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  الثقافة الجزائريةإلى كّل قلٍم أسال حبره في سبيل إرساء قواعد الفّن الرابع في 

وعشقاً ..إبداعاً، ونقداً 

.أهدي هذه المحاورة النقدية..
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ملناقشــــة أســـــئلته " النقــــد املســــرحي يف اجلزائــــر"عنــــدما حضــــرتنا فكــــرُة البحــــث يف موضــــوع 

.وإشكاالته، كانت حتدونا رغبٌة وحتدُّنا رهبة

فأّمـــا مبعـــُث الّرغبـــِة؛ فهـــو اإلميـــاُن القـــويُّ بـــدور املمارســـِة النقديـــِة يف تفعيـــل حركيـــِة اإلبـــداع 

املسرحي وترسيخ  أُسسه يف املشهد الثقايف اجلزائري، ولن حتِمل املمارسُة النقديُة هذه األمانة ما 

لصـــفوة الـــيت ال كـــَدر مل تتحـــّرك مياههـــا الراكـــدة، وخيـــتلط ســـطُحها بُعمقهـــا لتتكـــّدر مثّ تصـــفو ا

بعـــدها، وتلـــك هـــي مهّمـــُة الباحـــث األكـــادميي الـــذي حيتـــاج إىل أكثـــر مـــن اجلـــرأة ليبســـط هـــذه 

املمارسة النقدية على طاولة التشريح، مثّ يعمل على متييز ما ميلـُك منهـا القـدرَة علـى ضـخِّ دمائـه 

تُه بالّشلل الـذي يسـلبه يف الكائن اإلبداعي املسرحي فيمنحه الوجود واحلياة، وما من شأنه إصاب

وأّما دافُع الّرهبِة؛ فهـو االعتقـاد الرّاسـخ يف عقـول الكثـريين منّـا بفقـر ثقافتنـا مـن .اإلرادة يف احلياة

حركيــة إبداعيــة يف جمــال املســرح، ومــن ُمثّ كيــف ُميكــن احلــديُث عــن نقــٍد لفــنٍّ مل يرتّســخ بعــُد يف 

.ُعمق هذه الثقافة؟

وَقر يف عقوِل فئٍة كبريٍة من خنبتنا املثّقفـة ومتّكـن منهـا، فكيـف السـبيُل  وإذا كان هذا االعتقاد قد

إىل إقناعهم بعكِس ذلك؟وكيف هلـذه األطروحـِة أن تُثبِـت مشـروعيَة طرِحهـا حـول وجـود ممارسـٍة 

�Ê¾ƢǸƬǯ¦Â��ƢŮƢǰǋ¢Â�ƢēƢǨǏ¦ȂǷ�Ǻǟ�ÊǂǜºǼǳ¦�Ê» ǂǐƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ÇƨȇƾǬǻ

يك عــن غيــاب الدراســات الســابقِة حــول هــذا املوضــوع، وهــو مــا أو عــدم اكتمــاِل مشــروعها؟ناه

ǾƬȇ¦Ȃǣ�ÊŚƯƘƫ�ƪ Ţ�̧ȂǫȂǳ¦Â�ǾȈǧ�Ê¶Ë°ȂƬǳ¦�Ŀ�ƢǼÊƦČȈē�ǺǷ�®ËƾǋÂ��ƢǼǴƻ¦ƾƥ�ƨƦǿËǂǳƢƥ�°ȂǠǌǳ¦�ÈǪËǸǟ.

ــــا مــــن مجِعــــه يف إطــــار  للدراســــة بشــــكليها " مدّونــــةٍ "وبعــــد أن ألقينــــا نظــــرًة فاحصــــًة ملــــا متّكّن

̧�¦�ÅƨººǠǼǬÉǷÂ�ÅƨººȈǧƢǯ�ÅƨººǼȈǟ�ƢººŮ�Ƣººǻ®ƢǸƬǟ¦�É¹ËȂººǈÉȇ�Äǀººǳالصــحفي واألكــادميي، وجــ ËȂººǼƬǳ¦Â�ËǶǰǳƢººƥ�ƢººËĔ¢�Ƣǻƾ

وهو مـا أبعـَد عنّـا قلـيالً الشـعور بالّرهبـة، وزاد اطمئناننـا باّطالعنـا علـى بعـض الدراسـات .للدراسة

ن الــيت ُأِجنــزت حــول املوضــوع ذاتــه جبامعاتنــا العربيــة؛ إذ بــالرغم مــن أّن املســرح يف بقــاٍع عديــدٍة مــ

وطننا العريب كمصر، وسوريا، ولبنان، والكويت، واملغرب، قد قَطع مراحل متقّدمة باّجتاه النضج 

والّرسوخ يف الثقافة العربية، وبالتايل كان خطاُب النقِد خطاباً موازياً ومواكبـاً يف أحيـاٍن كثـريٍة لـه، 

اٍت ســـواء علـــى صـــعيد فــإّن جممـــل تلـــك الدراســـات ال ختتلـــف كثـــرياً عّمـــا يُقــّدُم عنـــدنا مـــن دراســـ
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املنهج أو املصطلح، ومع ذلك هم ال يُقّللون ُمطلقاً من قيمتها، وال ينظرون إليها بعـِني الـنُّقص، 

دراســـة الباحثـــة :وُميكـــن أن ُمنثّـــل هلـــا بـــثالث دراســـاٍت مـــن منـــاطق خمتلفـــة يف وطننـــا العـــريب وهـــي

)السـّيد حسـن عبـد(راسـة ، ود"حركـة النقـد املسـرحي يف سـورية"املوسومة ب)حورية حمّمد دحو(

تطـور النقـد "بعنوان )حسن عبد اهللا رشيد(، ودراسة "تطّور النقد املسرحي يف مصر"املوسومة ب

".، دراسة تارخيية فنّية1990حىت عام  1965املسرحي يف دول اخلليج العريب من عام 

قة مبواقع خفّية بداخلنا، قد بقيت عال)الرهبة والتهّيب(ولعّل شيئاً من رواسب الشعور األّول

�ƾºȈǨÉƫ�ÇƨºǬȈǫ®�Ç©ƢƸǴǘºǐŭ�¾ƢºĐ¦�ƶƬºǧ�¿ƾºǠƥ�ƨƷÂǂǗȋ¦�ǽǀǿ�À¦ȂǼǟ�ƨǣƢȈǏ� ƢǼƯ¢�Ƣǻ°ÈǀƷ�Ŀ�ƪ ŷƢǈǧ

 ، االعـــرتاف الصـــريح بوجـــود كيـــاٍن نقـــدي مكتمـــل للمســـرح اجلزائـــري، عـــَرف مراحـــَل منـــوٍّ طبيعـــيٍّ

أجــل ذلــك ابتعــدنا عــن تلــك وحمطّــات إجنــاز خمتلفــٍة ليتحّقــق خلقــاً ســويّا وصــرحاً مكــتمًال، مــن 

اخلطـــاب (، و)تطـــّور النقـــد املســـرحي يف اجلزائـــر:(الصـــيغ الـــيت ُحتيـــل علـــى هـــذه الداللـــة مـــن قبيـــل

إخل، وفّضــلنا عليهــا صــياغًة موارِبــًة ال تتــوّرط يف اإلحالــة إىل معــىن )...النقــدي يف املســرح اجلزائــري

 تنفـتح علـى كـّل شـكٍل مـن أشـكال الـيت) املمارسـة النقديـة(اجلاهزية واالكتمال، أال وهـي صـيغة 

.النشاط النقدي املسرحي ولو كانت خطرات انطباعية يف ثوٍب إعالمي

وفّضـــــــلنا أن حنصـــــــر املدّونـــــــة يف املمارســـــــة النقديـــــــة الـــــــيت تناولـــــــت اإلبـــــــداع املســـــــرحي اجلزائـــــــري 

لــــك ، ُمســــتثنني منهــــا مــــا تنــــاول مدّونــــًة مســــرحيًة عربيــــًة أو غربيــــة، وذ)العــــرضُ (و)الــــنصّ (بقطبيـــه

.استجابًة لإلشكالية اليت سوف تتأّسس عليها هذه األطروحة

وعطفــــــاً علــــــى مــــــا ســــــَبق، كانــــــت وجهــــــة نظرنــــــا يف الّصــــــوغ املناســــــب للعنــــــوان أن يكــــــون  

، فتكـــون وظيفـــة العنـــوان )¦ƢŮƢǰºººǋ¢Â�ƢēƢȈǳƢǰºººǋ¤��ÄǂºººƟ¦ǄŪ¦�¬ǂºººǈŭ¦�Ŀ�ÉƨºººȇƾǬǼǳ¦�ÉƨºººǇ°ƢǸŭ:(كالتـــايل

يــــــة املدروســـــــة، وُحيــــــدِّد العنـــــــواُن الفرعــــــيُّ طبيعـــــــَة الدراســـــــَة الرئيســــــي حتديـــــــد نــــــوع املدّونـــــــة النقد

، فّضـل أن يكـون العنـواُن "عبـد اللّـه محّـادي"وبعد مناقشٍة جاّدٍة مـع األسـتاذ الـدكتور.وموضوعها

.ƨƷÂǂǗȋ¦�ǽǀŮ�ÅƢȈƟƢĔ�ÅƢǻ¦ȂǼǟ)النقد املسرحي يف اجلزائر:(خمتصراً ودقيقاً، واقرتح صيغةَ 
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زمنية للدراسـة تفاديـاً للوقـوع يف شـَرك الرتقيـع والتلفيـق، علمـاً منّـا بـأّن هـذه وقد جتّنبنا حتديد فرتٍة 

.املمارسة النقدية مشروٌع يف مرحلته البدئية، مازال يبحث عن شروط اكتماله

فهي يف شكلها الصـحفي مفتقـدٌة لشـرطي التخّصـص واملواكبـة؛ فقـد أثبتـت الدراسـُة اإلحصـائية 

الصــحافة واملســرح، دراســة يف التغطيــة "بعنــوان ) خملــوف بــوكروح( التحليليــة الــيت قــّدمها الباحــث

افتقــاد الصــحافة الوطنيــة إىل خطّــة منهجيــة واضــحة ومدروســة يف " اإلعالميــة للمســرح اجلزائــري

التعامـــل مـــع اإلبـــداع املســـرحي؛ حيـــث تتّســـع املســـاحة الورقيـــة املخّصصـــة لنقـــده حينـــاً، وتـــتقّلص 

، كما يتغري موقع الصفحة الثقافية فال تستقّر يف مكان ثابٍت من أحياناً، وقد تغيب أحيانًا كثرية

الصـــحيفة، ناهيـــك عـــن عـــدم إملـــام الصـــحايف بـــأنواع الكتابـــة الصـــحفية وجهلـــه بأصـــول كتابتهـــا 

  .والفروق اجلوهرية الفاصلة بينها

  أضف إىل هذا وذاك عدم قدرة هذه املمارسة النقـدية على االنفالت من رقابة الصحيفة

Đ¦�Â¢عاِرضـة هلـا-كرهاً أو طوعاً -ّلة، وتكريسها
ُ
وهـو مـا .لسياستها التابعة لسياسة الدولِة أو امل

جيعـــل اعتمـــاد إجـــراَء الّرصـــد التـــارخيي هلـــذه املمارســـة ضـــرباً مـــن العبـــث يف خلـــق مســـريٍة تتخّللهـــا 

.فجوات كثرية، وُتداِخلها انقطاعات متكّررة

املتخّصـــص خباصـــة، فُتعـــّد حديثـــة الـــوالدة؛ إذ ال يتعـــّدى أّمـــا يف شـــكلها األكـــادميي، ويف ِشـــّقه 

فرتة زمنية أقصر من أن حتتمل تكّوّ◌َن تراُكم منجٍز  -اعتقادنا -عمرها العشرية األخرية وهي يف

نقدّي يستجيُب بصورة واضحة الّجتاهاٍت نقديٍة متعّددٍة أو انتقـاٍل طبيعـّي مـن املنـاهج السـياقية 

  . سقيةإىل املناهج النّصانية الن

وبالرغم من جتّلي فكرة هذه األطروحة يف أذهاننا ووضوح تفاصـيلها، ظـّل يؤرّقنـا اإلحسـاُس 

الـيت تأخـُذ " البحـوث التأسيسـية"بِعظم املسؤولية امللقاة على كاهلنا يف املشاركة فيما يُطلـق عليـه 

رة فيهـا، فـإّن مسـؤوليتنا موقع الريادة يف جماهلا، فإن كـان سـُيكتب لنـا فضـل املغـامرة وشـرف املبـاد

ǾººººǈǨǻ�¾ƢººººĐ¦�Ŀ�ƨººººǬƷËȐǳ¦�©ƢººººǇ¦°ƾǳ¦�ǾººººȈƳȂƫ�Ŀ�Őººººǯ¢. وهلــــذا ال جمــــال للمغــــامرة املــــأخوذة بطــــابع

أضـــف إىل ذلـــك خصوصـــية الفـــّن موضـــوع هـــذه املمارســـة النقديـــة؛ فـــإذا كـــان الناقـــد .التعّصـــب

كيـف هـي احلـال بالنسـبة املتخّصص يعتُرب التهيُّب من اإلقدام على نقـد النقـد فيـه أمـراً طبيعيـاً، ف
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�ǂººǸÉǟÂ��ÆǲȈƠººǓ�ƨȈƷǂººǈŭ¦�ƨººǧƢǬưǳ¦�ǺººǷ�ƢººǼËǜƸǧ�¾ƢººĐ¦�«°Ƣººƻ�ǶȀººǈǨǻ¢�ÀÂŐººƬǠȇ�Ǻȇǀººǳ¦�ǺººǷ�ǺººŴÂ�ƢººǼȈǳ¤

جترِبتنــا معـــه قصــٌري يعـــود إىل مرحلــة مـــا بعـــد التــدرّج األوىل حـــني قــّدمنا خالهلـــا حبثنــا لنيـــل درجـــة 

ـــــه  ـــــداعي كـــــان عنوان ـــــه اإلب ـــــد"املاجســـــتري يف جانب ـــــني  اخلطـــــاب املســـــرحي عن أمحـــــد بودشيشـــــة ب

، وكـــــان مثَلنــــا ســــاعتها كمثَـــــل الطّفــــل يف طــــور احلبـــــو؛ نبحــــُث يف حقـــــٍل "اإليــــديولوجيا والفــــنّ 

ونكتشـــُف أجبدياتــــه ومفاتيحـــه يف الوقــــت نفســــه، ونعـــرتُف اليــــوم يف هــــذا املقـــام وبعــــد أن مــــّرت 

.التجرِبُة أنّنا فشلنا حينها يف تلّمس خصوصية النّص املسرحي

قناعتُنـــا قائمــة بـــأّن مشـــروع النقـــد املســرحي يف اجلزائـــر هـــو واقـــٌع موجـــوٌد  -وازاةبـــامل -كمــا ظلّـــت

بــالّرغم مــن عــدم اكتمــال بنائــه، وعــدم وضــوح مالحمــه، واخللــل الــذي يســُكن منهجــه، وفوضــى 

.مصطلحاته، وهو يف وجوده هذا حباجٍة إىل من ُحياوره وُخيرجه من حالة ُخماطبته لذاته

لراسخُة مبثابِة التميمة اليت حّصنْت فكرة مشروعنا، وطردت عنها وقد كانت هذه القناعُة ا

.هواجس الشّك ونوازع الريبة والرتّدد، ودافعاً قويّاً لإلصرار على حتقيقها

إىل اإلجابة عن جمموعة من األسئلة ُيكّمُل بعضـها بعضـاً  -إذن  -تطمُح هذه األطروحة 

  :هي

هل إشكالية النقـد املسـرحي عنـدنا هـي إشـكالية غيـاب املـنهج النـابع مـن خصوصـية اخلطـاب  -

املســرحي نفســـه؟ أم هـــي إشـــكالية غيـــاب الناقــد املتخّصـــص؟ أم تراهـــا إشـــكالية غيـــاب التعريـــف 

  ؟"النقد املسرحي"الدقيق ملصطلح 

أن تـــؤثّر يف  -جههـــامبختلـــف أشـــكاهلا وأو  -إىل أّي مـــدى متّكنـــت املمارســـة النقديـــة بـــاجلزائر-

�Ŗºººǳ¦�Ǯ ºººǴƫÂ¢��ȆǴȈºººǏƘƬǳ¦�ƲȀǼºººǳ¦�ƪ ºººƴȀƬǻ¦�Ŗºººǳ¦�̈ƾºººȇƾŪ¦�Ƣºººđ°Ƣš �ǶËǟƾºººÉƫÂ��ƨȈƷǂºººǈŭ¦�̈ǂǿƢºººǜǳ¦�°ƢºººǈǷ

نزعْت حنو التجريب؟

هل استطاعت هذه املمارسـة النقديـة أن تتجـاوز االحتفـاء باملضـمون إىل احلفـر عميقـاً يف كـّل -

هــذا اإلجــراء ظــّل خــّط ســريها  حــىت بعــد مفــردات الظــاهرة املســرحية إلبــراز خصوصــيتها، أم أن 

  ظهور املناهج احلداثية؟



~ه~

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǈȈǇƘƬǳ¦�ª¾�-وفقًا هلذه اإلشكالية–وعليه تعدُّ هذه األطروحة  ȂƸƦǳ¦�ǺǷ

؛ ففي حدود علمنا مل تُقم أية دراسة أكادميية جاّدة )أي جمال نقد النقد املسرحي(يف اجلزائر

إحدامها عاّمة، .بالبحث ضمن هذا التوّجه إذا استثنينا مقالتني أكادمييتني خمتلفتني يف طابعهما

�Ǯ غلب عليها طابع التعميم Ǵƫ��ƢȀǷƢǰƷ¢�Ƣđ�ǶËǟƾÉƫ�«¯ƢǸǼƥ�ǪȈƦǘƬǳ¦� ¦ǂƳ¤�ƢȀǼǟ�§ ƢǣÂ�ŚǜǼƬǳ¦Â

"النقد املسرحي يف اجلزائر سؤاٌل يف املكّون " املوسومة بـ) حمّمد حتريشي(هي مقالُة الدكتور 

األردنية، بتاريخ تشرين )عّمان(من جمّلة )137(منشورة ضمن العـدد السابع والثالثني بعد املائة

"، وتقوم  هذه املقالة على حمورين أساسيني مها 2006الثاين  النقد املسرحي                                                       

، وقد رّكز فيها صاحبها على أمهية النقد املسرحي                                                           "النقد املسرحي األكادميي"، و"الّصحفي

الّصحفي ودوره الفاعل يف إرساء دعائم فّن املسرح يف اجلزائر، مكتفيًا بذكر امسني أو ثالثة 

لنقاد صحفيني من دون التطّرق إىل حتليل مناذج تطبيقية من نقدهم الصحفي، كما توّقف عند 

نقد، :(ثلمستوى ضبط بعض املصطلحات، وحتديد العالقة بينها، واخليط الذي ينظمها م

واّختذ اإلجراء نفسه يف معاجلة احملور الثاين وهو النقد املسرحي األكادميي؛ ).مسرح، صحافة

حيث أقدم على إصدار حكم مسبق يقضي بتوتّر العالقة بني املسرحي و الناقد األكادميي يف 

وعلى .اجلزائر، وّمحل الطرف الثاين مسؤولية ذلك غري متوّسٍل بأدلّة تُقنعنا بصواب ُحكمه

منتصرًا للناقد الصحفي ومتحامًال على الناقد األكادميي دون )حمّمد حتريشي(العموم فقد بدا 

.مربّر مقِنع

أّما املقالة الثانية وهي األسبق زمنياً، فكانت خاّصة نقيض األوىل؛ خّصصها الباحث 

ارسة والتنظري يف نقد مدارات املم"لعبد اهللا ركييب ناقدًا مسرحياً، موسومة ب) رابح طبجون(

، منشورة ضمن العدد األّول )"من خالل أعمال الدكتور عبد اهللا ركييب(الفّن املسرحي اجلزائري 

2005�ÅƢȈƷǂǈǷ�Å¦ƾºǫƢǻ�Ƣđ�Ëǎالصادر بتاريخ آفريل " منتدى األستاذ"من جمّلة  ƻ�ǾËǻ¢�Ƕǣ°Â��

  ستويني                           واحداً، غري أنّه استفاض يف عرِض تفاصيِل جتربِته النقدية على امل

التنظريي والتطبيقي، متوّقفًا عند اهتمام صاحبها بتطّور الفّن املسرحي يف اجلزائر ومراحله، 

وقد خرج من هذه الدراسة بنتيجة مفادها أّن .ورصده الجتاهاته، وقضاياه، ومنهجه يف نقده



~و~

املسرحي يف اجلزائر ال تكشف من الناحية للفّن " عبد اهللا ركييب"هذه املتابعة النقدية من طرف 

املنهجية عن وجود نظرية نقدية مستقّلة باملفهوم النقدي املعاصر يف نقد الفّن املسرحي غري أنّه 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�Â¢�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ǄųÉ¢�ƢǷÂ�°Ƣǈŭ¦� ¦ǂǬƬǇ¦�Ŀ�ƢȀǼǟ�Řǣ�ȏ.

