع إٔ ٣غغَ ثٜب أكٌبس ٝ ٙأؽبع٤غٓ ٚؼزٔذا ثبُذسعخ األ ٠ُٝػِ ٠األٓضبٍ
اُؾؼج٤خ  ٝاُؾٌْ" .3فّغشؽ١خ ئثشا٘ ُ١دإٔٛ١ط اٌز ٟرؼزجش أٚي ّٔٛرط ِغشؽ ٟف ٟاٌغضائش وبٔذ
ثبٌٍغخ اٌؼبِ١خ  ،فٍغخ اٌّغشػ األفٍ١خ ػٍ ٝؽغت إٌّبرط اٌّغشؽ١خ عٛاء وبْ رٌه ف ٟاٌغضائش أٚ
ف ٟاٌّغشػ اٌؼشث ٟ٘ ٟاٌؼبِ١خ.
فبٌٍغخ اٌؼبِ١خ (اٌّؾى١خ) أفجؾذ ٘ ٟاٌٍغخ األ ٌٝٚف ٟاٌّغشػ اٌغضائش ٞؽ١ش ّ٠ىٓ اٌمٛي
أْ ِؼظُ إٌقٛؿ اٌّغشؽ١خ وبٔذ ػبِ١خ ألٔٙب اٌٍغخ األوضش اٌزقبلب ثٛالغ إٌبط ِمبسٔخ ثبٌفقؾٝ
ٌزٌه  ً١ّ٠اٌىض١ش ِٓ اٌىزبة اٌّغشؽ ٓ١١ئٌٙ١ب ٠ ٚخزبسٙٔٚب " كوذ اخزبسٝا رج٘ ٢اُِـخ أُؾٌ٤خ
()1ـ صالح لمباركية ،المسرح في الجزائر ،المرجع السابق ،ص ص .285،286
2

ينظر ،نور الدين عمرون ،المسار المسرحي الجزائري الى سنة  ،2000المرجع السابق ،ص(.122بتصرف)

()3ـ د /إدريس قرقوة ،الظاىرة المسرحية في الجزائر ،المرجع السابق ،ص30
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اُلقَ األٍٝ

اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش

ُٔطبثوزٜب ُِؾشٝه اُل٘٤خ ك ٢اػزوبد ٝ ْٛظِٞا ٣ؤًذ٣ ٝ ٕٝشدد ٕٝإٔ ٛز ٙاُِـخ ُْ رخزُ ْٜك٢
اُزؼج٤ش ػٖ أدم اُؾبالد اُ٘لغ٤خ  ٝاالعزٔبػ٤خ  ٝاُغ٤بع٤خ  ٝإرا ً٘ب ٘ٛب ٗشًض ػِٓ ٠غبُخ اُِـخ
كألٜٗب ك ٢اػزوبدٗب اُؼ٘قش األ ْٛك ٢أُغشػ  ،ثبػزجبس إٔ اُؼ٘بفش أُزجو٤خ األخشٝ ٟعبئَ
ٓجزٌشح إل٣قبٍ ٛز ٙاُِـخ "()1فبٌٍغخ ٘ ٟاٌؼٕقش األُ٘ ف ٟاٌّغشػ ٚوً اٌؼٕبفش األخش١ٌ ٜغذ
عٚ ٜٛعبئً رؼًّ ػٍ ٝئ٠قبي ٘زٖ اٌٍغخ عٛاء ػبِ١خ أ ٚفقؾ.ٝ
وّب أْ اٌفزشح االعزؼّبس٠خ عبّ٘ذ ثؾىً عذ وج١ش فٔ ٟؾش اٌغ ٚ ًٙرفؾ ٟاألِ١خ فٟ
اٌّغزّغ اٌغضائشِّ ،ٞب دفغ سٚاد اٌّغشػ ئٌ ٝاٌزشو١ض ػٍ ٝاٌؼبِ١خ  ٚاعزخذاِٙب رمش٠جب ف ٟعّ١غ
إٌقٛؿ اٌّغشؽ١خ ِمبسٔخ ثبٌفقؾ ٝاٌز ٟوبٔذ ثٕغجخ لٍٍ١خ  ٚاٌغجت ف ٟرٌه اعز١ؼبة اٌغّٛٙس
ٌٍؼبِ١خ  ٚرمجٍٙب أوضش ِٓ اٌفقؾ ٝاٌزٕ٠ ٟفش ِٕٙب ِٓٚ .أُ٘ اٌّغشؽ١بد اٌز ٟاػزّذد ػٍ ٝاٌٍغخ
اٌؼبِ١خ ِ٘ ٟغشؽ١خ " عؾب" ٌقبؽجٙب ػالٌ" ٛكؼِ ٢عالٌُ٣ ٞزت ثبُِـخ اُذاسعخ اُز٢
٣لٜٜٔب اُغٔ٤غ ٝال ٣زٞعَ ك ٢رُي ثبُِـخ اُغٞه٤خ اُشر٣ئخ ،ثَ ُـخ ػشث٤خ ِٓؾٗٞخ ٘ٓ ٝزوبح
"(ٚ)9لذ ٌم١ذ ٘زٖ اٌّغشؽ١خ ٔغبؽب ثب٘شا ٌُ ٠ىٓ ِزٛلؼب ٠ ٚشعغ اٌجؼل عجت ٘زا اٌزفٛق ٚإٌغبػ
ئٌ ٝاٌٍغخ اٌز ٟوبٔذ ثغ١طخ ِّ ٚزؼخ .وّب " رؼذ ٓغشؽ٤خ "عؾب " ،أُوذٓخ ع٘خ ّ 1291اُذاكؼخ
ُ٘ؾأح أُغشػ اُغضائش ١ثبُِـخ اُؼبٓ٤خ ً ٝ ،بٕ ُ ٚاصش ًج٤ش ك ٢دكغ أُٜزٔ ٖ٤ثبُلٖ أُغشؽ٢
إلٗزبط ٗقٞؿ ػبٓ٤خ"2فؼٍ ٟعالٌ ٌٗ ٛدٚس وج١ش فٔ ٟؾأح  ٚوزٌه ف ٟرطٛس اٌّغشػ اٌغضائشٞ
ٚػٍ ٝاٌشغُ أْ اٌؼبِ١خ ٘ ٟاٌٍغخ اٌّغ١طشح ئالأْ اٌفقؾ" ٝاعزطبػذ إٔ روزؾْ ثؼل ٓغبالد
اُؼبٓ٤خ٣ ٝ،ظٜش رُي ك ٢دخ ٍٞػذد ٖٓ أٌُِبد  ٝاُزشاً٤ت اُلق٤ؾخ كُ ٢ـخ ٓؼبِٓز٘ب اُ٤ٓٞ٤خ

()1ـ صالح لمباركية ،المسرح في الجزائر ،المرجع السابق ،ص28
()2ـ

د /إدريس قرقوة ،التراث في المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.325
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اُلقَ األٍٝ

اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش

ٗز٤غخ اٗزؾبس اُزؼِ ٝ ْ٤سٝاط ٝعبئَ اإلػالّ ُِلقؾ٣ ٝ ٠زنؼ رُي عِ٤ب كُ ٢ـخ أُغشػ ُ ٝـخ
ثؼل أهغبّ اُوقخ  ٝاُشٝا٣خ "()1
ٔ ٚغزٕزظ ِٓ لٛي ؽالَ اٌغ١الٌ ٟأْ أفً ٌغخ اٌّغشػ ٘ ٟاٌؼبِ١خ ١ٌ ٚغذ اٌفقؾ ٝاٌزٟ
اٌز ٟرغًٍ ثؼل وٍّبرٙب ئٌٌ ٝغخ اٌّغشػ  ٚ ،سغُ االخزالف اٌّٛعٛد أ٠نب ث ٓ١اٌؼبِ١خ  ٚاٌفقؾٝ
ٕ٘بن "ػالهخ رٞافَ  ٝروبسة  ٝرلبػِ ٞاُزوبء كٗ ٢وبه رٔبط ؽ٣ٞ٤خ ك ٢أهشاف األٝعبه
االعزٔبػ٤خ( . )3فؼٍ ٝاٌشغُ ِٓ ٚعٛد فشٚق  ٚاخزالفبد ث ٓ١اٌؼبِ١خ  ٚاٌفقؾ ٚ ٝاعزخذاَ اٌؼبِ١خ
ثذسعخ أوضش  ٚاٌزشو١ض ػٍٙ١ب ئال أْ ٕ٘بن ػاللخ رٛافً ث ٓ١وً ِٓ اٌؼبِ١خ  ٚاٌفقؾ ٝؽ١ش ٔغذ
ف ٟثؼل األؽ١بْ ٔقٛؿ ِغشؽ١خ فٙ١ب ِض٠ظ ث ٓ١اٌٍغز ِٓ ٚ ٓ١أؽٙش ٘زٖ إٌقٛؿ ِغشؽ١خ
"ٔضا٘خ اٌّؾزبق  ٚغقخ اٌؼؾبق فِ ٟذٕ٠خ رش٠بق ثبٌؼشاق" "إلثشا٘ ُ١دإٔٛ١ط".
أُجؾش اُخبٓظ:
سٝاد أُغشػ اُغضائش:١
 1ػِ ٢عالُٓ : ٞؤعظ أُغشػ اُغضائش:١
ػٍ ٟعالٌ ،ٛاٌّذػ ٛثؼالٌ ٛاعُ فٌٕٚ / ٟذ فِ 20 ٟبسط 1902ثبٌغضائش  ،صاٚي دساعزٗ األٌٝٚ
ثّذسعخ عبس ٞٚثبٌؼبفّخ  ٚرؾقً ػٍ ٝؽٙبدح االثزذائ١خ  ،ػٕذ ثٍٛغٗ اٌغٓ اٌغبثؼخ رٛفٚ ٟاٌذّ٘ب
أد ٜئٌ ٝأمطبػٗ ػٓ اٌذساعخ فبؽزغً ثبئغ وزت ،صُ ِغبػذ ف١ذٌ ٟػٕذ أؽذ اٌّؼّشٚ ، ٓ٠وبْ
فبؽت اٌق١ذٌ١خ ٠ؼطف ػٍ٠ ٚ ٗ١قطؾجٗ ئٌ ٝلبػبد اٌغّٕ١ب  ٚاٌّغشػ صُ اؽزغً ف ٟؽشوخ اٌغىه
: 1ينظر ،نور الدين عمرون ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  ،2000المرجع السابق ،ص(.92بتصرف)
)2

حالم الجياللي ،العالقة بين العامية والفصحى ،من واقع حوار األفكار ،الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع،

الجزائر ،دط ،2005 ،ص19

( )3ـ عبد المالك مرتاض ،المغة العربية ،مجمة فصمية يصدرىا المجمس األعمى لمغة العربية،
الجزائر ،العدد ،1999 ،2ص19
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اُلقَ األٍٝ

اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش

اٌؾذ٠ذ٠خ ثبٌغضائش ٚ ،لذ وبْ ٠زشدد ػٍ ٝلبػبد األٚثشا ِٕز فغشٖ ٚ ،ػٕذِب ثٍغ عٓ اٌخبِغخ
ػؾش ح ؽشع ف ٟئؽ١بء عٙشاد فٕ١خ ثٕبد ػغىشٌ ٞفبئذح عشؽ ٝاٌؾشة اٌؼبٌّ١خ األ ، ٌٝٚثؼذ أْ
عبػذٖ ِؾّذ ؽٕقً ِ ٚؾّذ اٌفخبسع ٟف ٟرؼٍُ اٌّجبدب األ ٌٝٚف ٟاٌؼضف  ٚ ،لذ ؽبٚي رأٌ١ف
ثؼل اٌغىزؾبد ث ٓ١ػبِ )1921ٚ 1918(ٟصُ أنُ ئٌ ٝفشلخ اٌّطشث١خ اٌز ٟرؼٍُ فٙ١ب اٌّٛع١مٝ
األٔذٌغ١خ  ٚاٌؼضف ػٍ ٝا٢الد اٌّٛع١م١خ  ٚ ،لذ ظً ٠مذَ اٌٌّٛٛٔٛعبد  ٚاٌغىزؾبد اٌفىب٘١خ ؽزٝ
ػبَ  ،1926ؽ١ش أعظ فشلزٗ اٌضا٘١خٔ ٚ ،غؼ ف ٟأٚي رغشثخ ِغشؽ١خ عبدح ٌٗ ِ ٟ٘ ٚغشؽ١خ "
عؾب" اٌّؼشٚمخ  12 َٛ٠افش ،)1(1926 ً٠فىبٔذ ٔمطخ أطالق ث ٓ١اٌؼبِ١خ  ٚاٌفقؾ ٚ ٝعّؼذ ِب
٠مبسة ِ 1500ؾب٘ذ.
ٖٓ أ ْٛأػٔبُ:ٚ
اٌف ػالٌ ٛصّبِٔ ٟغشؽ١بد  ،عجؼب ِٕٙب أٔزغٙب فّ١ب ث 12 ٓ١أفشثً ِ 5 ٚ َ1926ب َ 1931 ٞصُ
رٛلف ػٓ اٌىزبثخ  ٚف ٟػبَ  ٚ َ1945ثذػٛح ِٓ صِ ٍٗ١ثؾطبسص ٞوزت ِغشؽ١خ صبِٕخ  ِٓ ٚأُ٘
أػّبٌٗ ٔزوش  :عؾب ( 12أفش، )َ1926 ً٠صٚاط ثٛػمٍ 26(ٓ١اوزٛثش ،)َ1926اٌق١بد  ٚاٌؼفش٠ذ
(ِ 16ب ، )َ1928 ٞػٕزش اٌؾؾبؽ ، )َ1931( ٟاٌخٍ١فخ  ٚاٌق١بد ( 6أفش ، )َ1931 ً٠ؽالق
()2

غشٔبهخ()َ1931

 9سؽ٤ذ اُوغ٘ط: ٢٘٤اٌُ٤ٓٞذ ١أُزٔ٤ض
ٌٚذ سؽ١ذ ثٍخنش اٌّؼشٚف ة " اٌمغٕط "ٟٕ١فٛٔ 11 ٟفّجش  ،َ1887ثؾ ٟاٌمقجخ ثبٌغضائش دخً
اٌّذسعخ االثزذائ١خ صُ أمطغ ػٕٙب ٌ١ؼًّ ئٌ ٝعبٔت أثٔ ٗ١غبسا  ،صُ ٘بعش ثؼذ اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ األٌٝٚ
ئٌ ٝفشٔغب ٌ١ؼ ً١ػبئٍزٗ ٚ ،ثؼذ ٔٙب٠خ اٌؾشة ػبد ئٌ ٝاٌغضائش فٛعذ صٚعزٗ لذ رضٚعذ ثؼذ أْ ظٓ

( .)9أحمد بيوض ،المسرح الجزائري ،نشاتو و تطوره ،المرجع السابق ،ص ص40،47

()2

ينظر ، ،المرجع نفسو  ،ص ص(.53 ،52بتصرف
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اُلقَ األٍٝ

اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش

اٌغّ١غ ِبد ،ألٔٗ لطغ ػٕ ُٙأخجبسٖ ٌّذح هٍ٠ٛخ ٘ ٚزا ِب صادٖ رؾبؤِب فؼبد ئٌ ٝفشٔغب ٚثؼذ عٕٛاد
سعغ ئٌ ٝاٌغضائش.
 ٚلذ اٌزم ٝاٌمغٕط ٟٕ١ثؼالٌ ٛفذفخ  ٚرٌه ثؼذ ػشك ِغشؽ١خ "عؾب" أ ٓ٠اٌزم١ب ػٕذ ثؼل
األفذلبء  ،فذاس ؽذ٠ش ثّٕٙ١ب ،وبْ ػٓ ِغشؽ١خ ػالٌ ٛاٌضبٔ١خ "صٚاط ثٛػمٍ"ٓ١
فبعٕذ اٌذٚس ٌٍمغٕط ٟٕ١ف ٟرٍه اٌّغشؽ١خ ٚ ،لذ أػغت اٌغّٛٙس ثٗ ٚ ،أؽجٗ فؾبص ػٍٔ ٝغبػ وج١ش
 26 َٛ٠أوزٛثش ،1926صُ ِضً دٚسا فِ ٟغشؽ١خ " أث ٛاٌؾغٓ أ ٚإٌبئُ اٌ١مظبْ" فِ 22 ٟبسط
 . َ1927صُ و ْٛفشلخ "اٌٙالي اٌغضائش ٛ٘ ٚ ،1"ٞو١ِٛذ ٞوج١ش  ٚأعزبر ف ٟاالسرغبي ِضً ِب
٠مٛي ػٕٗ ػالًٌٔ "ٛب عب ْٛك ٢إسعبء هٞاػذ أُغشػ اُغضائش ١ثؼذد ٖٓ أُغشؽ٤بد ٝ
أُُٞٞٗٞعبد ٣ ُْ ،جوٜ٘ٓ ٠ب عٓ ٟٞب عغَ ػِ ٠االعطٞاٗبد"(.)2
أ ْٛأػٔبُ: ٚ
أٔزظ سؽ١ذ اٌمغٕط ٟٕ١ػذدا ِٓ األػّبي اٌّغشؽ١خ  ٚاٌغٕبئ١خ ،اخزٍف ؽٌٙٛب اٌذاسعٌٍّ ْٛغشػ
اٌغضائشٔ ،ٞظشا الْ أػّبٌٗ ٌُ رذٔ ٚ ْٚزوش ِٕٙب:
"اٌؼٙذ اٌٛاف ، )َ1927(ٟصٚاط ثٛثشِخ (ِ22بسط ، )َ1928صغ١ش ثبْ  ٚؽش٠ٚط 10( ٛف١فشٞ
 ، )َ1929رٔٛظ ٚاٌغضائش (ِ 11بسط  ، )َ1929ؽذ سٚؽه ( ، )َ1931ئمبفخ ئٌ ٝثؼل
اٌغىزؾبد ِٕٙب  :خز وزبثٛٔ 13( ٟفّجش  ، )َ1929أصِخ اٌغىٓ ( ، )َ1932رٛر ٛأِؾّذ ()َ1932
(.)3