قّسمنا خطّتها إىل مدخٍل وسبعة فصوٍل مقّسمٍة على وتيسرياً لتطبيق فكرة هذه األطروحة،

.بابني اثنني؛ أربعة فصوٍل للباب األّول، وثالثة فصوٍل للثاين

�ÅƨºººƠȈē��ƾºººǬǼǳ¦�ƨºººǇ°ƢŲÂ�̧¦ƾºººƥȍ¦�ƨºººȈǯǂƷ�śºººƥ�ÄǂºººƟ¦ǄŪ¦�¬ǂºººǈǸǴǳ�¾ƢºººƷ�µ ǂºººǟ�ń¤�ǲƻƾºººŭ¦�Ŀ�ƢºººǼǫËǂǘƫ

أبرز قضايا وأسئلة ّول لعرض للقارئ ليتلّقى إشكالية البحث تلّقياً صحيحاً، وخّصصنا الباب األ

 سلســلة هــذه القضــايا املســرح اجلزائــري و أســلوب مناقشــة النقــد املســرحي اجلزائــري هلــا، مفتتحــني

ومــــا حيــــك حوهلــــا مــــن رؤى و مناقشــــات، مثّ قضــــية بالقضــــية األّم وهــــي قضــــية الّلغــــة املســــرحية

ني يف ورودهـا وفـق هـذا االقتباس، فقضية التأصيل، وختمنا هـذه القضـايا بقضـية التجريـب، مـراع

الرتتيب ظهورها يف اخلطاب املسـرحي اإلبـداعي اجلزائـري والعـريب عاّمـة؛ ذلـك أّن املسـرح بوصـفه 

فنّــاً مســـتحدثاً يف الثقافــة العربيـــة، حــاول العـــرُب تكييَفـــه مــع هـــذه الثقافــة عـــرب االقتبـــاس أّوًال، مثّ 

ب الثـــاين، ليـــتفّحص أشـــكال املمارســـة وجـــاء البـــا.جتـــاوزوا هـــذه العتبـــة إىل التأصـــيل، مثّ التجريـــب

النقدية يف املسرح اجلزائري، وما ختّللها من هّنات يف املنهج واملصطلح، فخّصصـنا الفصـل األّول 

منـــه للنقـــد املســـرحي الصـــحفي باعتبـــاره األســـبق زمنيـــاً يف الظهـــور، وأفردنـــا الفصـــل الثـــاين للنقـــد 

.للنقد املسرحي األكادميي املتخّصصاألكادميي الذي اقرتب من التخّصص، والفصل الثالث 

ولتأخـــذ هـــذه اخلطّـــة جمراهـــا الطبيعـــي كانـــت وجهـــة نظرنـــا بالنســـبة للمـــنهج املناســـب هلـــذا 

البحث، هي أن نتجّنب اختيار منهج واحد قد يُفيد يف فصٍل أو باب، ويظهر إسقاطاً متعّسفاً 

بــل  الـذي ال يتقيّــد مبــنهج واحــد،" قــدنقــد الن"يف فصـٍل أو بــاٍب آخــر، لــذا فّضـلنا اعتمــاد إجــراء 

.ينفتح على التاريخ، واألنثروبولوجيا، والتيارات املسرحية العاملية، واملناهج النقدية، وغريها

"عبد اهللا محّادي"ويف ختام هذه املقّدمة نتقّدم بالّشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور الذي                                         
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تعّهد هذا البحث بالرعاية مذ كان بذرًة، كما نشكر له انتصـاره الـدائم للبحـوث األكادمييـة الـيت 

ُتســّخُر جهوَدهــا خلدمــة األدب اجلزائــري إبــداعاً ونقــداً؛ إذ طاملــا ناشــد الشــباب اجلزائــري املثّقــف 

ن يلتفت إىل مآثره الفكريـة واألدبيـة يف اجلزائـر عـرب خمتلـف أ" واجلامعي منه على وجه اخلصوص 

±ǂºǧ�Â¢�ǖºǸǣ�Â¢�Ǌ ȈǸē�Â¢� Ƣǐǫ¤�ÀÂ®��ƢŮȂǐǧÂ�Ƣǿ°Ȃǐǟ" ،وظـّل يُناشـده يف كـّل حلظـٍة وآونـة ،

دون ملٍل أو كلٍل، بل ذهب أبعد من ذلك، فعدَّ البحَث ِضمن هذه الوجهـة وخباّصـة يف الـرتاث 

األدَب اجلزائـرَي، عملـٌة نـادرٌة، وحلظـة "كـون علميـة، مؤّكـداً أّن قبـل أن ت" مهّمـة وطنيـة"اجلزائري 

هاربة، ال تُقاُس جبهٍد أو عَرٍق، والبحث عن شتاته وتشرذمه ُيشّكُل هاجَس كـّل وطـينٍّ مسـكوٍن 

".بنوبِة التحّدي

ُف إّن هــذا الــرّبط بــني البحــث العلمــي يف األدب اجلزائــري، وبــني املهّمــة الوطنيــة، إّمنــا يكشــ

عــن تلــك الــروح الوطنيــة املتجــّذرِة يف أعمــاق أســتاذنا، كمــا يعكــُس إميانَــُه باإلبــداع اجلزائــري مــن 

جهة، وبطاقاِت الشباب اجلزائري اليت هي أشبه بالكنز حتتاج فقط إىل كلمة السّر لتكشف عـن 

حـث العلمـي، خمبوئها، وليس أفضل من هذه اإلسرتاتيجية الرتغيبية الذكّية الـيت ربـَط فيهـا بـني الب

.أمّد اهللاُ يف عمره، وجعله نرباساً ُيضئ طريقنا".املهمة الوطنية"و

وعنــد املنتهــى نســأُل اهللا الفــوز بــاألجرين إن أصــبنا، فــإن تعثّرنــا فحســبنا أنّنــا حاولنــا، واحلمــُد لّلــه 

.من قبُل ومن بعد

  صورية غجايت  

2012شلغوم العيد يف ماي   



مدخل إلى المسرح الجزائري
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هل املسرح اجلزائري موجود؟ :اإلجابة عن السؤال املدخل يفيطمح هذا      

وإذا كان موجوداً، هل متّكن من أن ُيسهم يف ترسيخ تقليد مسرحي باجلزائر؟

واإلجابة عن هذا السؤال سوف تكون منطَلقاً مشروعاً لطرح السـؤال األكثـر أمهيـة الـذي سـوف 

تُبــىن عليــه إشــكالية هــذه األطروحــة وهــو، مــا موقــع خطــاب النقــد املســرحي باجلزائر؟وهــل ُميكــن 

احلديث عن مواكبٍة نقديٍة جاّدة هلذا املسرح ومؤثّرة يف مساره إبداعاً ونقداً؟

Ƣººǰȇ�ȏ�ƨººȇǂǿȂƳ�ƨººǬȈǬƷ�ƢººǼȈǴǟ�ǾƬººǓǂǧ�Æ ¦ǂººƳ¤�Ȃººǿ�ȆººƴȀǼŭ¦�ǲƻƾººŭ¦�¦ǀººđ�ƨººƷÂǂǗ®�وافتتــاح هــذه األ

خيتلف حوهلا اثنان أال وهي أسبقـية اإلبداع على النقد، وأّن النقد فعـالية الحقة لإلبداع

ثري باالستجابة، والفعل برّد الفعل
ُ
نطلق يكون لزاماً علـى .والعالقة بينهما هي عالقة امل

ُ
من هذا امل

ث الذي يريد إبراز معامل النقد املسرحي بـاجلزائر والوقـوف علـى أهـّم إشـكالياته، أن يُعـّرف الباح

.أّوالً باملسرح اجلزائري وبأبرز املشاكل والقضايا اليت طبعت مسريته

ســـبقة وأســـلوب املصـــادرة وبعيـــداً عـــن 
ُ
نقـــول إّن املســـرح اجلزائـــري كـــائٌن موجـــود، األحكـــام امل

اتّفـق حوهلـا جـّل البـاحثني يف هـذا احلقـل، قـد خيتلفـون يف وصـف هـذا الكـائن وهـي احلقيقـة الـيت 

ويــذهبون مــذاهب شــّىت يف تقيــيم مراحــل منــّوه، لكــنهم يتّفقــون يف احلكــم بوجــود نــبٍض يُنبــئ عــن 

وجوده، واملتشـائمون وحـدهم مـن يرتّصـد مواقـع القلـِق ومـواطن السـؤاِل يف صـريورة منـّوه لُيصـادروا 

مالمــح َخلقــة، متناســني أّن القلــق هــو مظهــٌر آخــر مــن مظــاهر اإلعــالن عــن  األمــل يف اكتمــال

كائٌن وموجوٌد يتأرجح بني املّد واجلـزر، اجلـودة والـرداءة، التقـّدم   -إذن -فاملسرح اجلزائري.الوجود

والتــــأّخر، القلــــق واالســــتقرار تبعــــاً للتطــــّورات السياســــية واالجتماعيــــة والثقافيــــة منــــذ بداياتــــه يف 

ومــــن مظــــاهر هــــذا الوجــــود أيضــــاً سلســــلة املهرجانــــات، والنــــدوات واأليــــام .ت إىل اآلنالعشــــرينا

الدراسية حول أبرز مشاكله وقضاياه اليت طبعـت مسـريته وكـان ظهورهـا أمـراً طبيعيـاً بالنسـبة لفـّن 

ُمســتحدٍث يف ثقافتنــا اجلزائريــة العربيــة كمــا ســيتبّني لنــا يف هــذا الرصــد التــارخيي ملســريته الفنيــة يف 

  .  بالدنا
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:)1923-1921(مرحلة التأثّر

هـي السـنة الـيت )1921(أمجع جّل الباحثني يف تاريخ احلركـة املسـرحية بـاجلزائر علـى أّن سـنة

زيـــارة وبالتحديـــد إثـــر  ،تعـــّرف فيهـــا اجلمهـــور اجلزائـــري ألّول مـــرّة علـــى املســـرح مبفهومـــه احلـــديث

:، وعرضـــها ملســـرحيتني تـــارخييتني بالّلغـــة العربيـــة الفصـــحى ومهـــامدينـــة اجلزائـــر)جـــورج أبـــيض(فرقـــة

�ǂºƯȋ¦�ǶȈºȈǬƫ�Ŀ�¦ȂºǨǴƬƻ¦�ǶºĔ¢�Śºǣ).جنيـب احلـّداد(ل" ثارات العـرب " ، و"صالح الدين األيويب "

  .اجلزائري الذي تركته عروض تلك الفرقة يف نفوس اجلمهور

ƨǟƢǼººǏ�Ŀ�ƪ ººǬǨƻ¢�ƢººĔ¢�ƾººǬƬǟ¦�ǺººǷ�ǶȀǼººǸǧ  التــأثري املطلــوب بــالرغم مــن جناحهــا يف البلــدان

ǯ�̈°ÂƢººĐ¦�ƨººȈƥǂǠǳ¦ يــذهبون مــذاهب شــىت يف تفســري األســباب؛ فأرجعهــا بعضــهم تــونس و طــرابلس و

أّن القاعة بعيدة عن أحياء األوربيني، وأكثر بعداً عن أحياء اجلزائريني، :ظروف خمتلفة منها« إىل

مـدير املسـرح خبصـوص اإلعـالن عـن العـروض، جهـل عدم جتاوب الصـحافة الناطقـة بالعربيـة مـع 

�ǶººȀǧ�¿ƾººǟ��©ƢººǻȐǟȍ¦�ȄººǴǟ�̧النــاس  ȐººËǗȍ¦�ȄººǴǟ�¦Â®ËȂººǠƬȇ�Ń�ǶººĔȋ�ƨººǫǂǨǳ¦�ƢȀƬǷËƾººǫ�Ŗººǳ¦�µ ÂǂººǠǴǳ

ومـــنهم مـــن .)1(»اجلمهـــور للغـــة العربيـــة الفصـــحى إّمـــا جلهلـــه أو لعـــدم تعـــّود األُذن علـــى مساعهـــا 

ك املرحلة بالثقافة الفرنسية؛ حيث كانت تتّجـه بفكرهـا بتأثر الصفوة اجلزائرية املثقفة يف تل هاعّلل

طريقها إىل وذوقها حنو فرنسا، لذلك مل جتد عروض فرقة جورج أبيض الناطقة بالعربية الفصحى 

فمـرّده ميلهـا املتأّصـل للمسـرح الشـعيب الـذي يعتمـد عناصـر التأثري فيها، وأّما عدم جتاوب العاّمة

بالنجـاح اجلمـاهريي الـذي  ، وُحيـاجون علـى هـذا املوقـف)2(هزلالفرجة الشعبية من غناء ورقص و 

وقّدمت عروضـاً مسـرحية )1922(عندما زارت اجلزائر يف السنة املوالية ) عّز الدين(حّققته فرقة 

  )حجازيسالمة (ممزوجة بأغاين 

  ـــــــــ
)1(

، 1980فربايـر، /ينـاير وزارة اإلعـالم والثقافـة، اجلزائـر،،الثقافـةعائشـة مخّـار، جملـة :تـر).املسرح العريب ملدينة اجلزائـر: (سعد الدين بن شنب

30، ص55، ع10س
)2(

��ƪ¶.املســرح يف الــوطن العــريب: علــي الراعــي  ººȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂººǼǨǳ¦Â�ƨººǧƢǬưǴǳ�řǗȂººǳ¦�ǆ ººǴĐ¦��ƨººǧǂǠŭ¦�ŃƢººǟ�ƨǴººǈǴǇ2 ،1999248، ع ،

473ص
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�ƪ ºǻƢǯ�ƢºĔȋ�Å¦ǂºǜǻ�ÀȂºȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƢºȀǨÊǳ¢�Ŗºǳ¦ كمـا أعـاد بعـض الدارسـني هـذا .)1(سـطواناتأمسـّجلة يف

اإلعراض من اجلمهور اجلزائري إىل أسباب عقائدية؛ حيث كان الشعب اجلزائري يتـوّجس خيفـًة 

الــيت حيمــل رئيســها واملمثّــل مــن كــّل مــا يــأيت مــن الغــرب ويســتهجنه ولعلّــه شــّكك يف تلــك الفرقــة

�ÅƢȈƦǼƳ¢�ÅƢũ¦�ƢēƢȈƷǂǈǷ�Ŀ�¾ËÂȋ¦
)2(.

إىل التأكيـد بـأّن فرقـة جـورج أبـيض  )رزيطابشـحمـي الـدين (وعلى نقـيض هـذا الـرأي ذهـب      

ومتّكنت من لفت انتباه فئة من الشباب اجلزائـري الـذي التـّف ،قد حصدت إقباًال مجاهريياً كبرياً 

عـــن إعجابـــه، ومعربـــاً عـــن رغبتـــه يف تكـــوين فرقـــة مســـرحية بطلـــب النصـــح حـــول أعضـــائها معـــّرباً 

املصــرية عمـل هــؤالء الشــباب علــى أداء متثيليــات قصــرية  وبعــد مغــادرة الفرقــة، )3(هموالتشـجيع مــن

�ƨºȇƾȈǴǬƬǳ¦� Ƣºȇ±ȋ¦�ȆǠƟƢºƥ�ǺºǷ�Ƣē°ƢǠƬºǇƢقـاموا ببعد أن تدارسوا قضية األدوار واملالبس املناسبة الـيت 

.)4(العاصمةيف اجلزائر 

ومهمـــا قيـــل عـــن إعـــراض اجلمهـــور اجلزائـــري، وســـواء كـــان إعراضـــَاً◌ كّليـــاً أم جزئيـــاً، مجاعيــــاً أم 

جــــــورج (مقتصــــــراً علــــــى فئــــــة دون أخــــــرى، فــــــإّن احلقيقــــــة الــــــيت ال ُميكــــــن إنكارهــــــا هــــــي أّن فرقــــــة

فرقـــة كانــت عــامالً حتفيزيــاً لفئــة مــن الشــباب اجلزائــري املثقــّف الــذي هــّب ليقلّــد تلــك ال)أبــيض

�ȆǷȐºººǇȍ¦Â�ĺǂºººǠǳ¦� ƢºººǸƬǻȏ¦�ǶƳŗºººÉȇÂ��ƨºººȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈºººǔǬǳ¦Â�ǞºººǸƬĐ¦�¿ƾºººź�ƢºººǸȈǧ ويســـري علـــى خطاهـــا

ســــنة  الهــــاالء الشــــباب علــــى تأســــيس فــــرق مســــرحية، ظهــــرت أو فأقــــدم هــــؤ .للشــــعب اجلزائــــري

املهّذبـة "باسـم 1921أفريـل5، وتأسست الثانية بتـاريخ "مجعية الطلبة املسلمني"باسم ) 1921(

  )الشريف الطاهرعلي (قّدمت مسرحيتني من تأليف رئيسها" داب والتمثيل العريبمجعية اآل

 ـــــــــ
)1(

Mehiédinne Bachtarzi:Mémoires (1919-1939)SNED,1968.Tom1, p41
)2(

30ص).املسرح العريب ملدينة اجلزائر:(سعد الدين بن شنب 
(3)

Mehiédinne Bachtarzi:Mémoire.p7
(4)

Ibid,p7
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" مجعيـة املوسـيقى املطربيـة"، وظهـرت فرقـة ثالثـة باسـم "خديعة الغـرام"، و"الشفاء بعد املنع:"ومها

أمحــد (مــن تــأليف" يف ســبيل الــوطن"مســرحية مــن فصــلني بعنــوان 1922ديســمرب 29قــّدمت يف 

الطابع الـوطين هلـذه املسـرحية جـىن عليهـا؛ حيـث أقـدمت السـلطة االسـتعمارية  غري أنّ .)1()فارس

فــتح "بعنــوان ) 1922(ســنة فعملــت هــذه الفرقــة علــى عــرض مســرحية ثانيــة علــى منــع عرضــها، 

عــن روايــة حتمــل )ســليم النقــاش(وهــي يف األصــل مســرحية اقتبســها) حمّمــد املنصــايل(ل" األنــدلس

ري أّن اإلقبــال عليهــا كــان ضــعيفاً ممّــا تســبب يف عجــٍز مــايل ، غــ)جــورجي زيــدان(العنــوان نفســه ل

أن تســتمّر بســبب غيــاب ذه البدايــة املتحّمســة  ُيكتــب هلــلــذلك مل.)2(حرمهــا مــن متابعــة نشــاطها

ذلك إىل لغة املسرحيات املعروضـة وهـي اللغـة ) حمي الدين بشطارزي(اإلقبال اجلماهريي، ويعزو 

�ÄǂºǐǼǟ�ȄºǴǟ�ǾºȈǧ�¦Â®ƢºƬǟ¦�Äǀºǳ¦�ËǺºǨǳ¦�¦ǀºǿ�Ŀ�ƨºǏƢş�Ƣºđ�ƾºȀǟالعربية الفصيحة اليت مل يكن هلـم 

، األمـــــــر الـــــــذي جعـــــــل محـــــــاس هـــــــؤالء الشـــــــباب الفرجـــــــة املســـــــّلية، واللهجـــــــة العاميـــــــة الشـــــــعبية

ســـبباً ثانيـــاً لرتاجـــع املســـرح العـــريب جـــراء إحجـــام اجلمهـــور اجلزائـــري علـــى )أمحـــد منّـــور(ويـــورد.يفـــرت

حي بالعربيــة لــدى أولئــك الكتّــاب نظــراً لثقــافتهم عروضــه، متثّــل يف ضــعف مســتوى التــأليف املســر 

ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�̈®ÂƾƄ¦)3(. وهلذا السبب سوف يرتاجع املسرح الفصيح�œǠºǌǳ¦�¬ǂºǈǸǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȈǳ

  .يف املراحل القادمة

):1939-1926(إثبات الذات مرحلة

)1926( سنة املسرح إىليُرجع ثّلة من الدارسني لتاريخ املسرح اجلزائري البداية الفعلية هلذا 

 )رشيد بلخضر(، و)حمي الدين بشطارزي(، و"عالّلو"املعروف ب) علي ساليل(على يّد الثالثي