فبلٛا ) " )َ1932

()1

أحمد بيوض ،المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص.48

()2ـ محمد الطاىر فضالء ،المسرح تاريخا.....و نضاال ،المرجع السابق ،ص23
()3ـ أحمد بيوض  ،المرجع السابق ،ص.55
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اُؾشًخ أُغشؽ٤خ ك ٢اُغضائش
ٓ 3ؾ ٢اُذ ٖ٣ثبؽطبسصٓ :١غشػ ٛضُ ٢رٞػٛ ١ٞبد ف

ٌٚذ ِؾ ٟاٌذ ٓ٠ثبؽطبسص 15 َٛ٠ ٞد٠غّجش  َ1897ثبٌؼبفّخ  ِٓ ٛ٘ ٚ ،أفً رشو ٟخزُ اٌمشاْ
٠ ٌُ ٛ٘ٚزغبٚص اٌغٓ اٌغبثؼخ ػؾش  ٚ ،رؼٍُ أفٛي اٌزغ٠ٛذ صُ رطٛس ٌ١قجؼ لقبدا ٕ٠ؾذ اٌّذائؼ
اٌذ١ٕ٠خ  ٚاٌزٛاؽ١ؼ ٠ .1زّ١ض ِغشػ ثبؽطبسص ٞثطبثؼٗ اٌٙضٌ ٟاٌٙبدف  ٚاٌغ١بع ٟاٌزٛػ ٞٛاٌنّٕٟ
ف ٛٙر٘ ٚذف ِضدٚط ؽ١ش رقذٌٍ ٜظٛا٘ش االعزّبػ١خ اٌغٍج١خ ثأعٍٛة فىب٘٘ ٟبدف .وّب عبُ٘ فٟ
رّٕ١خ اٌٛػ ٟثّخبهش االؽزالي ػٍ ٝثالدٔب ؽ١ش وزت ٚالزجظ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغشؽ١بد ِٕٙب " عٙالء
ِذػ ْٛاٌؼٍُ" ٚلذ وزجٙب ثبٌفقؾ ،ٝاٌز٘ ٟبعُ فٙ١ب اٌطشل١خ  ٚاٌؾؼٛرح إٌّزؾشح ثىضشح ف ٟرٌه
اٌٛلذ  ،َ1919ئمبفخ ئٌ " ٝثٕ "ٞٚ ٞٚ ٟاٌز ٟوبٔذ راد رٍّ١ؾبد ع١بع١خ.
"ًبٕ ثبؽطبسص ١إُ ٠عبٗت ً ٚٗٞك٘بٗب ثبسػبٓ ،ضولب ع٤بع٤ب ٓؾٌ٘ب ٣غ٤ذ أُ٘بٝسح ٝهذػبُظ ك٢
أػٔبُ ٚأُغشؽ٤خ هنب٣ب ٌٓبكؾخ اُؾؼٞرح ٝرؼبه ٢أُخذساد ٝاُخٔش إُ ٠عبٗت هنب٣ب رزؼِن
ثزٞػ٤خ أُشأح  ٝأُغزٔغ ثقلخ ػبٓخ"( ٚ،)2لذ ِٛسعذ اٌشلبثخ اٌؾذ٠ذح ػٍ ٝأػّبٌٗ ِٓ هشف
اٌغٍطبد اٌفشٔغ١خ  ٚرٌه ٌٍذٚس اٌزٛػ ٞٛاٌز ٞرٍؼجٗ ٘زٖ إٌقٛؿٚ ،لذ ِٕغ ػشك ِغشؽ١برٗ
 ٚوبْ رٌه ف ٟػبَ ِ َ1239ضً " اٌخذاػ ، ٓ١ثٕٚ ." ٞٚ ٞٚ ٟلذ اُزؾن ٛزا اُل٘بٕ ثلشهخ سؽ٤ذ
اُوغ٘ط ٢٘٤أُغشؽ٤خ ٝ ،هذ اعز٘ذد إُ ٚ٤ادٝاس خبفخ ثٞفالد ؿ٘بئ٤خٝ ،ؽٌَ ٓغ ػالُٝ ٞ
ٓ٘قبُ " ٢كشهخ اُضا٤ٛخ"  ٝهذٓٞا ٓغشؽ٤خ " ك ٢عج َ٤اُٞهٖ" ُزؼشك أٓ ٍٝشح ك92 ٢
د٣غٔجش ّ1299ثبُلقؾ ٝ ٠ثؼذٛب رٞاُذ اُؼشٝك ً ٝبٗذ ثذا٣ز ٚاأل ٠ُٝك ٢اُزأُ٤ق أُغشؽٓ ٢غ
فذ٣ن ُ ٚكشٗغ ٢اُغ٘غ٤خ ٣ُٞ ٞٛ ٝظ ؽبثش ، ٝكأُق ٓؼ ٚصالس ٓغشؽ٤بد"

.1

ينظر ،المرجع نفسو  ،ص (.31بتصرف)

()2ـ صالح لمباركية ،المسرح في الجزائر ،المرجع السابق ،ص.64
()3ـ صالح مباركية ،المسرح في الجزائر ،المرجع نفسو ،ص.66
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الفصل الثاني

البعد االجتماعي في مسرحية األجواد
المبحث األول:
ممخص مسرحية األجواد:

تعتبر مسرحية «األجواد» من أىم المسرحيات التي ألفيا«عبد القادر عمولة» ،إذ توسطت ثالثيتو
الشييرة (األقوال،واألجواد ،والمثام) ،كتبيا عام  5891فيي تجسد صورة من صور التقاء الواقع
بالفن ،فقد حاول «عبد القادر عمولة» التأثير في جميوره بالعودة بو إلى فضائو ومدركاتو
الشعبية،فالمسرحية تقدم سبع شخصيات نموذجية لكل واحدة موضوعيا وقصتيا ومجاليا لتتركب
ىذه العناصر المختمفة في مجموعة واحدة عن طريق شخصية القوال،الذي يتخذ من األسموب
القصصي وسيمة ربط  ،فيجمع بين تمك الموضوعات لتصور المسرحية بصدق عالم الفوضى الذي
تعيشو المؤسسات الجزائرية.
تبدأ أحداث المسرحية بشخصية القوال الذي يبدأ المسرحية بعرض أول الشخصيات وىي
(عالل الزبال):
القوال:

عالل الزبال ناشط ماىر في المكناس.
حين يصمح قسمتو ويرفد وسخ الناس.
يمر عمى الشارع الكبير زاىي حواس.
باش يمزح بعد الشقاء ييرب شوي لموسواس.

()1

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة (األقوال،األجواد،المثام) و ازرة الثقافة ،الجزائر ،د ط  ،9008 ،ص.98
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البعد االجتماعي في مسرحية األجواد

وما نالحظو في ىذه المقدمة القصيرة أن القوال قدم تعريفا بشخصية (عالل) الذي يعمل في
مصمحة النظافة في إحدى المؤسسات العمومية ،وبعدىا ينتقل إلى سرد بعض المظاىر التي
انتشرت في المجتمع الجزائري ،والتي تمس تحديدا ىذه الفئة من العمال ،كاألمية والفقر.
القوال:

ىذا السمعة غالية ولو بدعة جديدة
خدمتيا يا سيدي صعيبة مذوبة حديدة
محوط بالنار في سخانو شديدة
صانعيا َ
()1

حافظو عمى الفقير يصيب ما يحط فوق المائدة

ومن خالل أقوال (عالل) يظير أنو ضحية تنيشيا مخالب االستغالل ،وقد ركز «عمولة»عمى بروز
الطبقة البرجوازية والتي استغمت الطبقات الفقيرة ،كما صب اىتمامو عمى سياسة االنفتاح التي
جعمت الشعب استيالكيا.
القوال:

()2

سمعة الخارج سيدي كسرت السومة

وبعدىا تصور المسرحية شخصية ثانية وىي شخصية حداد في ورشة بالبمدية اسمو (الربوحي
الحبيب) ،حيث قرر االعتناء بحيوانات الحديقة والتواصل معيا خارج عالمو المميء بالفساد والدمار
فبدأ القوال كالمو بتقديم (الحبيب الربوحي):

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص ص.90-98
(_)9المصدر نفسو ،ص.95
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خدام في ورشة من ورشات البمدية .في السن يعتبر كبير
حدادّ ،
«الربوحي الحبيب في المينة ّ
مادام في عمره يحوط عمى الستين»

()1

يدخل الربوحي الحبيب خفية إلى حديقة البمدية ليطعمالحيوانات ،إالأن الحارس يفاجئو ويمقي عميو
التيم ،ويظير لنا في ىذا المشيد بساطة المواطن الجزائري ،حيث حاول الربوحي بعد صراع شديد
كاد يحدث بينو وبين العساس من أجل إثبات ىويتو ،وفي األخير تتفق شخصيات ىذا المشيد
بتحقيق اليدف.
يصور ىذا المشيد تدىور أحوال حديقة الحيوانات ،نتيجة الالمباالة ،وسوء تسيير المؤسسات
الوطنية.
وبعدىا ينتقل المؤلف إلى جو آخر يروي فيو حكاية (قدور البناء) الذي يذىب في زيارة إلى
عائمتو التي طال عميو فراقيا بسبب عممو ،حيث يصور لنا معاناة ىذا البناء بعد مرض زوجتو
وتدىور حال ابنو الصغير وسوء أخالق االبن األكبر.
القوال:

بنى وعالّ ،كب جيده في البغمي والياجور ترك بالجمعة الشانطي قاصد لداره

يزور
وحش المرأة واألوالد ثقيل صدر كالكور
رزم حوايج الخدمة ماشي يريح قدور
ّ
ركب مبتسم فرحان يممع في عينو النور

(_)1عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.99
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باقي يفكر في الصغيرة بنتو مريمة
()1

فطيمة مريضة مقمفطة لباسيا مدبمة

تعتبر ىذه الصورة من أصدق صور الجزائري الفقير الذي يعيش أوضاعا مزرية ومأساوية يصطدم
فييا بواقع سيء ،ورغم كل ذلك فيا ىو يعود إلى العمل بحيرة وقمق.
القوال:

ما جمع مع الدرية مرتو ما شبعيا
بكر وخرج حزين راجع لمممسة و تعبيا
ودعاتو زوجتو تبسمت وىزت راسيا

()2

ينتقل عمولة إلى سرد قصة من قصص التضحية اإلنسانية التي يصور فييا حب الوطن
عبر شخصية (العكمي أمزيان) رغم غيابو فيو حاضر وصديقو (المنور الحارس) ،أثناء تقديم
المعممة لدرس الييكل العظمي لإلنسان ،يبدأ الحارس المنور في سرد حكاية مثيرة جدا ،فيتحول
الدرس من الحيز البيداغوجي إلى األفق اإلنساني.
«القوال:

أدى من خوه فوائد كثيرة ،
ومنور خدموا وجربوا طويل مع بعض ،كل واحد ّ
عكمي ّ

ومنور بواب تعرفوا في الخدمة شيور قميمة من
كانوا بزوجيم خدامين في ثانوية ،عكمي طباخّ ،
()3

بعد االستقالل ،تصادقوا وتحابوا حين ما تعارفوا في األسابيع األولى»

(_)1

عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.509

( _)2المصدر نفسو ،ص.501
( _)3المصدر نفسو ،ص.501
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يصور ىذا المشيد تضحيات الناس البسطاء حبا في وطنيم ،وقد أظير بجالء محاوالت العكمي
إقناع المسؤولين بقبول ىديتو المتمثمة في ىيكمو العظمي خدمة لمثانوية ليبين عن طريق ىذا
الفضاء انتيازية القائمين عمى ىذا القطاع وطمعيم وتسمطيم ،وأصبح ىيكل العكمي وسيمة لتدريس
األجيال الالحقة.
يسرد القوال في ىذه المسرحية يوميات عامل بسيط يسمى(منصور) أحيل عمى التقاعد بعد
عالقة طويمة مع آلة الماكنة.
«القوال:

رزم قشو المنصور بالصمت والتبسيمة :سرحوه في تقاعد يريح من

الخدمة قال لو المسؤول بصحتك تينيت من التعب و الحماء كالمي خارج من السجون مستمذ
التحميمة ودع صحابو بحماس ممثّم عمى الغمة داخمو حزين لسانو ثقيمة عميو الكممة أوقف عند
()1

ذمة»
اآللة حيران حط فوقيا الززمة تنيت وعنقيا تقول بيناتيم ّ

ييدف «عمولة»في ىذا المقام إلى لفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة تحسين التجييزات الصناعية من
حيث الكم والنوع ،إال أن اإلدارة اصطدمت بواقع أليم وىو عدم قدرة الدولة عمى ذلك ،والسبب يعود
إلى بعثرة األموال واستغالليا في المصالح الشخصية.
كما تحتوي ىذه المسرحية عمى الشخصية الشعبية التي تسعى إلى تحقيق العدالة وترسيخ
القيم ،إنو (جمول الفيايمي).

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.591
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«القوال:
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جمول الفيايمي كريم ويؤمن بالكثير في العدالة االجتماعية يحب وطنو بجيد
()1

تتنمى بسرعة وتزدىر فييا حياة األغمبية»...
وخالص متمني بالده ّ

تمثل ىذه الشخصية عامال بسيطا في المستشفى يؤمن بالعدالة االجتماعية إال أنو يصطدم بواقع
متمرد ومتعفن ،ونظ ار ألخالقو ومبادئو فإنو يتعرض ألسوأ أنواع المعاممة خالل تنقمو من مصمحة
إلى أخرى ،وفي نياية المطاف يجد نفسو في مصمحة حفظ الجثث ،وقد وظف عمولة ىذه
الشخصية لكشف الفساد الذي تعاني منو أىم القطاعات أي الطب المجاني،فالطبقات الكادحة
مستعدة ألن تسعى دائما وراء الحقيقة التي يجب أن تكون.
لم ينسى عمولة فياألخيرمكانة المرأة في المجتمع فقد حرص عمى وجودىا في مسرحو،
فحكاية العاممة (سكينة) التي تعرضت إلى تسمم ناتج عن المواد الالصقة ،ما أدى إلى شمميا
النصفي فيي ضحية الظروف السيئة.
القوال:

جوىرة المصنع سكينة المسكينة
زحفت خالص ماتقدر توقف عمى رجمييا
()2

ما تبرى ما ترجع لخدمة األحذية

تجسد شخصية «سكينة» عمى ضرورة الثورة في المصانع إلزالة األخطار المسببة في ىذه الحوادث.

(_)1

عبد القادر عمولة  ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.599

( _)2المصدر نفسو ،ص.518
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المبحث الثاني:
البعد االجتماعي في الشخصيات:

لقد حاول كتابنا المسرحيون عموما كتابة أعمال ترصد الحياة االجتماعية في تفصيالتيا،
لذلك فكل نص مسرحي يظير يحاول طرح ىم اجتماعي ،فالمسرح مرآة صافية تعكس واقع
المجتمع ،وكل النصوص المسرحية المختمفة تيدف إلى تسميط الضوء عمى واقع المجتمع سواء من
حيث االستقرار أو المعاناة ،وىذا النوع من المسرح ييدف إلى البحث عن األسباب التي أدت
بالمجتمع إلىالتعايش مع واقعو عمى ىذه الطريقة ،فإذا كانت الصورة إيجابية كان دور المسرح
داعما ليذه الصورة المميزة ،أما إذا كانت الصورة سمبية فإن دوره يركز عمى اإلصالح االجتماعي
أي محاولة إعادة المجتمع إلى الطريق اإليجابي بعد تسميط الضوء عمى المشاكل التي أدت إلى
حدوث ىذه الصورة السمبية وايجاد الحمول المناسبة لمقضاء عمييا.
تنطمق الظاىرة المسرحية عند «عبد القادر عمولة» أساسا من فاعمية الوعي االجتماعي ليذا
جل أعمالو مرسومة بالخطاب الثوري ليؤكد عمى حق اإلنسان في العدالة و الحرية و الكرامة
واألمن .فحاول عمولة في مسرحو القيام بدور توعية الطبقة االجتماعية سياسيا ،بسبب إدراكو القوي
ألىداف المسرح ،فراح يرصد التغيرات ويكشف عن المظاىر التي كان يعاني منيا الشعب
الجزائري .ومن ىنا يظير أن مسرح «عمولة» سياسي واجتماعي ،فيو يتممس دائما تدىور حالة
المجتمع المعيشية ،بسبب النظم السياسية الفاسدة وينتج عن ذلك الصراع بين الطبقة الكادحة من
المجتمع والطبقة البرجوازية نذكر عمى سبيل المثال مسرحيتو« حمق سميم» المقتبسة عن ""مذكرات
أحمق"" لمكاتب الروسي «نيكوالغوغول» ،فيي « تصور التسمط والقير االجتماعيين المذين يتعرض
ليما الفرد في نظام يعتمد عمى إدارة طاغية ،تشكل فيو المناصب العميا أساسا لمتعامل
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االجتماعي بحيث أن الفرد البسيط يجد نفسو عمى اليامش بدون طموح وال عالقات ،إنسانية
()1

سميمة إلى الحد الذي يصبح فيو الجنون المخرج الوحيد من ىذا الوضع»

تجسد مسرحية األجواد «لعبد القادر عمولة»صورة واضحة عن معاناة الطبقة الكادحة من
المجتمع وىي فئة من العمال البسطاء ،حيث كشفت لنا المشاكل التي كان يعاني منيا المجتمع
الجزائري في فترة الثمانينات مثل البيروقراطية ،االنتيازية وغيرىا من اآلفات االجتماعية .وفي
مسرحية األجواد تتعدد القضايا ،بقدر تعدد مشاكل الحياة اليومية ،لذلك تعدد الشخصيات ،فيي
تتقاسم مصي ار واحدا ،وىذه الشخصيات تتميز بالحيوية ألنيا تعبر عن مواقف درامية وفكرية .
تمعب الشخصية دو ار ىاما وأساسيا في بناء المسرحية ،إذ ّأنيا مركز األفكار ومجال
المعاني التي تدور حوليا األحداث من خالل تحركاتيا والعالقات بينيا ،فميا قيمة فعالة في تشكيل
النص ،وتحديد مالمحو وخمق حاالت التفاعل بين أطرافيا ،فعمى الكاتب أن ييتم بالشخصية بقدر
اىتمامو بالفكرة والحدث ليكتمل عممو الذي يقوم أول ما يقوم عمى وجود الشخصية « .الشخصية
المسرحية ىي تصوير منظّم لجانب واحد من إنسان ما في جميع خصائصو التي تميزه عن غيره
()2

موضوعا في حالة صراع مع اآلخرين،مقصودا بو الوصول إلى ىدف معين»

لقد عرض «عمولة» شخصياتو البسيطة مبر از في ظاىرىا خصوصياتيا الجوىرية ،وىدفو
من ذلك التسامي بالواقع إلى رحاب الفن ،كما أن ىذه الشخصيات كميا مخمصة تنتمي إلى عامة

(_)5مخموف بوكروح ،المسرح والجميور ،دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري ومصادره ،المكتبة الوطنية،
الجزائر ،دط ،5881 ،ص.19

(_)9فرحان بمبل ،النص المسرحي الكممة و الفعل دراسة ،من منشورات اتحاد العرب ،دمشق ،دط ،9001 ،ص.98
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الناس ،وىي عمى الرغم من فقرىا الشديد ال تستسمم وتسعى لمتغيير والتمرد عمى الواقع،
فالشخصيات المسرحية امتداد لمشخصيات الواقعية.
تعتبر شخصية القوال الشخصية المركزية في مسرح «عمولة» فيي تحمل الكثير من المعاني
في التراث الشعبي ،فالقوال يسرد األحداث ويميد لمشخصيات .يصف «الحمداوي» الييئة التييأتي
عمييا القوال في مسرح «عبد القادر عمولة»يقول«:يحضر في المسرحية العمولية بعصاه ولباسو
المزركش ،ليروي األحداث ،ويتغنى بخصال الشخصيات المتجذرة في الوجدان الشعبي،باإلضافة
تقمص األدوار ،فالقوال يجمع بين التمثيل المشيدي
إلى تجسيد بعض المشاىد من خالل ّ
والحكي المسرد ،أو يتأرجح بين الراوي المنسق وتمثيل الشخصيات المحورية ،مع التعريف
بالشخصيات المسرحية المقدمة ،والتعميق عمييا تحبيكا وتمطيطا ،فالقوال يحتل في مسرح عمولة
مكانا مركزيا ،فيو الذي يضع ،وبشكل جوىري شخصية تحت األضواء ،يتكمم ليقول كل شيء
ببساطة ،يأخذ دور الشخصية التي يتحدث عنيا ،ثم يعود ليأخذ دور الراوي .وىذا المعب بين
الحكاية والتمثيل المسرحي يعطي والدة جديدة لشكمين من الجميور :الجميور الداخمي والجميور
الخارجي .يشترك الجميور الداخمي في التمثيل المسرحي ،ففي المحظة التي يتحدث فييا القوال
يصبح الممثمون اآلخرون متفرجين ،ثم يستعيدون أدوارىم حين تعاد ليم الكممة ،واذ يمرر إلييم
فعل الكالم فذاك يوحي بخمود الحركة القول)1(».فالقوال يقوم باالستيالالت في كامل مسرح عمولة:
القوال:

عالل الزبال ناشط ماىر في المكناس
حين يصمح قسمتو ويرفد وسخ الناس

(_)5زىية عيوني ،التقنيات التراثية في مسرح عبد القادر عمولة ،مجمة مقاليد ،العدد السابع ،ديسمبر ،9051
ص.91
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يمر عمى الشارع الكبير زاىي حواس
()1

باش يمزح بعد الشقاء ييرب شوي لموسواس
ويقول أيضا في لوحة أخرى:

خدام في ورشة من ورشات البمدية .في السن يعتبر
«الربوحي الحبيب في المينة حدادّ .
كبي ار مادام في عمره يحوط عمى الستين»

()2

من خالل ىذين المقطعين يظير أن وظيفة القوال تتجمى في تقديم شخصيات المسرحية ورسم
معالميا وتبيان أبعادىا االجتماعية ،وعميو كان القوال الرابطة الرئيسية التي توصل بين لوحات
المسرحية وىو يربط بين مشاىدىا بفضل السرد واالستطرادات الطويمة.
إضافة إلى شخصية القوال نجد ثالث شخصيات رئيسية ،ففي المشيد الثاني نرى وصف
الشجاعة التي تتسم بيا شخصية «الربوحي الحبيب»الذي يشتغل حدادا بالبمدية ،لو دخل محدود
ولكنو بسبب تكوينو االجتماعي والفكري ،يجود عمى المجتمع بمالو وجيده ووقتو وأفكاره من أجل
تغيير األوضاع ،إضافة إلى كرمو وحبو لمناس صغي ار وكبيرا ،فكان يدافع عمى الفقراء ويواجو
مصاعب البمدية.
«القوال:

معطر كأ ّنو ماء
معزوز بالقوة عند المي متالبتيم المسكنة الربوحي األسمر حديثو ّ

الزىر مقطّر .والكممة تخرج من فمو منقوشة تممع موزونة في الثقل .وحموة في النغمة من خالل
حجر في داخمو فوائد ومعمومات
المصائب المي تعافرمعاىا .والتجارب المروية المي شرب منيا ّ

(_)1عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق،ص.98
(_)2المصدر نفسو ،ص.99
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كثيرة ،المبادئ المي يقودوه والمواقف المي ياخذىا معروفة لدى الجميع ،وجو واحد في الوسع
وفي الشدة ،الخطة المي يمشي عمييا والالّ ،المي يقترحيا ميما كانت الظروف ،فتنو حول
النقابة ،اضراب من أجل الخمصة».

()1

لقد اىتم «الربوحي الحبيب» بالميمة التي طرحت عميو من قبل صغار الحي ،و تتمثل في
تدىور حديقة الحيوانات ،وبعد تفحصو لمحديقة ،قصد البمدية من أجل التدخل لحماية الحيوانات إال
أنو لم يحصل عمى نتائج ايجابية ،فنرى أن «عمولة» ىنا كشف عن معاناة الناس البسطاء:
القوال:

األول قالو :اهلل غالب وماعندي طاقة وما عندي مانديرلميوايش المرتبة المي

مقسر في قيوة والثاني قالو :حتى تبدلوا
راني فييا ماتابعتيا سمطة يتسمى كالمي راني قاعد
ّ
العامة .والثالث قالو :حصمنا في العباد و
مكتب النقابة ذاك الوقت عاد تتكمموا عمى المصمحة
ّ
مناكر ابغيت انت تزيد النا ىوايش الحديقة و بعرىا .و الرابع قالو :قاع اذا كتب ربي و ضربنا
ليم الماكمة راه اليوم الجفاف و ما عندناش منين نجيبوليم الماء و الخامس قالو :اذا تساعفني
ياالسي الحبيب الحرطاني غير خطيك من ىذا القضية  .أنت رجل زين ونية ىذا الشي صعيب
عميك ،كأنك رافد قنبمة القضية تمس أوالد البالد وداخمة في السياسة .السادس قالو :عندك الحق
والموقف ىذا يشرف .ضبر أنت عمى اليوايش وأنا وراك واجد نمد يد المساعدة .السابع قالو:
درسنا القضية عمى مستوى عالي يا صاحبي حسبتنا رانا نقصرواوالالّ ،نعم درسناىا سيقان
حددنا لمحيوان الميزانية الضرورية في المستقبل يا المسكين
وطوابق فميناىا كما قالت الشريعةّ ،

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.99
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نجيبوليم عمى حساب التخطيط  .البندق من القريق والموز الكاكاوي من االلمان والجوز اليندي
()1

من كينيا»...

لقد قدم الكاتب من خالل ىذا المقطع نقدا الذعا لإلدارة و المسؤولين بسبب اإلىمال والالمباالة .
أما أبناء الحي فعزموا عمى التعاون و اإلتحاد من أجل إيجاد الحل المناسب ليذه القضية حيث
اعتبروا الحديقة مكسبيم.
«الحبيب:

الحي كميم متحممين بقضية حديقة الحيوان كمنا ممتزمين وما نطمقوا
أصحاب
ّ

القضية غير إذا كان حل ايجابي معقول...ىذا الحديقة مجاورة األحياء الشعبية...موالين المال
ما يجيبوش أوالدىم ليذا الجنينة يدوىم ساعة عمى ساعة الروبا يتفرجوا في الحيوان وأشياء
أخرى مسمية ومكونة أكثر من ما في ىذا البالد...نقدروانعتبروا اذا سمحت بالمي الحديقة ىذي
حديقة الشعب ،حديقة أوالدنا عمى كل حال راك أنت عايش فييا ومنيا وراك تشوف من في كل
()2

يزورىا».