، ويتفقون على منح قصب الّسبق"رشيد القسنطيين"املعروف باسم 

 ـــــــــ
)1(

Arlette Roth:Le Théâtre Algérien de langue dialectale.François Maspéro, Paris,1967,
p22,23

(2)
Ibid,p23

)3(
اجلزائــر، ، وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة،الثقافــة والثــورةجمّلــة .)مــدخل إىل املســرح اجلزائــري(: أمحــد مّنــور

76، ص10، ع1983
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ففــي يــوم «" جحــا"الــذي اســتحّقه بفضــل حتقيقــه للريــادة يف جمــال التــأليف مبســرحية "عالّلــو"ـلــ

أّول عمٍل مسـرحيٍّ بالعربيـة )الكورسال(على خشبة املسرح اجلديد، ُقّدم 1926أفريل12األربعاء 

الــيت تتكــّون مــن فصــلني يف ثــالث لوحــات، مــن تــأليف الســّيدين  )جحــا(العاميــة، وهــو كوميــديا

، وبسـبب النجـاح الـذي حّققتـه املسـرحية لـدى اجلمهـور، فقـد أُعيـد عرضـها "دمحـون"و "عالّلو"

.)1(»ثالث مرات أخرى 

تّقــدمتُ «:حتــّدث صــاحب التجربــة نفســه عــن هــذه البدايــة املغــامرة بقولــهوبشــيء مــن التفصــيل 

طربيــة مبســرحية 
ُ
ليهــا مثّ وشــرعنا يف التمــّرن عفأعجبــت األعضــاء، فوّزعنــا األدوار" جحــا"لفرقــة امل

ونالـت  ،بقاعـة الكورسـال ببـاب الـواديف شهر رمضـان املعظّـم 1926 أفريل12عرضناها بتاريخ 

ضطررنا إىل اشخص، و 1500حيث امتألت القاعة وكانت تسُع املسرحية جناحاً مل نكن نتوّقعه

.)2(»غلق شباك التذاكر

وحصــده إلقبــاٍل مجـــاهريي  " جحــا"واحلقيقــة أّن هــذا النجــاح الــذي حّققــه عــرض مســرحية 

كبري، ال يرجع إىل املستوى الفّين الرفيع للمسـرحية وال إىل جـودة بنائهـا بقـدر مـا كـان عائـداً إىل 

ســتجيب لذائقــة العاّمــة، وطرحهــا لقضــايا االجتماعيــة املبطّنــة بنقــٍد سياســ
ُ
يٍّ طابعهــا الفكــاهي امل

الذع، وهــــو مــــا سيتســــّبب يف التضــــييق علــــى الفرقــــة الحقــــاً مــــن طــــرف الســــلطات االســــتعمارية 

يف افتقادهـا إىل التطـّور الـدرامي " جحـا"هذا الضعف يف مسرحية) بشطارزي(وقد حّدد.الفرنسية

مــن هــذا التطــّور ممّــا جعــل مشــاِهَدها تتــواىل مــن غــري رابــٍط جيمعهــا وإىل عقــدٍة نابعــة، لألحــداث

إضــافة إىل ضــعفها الفــّين الحــظ بعــض النّقــاد تــأثر صــاحبها باملســرح .)3("جحــا"شخصــيةســوى 

  " الطبيب رغم أنفه"و" مريض الوهم"فهي مستوحاة من «الفرنسي 

ـــــــــ
)1(

.35ص).املسرح العريب ملدينة اجلزائر( :سعد الدين بن شنب 
)2(

أمحــــــد منّـــــور، منشــــــورات :تـــــر.1932-1926فـــــرتة نشــــــاطه املســـــرحي مــــــابني شـــــروق املســــــرح اجلزائـــــري، مــــــذّكرات عالّلـــــو عــــــن :عالّلـــــو

6، ص2000اجلاحظية، اجلزائر، /التبيني
)3(
Mehiédinne Bachtarzi:Mémoires.p67
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هنــــاك  خيطــــاً رفيعــــاً مــــن الشــــبه جيمــــع بــــني«موّضــــحاً أّن "عالّلــــو"وهــــو مــــا نفــــاه ، )1(»ملــــوليري

ملــــوليري، ولكنــــين يف الواقــــع كنــــت قــــد اســــتلهمُت " رغــــم أنفــــهالطبيــــب"وبــــني " جحــــا"مســــرحية 

وأيضـاً قّصــة قمــر الزمــان مــن )القــن(الوســطى الغربيــة وهــيمسـرحييت مــن إحــدى حكايــات القـرون 

ظر عّما ُسّجل على هـذه املسـرحية مـن عيـوٍب فنيّـة، فـإّن أقصـى وبصرف الن.)2(»ألف ليلة وليلة 

قيـق التواصـل الـذي يتطّلبـه الفـّن املسـرحي مـع مجهـوره، وفرقتـه هـو حت" عالّلو"ما كان يطمح إليه 

مؤسـس "يُتّوجـه بلقـب ) بشـطارزي(بامتياز، مما جعل " جحا"وهو ما حّققه من خالل مسرحية 

هذه املسرحية اليت ُمثّلت بالّلهجة العاميّـة مّكنتنـا مـن حتقيـق شـوٍط  «معرتفاً بأّن " املسرح اجلزائري

ــــــــٍري يف جمــــــــال اســــــــتقطاب اجلمهــــــــور ابتــــــــداءاً مــــــــن هــــــــذا "عالّلــــــــو"ومــــــــن مثّ فــــــــإّنين أعتــــــــرب .كب

.)3(»مؤسس املسرح اجلزائري)1926(التاريخ

الــيت وضــعْتُه علــى " جحــا"مــع أجــواء هــذا االنتصــار الــذي حققــه املســرح اجلزائــري مبســرحية      

إىل أرض الـوطن بعـد غربـٍة عنـه دامـت عشـر سـنوات، ) رشـيد القسـنطيين(املسار الصحيح، عـاد 

طربيــة"الــيت كانــت تعمــل بــاملوازاة مــع " فرقــة الزاهيــة"يف" عالّلــو"وانظــّم إىل 
ُ
للموســيقى  "مجعيــة امل

وقـــد لعـــب هـــذا الثالثـــي دوراً فـــاعالً يف إرســـاء تقاليـــد ).حمـــي الـــدين بشـــطارزي(الـــيت كـــان يُـــديرها

ǺºǷ�̈ËƾºƬǸŭ¦�̈ŗºǨǳ¦�ƪ ºËǘǣ�Ŗǳ¦�ǶēƢǗƢǌǼƥ�ƨǴȈǏ¢�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�ƨȈƷǂǈǷ)1926( إىل قيـام احلـرب العامليـة

تقى منـه يف الـرتاث الشـعيب اجلزائـري، وألـف ليلـة وليلـة منبعـاً ال ينضـب اسـ"عالّلـو"الثانية؛ فوجـد

، )1928"(الصـّياد والعفريـت"، )1927"(أبـو احلسـن أو النـائم اليقظـان:"موضوعات مسـرحياته

.)4()1931"(حّالق غرناطة"، )1931"(اخلليفة والصّياد"

  ـــــــــ
)1(

35ص).املسرح العريب ملدينة اجلزائر: (سعد الدين بن شنب
)2(

60ص.شروق املسرح اجلزائري :عالّلو
)3(
Mehiédinne Bachtarzi:Mémoires.p67

)4(
أمحـد  يُراجع اجلدول الذي رصد هذه املسرحيات مع تفاصيل دقيقة عن عدد فصول ولوحات كّل مسرحية، وتاريخ عرضها كامالً يف كتـاب

25ص.1989-1926املسرح اجلزائري  :بيوض
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وقـــد كســـب الّرهـــان علـــى أســـلوب الفكاهـــة خللـــق مجهـــور مســـرحي، ) رشـــيد القســـنطيين(وراَهـــن 

مبعرفته املسبقة بذائقة هذا اجلمهور، أضف إىل ذلك مؤهالته الفطرية الـيت سـاعدته يف أن يكـون 

وقـد جتلّـت هـذه املوهبـة يف .)1(اجلزائـر"شـابلني"إنّـه )كاتـب ياسـني(ممثًال كوميدياً؛ حيث قال عنه 

بابا "، )1929"(وشرويطوزغريبان "، )1928"(زواج بوبرمة"، )1927"(العهد الويف:"مسرحياته

عائشـــــــة "، )1931"(شـــــــّد روحـــــــك"، )1931"(ثقبـــــــة يف األرض"، )1929"(قـــــــدور الطّمـــــــاع

" يــــــا راســــــي يــــــا راســــــها"، )1933( "يســــــرتنا اللّــــــه"،)1932"(املورســــــطان"، )1932"(وبانــــــدو

)1936()2(.

بأمهية املسرح يف التوعية االجتماعية، والنضال السياسي ضـّد )حمي الّدين بشطارزي( وآمن     

الكوميـــــديا كنـــــوع، والواقعيـــــة كمـــــذهب  «االســـــتعمار الفرنســـــي، وتـــــرجم هـــــذا اإلميـــــان باختيـــــاره 

؛ )3(»فهــاجم التقاليــد الباليــة، مثّ انشــغل جهــاراً بالسياســة ممّــا تســّبب لــه يف متاعــب جّديــة(...)

عـن مسـاوئ اإلدارة الفرنسـية وفسـادها، ونَقـل لنـا صـورًة للوضـع الفاسـد آنـذاك الـذي  حيث عّرب 

، التهريـب، الـزواج باألجنبيـات الـذي تأبـاه اغتصـاب أراضـي الفّالحـني، التزويـر:كان من مظاهره

مقطعـاً حواريـاً مـن إحـدى مسـرحياته الـيت أثـارت )أرليت روث(وأوردت.)4(التقاليد العربية اجلزائرية

اجلمهـــور، وأغضـــبت الرقابـــة الفرنســـية، وهـــذا املقطـــع احلـــواري جيمـــع رجـــالً فرنســـياً بفتـــاٍة محـــاس 

، )ŚǤºººǏ�ƢºººĔ¤�¿¢�̈ŚºººƦǯ�ƨºººǼȇƾǷ�Ƣºººǈǻǂǧ�ǲºººǿ̈�:(ِدر الفتـــاة بســـؤال الرُجـــل قائلـــةً جزائريـــة؛ حيـــث تُبـــا

بــــل هــــي بــــالٌد كبــــريٌة وأكــــرب بكثــــري مــــن مــــدٍن جزائريــــة عديــــدة ُجمتمعــــًة، وهــــي مجيلــــة :(فُيجيبهــــا

ومادامـــت بالدكـــم كبـــرية ومجيلـــة إىل هـــذا احلـــّد فلمـــاذا ال تبقـــون :(فـــرّدت الفتـــاة بانفعـــال.)أيضـــاً 

يف مذّكراته عن هذه املضايقات اليت ) بشطارزي(وقد روى.)5()فيها؟

  ـــــــــ
)1(

14، ص)دت(، )دط(، املكتبة الشعبية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر: بوعالم رمضاين
)2(

29ص.1989-1926املسرح اجلزائري :يُنظر، أمحد بيوض
)3(

55ص.شروق املسرح اجلزائري: عالّلو
)4(
Arlette Roth:Le Théàtre Algérien de langue dialectale.p28

(5)
Ibid.p58,59
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حول "وعندما كانت  1935مارس4كان يتلقاها من طرف احلكومة الفرنسية، قائالً إنّه يف ليلة 

Phllipeاالسرتاحة الزواج املختلط، قصده يف فرتة ville املسرحيات يف إحدىفرقته تُقّدم "  

"Cuttoliمسرحاً إذا أردَت أن ختلق« :حاكم املدينة الذي كان يرتأس احلفل وقال له" 

سوى األعداء، جزائرياً، دع عنك جانباً القضايا السياسية، فإّنك إن مل تفعل ذلك فلن تكسب 

واعلم أّن لدى اإلدارة الفرنسية كّل الوسائل إليقاف أي عمٍل مسرحي عندما جتد ضرورة 

.)1(»لذلك

بفضل هذا الثالثي منعرجًا حامسًا قاده باجتاه )1926(املسرح اجلزائري منذ سنةوهكذا عرف 

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǪǸǟ�ǺǷ�̈ƢǬƬǈǷ�Ç©ƢǟȂǓȂǷÂ��ƨȈƦǠǋ�ÇƨȈǷ¦°®�ÇƨǤǴƥ�Ǿƫ¦̄�©ƢƦƯ¤�ȂŴ�Ǫȇǂǘǳ¦ يف

إّن املهّم « :يف قوله) غابريال أوديزيو(العشرينيات والثالثينيات، وهو ما أّكده الكاتب الفرنسي

وا يُعّربون بشكٍل علين عن وجودهم وعن شخصيتهم يف يف نظري هو أّن اجلزائريني قد بدء

وما ّمت .خبصوصيته، ومصريه، وبقدراتهلغتهم، ويُثبتون وجودهم تبعًا لتطّور وعي ذلك املسرح 

ذلك وال كان من املمكن أن يتّم طفرًة؛ إذ مل تكن هناك ال ِفرٌق، وال مسرحياٌت، وال قاعة 

  (..)تكوينهاد كّل ذلك أو للتمثيل، وال مجهور، كان ال بّد من إجي

وشــيئاً فشــيئاً تكّونــت الِفــرق، ومل يكــن ذلــك دون مشــّقة يف جمتمــٍع تبــدو فيــه مهنــة التمثيــل ُمزريــة 

إّنين أقول ما كنُت شاهدتُه، وعشُته، وفهمتُـه، أال وهـو نشـأة فـّن وكيـف انتقـل مـن (..)بصاحبها

قاتلالقرون الوسطى إىل املسرح الوطين، من عصا " مهزلة"
ُ
.)2(»املهرّج إىل سالح امل

بعد هذا االنتشار الذي حّققه املسرح اجلزائري، وخلقـه جلمهـور شـعيب وّيف لتقاليـده، بـدأت 

  على "، و)1934(فاقو"ملسرحييت)بشطارزي(هلجته السياسية تظهر بوضوح مع عرض

  املسرح فبدأت محلة، وهو ما فتح أعني الرقابة االستعمارية على هذا )1934" (النيف

 ـــــــــ
)1(

Mehiédinne Bachtarzi:Mémoires.p233
(2)

58، 57ص.شروق املسرح اجلزائري: عالّلو
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أطلقــا الّلــذين " فــرياكس"، و"ربــول"بقيــادة كــّل مــن )1937(املعارضــة الفرنســية لــه مــع بدايــة عــام

ضــاّدة للوجــود الفرنســي يف اجلزائــر"عليــه تســمية 
ُ
واشــتّدت هــذه الرقابــة علــى النشــاط ، "احلركــة امل

عن إيقاف اجلوالت املسرحية اليت كانت  1937املسرحي اجلزائري بإعالن احلاكم العام يف أفريل

ƨǫǂǧ�Ƣđ�¿ȂǬƫ وتواصـلت هـذه الرقابـة حـىت .)1("اخلـّداعني"بشـطارزي، خباّصـة بعـد عـرض مسـرحية

السياســـية، فـــاعتربت املســـرح وســـيلة مـــن عشـــية احلـــرب العامليـــة الثانيـــة بســـبب انتشـــار األحـــزاب 

وســائل مقاومــة االســتعمار وزرع الــروح الوطنيــة يف نفــوس اجلزائــريني، ممّــا أدى إىل تقّلــص نشــاط 

املســرح الــوطين، باإلضــافة إىل ارتفــاع الــديون علــى فرقــة بشــطارزي، فبــدأت مرحلــة الرتاجــع الــيت 

.)1945-1939(تزامنت مع احلرب العاملية الثانية

عــّزز هــذا الرتاجـــع أيضــاً،  فقــدان املســـرح الــوطين لــبعض رجالــه الـــذين كــان هلــم الفضـــل يف وممّــا

الـذي اشـتهر بلعـب األدوار النسـائية، ويف ) إبراهيم دمحون(تويف)1942(أسسه، ففي سنة إرساء

امللّقـب )رشـيد بلخضـر(تويف القطب البارز يف هذا املسرح وأحـد دعائمـه األساسـية)1944(سنة

.)2("طيينرشيد القسن"ب

):1953-1947(مرحلة االزدهار

عــاد ) 1953-1947(بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وبالتحديــد خــالل الفــرتة املمتــّدة مــابني

املســـرح اجلزائـــري إىل الواجهـــة بوجـــه جديـــد مـــع شـــباب مـــن اهلـــواة ينتمـــون إىل اجليـــل اجلديـــد يف 

ومـــن العوامـــل الـــيت ســـاعدت علـــى هـــذا .)3(إخل...اجلزائـــر، والبليـــدة، ووهـــران، ومســـتغامن، وجبايـــة

االنتعاش انتزاع املسرح اجلزائري حلـّق االعـرتاف بـه رمسيـاً مـن طـرف احلكومـة االسـتعمارية؛ حيـث 

حمـي الـّدين "يومـاً يف األسـبوع، وانتِخـب )األوبـرا(حصل علـى حـّق اسـتعمال قاعـة املسـرح البلـدي

.)4(»رح الناطق بالعربيةمديراً متصرّفاً ملا كان ُيسّمى بقسم املس"رزيطابش

ـــــــــ
)1(

47ص.)1989-1926(املسرح اجلزائري: أمحد بيوض
)2(

59ص.املصدر نفسه 
)3(

56ص.شروق املسرح اجلزائري :عالّلو
)4(

الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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ƢºȀǼǷ�ƨȈƷǂºǈŭ¦�¼ǂºÊǨǳ¦�ǺºǷ�Śºưǰǳ¦�ǆوهو  ȈºǇƘƬǳ�¾ƢºĐ¦�ƶƬºǧ�Äǀºǳ¦� ¦ǂºƳȍ¦: املسـرح اجلزائـري"فرقـة"  

حمّمــد "الــيت أسســها ) 1947(هــواة التمثيــل العــريب "، فرقــة )مصــطفى كاتــب(بقيــادة ) 1946(

زهـــر القســـنطيين"، فرقـــة "فضـــالءالطـــاهر 
ُ
أمحـــد رضـــا (و)بـــن دايل(تأسســـت علـــى يـــد )1948"(امل

رضـا "املعـروف ب)رضا احلاج محو بـن عبـد القـادر(أّسسها)1949"(مسرح الغد"، فرقة )حوحو

ومـن .)1()مصطفى غـرييب(تأّسست على يد)1949"(كز اجلهوي للفّن الدرامياملر "، فرقة "فالقي

�ƢºººĔƘƥ�ƨºººǴƷǂŭ¦�ǽǀºººǿ�ƪمثّ  ǨºººÊǏÂ�» أغـــىن فـــرتة يف تـــاريخ املســـرح اجلزائـــري ملـــا قبـــل االســـتقالل، بـــل

مسـرحية كـان للمسـرح النـاطق بالعربيـة )162(، نتج عنها عرض )2(»واألكثر ثراء وتنوعاً ونضجاً 

قســـماً مهّمـــاً منهـــا، ويُعـــزى ســـبب عـــودة املســـرح الفصـــيح إىل الواجهـــة بعـــد فشـــله يف الفصـــحى 

العشــرينيات، إىل اجلــّو الثقــايف الــذي خلقتــه مجعيــة العلمــاء املســلمني بإنشــائها للمــدارس احلــرّة، 

©ËȐººººĐ¦Â��Ǧ ƸººººÉǐǳ¦Â��ƨººººȈǧƢǬưǳ¦�Ä®¦ȂººººǼǳ¦Â.. مــــا ســــاهم يف خلــــق مجهــــور عــــريب مثّقــــف متــــذّوق

، )1947( "املهــــــــــاجرةالناشــــــــــئة :"ومــــــــــن هــــــــــذه املســــــــــرحيات.الفصــــــــــيحة للمســــــــــرحية العربيــــــــــة

، )عبـــد الـــرمحن اجلـــياليل(ـلـــ)1948"(املولـــد"و، )حمّمـــد الصـــاحل رمضـــان(لــــ) 1947("اخلنســـاء"و

، )أمحــد توفيــق املــدين(لـــ)1951"(حنبعــل"، و)أمحــد رضــا حوحــو(ل)1949"(صــنيعة الربامكــة"و

.)حمّمد الطاهر فضالء(لـ) 1951"(الصحراء"و

جلمعيـــة وقـــد كـــان تـــأليف هـــذه املســـرحيات مرتبطـــاً باألهـــداف الرتبويـــة واإلســـرتاتيجية النضـــالية 

العلمـــاء املســـلمني حيـــث طغـــى فيهـــا الفكـــر علـــى الفـــّن فأفقـــدها مســـة النضـــج الفـــّين، ولعـــّل هـــذا 

يف إطار النظرة القاصـرة الـيت كانـت هلـؤالء املـؤلفني عـن فـّن املسـرح، فهـذا «النضج مل يكن ممكناً 

�ÀÂǂưǰÉȇ�ǶȀǴǠƳ�ƢǷ�ȂǿÂ��ÅƢȈǟƢǸƬƳ¦Â�ÅƢȈǼȇ®Â�ÅƢȈǫȐƻ¢�ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾŬ�Ëȏ¤� ȏƚǿ�ǂǜǻ�Ŀ�Ǻǰȇ�Ń�ËǺǨǳ¦

�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ŐÊǠǳ¦Â�ǚǟ¦Ȃŭ¦Â�ǶǰÊū¦�ǺǷ�ǶēƢȈƷǂǈǷ�Ŀ«)3(.