وبفضل عناية الربوحيأضحت الحيوانات تتحسن صحتيا ،وىذا بفضل اإلرادة القوية لمتغمب عمى
الصعاب فالعزيمة يمكن أن تحدث التغيير ،فيذه الشخصية تحيل إلى المعيشة المزرية لذوي
األجور الضعيفة .
أما في المشيد الرابع فتحدث «عمولة» عن شخصية «عكمي» في تحديد رؤيتو االجتماعية
وجود «عكمي» يتمثل في إىدائو لتالميذ الثانوية التي يعمل فييا طباخا ،ىيكمو العظمي ،احتراما

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.91
(_)9المصدر نفسو ،ص.88
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لمعمم وتقدي ار لو ،فقد استطاع «عكمي» أن يقنع صديقو «منور» لمتكفل بييكمو بعد وفاتو الوشيكة
فيتحدث المنور العساس عن جود صاحبو وحسن تدبيره :
« فكرت وقمت بعد ما نموت بعامين والال ثالثة تجبدوا عظامي من تحت األرض وتصاوبوىم
...تركبوىم...تركبوبيم ىيكل عظمي يبقى ممك لمثانوية...يستعمموه لمدروس في العموم
الطبيعية...مدام مدرستنا فقيرة من ناحية األدوات «المدرسية»..البداغوجية .يستفادوا بيو أوالدنا
تفول عمى روحك
أحسن من المي يستوردوا واحد من الخارج من (فرنسا)...يا حافظ العقايب ّ
منور .أجمي راني نشوف فيو
بالموت...تجيل وأنت ببركة اهلل مجيد عمى ثور اسبانيا؟..أجمي يا ّ
()1

يطل...وحاب نزيد نفيد ىذا الثانوية المي خدمناىا...نفيد في التعميم..نفيد في تكوين الشبيبة».

فعكمي يجود بجسده لمثانوية ،إنو بفعل ثقافتو وفكره النير يدرك جيدا أن الفرد ال قيمة لو في
المجتمع ولكن التغيير في نظره وليد المبادرة والشجاعة .
ومن الشخصيات الفاعمة في النص شخصية «جمول الفيايمي»حيث جمع «عمولة» بين
الفكر والواقع من خالل ترسيخ المبادئ التي يؤمن بيا.
يقول القوال:
« جمول الفيايمي كريم ويأمن بالكثير في العدالة االجتماعية يحب وطنو بجيد وخالص متمني
تتنمى بسرعة وتزدىر فييا حياة األغمبية جمول الفيايمي ماد يده باستمرار لقراينو يوقف
ابالده ّ
بحزم وقت الشدة ويساىم بكل ما يقدر عميو ضد الغبينة» .

()2

(_)5عبد القادرعمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.501
(_)2المصدر نفسو،ص.599
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يعمل جمول إذن في مصمحة استقبال الزوار عند الباب ،ثم ينتقل من مصمحة إلى أخرى إلى أن
وجد نفسو في مصمحة حفظ الجثث ،إنو رجل عادي ،محب لوطنو ،عارف بالعباد يق أر سموكاتيم
فيو متسامح إال مع الظمم ،يجود بنفسو لفيم متناقضات و مساوئ

المستشفى والتغيير من

األوضاع المزرية التي يعاني منيا الطب المجاني ،كان يرفض الظمم والالمعقول فيو يختمف
عموما عمن يرضون بالواقع ويتماشون معو.فيذه الصفات ال يمتزم بيا إال الرجل الوطني المحب
لمبالد.
لقد تناول«عمولة»شخصية العامل «عالل» ،و وصف المظاىر التي كان يعاني منيا ،كسوء
المعيشة والفقر واألمية:
القوال:

ىذا السمعة غالية ولو بدعة جديدة .
خدمتيا يا سيدي صعيبة مذوبة حديدة .
محوط بالنار في سخانو شديدة .
صانعيا ّ
حافظوا عمى الفقير يصيب ما يحط فوق المائدة .

()1

من خالل ىذا المقطع يظير أن «عمولة» تحدث عن الفقر الذي عانى منو المجتمع الجزائري وال
يزال ،ولم يسمم من ذلك حتى العامل ،حيث وضح ذلك عن طريق شخصية «عالل» ،والسبب
الرئيسي ليذه المعانات يتمثل في غالء المعيشة .

( _)1المصدر نفسو ،ص ص.90-98
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لقد تناول «عمولة» في ىذه المسرحية شخصية نسوية ،وىي «سكينة» حيث اىتم المسرحي
بعرض ىذة الشخصية ،وابرازمالمحيا ،ولم يكتف بوصفيا حسيا فحسب ،بل اتخذىا رم از لشيء
آخر كأن يرمز بيا إلى الوطن أو المعاناة.
القوال:

جوىرة المصنع سكينة المسكينة
زحفت خالص ما تقدر توقف عمى رجمييا
أبكو يا بنات المخموقة حامدة في الركنة
رجمييا ماتوا ضاعت وقفتيا الصمبة .

()1

وعمى ىذا فقد عبرت المسرحية من خالل الشخصية النسوية عن الواقع تفاؤال وتشاؤما واستشراقا
لمستقبل مشرق ،تضايقا من الواقع المزري البائس الذي ضاعت فيو حقوق الناس .
إن ىدف «عمولة» من اختيار ىذه النماذج من المجتمع ،يشخص الداء الذي يعاني منو
جسد المجتمع الجزائري ،فقضية الربوحي تظير سوء التسيير اإلداري الداخمي ،وقضية عكمي تبين
أزمة المنظومة التربوية وبالتالي أزمة العمم ومستقبل األجيال ،أما قضية جمول الفيايمي فتتجمى في
أزمة المنظومة الصحية وتدىور أحواليا .

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.510
49

الفصل الثاني

البعد االجتماعي في مسرحية األجواد
المبحث الثالث:
البعد االجتماعي في المكان:

«المكان ىو األمكنة التي تقدم فييا المواقع والمواقف إال أ ّنو يمكن أن يمعب دو ار ىاما
في السرد ،وان السمات أو الوصالت بين األماكن المذكورة يمكن أن تكون ميمة و تؤدي
وظيفة موضوعية و بنيوية كوسيمة لمتشخيص»()1فالمكان لو دور ميم في عممية السرد ،كما ّأنيال
يقل أىمية عن دور الشخصية ،والمكان يمكن القول ،أنو نوعان فيناك مكان درامي ومكان تاريخي
فمثال المكان المسرحي الدرامي ىو خشبة المسرح الذي ىو المكان واحد ال يتغير عكس المكان
التاريخي الذي قد يتغير من مكان إلى آخر يقول الناقد االيطالي «كاستمفترو»« :إن الجميور يعرف
أ ّنو ذىب إلى مكان واحد ،ولذلك فيجب أن ال ننتظر منو تصور أن مكان المسرحية قد انتقل من
روما إلى أثينا أو العكس ،فالمكان عندىم يجب أال يتغير طوال عرض المسرحية ،فالحدث البد
أن يستمر من البداية حتى النياية في نفس المكان الذي بدأت فيو المسرحية والسبب أن
()2

المسرح أو بمعنى أدق خشبة المسرح مكان واحد ال يتغير».

فالمكان الدرامي ال يتغير .وعمى خالف ذلك رصد«عمولة« في مسرحيتو عدة أماكن وىي كميا ذات
طابع اجتماعي وتيتم كذلك بمصالح وشؤون المجتمع سواء البمدية أو حديقة الحيوانات أو المدرسة
أو حتى المستشفى ،فالبمدية مثال ىي :مجمس شعبي بمدي ،وىي جماعة محمية ،تقوم عن طريق
انتخاب الشعب ألعضائيا من أجل تمثيميم وحل مشاكميم ،فالمكان األول الذيأشار إليو الكاتب
(_)1جيرالد برنس ،المصطمح السردي ،معجم مصطمحات ،ترجمة :عابد خزندار ،المجمس األعمى لمثقافة،
العدد ،119ط ،9001 ،5ص.911

(_)2األستاذ عادل النادي ،مدخل إلى فن كتابة الدراما ،مؤسسات ع.الكريم بن عبد اهلل ،تونس ،ط،5899 ،5
ص.89
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قيمسرحيتو ىي البمدية التي قمنا أن من مياميا حل مشاكل المجتمع المدني فشخصية «الربوحي
الحبيب» الذي يشتغل حدادا في ورشة من ورشات البمدية ،تحمل قضية حماية الحيوان والدفاع عنو.
الربوحي الحبيب الحداد .تحمل بالقضية قال ليم من أجمكم وفي خدمتكم

« القوال:

()1

ولو بقطع الراس نتجندو نمتزم بالميمة».

وىنا يمكن اإلشارة إلى أن حديقة الحيوانات التي دافع عنيا الربوحييي ممك لمشعب.
وعول عمى خطة ،في أوليا قصد المكاتب وتكمم مع
«بعد الزيارة درس القضية ،درسيا بدقة ّ
()2

بعض من اإلداريين في البمدية».

أما المكان الثاني الذي أشار إليو «عمولة»فيتمثل في حديقة الحيوانات ،وىو مكان خاص
الناس إلى الحديقة من أجل الترفيو عن أنفسيم ونسيان بعض ىموميم
لمترفيو والتسمية حيث يتجو ّ
ومشاكميم االجتماعية ،فالحديقة مكان عام واجتماعي يجمع مختمف شرائح المجتمع.
«الحبيب:

ىذا الحديقة مجاورة األحياء الشعبية...موالين المال ما يجيبوش أوالدىم ليذا

الجنينة يدوىم ساعة عمى ساعة الروبا يتفرجوا في الحيوان وأشياء أخرى مسمية ومكونة أكثر
من ما في ىذا البالد...نقدروانعتبروا اذا سمحت بالمي الحديقة ىذي حديقة الشعب ،حديقة
()3

أوالدنا»

فالحديقة ىي ممك المجتمع.

(_)1عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.91
(_)2المصدر نفسو ،ص.91
(_)3المصدر نفسو ،ص.88
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أما المكان الثالث الذي ذكره الكاتب ىو المدرسة فيي عبارة عن مكان مخصص لمتعميم
والتربية ،فالمدرسة «ىي البيت الثاني لممتعمم بعد األسرة والمنزل  ،وتعد أيضا من أىم مؤسسات
المجتمع ويتوقع منيا أن تقوم بأدوار عديدة في مجال تربية الطالب تربية سميمة ،وشاممة لكافة
الجوانب وال يقتصر دورىا عمى جانب واحد فقط مثل تزويدىم بالمعارف والمعمومات ،بل إضافة
إلى االىتمام بالجانب المعرفي فيي مسؤولة عن إكسابيم الميارات المختمفة بصورة وظيفية لكي
تعينيم عمى التكيف مع مجتمعيم ومتطمباتو المتغيرة».

()1

فمممدرسةأيضا دور اجتماعي حيث بفضميا يكمن القضاء عمى األمية وانتشار التعميم والتربية فالفرد
المتعمم تصبح لديو ثقافة ومعرفة عامة :
«المعممة:

درسنا قبل اليوم في إطار العموم الطبيعية الشكل الخارجي لجسم االنسان و

الشكل الداخمي لمجسم ،ودرسنا كذلك الخمية والنسيج وسندرس اليوم الييكل العظمي...والدرس
()2

يتناول إحصاء العظام وتصنيفيا وأجزاء البنية».

فمممدرسة أيضا عدة أبعاد اجتماعية ،فيي تحاول القضاء عمى األمية ونشر العمم والمعرفة وكذلك
التربية وىذا يساىم في تطوير المجتمع وايصالو إلى أرقى الدرجات.
«المنور:

منور...لما ينتشر العمم في بالدنا ويتممكوا فيو الخدامين البسطاء
منور العمم ّ
ّ

قراينكوقرايني...لما يعودوا يتصرفوا بيو في عماليم وحياتيم اليومية ذاك الوقت بالدنا تحصل
عمى استقالل ثاني...شعبنا ذاك الوقت يتخمص من مشاكمو».

()3

( _)5إنتصار عمي أبو طالب ،مفيوم المدرسة ،الثالثاء 99صفر 5119ه ،الموافق ل  5فبراير ،9055العدد
 ،51119عمى الموقعwww.alriyadh.com

(_)9عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص 508
(_)1المصدر نفسو ،ص591
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وىكذا يساىم العمم في تطوير البالد وارتقائيا.

وفي األخير يتحدث عمولة عن المستشفى وىو من األماكن التي أرصدىا الكاتب في
مسرحيتو ،فيو مؤسسة عمومية تقدم خدمة استشفائية مجانية لممجتمع فالمستشفى أيضا مكان
اجتماعي  ،ألن العالج فييا مثمما قمنا مجاني.
المحوج مميح ويعرفو كيف يقصروا بيو...الفقراء
الطب المجاني راىمفاىمينو يا
ّ

«جمول:
والمساكين».

()1

من خالل دراستنا لممسرحية من ناحية المكان نالحظ أن الكاتب لم يحدد مكانا واحدا ،بل
تناول عدة أمكنة إال أنيا ذات طابع اجتماعي «فرغم أن المؤلف المسرحي ليس محدودا من
ناحية النظرية بالمكان فيو يستطيع أن يغيره من منظر إلى منظر ومن فصل إلى فصل ،غير أنو
()2

يكتشف عمميا أن من الخير لو أن يجد نفسو».

وىذا ما الحظناه في مسرحية األجواد فالكاتب لم يحدد مكان واحد بل نجده يغير المكان من فصل
إلى آخر فكل فصل لو مكان خاص حيث أنو انتقل من البمدية إلى حديقة الحيوانات ثم إلى
المدرسة وأخي ار المستشفى.

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.511

( _)9دار شادر نثري ،فن كتابة المسرحية ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،دب ،دط ،5889،ص.19
53

الفصل الثاني

البعد االجتماعي في مسرحية األجواد
المبحث الرابع:
البعد االجتماعي في الزمان:

يعتبر الزمن عنصر فاعل في تشكيل المسرح« ،الزمان ىو :األزمنة التي تحدث في أثنائيا
()1

المواقف والوقائع المقدمة»

فالزمان ىو الفترة التي تقع فييا األحداث ويكون محددا .فالكاتب «عمولة»في مسرحيتو تناول فترة
الثمانينات وبالتحديد سنة  5891وىو العام الذي أصدرت فيو المسرحية حيث أنو تناول فييا
األوضاع التي عاشتيا الجزائر في تمك الفترة من تدىور االقتصاد ،والفقر  ،وسوء التسيير ،فيدف
«عمولة» من ذلك ىو الوعي االجتماعي بشكل عام ،فقد تطرق إلى االقتصاد الجزائري وما يعانيو
من المشاكل واألسباب الكامنة وراء ذلك ،والتي أدت إلى عدم مسايرتو لالقتصاد العالمي وىذا
بسبب الغش واالعتماد عمى السمع األجنبية ويظير ذلك من خالل:
القوال:

السمعة الزينة غبرتوىاعالش مخزونة.
قافزة خالص يا سيدي وصنعتيا معفونة.
()2

ىذا السمعة مخدوعة تبان خشينة مزوقة
()3

سمعة الخارج سيدي كسرت السومة

(_)5جيرالد برنس ،المصطمح السردي ،المرجع السابق ،ص911

( _)9عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.90
(_)1المصدر نفسو ،ص.95
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فالغش واالعتماد عمى الغير ىو ما ساىم في تدىور االقتصاد الجزائري حيث يقوم بعض التجار
بتخزين السمع الجيدة والعالية الجودة ،بيدف الرفع من سعرىا عندما تقل وكذلك االعتماد عمى
االستيراد .أما عن الفقر وما كانت تعانيو البالد في تمك الفترة ونقص اإلمكانيات:
«عكمي :تركبوبيم ىيكمي العظمي ليبقى ممك لمثانوية...يستعمموه لمدروس في العموم
الطبيعية...مدام مدرستنا فقيرة من ناحية األدوات المدرسية...البيداغوجية...يستفادوا بيو
()1

أوالدنا»

وىذا دليل عمى الحالة المزرية التي كانت تعيشيا الجزائر في تمك الفترة أي بعد االستقالل وبالتحديد
سنة .5891

المبحث الخامس:
لغة مسرحية األجواد:
«إن المسرح يقتضي لغة ذات طابع مركز ومعبر تعبي ار مباش ار بال تعقيد أو لف أو
دوران..بال استطراد أو تطويل ،لغة تنأى عن التراكيب المتداخمة المعقدة ،فالمتفرج ال يممك
الفرصةليالحق المعاني في مثل ىذا المون من التعبير»

()2

(_)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.501

(_)9عبد اهلل أبو ىيف ،المسرح العربي المعاصر ،قضايا ورؤى وتجارب ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
دط ،9009 ،ص.509

55

الفصل الثاني

البعد االجتماعي في مسرحية األجواد

كما يقتضي المسرح لغة فنية من نوع خاص سواء في الميجة العامية أو الفصحى .فقد
اعتمد الكاتب المسرحي عمولة في تجربتو المسرحية عمى المغة العامية الشعبية فيي لغة موجية إلى
الفئة الشعبية ،والفالحين ،كما أنيا موجية إلى الطبقة الكادحة وسكان األرياف.
لقد ركز «عمولة» في قالبو المسرحي عمى لغة العرض المسرحي االحتفالي ،وسرد الحكاية
من طرف القوال ،فيي شخصية ليا أىمية بالغة في إيصال وتبميغ الرسالة االجتماعية و السياسية
وذلك بمغتيا المؤثرة والموحية ،حيث تصف األحداث ،وتبرر مواقف الشخصيات والتعميق عمييا.
أما المغة التي وظفيا «عبد القادر عمولة»في مسرحية «األجواد»فيي المغة الشعبية
المسجوعة ،حيث تساعد عمى خمق الجو المسرحي ،كما تعبر عن المشاكل الموجودة في الواقع
التي يتعرض ليا العامل والمواطن البسيط في حياتو اليومية  .فيذه المغة ىي لغة شاعرية موزونة
يرددىا القوال في كل الموحات الغنائية التي تتحدث عن شخصيات عالل ،قدور ،ومنصور ،وسكينة
القوال:

عالل الزبال ناشط ماىر في المكناس.
حين يصمح قسمتو ويرفد وسخ الناس.
يمر عمى الشارع الكبير زاىي حواس.
()1

باش يمزح بعد الشقاء ييرب شوي لموسواس
القوال:

فيخاطره طعيمة و حنان مراتو فطيمة
قال نشوف اوالدي نمحي التعب نفاجي الغمة

(_)1

عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق،ص.98
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نغطس في الجو االىمي نشرب جغيمة
طالت المسافة نسف طويل ما قال كممة
()1

باقي بفكر في الصغيرة بنتو مريمة.