ـــــــــ
)1(

67، 66ص ص).1989-1926( املسرح اجلزائري: ملزيد من التفصيل حول هذه الفرق يُنظر، أمحد بيوض
)2(

69ص.املصدر نفسه 

116، ص1983املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، .النثر اجلزائري احلديث: حمّمد مصايف)3(
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).1962-1955(مرحلة المصاعب

فاســــتجاب املســــرح للمســــتجّدات ومــــال ناحيــــة )1954(انــــدلعت الثــــورة التحريريــــة الكــــربى     

املواضيع االجتماعية اهلزلية منها واجلاّدة واضحاً، وكان العزوف عن «التعبري عن القضايا الوطنية 

، كمـا ظهـر ذلـك )1(»وأصبحت الثورة احملور األساسي الذي التّف حوله كـّل الُكتّـاب املسـرحيني

ـــــــ" الــــــرتاب"جليــــــاً يف مســــــرحية  ) أبــــــو القاســــــم ســــــعد اهللا(الــــــيت قــــــال عنهــــــا ) أيب العيــــــد دودو(ل

ƢĔ¤:»عبد اهللا الركييب(لـ" الطغاة" ، ومسرحية)2(»خّلدت الثورة التحريرية(.  

، فأعــادت غــري أّن هــذا التوّجــه قوبِــل بــالقمع والتضــييق املتزايــد مــن طــرف الســلطات االســتعمارية

إىل األذهــان مرحلــة احلــرب العامليــة الثانيــة وقــف املســرح اجلزائــري خالهلــا يف مفــرتق طــريقني؛ بــني 

املهّمــة  هف قاســية، وبــني التنــازل عــن هــذاختيــار البقــاء يف اجلزائــر ومواصــلة العمــل يف ظــّل ظــرو 

الثورية النبيلة، وهو اخليار الذي رفضه الفّنان املسرحي اجلزائري املتشّبع بالقضية الوطنية، فاختـار 

وكانــت مرحلــة املنفــى موّزعــة علــى حقبتــني .)3(طريقــاً ثالثــاً أكثــر شــقاء وصــعوبة وهــو طريــق املنفــى

  .يف تونس)1962إىل 1958(سا، والثانية من يف فرن)1958إىل1955(امتّدت األوىل من 

ففي فرنسا استمّر نشاط املسرح اجلزائري بالرغم من الضغوط السياسية اليت تقهـر كـّل إرادة 

راغبة يف املقاومة، ولقي ردعاً متواصالً ال سيما أّن نشاطات هذا املسـرح مل تلتـزم باجلانـب الفـّين 

أيضــاً، فكثــرياً مــا كانــت العــروض تتحــّول إىل مظــاهرات فحســب، بــل مشلــت النشــاط السياســي 

سياسية عنيفة تسـتلزم تـدّخل الشـرطة الـيت تقمـع اجلمهـور وتـدفع بـه خـارج القاعـة مـن دون إمتـام 

من أجل ذلك مل تعرف هذه الفرتة تأثرياً ملموساً يف .)4(مشاهدة العرض

ـــــــــ
)1(

37، ص2، ج2005دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، .1972والرّواد والنصوص حىت سنةاملسرح يف اجلزائر، النشأة :صاحل ملباركية 
)2(

129، ص1983املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، .جتارب يف أدب الرحلة :أبو القاسم سعد اهللا 
)3(

20ص، 5، ع1982جمّلة آمال، وزارة الثقافة، اجلزائر، .مالمح عن املسرح اجلزائري :خملوف بوكروح 
)4(

الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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بســـبب الضـــغوط االســـتعمارية الـــيت كانـــت تـــرفض اّختـــاذ النشـــاط املســـرحي وســـيلة مســـار الثـــورة 

.)1(للنضال السياسي

ويف تــونس وجــد املســرح اجلزائــري هامشــاً مــن احلريــة للتحــّرك مبســاعدة عامــل املكــان الــذي 

دفعه إىل مواصلة الكفاح ضّد االستعمار الفرنسي، فكان منرباً عال منه صوت الثورة خباّصة بعد 

اً بتونس بعد أن أصـدر بيانـ)1958(سنة تأسيس الفرقة الفنية التابعة حلزب جبهة التحرير الوطين

يدعوهم فيـه إىل دحـض كـّل مـزاعم فرنسـا حـول تفّكـك وحـدة وّجهه إىل كافة الفّنانني اجلزائريني

الــــذي لعــــب دوراً فــــاعالً يف  )مصــــطفى كاتــــب(وقــــد أســــندت رئاســــتها إىل، )2(الشــــعب اجلزائــــري

)1958"(حنـو النـور"مبسـرحية اإلنتاج املسرحي هلـذه املرحلـة تأليفـاً وإخراجـاً، فكانـت االنطالقـة 

، عملــــت الفرقــــة علــــى )3(»لوحــــات فنّيــــة متثيليــــة لكفــــاح الشــــعب اجلزائــــري«الــــيت تشــــّكلت مــــن 

��ǆ بالقضية الوطنيـة -من خالهلا-التعريف ǻȂºƫ�Ŀ�Ƣºđ�ƪ ºǷƢǫ�Ŗºǳ¦�©ȏȂºŪ¦�ǪºȇǂǗ�Ǻºǟ�«°ƢºŬ¦�Ŀ

  "القصبةأبناء :"تلتها مسرحيات أخرى نذكر منها.وليبيا، ويوغسالفيا

)4()عبد احلليم رايس(لـ)1961"(دم األحرار"و، )1960( "اخلالدون"، و)1959(

كاتـــب (جبهـــة التحريـــر الــوطين لكـــن لـــيس ببعيـــٍد عــن أهـــدافها الثوريـــة، كـــان وخــارج مظلّـــة 

يُناضـــل يف ســـبيل ترســـيخ مبـــادئ الـــذي اختـــار الّلغـــة الفرنســـية إليصـــال فكـــره إىل العـــامل ) ياســـني

Le/املطّوقةة ـاجلث" ورة اليت جتّلت يف أشهر مسرحياتهالث cadavre encercle)"1958(

  عن تلك األهداف )نيـكاتب ياس(قة بالّلغة الفرنسية عندـوبذلك مل ِحتد املسرحية الناط

ـــــــــ
)1(

21ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر :بوعالم رمضاين 
)2(

22، 21ص.املصدر نفسه 
)3(

83ص).1989-1926(املسرح اجلزائري: أمحد بيوض 
)4(

يف ملصـطفى كاتـب ) بـوعالم رمضـاين(نسـَبها" اخلالـدون"، و"دم األحـرار"وقد الحظنا أّن مسـرحييت .86، 85، 84ص ص .املصدر نفسه 

23املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر، ص "كتابه 
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الــيت ســعى إىل حتقيقهــا املســرح العــريب الفصــيح والعــاّمي حتــت لــواء فرقــة جبهــة التحريــر النضــالية 

فهــي كــذلك مســرحية تُعــاجل مواضــيع كفاحيــة وإن اختلفــت فيهــا أســاليب العــرض عــن «طين الــو 

أكثـــر عمقـــاً وأصـــالًة وارتباطـــاً بالكفـــاح املريـــر الـــذي «، كمـــا كانـــت )1(»أختهـــا املعروضـــة بالعربيـــة

ستمرّ 
ُ
.)2(»خاضه الشعب اجلزائري عرب كفاحه امل

):1972-1963(مرحلة التأصيل

�ǲººÊǏȂȇ�À¢�̧ƢǘƬººǇ¦�Ŗººǳ¦�̈ƾººȈĐ¦�̈°Ȃººưǳ¦�¾Ȑººƻ�ƨººǷÂƢǬŭ¦�°ƢǠººǋ�Ǟººǧ°�Äǀººǳ¦�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�¬ǂººǈŭ¦�ËÀ¤

�ƨºǜǧƢƄ¦�ń¤�«ƢºƬŢ�Ŗºǳ¦�¾ȐǬƬºǇȏ¦�ƨºǴƷǂǷ�Ŀ�ƪ Ǹǐȇ�À¢�ǾǼǰÉŻ�ȏ��ȆŭƢǠǳ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ń¤�ƢēȂǏ

هّمتـــه الـــيت أن تكـــون رســـالته امتـــداداً مل نعلـــى مكتســـبات تلـــك الثـــورة املباركـــة؛ فمـــن الطبيعـــي إذ

قبل الثـورة التحريريـة، مـن أجـل ذلـك أقـدمت احلكومـة اجلزائريـة علـى تأميمـه كـإجراء ثـوري بدأها 

ُيصـــبح املســـرح يف «، القاضـــي بـــأن 1963جـــانفي8املـــؤرّخ بتـــاريخ 63-12مبقتضـــى املرســـوم رقـــم

، فمســرحنا اليــوم ســيكون اجلزائــر الــيت تتبــّىن االشــرتاكية ملكــاً للشــعب، وســيبقى ســالحاً خلدمتــه

معّرباً عن الواقعية الثورية اليت ُحتاِرب كّل الظواهر السلبية اليت تتناىف ومصـاحل الشـعب، ولـن ينقـاد 

للتفاؤل األعمـى وال لتجريديـٍة ال تتعامـل مـع الوضـع الثـوري، وال ُميكـن أن نتصـّور فنّـاً دراميـاً بـال 

.)3(»ونقوالر صراع، إذ دونه تتجّرد األشخاص من احلياة 

، وإنشاء مركز وطين )٭("املسرح الوطين اجلزائري"كما نّص هذا املرسوم على تأسيس فرقة 

  ـــــــــ
)1(

60، ص1967لبنان، -منشورات املكتبة العصرية، بريوت.األدب اجلزائري املعاصر :سعاد حمّمد خضر
)2(

35ص.مالمح عن املسرح اجلزائري :خملوف بوكروح 
)3(

23ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر :بوعالم رمضاين 
)٭(

، وبعضـهم اآلخـر  )حمـي الـدين بشـطارزي(عضـواً، بعضـهم مـن فرقـة املسـرح العـريب بقاعـة األوبـرا الـيت كـان يُـديرها )45(ضـّمت هـذه الفرقـة 

حمّمد بوديـة، عبـد احللـيم رايـس، سـيد علـي  :(، نذكر منهم)تبمصطفى كا(كان ينتسب إىل الفرقة الفّنية جلبهة التحرير الوطين اليت كان يُديرها 

، سـرياط بومـدين، عبـد القـادر السـافري، "رويشـد "كويرات، سيد أمحد أقومي، احلاج عمـر، ولـد عبـد الـرمحن كـاكي، حمّمـد محـدي، أمحـد عيـاد 

، خدجيــة بـن عايــدة "كلثـوم "، عائشــة عجـوري مصـطفى قـزدريل، علــي عبـدون، الطيّـب أبــو احلسـن، حسـان احلســين، اهلـامشي نــور الـّدين، تـومي

1997ص).1989-1926(املسرح اجلزائري:يُنظر، أمحد بيوض"...نورية "
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للمســـرح يعمـــل علـــى تنميـــة وتطـــوير املســـرح عـــن طريـــق التوجيـــه، والدراســـة، والتكـــوين، واختيـــار 

التحريريـــة  أهـــداف ثـــورة البنـــاء والتشـــييد وحتمـــي مكتســـبات الثـــورةاألعمـــال املســـرحية الـــيت ختـــدم 

.)1(الكربى، فتأسست الفرقة، غري أّن فكرة املركز بقيت جمّرد حرب على ورق

بـالفرتة الذهبيـة؛ حيـث عـرف ) 1966-1963(وِصفت األربع سـنوات األوىل مـن هـذه املرحلـة 

، )2(مســرحية) 20(املســرح ازدهــاراً مــن حيــث الكــّم والكيــف، فبلــغ عــدد املســرحيات املعروضــة 

ǂºººǈŭ¦�ƨºººȈǯǂƷ�°ƢºººǈǷ�Ŀ�ƨƸºººǓ¦Ȃǳ¦�ƢēƢǸºººǐƥ�½ŗºººƫ�À¢�ƪ¬�وبـــرزت أمســـاء  ǟƢǘƬºººǇ¦�̈ǄºººËȈǸƬǷ�ƨȈƷǂºººǈǷ

ومـــن ).أمحـــد عيّـــاد(، )ولـــد عبـــد الـــرمحن كـــاكي(، )كاتـــب ياســـني:(اجلزائـــري، نـــذكر مـــن بيـــنهم

  "الغولة"، )1964"(حسان طريو:"املسرحيات اليت خّلدت هذه املرحلة الذهبية

وبه املســـرحي اخلـــاّص القـــائم علـــى معرفــــة ، الـــذي كـــان لــــه أســـل"رويشـــد"ألمحـــد عيـــاد) 1966(

حقيقيــة بطبــع اجلمهــور اجلزائــري وتركيبتــه النفســية، فكانــت الفكاهــة اهلادفــة اجلســر الــذي أوصــله 

  "سنةإفريقيا قبل "و.)3(إليه، مؤّسساً ملدرسة مسرحية قائمة على البساطة واجلرأة

كـــــــــــل واحـــــــــــد " ،)1966"(القـــــــــــرّاب والصـــــــــــاحلني"، )1966"(ديـــــــــــوان القراقـــــــــــوز"، )1963(

إثبـات منهجـه «الـذي عمـل علـى ) عبـد الـرمحن كـاكي(لــ)1968"(الشيوخ"، )1967"(وحكمو

املبين على تأصيل املسرح والقائم على أسس تراثيـة شـعبية، وكـاد أن يُنجـز أعمـاالً وُحيّقـق جتـارب 

أخـرى إضـافة إىل مــا توّصـل إليـه يف ميــدان البحـث عـن مســرح شـعيب لـوال حــادث السـيارة الــذي 

الـيت خلّـدت هـذه ) كاتـب ياسـني(ومـن أعمـال .)4(»ابه، وأثّر فيه، وترك بصماته على إنتاجـهأص

  "القوقازيةدائرة الطباشري "، )1968"(اجلثة املطّوقة:"املرحلة

¦ƾǬǧ��ŃƢǠǳ¦�ń¤�ǺǗȂǳ¦�®ÂƾƷ�Ƣđ�ÃËƾǠƫ�Ŗǳ)1970"(الرجل صاحب النعل املطّاط"، )1969(

ـــــــــ
)1(

97ص.سابقال صدرامل :أمحد بيوض 
)2(

، 68ص .مالمــح عــن املســرح اجلزائــري):خملــوف بــوكروح(للمزيــد مــن املعلومــات الدقيقــة يُنظــر البيانــات املرصــودة يف اجلــدول امللحــق بكتــاب

103، 102، 101ص ص.1989-1926املسرح اجلزائري ):أمحد بيوض(، وكذلك اجلدول الوارد يف كتاب69
)3(

25ص.املصدر السابق 
)4(

44ص.مالمح عن املسرح اجلزائري :خملوف بوكروح 
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علــــــى مســــــتوى اجلزائــــــر والعــــــامل " املســــــرح الوثــــــائقي"ُعــــــّدت مســــــرحيته األخــــــرية أّول جتربــــــة يف 

مسـرحية أُنتجـت، ُسـّجل )38(كما استمّرت ظاهرة االقتباس يف هذه املرحلة، فمن بني.)1(العريب

اقتُــبس عنــه  ذيالــ)برخيــتبرتولــد (م األملــاينمســرحية مقتبســة عــن ُكتّــاب عــامليني أبــرزه)18(منهــا

وسـوف نرجـئ احلـديث ).1963"(القاعـدة واالسـتثناء"، )1963"(بنـادق األم كـرار:"مسرحيات

عــــــن أســــــباب امليــــــل إىل االقتبــــــاس عــــــن هــــــذا الكاتــــــب التقــــــّدمي إىل الفصــــــل اخلــــــاص بقضــــــية 

�ǺȇȂºººǰƬǴǳ�ƨºººȈŷȋ¦� Ƣºººǘǟ¤�Ȃºººǿ��ƢēƢǬƥƢºººǇ�Ǻºººǟ�ƨºººǴƷǂŭ¦�ǽǀºººǿ�ǄºººËȈǷ�ƢºººǷ�ËÀƜºººǧ�¿ȂºººǸǠǳ¦�ȄºººǴǟÂ.االقتبـــاس

حتــــت )1964(ســــنة بــــربج الكيفــــان ) املعهــــد الــــوطين لفــــّن التمثيــــل والــــرقص(املســــرحي بافتتــــاح 

.لوصاية اإلدارية واملالية للمسرح الوطين اجلزائريا

):1982-1972(مرحلة الرّكود

الـــذي نـــّص علـــى إنشـــاء مســـارح صـــدر قـــرار الالّمركزيـــة)1972(يف شـــهر نـــوفمرب مـــن ســـنة     

جهوية يف كّل من قسنطينة، عنابة، وهران، سيدي بلعباس، وإشراف وزارة اإلعالم والثقافة على 

وقد كان هلذا القرار انعكاساته السلبية على حركة املسرح الوطين أبرزها تشتيت .)2(املسرح الوطين

ــــة بتوزيعهــــا علــــى املســــارح اخلمســــة؛ فقــــد كــــان هــــذا املســــرح يتــــوّفر علــــى  قدراتــــه البشــــرية واملادي

خمرجني، باإلضافة إىل العديد من اإلطارات اإلدارية والوسائل املاديـة، كمـا كـان )5(ممّثًال و)90(

ومبجـــيء قـــرار ، فنـــون الدراميـــة بـــربج الكيفـــان ميـــّده مـــن حـــني آلخـــر باإلطـــارات الشـــبانيةمعهـــد ال

الالمركزية ضعف جهده ومردوده، وجعل املسارح اجلهوية تتخّبط يف العديد من املشـاكل حلداثـة 

وقــد انعكــس ذلــك ســلباً علــى اإلنتــاج املســرحي الــذي كــان معظمــه اجــرتاراً ملســرحيات .)3(جتربتهــا

؛ حيـث أُعيـد عـرض مسـرحيات عربيـة وعامليـةيف السنوات السابقة، أو اقتباساً عـن سبق عرضها 

سّالك "، و"بوحدبة"لكاكي، "القرّاب والصاحلني"مسرحية 

ـــــــــ
)1(

37ص.املصدر السابق
)2(

28ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر :بوعالم رمضاين 
)3(

110، 109ص ص).1989-1926( املسرح اجلزائري :أمحد بيوض 
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ــــــواحلني ــــــد"، )حمّمــــــد ديــــــاب(ل" بــــــاب الفتــــــوح"، و)حمّمــــــد تــــــوري(ل" ال عبــــــد الــــــرمحن (ل" املول

ولتغطية هذا العجز جلأت تلك املسارح إىل ظاهرة االقتباس، كما اعتمدت .)1(وغريها...اجلياليل

االسـتثنائية ونـذكر الـذي أفـرز قلّـة نـادرة مـن األعمـال املسـرحية " التأليف اجلماعي" على أسلوب

عـــن )1980"(نـــاس احلومـــة"، و)1977"(ريـــح السمســـار"، و)1976"(هـــذا جييـــب هـــذا:"منهـــا

  .عن مسرح وهران)1972"(املائدة"و، مسرح قسنطينة

وُميكن القول أّن التمّيز يف هذه املرحلة كان حليف املسرح اجلهوي بوهران إذا ما قارناه باملسارح 

عــن أهــّم القضــايا الوطنيــة الــيت طبعــت تلــك املرحلــة، كقضــية األخــرى؛ فقــد قــّدم عروضــاً عــّربت

، وقضـــــية التســـــيري االشـــــرتاكي للمؤسســـــات يف مســـــرحية"املائـــــدة"الثـــــورة الزراعيـــــة يف مســـــرحية 

، وخطــورة القطــاع اخلــاص يف "احلســاب تلــف"، وهجــرة العقــول اجلزائريــة إىل أوروبــا يف "وجنتــامل"

، والتواكـل "النحلـة"ضـرورة التضـامن يف مسـرحية ، وأمهيـة العمـل و "حوت يأكل حـوت"مسرحية 