و بعد إمعان النظر في ىذين المقطعين ،يتضح لنا التقارب الكبير بين الفصيح من المغة
العربية في شكل كتابتيا وامكانية نطقيا ،خالل تعبيرىا عن الوضع الذي تجسده الحياة.
«جمول الفيايمي:أناالفيايمي ما نسواش...أنا متالبني اليم أنا الفيايمي ما نسواش...أنا متالبني
يسبوني...عندىم الحق المي مسميني جمول الفضولي...لو كان راني
اليم...عندىم الحق المي ّ
عمي
عايش في بالد أخرى لو كان راىم سجنوني عمى طول العمر...لو كان راىم حكموا
ّ
باإلعدام...ما نسواش أنا يمزمني السوط...السوط...المكوط»...

()2

من خالل ىذا المقطع يظير لنا أن المغة الخاطب بياىي لغة غير مباشرة ،فجمول الفيايمي في ىذا
المقطع يتحدث بألفاظ ال يمكن أن تفيم إال في المحيط المحمي الضيق.
«يقول الحبيب :كولي يابنتي كولي...نعم المال المي شايط عمى السي الحاج ابراىيم قادر يعيش
()3

الربع في الحومة »

إن ما نالحظو في كالم الحبيب مفردة (المي) ،فيي تعتبر اختصار لكل األسماء الموصولة في
المغة الفصحى ( الذي ،التي المذين)...

(-)5عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص509

(_)9المصدرنفسو ،ص.519
(_)1

المصدر نفسو ،ص.91
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إن المغة المسرحية التي استعمميا «عبد القادر عمولة» مستميمة من تراثنا الشعبي ومناسبة
لمنماذج والشخصيات التي يقترحيا من الواقع ،فمغة مسرحية «األجواد» تعكس انسجاما كامال بين
الخطاب ولسان الخطاب .وقد حرص عمولة عمى المغة كحرصو الواعي بضرورة التغيير الثوري
وقمب موازين الييمنة لبموغ المغة االشتراكية الموحدة ،أال وىي لغة الناس كافة ببساطتيم وكبريائيم.
نستخمص من خالل ىذا أن «عمولة» حاول البحث عن لغة قادرة عمى تمثيل األدوار في
أصالتيا وعصرنتيا ،فيي لغة قادرة عمى التعمق في ذات الشخصية لتبين األحاسيس القوية والعنيفة
المؤثرة.

58

خاتمة

من خالل األطروحة السابقة التي تطرقنا فييا لدراسة البعد االجتماعي في المسرح
الجزائري ،إذ تناولنا مسرحية األجواد لمكاتب عبد القادر عمولة ،حيث انتيى تحميمنا إلى عدة نتائج
منيا:
 تتميز مسرحية «األجواد» بميزة رئيسية ىي استقالل مشاىدىا عن بعضيا البعض ،فكل
مشيد قائم بذاتو ولو داللتو الخاصة بو ،ولو عالقة خفية بالفكرة الرئيسية التي أرادىا «عبد
القادر عمولة» وىي الكشف عن الطبقات الكادحة.
 شخصية القوال تعمل عمى إصالح المجتمع ،فيو يدعو إلى التغيير ،انطالقا من تكريس
االتحاد والتضامن والعمل.
 تتميز الشخصيات الرئيسية في مسرحية «األجواد» بالبساطة والحيوية والنشاط ،فيي تتحرك
بحرية تامة لتتفاعل مع واقعيا المزري ،محاولة تغيير ىذه األوضاع عن طريق جودىا
الكبير.
 تمثل الشخصيات الثانوية التي وظفيا «عمولة» ألم الوطن ،فتتفاعل في جممتيا لتسمع
صرخات معاناتيا لألذان التي طال صمميا أمال في صناعة الغد الجديد.
 مواقف «عمولة» نابعة من أصالة الجزائري ،في حبو لمعمل و الوفاء ورفض االستغالل
والتدمير ،إذ أنيا مواقف يمكن لكل جزائري التحمي بيا بغية تحقيق التطور والنمو
االقتصادي.
 يمعب المكان الشعبي دو ار ىاما في مسرحية األجواد( ،المدرسة ،البمدية ،المستشفى) ىي
من المرافق العمومية واالجتماعية ال يمكن االستغناء عنيا.
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خاتمة
 لقد أعطى «عمولة» صورة عن األحداث السابقة ،التي مازالت مخمفاتيا باقية ومستمرة برغم
اختالف األزمنة ،كالتبعية االقتصادية.
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ممحق
عبد القادر علولة (:حياته وأعماله)
ولد عبد القادر عمولةفي الثامن يوليو مدينة غزوات ،وتابع دراستو االبتدائية في المدينة
الصغيرة عين البرد غرب وىران ،ثم واصل دراستو الثانوية في مدينة سيدي بمعباس وبعد ذلك
بوىران ،ثم توقف عن الدراسة في عام  6591وبدأ يمارس المسرح كياو مع فرقة الشباب بوىران
دائما في إطار ىذه الفرقة وحتى سنة  6511شارك في عدة دورات تكوينية ومثل في مسرحية
«خضر اليدين»التي كتبيا «محمد كرشاي»وفي عام  6511أخرج في إطار فرقة المجموعة
المسرحية الوىرانية مسرحية «األسرى» لممؤلف الرماني«بموت» ،وبعد ذلك وظف «عمولة» كممثل بعد
()1

إنشاء المسرح الوطني الجزائري.

الفقيد أنتج عروضا مسرحية بروح ديمقراطية مع الممثمين ومع مصممي العرض فيو يترك
لممثميو حرية اإلبداع والتصور وفق رؤيتو لمنص ديكتاتورية المخرج .وذلك لبموغ غايتو في الخطاب
المسرحي الذي عمل ألجمو ،فالعرض المسرحي عنده مركب بوضوح وفق أسموب واقعي مرتبط
بجدلية دون إىمال المتعة والمذة

()2

والمسرحي «عمولة» مثل عدة أدوار في كثير من المسرحيات نذكر منيا ما يمي:
« أوالد القصبة» لعبد الحميم رايس ومصطفى كاتب.6511
» حسن طيرو» لرويشد ومصطفى كاتب .6511
« الحياة حمم» لمصطفى كاتب.6511
« دون جوان» اقتباس واخراج مصطفى كاتب .6511
(_)6عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق ،ص.9

(_)1المسرح العربي ،مسيرة تتجدد ،فيرسة مكتبة الكويت الوطنية،ط ،1161 ،6ص.611
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ممحق
« ورود حمراء» لي لعالل المحب .6519
« ترويض نمرة» إخراج لعالل المحب .6519
« الكالب» لحاج عمار.6519

()1

يمكن القول أن الشيء المالحظ أن معظم المسرحيات إن لم نقل كمّيا التي أدى فييا
عمولةأدوا ار كانت من سنة  6511إلى  6519ومعظميا كانت لمكاتب مصطفى كاتب حيث أن
المسرحية التي لم تكن من تأليف الكاتب مصطفى كاتب كانت من إخراجو  .وكما أن عمولة كان
مخرجا ومؤلفا وكاتبا وممثال ،فقد كان فنانا كامال إن صح القول حيث ّأنو قام بإخراج عدة
مسرحيات منيا:
« الغولة» كتبيا رويشد .6519
« السمطان الحائر» لتوفيق الحكيم .6519
« نقود من ذىب» اقتباس من التراث الصيني القديم .6511
()2

« نومانس» اقتباس حيمود ابراىيم ومحبوب اسطنبولي .6511

إضافة إلى ىذا فقد ألف أيضا عدة مسرحيات وكان مخرجيا ونذكر بعضا منيا:
« العمف» .6515
« الخبزة ».6511
« حمق سميم مقتبسة» عن يوميات أحمق لجوجول .6511
« حمام ربي» .6511
(_)6عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق،ص.9
(_)1المصدر نفسو ،ص.1
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ممحق
« حوت يأكل حوت»  6519ألفيا مع بن محمد.
« القوال» أي األقوال .6511
« األجواد» .6519
()1

« المثام» .6515

كما أن الكاتبعمولة رحمو المّو كتب عدة سيناريوىات:
« جورين»إخراج لمتمفزيون محمد إفتسان .6511
« جمطي» إخراج لمتمفزيون محمد إفتسان .6511
وقد قام بإقتباس خمس قصص لمكاتب التركي عزيز نسين عمى شكل مسرحيات لمتمفزيون
 (6551ليمة مع مسجون ،السمطان والغربان ،الوسام ،الشعب فاق ،الواجب الوطني))2(.والشيء
الذي ال يجب أن ننساه أن عمولة من الممثمين الجزائريين الموىوبينوأيضا من الممثمين الذين تركوا
بصمة في الفن الجزائري فعمولة قد مثل في عدة أفالم جزائرية ناجحة وىي:
« الكالب» لممخرج ىاشمي شريف .6515
« الطارفة» لممخرج الياشمي شريف .6516
« تممسان» لممخرج محمد عماري .6515
« حسن النية» لممخرج غوتي بن ددوش .6551
()3

« جنان بورزق» لممخرج بابا عيسى .6551

(_)6عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ، ،المصدر السابق ،ص.1
( _)1المصدر نفسو،ص.1

(_)1المصدر نفسو ،ص.1
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ممحق
و الكاتب عمولة اغتيل برصاص الغدر مساء يوم الخميس  61مارس  ،6559وبيذا فقد
فقدت الجزائر رجال بمعنى الكممة

()1

(_)1عبد القادر عمولة ،من مسرحيات عمولة ،مسرحية األجواد ،المصدر السابق،ص.1
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