، والثـــورة كفعـــل وتغيـــري يف "القـــراب والصـــاحلني"والشـــعوذة وزيـــارة األوليـــاء الصـــاحلني يف مســـرحية 

كمـا خــاض هـذا املســرح جتربــة .)2("اخلبــزة"، ونضــال العّمـال يف مســرحية "ديــوان املـّالح"مسـرحية 

الـــيت تناولـــت موضـــوع العمـــل ) 1975"(النحلـــة"مبســـرحية ألّول مـــرّة يف اجلزائـــر " مســـرح الطفـــل"

ȂººººǼǳ¦�¦ǀººººđ�¿ƢºººǸƬǿȏ¦�ȄººººǴǟ�Ãǂººººƻ¢�ÅƢºººǫǂÊǧ�ƪ̧�وإتقانـــه، وتركــــت صـــدى ǠËƴººººǋÂ��ǲºººǨǘǳ¦�ƾººººǼǟ�ÅƢººººƦËȈǗ

.)3(املسرحي

ومـن خــالل مــا ســبق نســتنتج أّن حالــة الركــود الـيت عاشــها املســرح اجلزائــري إبّــان هــذه الفــرتة 

ق بتطبيق قـرار الالّمركزيـة، فـإذا كـان هـذا القـرار اختيـاراً صـائباً عَكـس مرّده العامل السياسي املتعلّ 

التوّجـــه االشـــرتاكي للـــبالد الـــذي عمـــل علـــى حمـــو الفـــوارق اجلهويـــة يف كافـــة امليـــادين االجتماعيـــة 

واالقتصادية والثقافية، فإنه مل حيّقق الفائدة املرجوة يف جمال املسرح ألنه مل يعتمد 

  ـــــــــ
)1(

113، 112ص ص.املصدر السابق يف)1982-1973(يُراجع اجلدول الذي رصد هذه األعمال خالل الفرتة
)2(

31، 29ص ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر :بوعالم رمضاين 
)3(

130ص).1989-1926( املسرح اجلزائري :أمحد بيوض 
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على ختطيط ُمسبق هلذا املشروع الذي مل يأخذ بعني االعتبـار إمكانـات اجلزائـر املاديـة والبشـرية، 

ال يشــهد املســرح اجلزائــري احنســاراً بقــدر مــا يعــيش «:يف قولــه) مصــطفى كاتــب(وهــو مــا أّكــده 

االنتقــــايل، فرَضــــتها ظــــروف املرحلــــة السياســــية اجلديــــدة واملتعّلقــــة بأحــــداث حالــــة مــــن اجلمــــود 

مركزية على مستوى الدولة، ممّا جعل وجيعل األنشطة الفنية وامليدانية وعلـى رأسـها املسـرح يف الالّ 

.)1(»حالة استتباع ملحوظ لنتائج هذه السياسة 

وعلــى العمــوم ُميكــن حتديــد األســباب الــيت تعّلقــت بقــرار الالّمركزيــة وأّدت إىل ركــود النشــاط 

:)2(املسرحي خالل العشرية األوىل من االستقالل يف السببني التاليني

وقـــــد متثّـــــل يف حمدوديـــــة امليزانيـــــة املاليـــــة املخّصصـــــة للمســـــرح ممّـــــا حـــــال دون :الســـــبب املـــــايل -1

ـــة يف حـــوار مـــع )حمّمـــد بـــن قطـــاف( وقـــد أوضـــح ،اســـتمراره ) بـــوعالم رمضـــاين(هـــذه املســـألة بدّق

ــــة املســــرح بــــني «:قــــائالً  يف مطلــــع كــــّل ســــنة ننتظــــر بفــــارغ الّصــــرب املبلــــغ املــــايل املخّصــــص مليزاني

وكان خييب أملنا كّل سنة؛ حيث جند أّن املسرح نال النسبة الضئيلة املؤسسات الثقافية األخرى 

اجـــات يلثقافـــة املخّصصـــة ملؤسســـات الثقافـــة، وهـــذه النســـبة ال تلـــّيب االحتمـــن ميزانيـــة اإلعـــالم وا

زادت املشـــاكل االقتصـــادية واالجتماعيـــة ومازلنـــا  1980ويف عـــام (..)املاديـــة واملعنويـــة ملســـرحنا

.»نتقاضى أجوراً ال تسمح بتلبية حاجاتنا االجتماعية 

وتعّلــق بغيــاب التكــوين املناســب لإلطــارات املســرحية يف التمثيــل، واإلخــراج، :الســبب الفــّين -2

إخل؛ ذلـك أّن قـرار الالّمركزيـة مل يأخـذ بعـني االعتبـار هـذه املسـألة، باإلضـافة إىل ...والسينوغرافيا

يني، ّمت لتكـوين فنّـانني مسـرح)1964(أّن معهد الفنون الدرامية الذي أُنشئ بربج الكيفـان عـام 

إغالق قسم املسرح فيه قبل أن يتمّكن من سـّد احتياجـات املسـرح، أّمـا اإلطـارات الـيت تكّونـت 

خارج اجلزائر عن طريق البعثـات احلكوميـة فلـم جيـد معظمهـا مكانـه املناسـب بعـد عودتـه بسـبب 

ســــوء التنظــــيم والتخطــــيط، وهــــو مــــا دفــــع بتلــــك اإلطــــارات إىل العمــــل كمنّشــــطني باإلذاعــــات 

  .اإلعالمية والثقافيةؤسسات وامل

  ـــــــــ
)1(

178، ص1984، 1لبنان، ط-الدار العاملية للطباعة والنشر، بريوت.أصوات ثقافية :أمحد فرحات 
)2(

38، 36ص ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر :بوعالم رمضاين 
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):1989-1983(مرحلة االنتعاش

عــــاد املســــرح اجلزائــــري خــــالل هــــذه الفــــرتة إىل االنتعــــاش مــــن جديــــد بفضــــل جمموعــــة مــــن      

  :اإلجراءات نوجزها يف النقاط التالية

تضـّمن تنظـيم اإلدارة  الـذي1982أوت28بتـاريخ  296-82صدور املرسوم التشريعي رقـم  -1

املركزيــة لــوزارة الثقافــة، وقــد أشــارت أوىل مــواّده إىل أّن هــذه اإلدارة تشــمل تســع مــديريات، حتتــّل 

ديريـة مهّمـة إعـداد امل هـذه ونّصـت ماّدتـه اخلامسـة علـى تـوّيل .مديرية الفنون ونشـرها املرتبـة الثالثـة

-بـــداع الثقـــايف يف الفنـــون الســـمعيةاإلسياســـة وطنيـــة يف ميـــدان الفنـــون ونشـــرها، هـــدُفها تطـــوير 

�¾ƢºǸǟȋ¦�ǂºǌǻÂ��ƨȈǴȈǰºǌƬǳ¦�ÀȂºǼǨǳ¦Â��ƨºȈƟƢǼǤǳ¦�ÀȂºǼǨǳ¦Â��ȄǬȈǇȂŭ¦�ËĽ��¬ǂǈŭ¦�Ƣē°¦ƾǏ�ĿÂ�ƨȇǂǐƦǳ¦

�Ë¿ƢºȀǷ�ƾºȇƾŢ�ËĻ�ƾºǫÂ��Ǿºƥ�ƨºËǏƢƻ�ƨºȈǟǂǧ�ƨºȇǂȇƾǷ�©ȏƢºĐ¦�ǽǀºǿ�ǺǷ�¾Ƣů�Ëǲǰǳ�ǎ.الثقافية ËǐÉƻ�ƾǫÂ

ســـرحي وحتســـني نوعيتـــه، التنســـيق مـــع املســـارح تشـــجيع اإلنتـــاج امل:(املديريـــة الفرعيـــة للمســـرح يف

حرتفــــة يف ضــــبط الربنــــامج الســــنوي ومتابعــــة تنفيــــذه، مســــاعدة هــــذه املســــارح علــــى اكتســــاب 
ُ
امل

�ǺȇȂºººǰƬƥ�ƨºººËǏƢŬ¦�©ƢºººƳƢȈƬƷȏ¦�Ŀ�ǂºººǜǼǳ¦��̈¦ËȂºººŮ¦�¬ǂºººǈŠ�¿ƢºººǸƬǿȏ¦��ƢēƢǗƢºººǌǼǳ�ƨȇ°Âǂºººǔǳ¦�ǲƟƢºººǇȂǳ¦

.)1()نني واملمثلني اجلديرين بذلكاإلطارات الفنية من أجل حتسني املستوى، ترقية الفّنا

، شــــارك فيــــه 1981أفريــــل7و4بالعاصــــمة مــــابني" امللتقــــى الــــوطين للفنــــون واآلداب"انعقــــاد  -2

مسئولون ومثقفون ناقشوا الوضعية الثقافية السائدة يف اجلزائر، وخرج امللتقى بتشكيل عّدة جلـاٍن 

البصــرية، -والكاتــب، جلنــة الفنــون الســمعيةجلنــة الكتــاب :(هــدفها النهــوض بالقطــاع الثقــايف منهــا

.)2()جلنة املسرح، جلنة التاريخ واآلثار واملتاحف، جلنة الفنون التشكيلية، وجلنة املوسيقى

مــن أجــل تطــوير املســرح "حتــت شــعار1983ديســمرب5و3يــومي " نــدوة أيــام املســرح"انعقــاد  -3

اج، التمثيل، تنظيم اهلياكل النّص املسرحي، اإلخر :(، ناقشت عّدة حماور منها"اجلزائري

  ـــــــــ
)1(

39، 38، ص ص1995اجلاحظية، اجلزائر،  -منشورات التبيني.عاماً مهام وأعباءاجلزائري ثالثنياملسرح  :خملوف بوكروح 
)2(

142ص).1989-1926( املسرح اجلزائري :أمحد بيوض 
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.)1()املسرحية، التكوين املسرحي يف اجلزائر

واســـتكماالً هلـــذه السلســـلة مـــن النـــدوات واملناقشـــات شـــهدت هـــذه املرحلـــة انتعاشـــاً علـــى 

مسـرحية قـّدم منهـا املسـرح الـوطين )80(مستوى اإلنتاج املسرحي ونوعيته؛ حيث أُنتج مـا يُقـارب

قتبســـة، وهـــو مــا حّقـــق للمســـرح )20(اجلزائــري
ُ
مســـرحية ذات مســـتوى رفيــع عمومـــاً مشـــل حــىت امل

:صة التتويج يف مهرجانات عربية ودولية، نذكر منهااجلزائري فر 

)عّز الدين ّجمويب(، و)زياين الشريف عياد(اليت اقتبسها الثنائي " قالو لعرب قالو"مسرحية  -

، وقـد حصـدت جـائزة أحسـن إخـراج يف مهرجـان قرطـاج )حمّمـد املـاغوط(لــ"املهـرّج"عن مسـرحية 

).1983(املسرحي الدويل األول بتونس

اليت انتزعت جـائزة أحسـن متثيـل يف املهرجـان نفسـه ) عبد القادر عّلولة(ل" األجواد"مسرحية  -

).1985(سنة

زيــاين (وأخرجهــا )حمّمــد بــن قطّــاف(الــيت اقتبســها " الشــهداء يعــودون هــذا األســبوع"مســرحية  -

ى ، وحصـلت علـى اجلـائزة الكـرب )الطـاهر وطّـار(عـن قّصـة حتمـل العنـوان نفسـه ل) الشريف عيـاد

).1987(ألحسن عرض متكامل يف مهرجان قرطاج الدويل

  من مسرح قسنطينة اجلهوي )فارس املاشطة(من اقتباس وإخراج " عودة احلّالج"مسرحية  -

).1988(وقد فازت باجلائزة األوىل يف مهرجان باجة بتونس سنة 

، وحـــازت )زيـــاين الشــريف عيـــاد(وأخرجهـــا) حمّمـــد بـــن قطّــاف(الـــيت ألّفهــا " العيطـــة"مســرحية  -

).1989(اجلائزة الكربى يف مهرجان قرطاج سنة 

، عرفت هذه املرحلة أّول جتربة إخراج نسـوي يف تـاريخ باإلضافة إىل هذه السلسلة من التتوجيات

�ƢēƾƟ¦°�ƪ ǻƢǯ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦)1987" (أغنية الغابة"مبسرحية ) محيدة آيت احلاج(

قتبسة عن الكاتبة السوفياتية 
ُ
جتربة أخرى ) 1988(، تلتها سنة )2()ليسا أوكرانيكا(امل

  ـــــــــ
)1(

142ص).1989-1926( املسرح اجلزائري :أمحد بيوض 
)2(

146ص.املصدر نفسه
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"مـوت التـاجر املتجـّول" الـيت أقـدمت علـى جتربـة وإخـراج مسـرحية) فوزيـة آيـت احلـاج(لشقيقتها 

.)1()آرثر ميلر(ل

):2000-1990(مرحلة األزمة 

ǂǯǀǻ�§ ƢƦǇ¢�̈ËƾǠǳ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ƥ ǠǏ¢�ǺǷ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ŐƬǠÉƫ منها:   

الفـراغ الــذي خّلفــه جمموعــة مـن رّواد املســرح اجلزائــري وشخصــياته البـارزة بــرحيلهم عــن هــذه -1

كاتــــب (، 1986فيفــــري6يف ) حمــــي الــــدين بشــــطارزي:(احليــــاة يف أواخــــر الثمانينيــــات، ومــــنهم

  ) عبد املالك بوقرموح(،1989أكتوبر29يف ) مصطفى كاتب(،1989أكتوبر28يف ) ياسني

.)2(1989نوفمرب10يف 

تــــأثّر املســــرح كغــــريه مــــن املؤسســــات الثقافيــــة باألوضــــاع الــــيت عاشــــتها اجلزائــــر خــــالل هــــذه -2

الســنوات، خباّصــة بعــد ظهــور جــرائم االغتيــال الــيت اســتهدفت النخبــة وطالــت امســني بــارزين يف 

ـــــا عالمتـــــني فـــــارقتني يف مســـــاره اإلبـــــداعي مهـــــا "املشـــــهد املســـــرحي، وكان ـــــة: ـــــد القـــــادر عّلول "عب

(عـــــّز الـــــدين ّجمـــــويب"، و1994مـــــارس 14الـــــذي اُغتيـــــل بتـــــاريخ )1939-1994( "1945-

.1995فيفري  13اُغتيل يف )1995

وقــد دفعــت هــذه الظــاهرة مبســرحيني آخــرين إىل الصــمت، أو الرحيــل، أو تغيــري النشــاط؛ حيــث 

يف مكتبـه ) حمّمد بـن قطّـاف(، وانزوى )1997(إىل هولندا سنة الجئاً ) نور الدين فارس(سافر

.)3(باملسرح الوطين منشغالً باإلدارة

3- ¦ǂǸū¦�ƨȇǂǌǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ǽ°¦ǂǸƬǇ¦Â�©ƢȈǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǞǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦�®ƾǟ�ǞƳ¦ǂƫ

.)4(الذي سّجل فيه مخسة نصوص فقط)1995(وخباّصة يف العام )1992-1999(

  ـــــــــ
)1(

147ص.)1989-1926(املسرح اجلزائري  :أمحد بيوض 
)2(

155ص.املصدر نفسه 
)3(

خمطـوط .حملّمـد بـن قطـاف أمنوذجـاً " الشهداء يعودون هذا األسـبوع"مسرحية ، احلديث املتعاليات النّصية يف املسرح اجلزائري :خدجية جليلي 

��ƨǼƫƢƥ��ǂǔŬ�«Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��ŚƬǈƳƢǷ�ƨǳƢǇ°2009-2010 ،146ص
)4(

141، ص2006، 1شركة باتنيت، باتنة، اجلزائر، ط.2000املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  :نور الّدين عمرون



~22~

ممّــا حــّتم إغــالق )1995(خضــوع مبــىن املســرح الــوطين اجلزائــري لعمليــة تــرميم شــاملة ســنة  -4

).2000(قاعة العرض حىت سنة

إّن املســـرح اهلـــاوي وإذا كــان املســـرح احملـــرتف قـــد تقوقـــع علـــى ذاتــه نتيجـــة هـــذه الظـــروف، فـــ

واصـل نشــاطاته بقــّوة بعــد اجلهــود الــيت بــذهلا أفـراده املؤمنــون بــه مــن أجــل تنظــيم هيكلــه، وتوحيــد 

بتغـــى ّمت إنشـــاء .جهـــوده عـــن طريـــق مجـــع مشـــل ِفرقـــه املّوزعـــة عـــرب الـــرتاب الـــوطين
ُ
وحتقيقـــاً هلـــذا امل

وقــد جــاءت فكــرة إنشــاء ، )1990(الفيدراليــة الوطنيــة ملســرح اهلــواة بعــد مهرجــان مســتغامن عــام 

بعد أن الحظ املسرحيون الشباب أّن هذا املهرجان الذي منح اهلوية ملسرح اهلّواة  الفيدراليةهذه 

قــد احنــرف عــن أهدافــه، ومل يُعــد للجنتــه التنظيميــة الكفــاءة يف حتضــريه اجليّــد، وضــاعت املقــاييس 

  : ومن أهداف هذه الفيدرالية، احلقيقية الختيار الِفرق وترشيحها للمهرجان

.مجع مشل الِفرق اهلاوية على مستوى الوطن لتطوير احلركة املسرحية-

  .إنشاء بنك للنصوص املسرحية-

.)1(تشكيل جلنة لقراءة هذه النصوص مكّونة من مسرحيني وأساتذة ونّقاد مسرح-

ǂ̈ºººưǯ�©ƾȀºººǋ�ÀǂºººǬǳ¦�ƨºººȇƢĔ�ń¤�©ƢȈǼȈǠºººǈƬǳ¦�ƨºººǴƷǂǷ�ËÀ¢�ǂǯËǀºººǳƢƥ�ǂȇƾºººŪ¦Â  اجلمعيـــات املســـرحية الـــيت

لعبــــت دوراً رياديــــاً يف إيقــــاظ احلــــّس الــــوطين، واحملافظــــة علــــى الوحــــدة الوطنيــــة عــــن طريــــق إبــــراز 

.)2(خصوصيات الثقافة اجلزائرية وشحذ اهلمم للدفاع عنها

كما ظهرت سلسلة من املهرجانات اليت عملت على إعطـاء حركيـة للمسـرح وتأصـيله يف ثقافتنـا 

الل التحـاور والتنـافس بـني خمتلـف الفـرق املسـرحية، ومـن املهرجانـات الـيت ظهـرت الوطنية من خـ

، املهرجان املغاريب هلواة املسـرح )1991( مهرجان املسرح التجرييب بقسنطينة :خالل هذه احلقبة

).2000(باجلزائر العاصمة الشهر املسرحيو ، )1994( بعنابة

  ـــــــــ
)1(

-6، ع2005وزارة الثقافـة، اجلزائـر، -، املكتبـة الوطنيـة اجلزائريـةالثقافـةجملّـة ).مسـارات ومـدارات مسـرح اهلـواة يف اجلزائـر: (حفناوي بعلي 

42، ص7
)2(

43، 42ص .املصدر نفسه 
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):2011-2002(الفتحمرحلة إعادة

عرف املسـرح اجلزائـري خـالل هـذه العشـرية انتعاشـاً واضـحاً بـدت مالحمـه ظـاهرة علـى كافـة 

وملتقيــــات وأيــــام دراســــية علــــى  مظــــاهر اإلبــــداع املســــرحي مــــن تــــأليف مســــرحي، ومهرجانــــات،

.وتظاهرات ثقافية كربى اُعيد فيها االعتبار للفّن الرابع يف ثقافتنا اجلزائريةهوامشها،

األزمـة  ةيلي رصد هذه النشاطات اليت دّلت على انتعاش مسرحنا وخروجه من دائـر وحناول فيما 

  :خالل العشرية السابقة يف النقاط التالية

وجتّســـدت فعليـــاً ســـنة)2002(إقامـــة تظـــاهرة ســـنة اجلزائـــر بفرنســـا الـــيت بـــدأ اإلعـــداد هلـــا ســـنة  -

، وقـــد لعـــب فيهـــا املســـرح دوراً بـــارزاً للتعريـــف بالثقافـــة اجلزائريـــة؛ حيـــث أُنتجـــت عشـــر )2003(

نسـني والســالطني، ميمــوزا اجلزائــر، جنمـة وجزائــر الشــاعر، املنعــرج، :(مسـرحيات نــذكر منهــا)10(

.)1(...)القراقوز قادمون

يف " التمــرين"إىل كــّل مــن كنــدا وســوريا، وشــارك مبســرحية )2004(تنّقــل املســرح الــوطين ســنة-

مهرجــان املســرح احملــرتف بدمشــق الــيت تركــت هنــاك وقعــاً فــاق كــّل التوقعــات، وُكــّرم مــن خالهلــا 

.)2(املسرح اجلزائري ككلّ 

" اجلزائـر عاصـمة الثقافـة العربيـة"عمًال مسرحياً يف إطـار تظـاهرة)50(إجناز ما يُقارب اخلمسني-

).2007(سنة 

، والثانيــــــة ســــــنة )2006(احملــــــرتف يف دورتــــــه األوىل ســــــنةتنظــــــيم املهرجــــــان الــــــوطين للمســــــرح  -

).2011(، والثالثة سنة)2008(

وإذا كانــت هــذه املهرجانــات تُعـــّد مهــزة وصــل وملتقــى التجـــارب املســرحية العربيــة لتبــادل الـــرؤى 

واألفكــار، فــإّن عــدم خضــوعها للتخطــيط املســبق والصــدور بشــكل دوري منــتظم، قــد حــّد مــن 

¯�ń¤�Ǧ ººǓ¢��ƢºȀƬȈǴǟƢǧ�ƢººȀŻǂǰƫÂ��Ƣººē¦̄�§°ƢººƴƬǴǳ�ƢĔƢºǔƬƷƢƥ�ƢººǈǼƬǇȏ¦Â�śƫÂǂººǳ¦�Ŀ�ƢºȀǟȂǫÂ�Ǯ ººǳ

  .لألمساء نفسها الوطنية والعربية

  ـــــــــ
)1(

، 7، 6، املكتبـة الوطنيــة، وزارة الثقافــة، عالثقافــةجملــة ).مســرية املسـرح الــوطين اجلزائـري( :فاطمـة ســعادة، بلقاسـم بــن ناصــر، شـفيقة نعمــاين

177، ص2005
)2(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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هكــذا كــان مســار املســرح اجلزائــري، مســاراً طبيعيــاً عــرَف فــرتات مــدٍّ وجــزر، وتقــدُّم وتراجــع، تبعــاً 

Ä®ƢǐƬǫȏ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�śǳƢĐ¦�Ŀ�©¦ËŚǤƫ�ǺǷ�ƢȀǬū�ƢǷÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ȏËȂƸƬǴǳ.

فكيــف كــان خطــاُب وإذا كــان خطــاب اإلبــداع يف املســرح اجلزائــري قــد مــّر بــدورِة حيــاٍة طبيعيــة،

النقـــد املســـرحي؟ وهـــل متّكـــن مـــن توجيـــه خطابـــه املنقـــود، أو علـــى األقـــّل متابعتـــه متابعـــة متأنيـــة 

وجاّدة؟

عليــه أّن تطــّور احلركــة النقديــة يف أي بقعــة مــن العــامل، رهــٌني بتلــك الرتاكمــات  فــقمــن املت      

مــن املســّلمة الــيت تقــول بــأّن النقــد فعاليــة اإلبداعيــة وحبركيتهــا الدائمــة وتطّورهــا املســتمر، انطالقــاً 

ثــري واالســتجابة، وبــني 
ُ
الحقــة لإلبــداع، وبــأّن العالقــة بــني هــذا األخــري ونقــده هــي عالقــٌة بــني امل

وإذا حبثنـا عـن هـذه العالقـة بـني .الفعل ورّد الفعل، وهو ما يعين منطقياً أسبقية اإلبداع عن النقد

؛ فاإلبـداع املسـرحي يشـهد حركـة دائمـة نعدمـةتكـاد تكـون م�ƢºĔ¢�ƢǻƾºƳÂ��ǽƾºǬǻÂ زائرياملسرح اجل

ودؤوبة مستها إنتاج عروض جتريبية ُتالمس أفق احلداثة، وتسعى لإلسهام يف إغنـاء جتربـة املشـروع 

احلــداثي يف ثقافتنــا، وتتجلــى مظــاهر هــذه احلداثــة يف خلخلــة بنيــة اخلطــاب املســرحي التقليــدي 

ائية جديدة، طموحها إعادة تشكيل العرض املسـرحي كليّـاً وحتديثه، وابتكار أشكال وتقنيات أد

ي على عـوامل التجريـب، زائر نفتح املسرح اجلاوهكذا .وجعله مغايراً يف شعريته عن النص املسرحي

شــرع نوافــذه علــى أشــهر وأبــرز املــدارس واالجتاهــات املســرحية احلداثيــة، يف الكتابــة،والتمثيل، أو 

امللحمـي، واكتشــف جتربـة مسـرح العبــث والالمعقـول، واملســرح واإلخـراج؛ إذ تعـّرف علــى املسـرح

«�¢�ǺǷ�ƢđƢǘǫ.وغريها من االجتاهات...، واملسرح الوثائقيداخل املسرح، واملسرح الفقري ǂǟ�ƢǸǯ

ــــــد برخيــــــت، يــــــوجني يونيســــــكو، صــــــموئيل بيكيــــــت، بريانــــــديللو، غروتوفســــــكي، :" أمثــــــال برتول

هــذه وار بــني األصــالة واملعاصــرة، أمثــرت وجاهــد مــن أجــل مــّد جســور للحــ...".ستانسالفســكي

��².مــن التجــارب الناجحــة واملتميّــزةاحلــواراُت كثــرياً  ƢººƦƬǫȏ¦�śººƥ�¬ǂººǈŭ¦�¦ǀººđ�ǲÉƦººǈǳ¦�¼ČǂººǨƫ�Ƕººǣ°Â

�¬ȂºººǸǗÂ��̈ƾºººƷ¦Â�ƨºººȇƢǣ�¾ȂºººƷ�ƪ ºººǠǸƬƳ¦�ƢºººĔƜǧ��Ƥ ºººȇǂƴƬǳ¦Â��ǲȈºººǏƘƬǳ¦Âرفـــض املوقـــف حـــد هـــو وا

اّدخــار أي جهــد يف وعـدم فتنــا العربيــة، إزاء هــذا الفـن العــاملي الطــارئ علـى ثقااهلامشـي والّســليب 

  .حماولة استنباته يف تربتها
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ان خطوة هامة حنو التجاوز عاملية كمثل هذا التجاوب مع االجتاهات والتيارات املسرحية ال     

وبالرغم .زائريواإلبداع، والوعي بضرورة تطوير املفاهيم األدبية واجلمالية يف اخلطاب املسرحي اجل

Ƣǰǋ¢Â�©¦°ƢȈƬǳ¦�ª¾�من هذه املرون ƾƷ¢�§ ƢǠȈƬǇ¦�ȄǴǟ�Ǿƫ°ƾǫÂ�¬ǂǈŭ¦�§ Ƣǘƻ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨ

التعبري املسرحي، غري أّن خطابه النقدي قد بقي على هامش هذه الفتوحات والتغريات، ومل 

�ƢȀȈǴǟ�ƪ ƦưÉƫ�ǾƬǠǫ°�ȄǴǟ�ƨƷƢǈǷ�®ƢŸ¤�ǺǷ�̈®ËƾǠƬŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢȀƴǿƢǼǷÂ�ƢēƢǿƢš Ƣƥ�ƨƯ¦ƾū¦�ǺËǰǸƬƫ

غريه من حقول اخلطاب النقدي خارج عملية خالفًا لين وقوف هذا احلقل، أقدامها؛ مما يع

ه هاستفحال اإلشكالية اليت تواج وبالتايل.التحديث اليت جتري يف بنية النقد، وأدواته، وطروحاته

واملتمثلة يف غياب املنهج النقدي احلديث املقرتن برؤية نابعة من اخلطاب املسرحي نفسه، ومن 

مقارباته التطبيقية والنظرية هلذا اخلطاب، إىل التناول التقليدي الذي حتكمه ّمث نزوع أغلب 

نزعات واقعية، وتارخيية، ومعيارية، غري معنية بشعريته، ومعلم اكتفائه الذايت ومقوماته 

.)1(الداخلية

ّرك الناقد ح، زائريهذه الفجوة الرهيبة بني الكتابة اإلبداعية واملمارسة النقدية يف املسرح اجل     

�Ǌ اجلزائري ǫƢǻÂ�ƢđƢƦǇ¢�ƾǼǟ�Ǧ ǫȂǧ��̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ� ¦°Â�ƨǼǷƢǰǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�Ǻǟ�¾£ƢǈƬǳ¦�ń¤

الذي ذهب إىل " الرشيد بوشعري"الباحث والناقد املسرحي هنا ونستحضر .مكامن اخللل فيها

ƢËĔƘƥ�®ƢǬƬǟȏ¦ تعود إىل سبب رئيس، وهو ختّلف النقد عن مواكبة التجارب «  هذه الظاهرة

قتبسة 
ُ
عن الغرب، إّما عن جهل بتيارات النقد املسرحي -عادةً -املسرحية امل

العاملي احلديث، وإّما عن تعّصب للقدمي، والرغبة يف الصدور عن روح احملافظة على القوالب 

 -فحسب -الفنية اليت ذاعت واستقّرت، وهذه الروح ال تقتصر على النقاد املسرحيني العرب

ه كان يعاين منها، ولوال ذلك ما كان لكاتب مسرحي عبقريبل إّن العامل كلّ 

  ـــــــــ
)1(

تخيَّل املسرحي، مقاربات لشعرية النّص والعرض والنقد :عواد علي 
ُ
، 1997، 1بريوت، ط-املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء.غواية امل

10ص
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أن يُقّدم إىل احملاكمة " كورين"أن يظل مغموراً فرتة طويلة، وما كان لشاعر مثل " شكسبري"مثل 

وجهًا من وجوه "التعّصب"وإذا جاز لنا أن نعترب .)1(»بسبب خروجه على قواعد أرسطو 

إىل معاداته ورفضه، والتمّسك بغريه،  -يف غالب األحيان - اجلهل، باعتبار اجلهل بالشئ يؤدي

سرحي عن وضع كتاباته يف فإّن النتيجة تكون أّن سبب هذه الظاهرة واحد؛ إنه عجز الناقد امل

ولعل مكمن هذا .حركية دائمة بالتتبع املستمر، واملواكبة املتواصلة لتشّكالت اخلطاب املسرحي

العجز إما القصور يف الوعي بوظيفة النقد، وهو أمٌر مستبعد ألّن هذا الناقد ذاته كان ُميارس 

§�¦�ǺǨǳ¦�¦ǀđ�ÀƢŻȍ.داثيةوظيفة النقد األديب وحياول أن ينفتح على كثري من املناهج احل ƢȈǣ�ƢËǷ¤Â

السيد حسن "الدخيل الذي مل يتأّصل بعُد يف الثقافة العربية، وهو ما عّرب عنه الباحث املصري

والواقع أّن عدم أصالة فّن املسرح يف نفوس أدبائنا وفنانينا هي اليت جعلت كّل « :بقوله" عبيد

التمثيل أو النقد جعلتها يغلب عليها التقليد  ما يقومون به من أعمال فنية سواء يف التأليف أو

ومهما تكن .)2(»وليس اإلبداع، وإميان اإلنسان بفّن يُقّلده أقّل كثريًا من إميانه بفّن يبتدعه 

�©±ǂǧ¢�ƢĔƜǧ���ȆƷǂǈŭ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ƢǼƥƢǘƻ�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ȆËǌǨƫ�Ǧ Ǵƻ�ƪ ǨǫÂ�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦

:)3(منها مايلي سلسلة مّن النتائج السلبية ُميكننا أن نعّدد

حضور البعد التأثري القائم على املزاجية، واالنفعال الذايت يف مقاربة اخلطاب املسرحي-1

.الذي كثرياً ما يتبلور يف إطار حكم متسرّع ال يرقى إىل مستوى املوقف النقدي الدقيق

بوصفه عنصراً الذي يرشح عنه اخلطاب املسرحي ) املضمون(الرتكيز على ما أصطُلح عليه بـ-2

ملموساً ومهيمناً مبعزل عن العناصر البنائية، واألسلوبـية اليت تتحّكم بشـعرية

  ـــــــــ
)1(

-شباط-،  عدد خاص بالنقد، كانون الثايناملوقف األديبجملة ).أزمة النقد املسرحي، أثر الفكر الربخييت يف املسرح العريب( :الرشيد بوشعري 

296، ص143، 142، 141، ع1983آذار 
)2(

1املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، ط.تطور النقد املسرحي يف مصر :السيد حسن عبيد 

95، ص1965
)3(

تخيَّل املسرحي، مقاربات لشعرية النّص والعرض والنقد: عواد علي 
ُ
11ص.غواية امل
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إليه هذه املقاربة التجزيئية هو ترسيخ املفهوم التقليدي يف النقد ولعل أخطر ما تُفضي .اخلطاب

.الذي يفصل بشكل متعّسف بني املستوى الداليل للخطاب، ومستواه البنائي

فحص اخلطاب املسرحي، وتفسريه يف ضوء معطيات الواقع، ومالحمه االجتماعية -3

�ËǮ، ح)املرآوية(والسياسية واالقتصادية، استنادًا إىل مبدأ  ǧ�ǂƻ¡�ŚƦǠƬƥÂ��ǞǸƬĐ¦�̈¡ǂǷ�ËǺǨǳ¦�Ʈ Ȉ

  .شفرة اخلطاب بشفرة الواقع

إعطاء االمتياز للنص املسرحي، واعتبار العرض تعبرياً عنه، أو إنه مبنزلة ترمجة وتفسري له-4

.اعتماداً على مسّلمة التالزم الداليل بني النّص املكتوب والعرض املسرحي

) املعىن احلريف(ي، واالكتفاء بتقرير معىن واحد له، هو الوقوف على ظاهر اخلطاب املسرح -5

§ ƢǘŬ¦�Ƣđ�ǂƻǄȇ�Ŗǳ¦�̈Śưǰǳ¦�©ȏȏƾǳ¦Â�ňƢǠŭ¦�¾ƢǨǣ¤Â��ǾȈǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦Â��Ǿƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â��ǖȈǈƦǳ¦.

أنه كان يُكتب من قبل بالسلبيات، هذه يف  زائريسبب وقوع النقد املسرحي اجل فسَّرويُ 

هلم صلة بالفّن املسرحي وال بأجبديات نقده، بْله آليات ومفاهيم نقاد األدب الذين مل تكن 

وهلذا مالت حتاليلهم إىل االهتمام بالطرح اإليديولوجي الذي حيمله املضمون، مع .هذا النقد

ومْثل هذه النتائج السلبية اليت عِلقت .)1(إقصاٍء كّلي لباقي أطراف معادلة العمل املسرحي

باخلطاب النقدي املسرحي العريب جرّاء اهلوة السحيقة اليت باعدت بينه وبني خطابه املنقود كان 

يتمّثل األول يف إلغاء مالمح خصوصية اخلطاب املسرحي باعتباره إبداعًا خمتلفاً :هلا وجهان

والفنية املختلفة، عندما ومغايراً لباقي اخلطابات يف احلقول اإلبداعية 

يقف هذا النقد متجاهًال ملناخه وتضاريسه اخلاصة اليت ُحتّدد موقعه ضمن اخلريطة العامة 

وأما الوجه الثاين فيتعّلق مبصري الرتاكم اإلبداعي الذي صنعْته جهود.لإلبداع اإلنساين

و ما عجز عن مبدعني مسرحيني كان طموحهم خلق شكل مسرحي عريب تأصيًال وجتريباً، وه

اإلحاطة به خطاب النقد الذي ظّل أسري املضمون واإليديولوجيا املعّرب عنها، وكان يُفرتض فيه

  ـــــــــ
)1(

26، ص2000، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط.املسرح املغريب بني أسئلة الكتابة اإلبداعية واملمارسة النقدية: حمّمد فراح
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وحًا موازيًا لطموح خطاب اإلبداع يف هذا احلقل؛ فمن عالمات اإلجناز احلقيقي أن حيمل طم

فال (..) الدخول يف حوار حقيقي مع خصوصيات التجربة املسرحية العربية « للنقد املسرحي 

لذلك .)1(»يكفي وجود نّص درامّي جّيد، أو خمرج مبدع لنفي حباجة التطّلع إىل هذا اإلجناز 

إىل وأد  -قطعاً -هد املسرحي العريب ملثل هذا النوع من احلوار، سوف يؤديافتقاد املشفإّن 

 من هذه العملية سوى تلكورمبا ال ينفلت من التجارب املسرحية املتمّيزة يف مهدها،  الكثري

̧�¤�ȄǴǟ�ƢđƢƸǏ¢�ǲǸǟ�¬ǂǌƫ�©ƢǻƢȈƥ�°¦ƾǏƜƥ��ŚǜǼƬǳ¦�ńاليت  التجارب ¦ƾƥȍ¦�®ÂƾƷ�±ÂƢš

يوسف "واجلمالية اليت حتكمها، فنحن نعتقد بأن جتارب كّل من وتوّضح الرؤية الفكرية 

يف " روجيه عساف"يف سوريا، و" سعد اهللا ونوس"يف مصر، و" توفيق احلكيم"، و"إدريس

ما كانت لتحتل تلك .يف املغرب، وغريها" عبد الكرمي برشيد"، و"الطيب الصديقي"لبنان، و

والدليل على ذلك أّن ، ƢēǂȀǌǳ�©ƾËȀǷ�Ŗǳ¦�©ƢǻƢȈƦاملكانة يف الساحة املسرحية العربية لوال ال

يف اجلزائر مل حتظيا بذات الشهرة يف " عبد القادر عّلولة"، و"ولد عبد الرمحن كاكي"جتربيت 

ƢǸēƢǬƥƢǇ�Ǻǟ�Å¦ǄËȈŤÂ�ÅƨȈŷ¢�ÀËȐǬƫ�ȏ�ƢǸĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦.

بأعمـــاٍل تـــرتجم منظورهـــا اجلمـــايل ورؤيتهـــا إّن وجـــود مثـــل هـــذه الورقـــات التنظرييـــة مرتبطـــة 

طـابع املصـداقية ممّـا قـد  االفكرية، من شأنه أن يلعب دور الدعاية لتلك األعمال، وُيضـفي عليهـ

ُيساهم يف حتريك فاعلية النقد حنوها، ومّد جسور للحوار والتالقي بينهما؛ مثّ إّن النقد كما

ق على أشجار الورد، وليس جماله الوحيد هو ليس نباتًا طفيليًا يتسلّ « ":غايل شكري"يقول  

.)2(»" التنظري"على األدب، بل إّن له جماالً آخر حيوياً هو " التطبيق"

  ـــــــــ
)1(

141ص.إشكالية اخلطاب النقدي يف املسرح العريب: عبد الرمحن بن زيدان 
)2(

12، ص1981، 1بريوت، طدار الطليعة، .سوسيولوجيا النقد العريب احلديث: غايل شكري 
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ويف ظّل غياب هذه اإلسرتاتيجية التنظريية عن جتاربنا املسرحية، وخلّو النصوص املسرحية من 

مقّدمات تضيئها، بقي النقد متخّلفًا عن مواكبة تلك األعمال، كما ساهم بدرجة كبرية يف 

إىل هذه " ن عمروننور الدي"وقد أشار الباحث.عدم بروزها واحتالهلا املكانة اليت تستحّقها

يف - يف املسرح اجلزائري؛ هذه التجربة اليت مل تقرتن " القوال"الفكرة خاّصًا حبديثه جتربة 

بنظرية يف كيفية التعامل مع عرضها سواء يف التمثيل أو اإلخراج أو النّص الدرامي، «  -اعتقاده

 عروض الفرجة الفنية وبالتايل أصبحت التجربة مبهمة، إذا استثنينا ما عرفناه عن القوال يف

-، مثّ أطلق هذا الباحث مجلة من التساؤالت اليت ُترتجم حريته املنهجية)1(»

يف التعامل مع األعمال املسرحية اليت استلهمت شكل القوال  -كناقد وباحث وممّثل مسرحي

:)2(وهي

  التمثيل والتجسيد؟هل يقتصر دور املمّثل القوال على السرد احلكائي فقط، أم يتعّداه إىل -1

هل ُتدمج شخصية القوال فقط يف مشهد معّني، أم يف كّل اللوحات واملشاهد واألحداث؟  -2

أثناء قيام القوال بسرد األحداث هل يواصل باقي املمثلني أداء أدوارهم، أم يتوقفون عن -3

التمثيل؟

لى اخلشبة، أو مع ما هو املوقع الذي يشغله القوال على أرضية الفضاء املسرحي، ع-4

اجلمهور، أو خارج الفضاء املسرحي؟ 

كيف يتعامل املخرج مع النّص القوايل وهو يفّكر يف إخراجه؟-5

هل يقوم النّص القوايل على السرد احلكائي، أم تتخّلله مقاطع من احلوار الدرامي الذي -6

  يعتمد عل الفعل احلركي والتسلسل السبيب؟

  ـــــــــ
)1(

248، ص2006، 1شركة باتنيت، باتنة، اجلزائر، ط.2000املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة  :نور الدين عمرون 
)2(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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وقد وصف هذا الناقد تلك التجارب بعدم االكتمال، وحكم عليها بالنهاية مع موت روادها 

موثقاً يوّضح مفهوم القوال، ويشرح كيفية توظيفه يف الذين مل خيّلفوا لنا نظرية، أو بياناً، أو حبثاً 

�ƢĔȋ�� ȏƚǿ�Ǻǟ�©°ƾǏ�Ŗǳ¦�ƨȈǨƸǐǳ¦�©¦°¦Ȃū¦Â�©ƢŹǂǐƬǳ¦�ƨǸȈǫ�ǺǷ�ÅȐËǴǬǷ��ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦

، ال )1(عاّمة تفتقد إىل اخلصوصية، وكانت موّجهة للجماهري املغّيبة ثقافيًا وفنياً  -يف اعتقاده -

نقدي لفهم تفاصيلها، وتبنيُّ رؤيتها على الصعيدين الفكري تسمن وال تغين املهتّم من جوعٍ 

  .واجلمايل

  ـــــــــ
)1(

248ص .املصدر السابق 
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  :لغة المسرح بين العامية والفصحى/ 1

وال تزال تُثار بصفة شغلت فكر النقاد والباحثني، من القضايا اجلوهرية اليتتُعّد الّلغة 

بظهور االجتاه الواقعي؛ وقد اقرتن ظهور هذه القضية .متجّددة يف الدراسات املسرحية العربية

حيث مل يعرف االجتاهان الكالسيكي والرومانسي هذه اإلشكالية، فحينها مل يكن مطلوبا من  

ي والتخاطب العادي، وال كان مبدأ يوماحلديث ال لغة ُكّتاب املسرح أن حياولوا االقرتاب من

كاملعّلقة رغم ما قد وقد أفضى اجلدل حوهلا إىل تركها   ،واقعية اللغة مطروحا يف تلك اآلونة

�ËƾƷ�ǞǓÂ�ƢđƢƸǏ¢�¾ÂƢƷ�Ŗǳ¦�ȄǘǇȂǳ¦�¾ȂǴū¦�Ǯ ǴƬƥ�§ǂǠǳ¦�®ƢǬǼǳ¦Â�§ ƢËƬÉǰǳ¦�² ƢǼƠƬǇ¦�ǺǷ�¦ÂƾƦȇ

�Ŗǳ¦�ƨǻƢǰŭ¦Â�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǳ®ƢǠǷ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ƨȈŷ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ƢĔƘǌƥ�ǶƟƢǬǳ¦�» ȐƼǴǳ

سبيال إىل استساغة  حتتّلها يف البنية الدرامية ولذلك رفع أرسطو من شأن الصياغة فجعلها

.)1(احملال مىت صدر عن شاعر صّناع يُطّوعها لفّنه

ال خيتلف اثنان يف اعتبار اللغة وسيلة وليست غاية؛ ذلك أّن اهلدف من وراء استخدام 

اللغة ليس هو إظهار احلصيلة اللغوية للكاتب، ولكن خدمة البنية الدرامية وتوصيل القضية 

بىن املطروحة إىل املتلقي وال خيفى علينا أّن كالمها حباجة إىل الفكرة والشخصية املسرحية اليت تت

اللغة  «:تلك الفكرة، وهو ما جيعلنا نقول إّن اللغة املسرحية هي الفكرة، وهي الشخصية

Ƣđ�ǎ Ƭţ�Ŗǳ¦�ƢȀƬǤǳ�̈ǂǰǧ�ǲǰǳ�ËÀ¢�Ä¢��̈ǂǰǨǳ¦�Ȇǿ�ƨȈƷǂǈŭ¦. ًوبالرغم من أّن الكاتب أصال

عين أّن وهذا ي.يتميز بلغته، إال أّن الفكرة املسرحية من أجل حتّققها هي اليت ختتار اللغة املناسبة

§ȂǴǘŭ¦�» ƾŮ¦�ǪǬŢ�ȏ�ƢĔ¢�Â¢�ƢȀȈǴǟ�ȆǔǬƫ�ƾǫ�̈ǂǰǨǳ¦�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬƫ�ȏ�ÅƨǤǳ.  لذا فاملسرح

.)2(»كشكل فين ووجود إبداعي لذاته ال يتحقق إال بلغته 

ومعلوٌم أّن الشخصية املسرحية هي من يتحّمل عبأ إيصال الفكرة أو القضيـة اليت تقوم 

  ـــــــــ
)1(

7،ص)دط( ،)دت(ǂǿƢǬǳ¦��ƨǳƢƴǨǳ¦��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ̈��: يمي هاللحممد غن 
)2(

62ص،1997منشورات وزارة الثقافة، دمشق، .، أحباث ومقاالت يف املسرحلوحة املسرح الناقصة :وليد إخالصي 
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وإذا غاب االنسجام بني .عليها املسرحية إىل املتلقي متوّسلًة بلغة مناسبة إلقناعه والتأثري فيه

¤̄¦��ƨȈǔǬǳ¦�ǲȈǏȂƫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƾǬǧ «اللغة وبني الشخصية املسرحية؛ أي 

ستخدمة، حدث االنفصال بينهما وبني املوقف الدرامي الذي 
ُ
املطروحة من خالل اللغة امل

ومن ّمث ننفصل حنن عن الشخصيات وتنفصل هي عّنا وتضعف عالقتنا باملـسرحية ُتشـّكله، 

«)1(.

وبناء على هذا الطرح ُتصبح اللغة وسيلة ال غاية، وهو ما أدى ببعض النقاد إىل االعرتاض 

من هذا  الذي انطلق) حممد مندور(على كل اجلدل الذي أثري حوهلا؛ ومنّثل هلذه الفئة مبوقف

املبدأ، ورأى أنه من األوىل أن نتساءل إىل أي مدى متّكن الكاتب من استخدام الوسيلة اليت 

اختارها يف أداء ما يريد أن يؤديه سواء كانت الوسيلة شعرًا أم نثراً، بلغة فصحى أم 

بأّن الّلغة جمّردبالفكرة نفسها؛) حمّمد زكي العشماوي(وآمن .)2(عامية

ذات أثر ضخم يف حتقيق العمل الفين وبنائه  «وسيلة، غري أنه كان يؤمن بأّن هذه الوسيلة 

الدرامي ومن هنا كانت عنصراً بالغ األمهية تتوقف أمهيته على قدرة املؤلف على استخدام اللغة 

حتمل الفكر وأن تُعّرب وحسن توظيفها، فغايتها ليست مجالية شعرية فحسب، بل غايتها أن 

.)3(»عن الشخصية وتعارجيها 

ورغم اإلميان املسبق لدى النقاد العرب بأن اللغة ال تعدو أن تكون وسيلة، إال أّن ذلك 

حوهلا والذي أسفر عن  اإلميان مل يقف حائًال دون توّرط هؤالء يف اجلدل العقيم الذي أثري

فريق انتصر للعامية ورأى فيها لغة الدراما الفعلية النابضة باحلركة واحلياة، :انقسامهم إىل فريقني

والناطقة املوضوعية باسم اجلماهري املسرحية العربية اليت متّثل نسبة كبرية منها فئات 

 ـــــــــ
)1(

258، 257، ص ص 1999، 1الكتب، القاهرة، طعامل .األدب املسرحي املعاصر :حممد الدايل
)2(

31، ص 1958معهد الدراسات العربية العاملية، جامعة الدول العربية، .حماضرات عن مسرحيات عزيز أباضة :حممد مندور 
)3(

16، ص 1،1988وزارة الثقافة، املركز القومي لآلداب، القاهرة، ط.البناء الدرامي ملسرح توفيق احلكيم :حممد زكي العشماوي



~35~

يزداد دفاع هذا الفريق عن العامية كلما تعّلق األمر و.العمال والفالحني وذوي الثقافة البسيطة

باملسرحية الكوميدية، والدراما االجتماعية املعاصرة، ومها النوعان املسرحيان األكثر التصاقاً 

بعامة الناس، واألكثر تطّلبًا للعامية وسيلًة يُعّول عليها يف استجالب نسبة كبرية من 

امية ابتذال لألدب املسرحي، وإخراٌج له من حظرية الرتاث وفريٌق رأى يف استعمال الع.املشاهدة

األديب الذي متّثل اللغة العربية جواز عبوره إىل البقاء واخللود، ومل يأخذ هذا الفريق بالنجاح 

اجلماهريي للمسرحيات العامية مقياساً، وال يعين لديهم شيئا غري املتعة اآلنية اليت تزول  

رتاث األدب املسرحي مل يبدأ يف التّكون يف عاملنا العريب، إالّ ف «بانقضاء تلك املسرحيات 

عندما أخذ كبار شعرائنا وأدبائنا الذين ميلكون ناصية الفصحى يف كتابة املسرحيات الشعرية 

والنثرية الفصيحة اجليدة السبك اللغوي واخلالصة الفصاحة،من أمثال أمحد شوقي وعزيز أباظة 

ويرّد هذا الفريق املنافح عن اللغة العربية على أبرز حّجة ،)1(»ر وتوفيق احلكيم وحممود تيمو 

ºƥ�ǽȂũ¢�ƢǷ�ȆǿÂ��ƨȈǷƢǠǳ¦�̈Ƣǟ®�Ƣđ�ǲËǴǠƫ " ونظر إىل مفهوم الواقعية يف األدب من "واقعية األداء ،

§��ǲƥ��ƨǤǴǳ¦�ƨȈǠǫ¦Â�Ƣđ�ƾǐǬÉȇ�ȏ«زاوية مغايرة، مصّححًا للفريق األول بأّن  ®ȋ¦�Ŀ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦

�ÀƢǈǳ�ǪǘǼƬǈȇ�ȏ�Ƥواقعية ا ȇ®ȋ¦�ËÀ¢�ǾȈǴǟ�ǪǨËƬŭ¦�ǺǷÂ��ǞǸƬĐ¦Â�̈ƢȈū¦�ƨȈǠǫ¦ÂÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ǆ ǨǼǳ

ِفعال شخصيته الروائية أو املسرحية، بل يستنطق لسان حاهلا ولألديب أو الكاتب بعد ذلك 

.)2(»أن يُعّرب عّما يفهمه بأية لغة يشاء 

بعض اجلهود الحتواء املسألة يف خضم هذا االنقسام وما نتج عنه من جدل، ظهرت 

وفض كل ما أثري حوهلا من جدال، عن طريق اإلمساك بالعصا من وسطها وانتهاج حل توفيقي 

  ) توفيق احلكيم(؛ ولعّل أشهر تلك اجلهود ما اقرتحه(*)جيمع بني الطرفني النقيضني

ـــــــــ
)1(

�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®�Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â2000.األدب وفنونه :حممد مندور 
)2(

132، ص��ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®1977.يف األدب والنقد :حممد مندور
(*)

يف كتابة املسرحيات للمسرح باللغة ) حممد تيمور(حني سار على هدي شقيقه ) حممود تيمور(ميكننا أن نذّكر يف هذا املقام مبا اقرتحه 

=ثيل على املسرح واعتقد أّن الفصحى هي اليت متنح النّص قيمته األدبية العامية، ونشرها باللغة الفصحى؛ حيث اعترب العامية أصلح للتم
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، وقد جاء هذا االقرتاح بعد "الصفقة " يف مقدمة مسرحية " اللغة الثالثة " وأطلق عليه تسمية

ومما جاء يف هذه .جتربة الكتابة للمسرح باللغتني؛ العربية الفصيحة والعامية) احلكيم(أن جّرب 

كانت ومل تزل مسألة اللغة اليت جيب استخدامها يف املسرحية احمللية موضع جدل   «: املقّدمة 

كثر الكالم حول العامية والفصحى، وقد سبق يل أن خضُت التجربة مرتني يف وخالف، وقد

"بالعامية، وكتبُت مسرحية " الزمار" حميط واحد، وهو حميط الريف املصري، كتبُت مسرحية 

بالفصحى، فما هي النتيجة يف نظري؟ " أغنية املوت 

عل املسرحية مقبولة يف القراءة، أشكُّ يف أّن املشكلة قد ُحّلت متاماً، فاستخدام الفصحى جي

والفصحى إذن .ولكنها عند التمثيل تستلزم الرتمجة إىل اللغة اليت ُميكن أن ينطقها األشخاص

ǾȈƳÂ�µ ¦ŗǟ¦�ǾȈǴǟ�¿ȂǬȇ�ƨȈǷƢǠǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ËÀ¢�ƢǸǯ��¾¦ȂƷȋ¦�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƟƢĔ�ƨǤǳ�ƢǼǿ�ƪ ǈȈǳ. هو أّن

فالعامية إذن .ال يف كل إقليمبل و ..هذه اللغة ليست مفهومة يف كل زمان وال يف كل قطر

ÀƢǷ±�Â¢�ÀƢǰǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨȈƟƢĔ�ƨǤǳ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƪ ǈȈǳ.. كان البد من جتربة ثالثة إلجياد لغة

صحيحة، ال ُجتايف قواعد الفصحى، وهي يف نفس الوقت مما ُميكن أن ينطقه األشخاص وال 

ǶēƢȈƷ�ËȂƳ�ȏÂ�ǶȀǠƟƢƦǗ�ĿƢǼÉȇ..وميكن أن  قليم،جيل وكل قطر وكل إكل   لغة سليمة يفهمها

�ƢĔ¢�ƢȀƟ°ƢǬǳ�ƨǴǿÂ�¾Âȋ�ÂƾƦƫ�ƾǫ " الصفقة" جتري على األلسنة يف حميطها،تلك هي مسرحية 

ǾǻƜǧ��ȄƸǐǨǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ�ÅƢǬƦǗ�Ƣē ¦ǂǫ�®Ƣǟ¢�¦̄¤�ǾǼǰǳÂ�ƨȈǷƢǠǳƢƥ�ƨƥȂƬǰǷ قدر  جيدها منطقية على

القاف إىل يقلب فالريفي، قراءة حبسب النطق :بل إّن القارئ يستطيع أن يقرأها مرتني..اإلمكان

مث  ..ريفي جيم أو إىل مهزة تبعًا لّلهجة اإلقليمية، فيجد الكالم طبيعيًا مبا ُميكن أن يصدر عن

قراءة أخرى حبسب النطق العريب الفصيح، فيجد العبارات املستقيمة مع األوضاع  اللغوية 

.)1(»السليمة 

  ـــــــــ
تراثه متمّسكا بأن ال يُدخل يف  -كما يقول  - ®ǞǸƬĐ¦�¿¦®ƢǷ�� ƢǬƦǳ¦Â�®ȂǴŬ¦�Ǿǳ�ǺǸǔȇ�ƢŲ�ĺالدخول إىل حظرية الرتاث األ ةومتنحه تأشري = 

.األديب إال ماهو مكتوب بالفصحى

حني أقدم على جعل أشخاص الطبقة العليا يف املسرحية، يتكلمون اللغة الفصحى، ألن تربيتهم ومعارفهم ) فرح أنطون( كما نذّكر بتجربة

  .  يف حني جعل أشخاص الطبقة الدنيا يتكلمون باللغة العامية.تُبيح هلم هذا احلق - كما يقول  -وأحواهلم 
)1(

7، 5، ص ص 1956املطبعة النموذجية، القاهرة، .الصفقة :توفيق احلكيم 
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اجلوهرية والشكلية من  لة من االنتقاداتـتعّرض هذا الطرح الذي تقّدم به احلكيم إىل مج

�Â�ƢȀƦȈǯ¦ŗƥ�ȄƸǐǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ǫƫǂƫ�Ń�ƢĔȋ�Ǯ)1(النقاد وعلماء اللغة ǳ̄��ƨǏƢƻ

�Ƣēȏȏ® كما��ȄƸǐǧ�Ȇǿ�ȏÂ��ƨȈǷƢǟ�Ȇǿ�Ȑǧ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢȀǗƢŶƘƥ�ƨǐǳƢŬ¦�ƨȈǷƢǠǳ¦�ƪ ƦǻƢƳ�ƢËĔ¢

عامية املتعّلمني "حيث احتّلت درجة أعلى من العامية وأدىن من الفصحى، أو هي يف مستوى 

.)2()حممد العبد(كما وصفها " 

، حّدد  ماوإمياناً باختالف خصائص كّل من العامية والفصحى، ويف حماولة مقنعة إىل حّد 

جمال استخدام الّلغتني الفصيحة والعامية من جهة، )حمّمد مندور(و)أمحد هيكل(كلٌّ من 

املسرحية الغنائية واملسرحية التارخيية، وكذا «والنثرية والشعرية من جهة ثانية؛ إذ رأيا أّن 

رحية املرتمجة عن لغة أجنبية وأخريًا املسرحية الذهنية، هذه املسرحيات تُعّد اللغة الفصحى املس

�ǺǰÉŻ�ǞËǫȂÉǷ�Ʈ ȇƾƷ�ǺǷ�ƨȈƟƢǼǤǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǾƳƢƬŢ�ƢǷ�ǪËǬÉŢ�À¢�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƢĔȋ�ƨȈǷƢǠǳ¦�ǺǷ�ǲǔǧ¢

عنصر تلحينه وغناؤه، كذلك األمر بالنسبة للمسرحية التارخيية حيث يستطيع الشعر أن خيلق 

ƢǼǠǫ¦Â�śƥÂ�ƢēƢȈǐƼǋÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ª ¦ƾƷ¢�śƥ�ǲǐǨǳ¦�¼ËɌËǪÉŹ�Äǀǳ¦�ǺǷǄǳ¦(..) أما املسرحيات

الواقعية املعاصرة احمللية وكذلك املسرحيات الفكاهية والدرامية العصرية، فإن اللغة العامية أقدر 

حية نفسها، وكما جيب أن يتقاسم الشعر والنثر املسرح حبسب طبيعة املسر (..)على التعبري فيها

جيب كذلك أن تتقاسم الفصحى والعامية املسرحيات النثرية، حبسب طبيعة املسرحية أيضاً 

«)3(.

إن كان مقبوًال ومقنعاً يف مراحل زمنية سابقة من عمر األدب و احلقيقة أّن هذا االقرتاح،  و     

فإّن فاعليته ُتصبح حمدودة يف زمننا املعاصر الذي خفت فيه .املسرحي يف عاملنا العريب

  ـــــــــ
)1(

685، 684ص ص، ǂ̈ǿƢǬǳ¦�ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨƦƬǰǷ.1977.النقد األديب احلديث :هالل حممد غنيمييُراجع 
)2(

241، ص 1989، القاهرة، 21دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط.اللغة واإلبداع األديب: حممد العبد
)3(

98، 7، ص1980، 1دار املعارف، القاهرة، ط.دراسات أدبية :أمحد هيكل 
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وميض نوعني من املسرحيات اليت تناسبهما اللغة العربية الفصيحة حسب الطرح الذي قّدمه 

وعلى هذا األساس، فإّن السيادة ستكون .الذهنية واملسرحية التارخيية الباحثان، ومها املسرحية

للعامية انطالقًا من سيطرة الدراما العصرية واملسرحية الفكاهية على املشهد املسرحي العريب 

  . الراهن

ويبقى أهّم اقرتاح ُقّدم للخروج من جدل هذه القضية اإلشكالية يف نظرنا، ذلك الذي 

واملتضّمن الدعوة إىل الكتابـة باللغتني، ليأيت بعد ذلك ) حممد غنيمي هالل(احثنادى به الب

تصنيف اإلنتاج املسرحي املكتوب بالعاميـة ضمن الفنون الشعبية وعلم الفلكلور والفلكلور 

املقارن، وإدراج األدب املكتوب بالفصحى يف إطار الدراسات األدبية والفنية، اقتداًء باجلامعات 

وقد احتكم هذا الباحث إىل .)ƨǸȈǰƷ�ƨȈǟ¦Â�ƨǬȇǂǘƥ�śǳƢĐ¦�śƥ�ǲǐǨǳƢƥ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨ)1األوروبي

حّجة مقنعة إىل حّد بعيد؛ وهي أّن األدب القصصي واملسرحي مل يتجاوز لدينا دور الطفولة، 

ومما يدفع به إىل النهوض والرقي أن يكثر فيه النتاج يف اللغة األدبية، ليكون جمال دراسات يف 

.)2(معات واملعاهد العالية، وهو ما سيؤدي حتماً إىل نضج إدراك مجهورنا لألدب ورسالتهاجلا

و احلقيقة أّن املفاضلة بني اللغة الفصيحة والعامية، ليس هو اإلجراء السليم للخروج من 

وهذا .يف حتّوهلا من لغة مكتوبة إىل لغة جمّسدة « الفعلي قائم هاوهر جهذه اإلشكالية؛ ذلك أّن 

يعين أّن الوصول إىل مجاليتها احلقيقية ال ُيصبح واقعًا ملموسًا إال يف حال تفّوق 

أّن عوامل التجسيد اليت ُيساهم فيها املخرج  أي.على حالة الكتابة) التقدمي املسرحي(التجسيد

اليت ُتكسب اللغة دميومتها الفنية وشرعيتها واملمثل والعناصر األخرى، واجلمهور أيضاً، هي 

.)3(»املسرحية 

  ــــــــــــــ
)1(

83ص.يف النقد املسرحي: حممد غنيمي هالل 
)2(

  الصفحة نفسها.املرجع نفسه 
)3(

63ص.لوحة املسرح الناقضة، أحباث ومقاالت يف املسرح :وليد إخالصي 
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املنطوق دون جتّردها من الشروط الدرامية اليت يتصّدرها جناح اللغة يف العبور من املكتوب إىل 

، ودون ختّليها عن مكانتها ملا ُحياصرها من بدائل "االقتصاد اللغوي " الشرط األكرب وهو 

�Ǻǟ�Å¦ƾȈǠƥ��ƢǷ¦°ƾǴǳ�ÅƨǤǳ�Ƣē¦̄�ƪ"لغة اجلسد " جتريبية حديثة كـ ƦưƬǳ�ƢŮ�ȆǬȈǬū¦�ÀƢǿǂǳ¦�Ȃǿ��

.ا لكّل منهما جماله يف احلقيقةأسلوب املفاضلة بني مستويني منه

�¾ƾŪ¦Â�̈ Ëƾū¦�ǆ ǨǼƥ�¬ǂǘÉƫ�ƪ ǳ¦±ƢǷ�ƢËĔ¢��ƨȈǳƢǰǋȍ¦�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�§ ¦ǂǤƬǇȐǳ�Śưŭ¦Â

احلماسي الذي طُبعت به يف اخلمسينيات، وما زال دعاة العامية يتحّججون باجلمهور الذي ال

حدث فيه التلفزيون انقالبًا يف مستوى أ «يتفاعل مع لغة ال يوظّفها يف حياته اليومية، يف زمن 

�ÀȂȇǄǨǴƬǳ¦�Ƣđ�¿ËƾǬÉȇ�Ŗǳ¦�ƨƸȈǐǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȀǧ�ȄǴǟ�Ǻȇ°®Ƣǫ�ÀȂȈǷȋ¦�°ƢǏ�ŕƷ��ȆǬǴƬǳ¦Â�½¦°®ȍ¦

نشراته وبراجمه ومتثيليـاته التارخيية عالوة على ما أحدثه انتشار التعليم من تغيري يف العقلية العربية 

«)1(.

ومهما يكن، ورغم ما أسيل من حرب خدمًة هلذه القضـية منذ اخلمسينيات إىل اليوم، حىت 

�À¤�¦ǀǿÂ�ƨǬËǴǠŭƢǯ�ƪ،)2(»عن لغة احلوار ألصق حديث بفن املسرح  احلديث «صار  ǯǂÉƫ�ƢĔƜǧ

¬ǂǈŭ¦�́ ƢǐƬƻ¦�Ǻǟ�ƨƳ°Ƣƻ�ƨǔŰ�ƨȇȂǤǳ�ƨȈǔǫ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�Ë¾ƾȇ�ǾǻƜǧ�ƞǋ�ȄǴǟ�Ë¾®. و أننا مهما

ا يف تضخيم قيمة اللغة يف املعادلة املسرحية، فإن دورها ال يتعدى الوسيط احملدود بالغن

الصالحيـة؛ إذ حتتاج هذه اللغة إىل وسائط أخرى معّززة كاإلمياء واحلركة واأللوان والفراغ 

إخل، وهذا ما عجز عن استيعابه املسرحيون العرب الذين ظّل سعيهم ...واملوسيقى والسينوغرافيا

ولعّل .ال الديكور والسينوغرافيا واللغة غري اللفظية دون الطموح العاملي يف هذا الشأنيف جم

تفسري ذلك هو التعّلق املرتّسب يف الوجدان  العريب بالكلمة اليت كان هلا التأثري الكبري يف 

  ".يف البدء كانت الكلمة " ،و مبقولة  )الكلمة(تشكيل املزاج العريب الذي ظّل يؤمن برسالة 

  ـــــــــ
)1(

.100، ص2002منشورات املعهد العايل للفنون املسرحية، دمشق، .حماور يف املسرح العريب :هيثم حيىي اخلواجة 
)2(

.200، ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، .النقد األديب احلديث يف املغرب العريب :حممد مصايف 
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  :الجزائرمسألة اللغة وقضية التعريب في / 2

. رز قضاياهالقضية اإلشكالية طريقها إىل نقدنا املسرحي وشكّلت أهّم وأبعرفت هذه      

ولعلنا ال جنانب الصواب إذا عددناها أكثر إشكاال يف هذا النقد منه يف نظريه العريب ، نظرا 

عبد ( أّكدها وهي احلقيقة اليت" مسألة التعريب " لتلّبسها بصبغة إيديولوجية واتصاهلا مبا مسي بـ

هذه القضية وسبب هذا احلوار أّن هناك  منشأ «حني ذهب إىل االعتقاد بأن ) اهللا ركييب

صداما حادا بني أنصار التعريب وخصومه ؛ فالذين جيهلون العربية ال يتصّورون أن يقوم مسرح 

حني تتجّرد للشعب يعتمد اللغة العربية وإمنا ينبغي أن يستخدم اللهجة الدارجة ، وهذه النظرة 

سبقة ومن الشعوبية أو من العقد أو من النظرة احمللية الضيقة تكون منطقية  من الفكرة
ُ
امل

ومقبولة، أما إذا كانت تصدر عن تعّصب ضّد اللغة العربية تفقد سندها وبالتايل تفقد املنطق 

.)1(»والواقعية 

توظيف العامية يف  املسرح مستندا ال يعرتض على فكرة ) عبد اهللا ركييب(ونفهم من هذا أن     

اليت  املسرحية«؛ انطالقا من قناعته بأّن " جتاوب اجلمهور" يف هذا احلكم على مقياس 

بلغتهم  ُختاطبهمƢĔȋاستخدمْت اللهجة العامية أداة للتعبري ، وجدت اإلقبال من اجلماهري

العربية الدارجة اليت تُعّرب عن إحساسهم وعن مستواهم الثقايف وعن مشاكلهم والقضايا اليت 

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�» Âǂǜǳ¦Â�ƢǿȂǌȇƢǟ«)2(. وعلى العموم فإن) خيتار ) عبد اهللا ركييب

قرتحها املوقف الوسط خبصوص هذه القضية؛ حيث يفضل استعمال لغة عربية مّبسطة كاليت ا

تلك اليت تأخذ من العامية كما تأخذ من " اللغة الثالثة "وأطلق عليها اسم  ) توفيق احلكيم(

 وهو ما سبق أن أشار إليه" الغنائية " و " اخلطابية "وينكر على هذه اللغـة صفيت   .الفصحى

واحلوار املسرحي فعٌل من  «:يف قوله) حممد غنيمي هالل(

  ـــــــــ
)1(

تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  –املؤسسة العربية للكتاب.تطور النثر اجلزائري احلديث :ركييب عبد اهللا 

218،ص1،1973ط
)2(

229ص.املصدر نفسه 
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أو احلدث املسرحي تقّدمًا إىل األمام، فال ركود يف لغة عمقًا األفعال، به يزداد املدى النفسي

.)1(»املسرح كأن تكون خطابية أو وصفية وقصصية 

أّن ) صاحل ملباركية(تأييدا منه هلذا املوقف املعتدل من مسألة اللغة املسرحية ، يُعلن و      

، يف  ي اجلزائريالكتابة بالعامية أو القريبة من الفصحى قد اكتسبت مكانة يف النص املسرح

ومل تسّجل هدفها األمسى وهو توصيل ،  الفصحى مقصدهاالعربية الكتابة باللغة  حني مل تبلغ

التصّنع يف الكتابة بالفصحى، «ويرّجح سبب ذلك إىل ظاهرة .)2(األفكار إىل اجلمهور

�¾ƾƥ�ƢēƢǼǈŰÂ�ƨǤǴǳƢƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦Âواللغة العربية الفصحى (..)ببناء الشخصية والصراع االهتمام

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǻȂǰǷ�ËÀ¢Â��¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ȆƷǂǈŭ¦�ǺǨǳ¦�Ǻǟ�ƾǠƦǳ¦�ǲǯ�̈ƾȈǠƥ�ƨǠǼǐǳ¦�¿ƢǜǼƥ

وظروفه جتعله قريب إىل فهم لغة بسيطة مركبة من املفردات الشعبية الواقعية وهذا ما وعاه 

��ƨȈƷǂǈŭ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ) لد عبد الرمحن كاكيو (و ) رويشد(و) عبد احلليم رايس(و) التوري(

Ǧ ǴƬű�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�¼ƾǐƥ�¦ÂËŐǠǧ  3(»املراحل(.

الدارسني الذين أّحلوا كثريا يف مناقشة هذه املسألة   من أبرز) حممد مصايف(كما يُعترب 

ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�ǞǓȂǷ�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ŀ�¦ŚƦǯ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ƢǿȂǳÂ¢Â. وكان أول تدّخل له يف هذه القضية

�ƨȈǯ¦ŗǋȏ¦�ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȏ¦�ǶƴǠǷ�ǺǷ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢȀƬǤǳÂ�ƢēƢƸǴǘǐǷ�ƢȈǬƬǈǷ���ƨǳƾƬǠǷ�ƨƴȀǴƥ�ÅƢǣȂƦǐǷ

عموما بقضايا جمتمعه وعصره ، فنجده يلّح يف طلب  القاضية بواجب التزام األديب والفنان

ينبغي أن يفعله ُكّتاب أقّل ما«تبسيط اللغة العربية لتفهمها مجيع فئات الشعب ، معتربا ذلك 

املسرحيات يف العامل العريب، ألن استخدام الفصحى دون مراعاة ملستوى اجلماهري العربية  ينّم 

¦ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨËǷȋ¦�Ƣđ�ËǂŤ�Ŗǳهذه املرحلةة على كاهل األديب يف على عدم الشعور باملسؤولية امللقا

«)4(.

  ـــــــــ
)1(

613ص.النقد األديب احلديث :حممد غنيمي هالل
)2(

291ص، ��ƨǼȈǘǼǈǫ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�°¦®2 ،2007¶.املسرح يف اجلزائر: صاحل ملباركية 
)3(

292ص، املصدر نفسه
)4(

202ص.النقد األديب احلديث يف املغرب العريب: حممد مصايف 
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فصول يف النقد األديب اجلزائري (من كتابه ) يف النقد املسرحي(مقاال ضمن فصل  مث يفرد هلا

وقد أبدى ذات الرأي يف هذه القضية اإلشكالية " املسرح والواقع اللغوي " يعنونه بـ) احلديث

الذي ضّمنه كتابه املعروف ) أنور املعداوي(من خالل مناقشة هادئة ملوقف ناقد آخر وهو 

إىل تقويض رأي هذا األخري متلّمسا نقاط ) حممد مصايف(؛ حيث عمد )كلمات يف األدب(

«الضعف والتناقض فيه وغياب الشمولية عنه ؛ ذلك أن أنور املعداوي ذهب إىل احلسم بأّن 

باللغة الفصحى على أن تكون مبّسطة، حبيث ال يصعب فهم القّصة السرد يف تكون عملية

أّما احلوار الذي يدور بني (...) ف املتعلمني تعبري معّني على رجل الشاعر أو أنصا

الشخصيات سواء أكان ذلك يف القّصة أو املسرحية فيجب أن ُيكتب بنفس اللغة اليت تنطق 

ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢēƢȈƷ�ƨǤǴƥ��ǂƻ¡�ŚƦǠƬƥ�Â¢�³ ƢǠŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�Ƣđ. و لنا من وراء ذلك هدف

لتصوير القصصي من جهة وسالمة التحقيق مزدوج هو أن نضمن سالمة املفهوم الفين لعملية ا

.)1(»الفعلي لظاهرة التجاوب اجلمهوري مع مضمون األدب من جهة أخرى 

يبدو متفهمًا للخلفية الفكرية اليت صَدر عنها هذا الناقد يف ) حممد مصايف(ومع أن     

تسخري الفّن حكمه النقدي السابق باعتباره يَدين بااليديولوجيا االشرتاكية اليت تدعوا إىل

�ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾŬغري أن هذا مل يُثِنه .وقضاياه، وتُقّلل من دور الصياغة الفنية أو التعبري اللغوي

عن تسجيل انعدام الشمولية يف هذا احلكم حني يرتبط األمر باملسرحيات التارخيية واألسطورية 

ǸƬƳȏ¦�ÀȂǸǔŭ¦�©¦̄�ƢēŚǜǻ�Ǻǟ�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷËȂǬǷ�ƨȀƳ�ǺǷ�Ǧ ǴƬţ�Ŗǳ¦ اعي املعّرب عن مشكالت

�¦±ȂǷ°�ȏ¤�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƪ ǈȈǳ�Ŗǳ¦�ƢēƢȈǐƼǋ�ǾȈǳ¤�ƢǧƢǔǷÂ���ƨǌȈǠǷ�§°Ƣš �ǺǷ�ǾȈǧ�ƢŠ��ǂǐǠǳ¦

.)2(ألفكار الكاتب واجتاهه الفكري

يف فّخ العجَلة عندما يستثين هذا النوع  –يف اعتقاد حممد مصايف  –يتوّرط هذا الناقد  وهنا

  ومن جهة أخرى يؤكد .األخري من املسرحيات من احلكم النقدي الذي كان قد قضـى به

  ـــــــــ
)1(

72، ص1981، 2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط.فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث: حممد مصايف 
)2(

70ص.املصدر نفسه
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ال خيدم املسرح من " التجاوب اجلماهريي" لدعوة إىل العامية لغًة للمسرح تذّرعا مبا ُمسّي أن ا

ناحية انتشاره والتجاوب معه ألنه يعمل على إبقائه ضمن حدود احمللية الختالف اللهجات 

.من قطر عريب إىل آخر، بل يف القطر العريب الواحد من إقليم إىل آخر

�ƢǸđ�°ËƾǏ�ǺȇǂǘǇ�¾ËÂ¢�ǺǷ�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷ) حممد مصايف(قف ورغم أنه ميكن استشفاف مو 

§ «:مقاله؛ حيث قال ®ȋ¦�ƨǨȈǛȂƥ�Ç̧¦Â�ÇƤ ȇ®¢�ǲǯ�ǶËē�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǺǷ وجّديته وفعاليته

يف األخري  –يأيت  ،)1(»يف رفع املستوى الفكري واالجتماعي للجماهري، قضيـة التعبري املسرحي

اللغة اليومية ال تصُلح أداًة «ّكد أننقدية صارمة ، واثقة ، تُقّر وتؤ ة يف لغمصوغاموقفه  –

وإمنا الفصحى هي اللغة الوحيدة . قّصة وال يف مسرحية ، ال يف سرد وال يف حوارال يف  للتعبري

يف اجلزئية املتعّلقة بتبسيط اللغة العربية) أنور املعداوي(مع موافقته لـ  ،)2(»املناسبة هلذه املهّمة 

�ǽƢũ¢�ƢǷ�ǞǷ�Ǯ ǳ̄�µ °ƢǠƫ�¿ƾǟ�¦ƾǯƚǷ���ƨȈƥǂǠǳ¦�ŚǿƢǸŪ¦�ÃȂƬǈǷ�ń¤�Ƣđ�¾ÂǄǼǳ¦Â)بـ) املعداوي "

كفيل بتمييز الشخصيات يف األداء القصصي   - ال الرتاكيب  -، إذ املضمون " الواقعية األدائية 

.)3(قافةأو املسرحي ؛ فالفكرة الواحدة خيتلف يف التعبري عنها كلٌّ من رجل الشارع وكامل الث

اللغة اليت ُأحّب أن أمسعها على  إن«:يف قوله) إميل زوال(وهو التفسري الذي سبق وأن قّدمه 

و إذا مل نستطع أن نُقّدم على املسرح صورة حملادثة طبيعية .املسرح هي تلك اللغة اليت نتحّدثها

فإننا نستطيع اإلبقاء على العاطفة والنغمة (..) بكّل ما فيها من تكرار وتطويل وكلمات مفيدة 

و باختصار أن نصّور احلقيقة بالقدر .كّل متحّدثاملوجودة يف احملادثة، وطريقة التفكري الفردية ل

طريقة التفكري الفردية لكّل "، و "النغمة املوجودة يف احملادثة " ، و"فالعاطفة  ،)4(»الضروري 

  .هي املقاييس اليت تصنع الفروق الفردية املوجودة يف الواقع الفعلي" متحّدث 

ـــــــــ   
)1(

70ص .األديب اجلزائري احلديثفصول يف النقد : حممد مصايف 
)2(

74ص .املصدر نفسه  
)3(

الصفحة نفسها .املصدر نفسه 
)4(

62، 61ص ،1966الدار القومية للطباعة والنشر، .املسرحية بني النظرية والتطبيق :حممد عبد الرحيم عنرب 
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لشخصيات  الءمتهااملقصود بواقعية اللغة، م«نفس الفهم يف اعتبار ) حممد مندور(كما تبىن 

.)1(»فال يتحّدث أمّي بأفكار الفالسفة(..) الرواية فهي الواقعية النفسية والعقلية والعاطفية 

التجربة "  ـوسوم بامل هويلّح يف مناقشة هذه املسألة مرة ثانية ضمن املؤَلف نفسه، يف مقال

يف معرض حديثه عن ذلك اجلدل الذي " املسرحية يف اجلزائر بني املضمون واللغة واألسلوب 

لكاتب ياسني باللغة العربية الفصحى؛ "اجلثة املطّوقة" فشل عرض مسرحية  حول أسباب أُثري

ذاهب ذهب أعداء اللغة العربية ورافضو مسألة التعريب يف تفسري أسبابه مهذا الفشل الذي 

شّىت تنضوي مجيعها حتت املبدأ الرافض خلطّة التعريب بتحميل تبعات هذا الفشل على اللغة 

ومن ّمث التوسيع من .العربية اليت كانت اللسان الناطق لَعرضها، يف وقت قّل فيه من يفهمها

املسرحية  الفجوة احلاصلة بني املعرّبني والفرانكفونيني  زعما أّن املعرّبني تعّمدوا مقاطعة عرض 

.كرّد على مؤلفها الذي اشتهر مبواقف عدائية من اللغة العربية

ليتدّخل مرّة أخرى بذات اللغة الواثقة اليت تنأى عن الرتّدد ، وترفض الوسطية يف حسم 

اللغة القومية لغة املسرح لتشكيلها أحد العناصر  أن تكون «بنفس القناعة اليت تقضي القضية 

�ǺȇȂǰƫ�ǺǷ�Śǐǫ�» ǂǛ�Ŀ�ƢǼǼËǰÉŤ�Ŗǳ¦�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ƢĔȋ�Ľ��ƢǼƬȈǐƼǌǳ��ƨȈǇƢǇȋ¦

ونرى (...) هذا الروح اجلماعي الذي بدونه لن ُيكتب جناح ألي مسعى من مساعينا الوطنية 

يكفي لرتمجة األعمال الفنية القّيمة  وال يزيُد على أّن استعمال الدارجة على خشبة املسرح ال

�ŚǰǨƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�ƾȈƷȂƫ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȇ°Ȃưǳ¦�ƨǘŬ¦�Ŀ�Śǈƫ�ȏ�ƨǳƢƷ���ƨȈǓǂÉǷ�Śǣ�ƨǳƢƷ�ŉƾÉȇ�À¢

والشرط الضروري لكل عمل مجاعي موّحد يف سبيل جمتمع متطور واٍع ُحيّس ، املرحلة األوىل 

.)2(»اربنفس الطريقة ، ويهتم بنفس األفك

 ـــــــــ
)1(

 .يف األدب والنقد :حممد مندور 
)2(

80،81ص.فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث: حممد مصايف 
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 –دائما  –حول هذه القضية قد وردت ) حممد مصايف(ويبقى أن نشري إىل أّن آراء 

مغّلفة برؤيته االلتزامية يف الفن واألدب ، النابعة من وجهته اإليديولوجية االشرتاكية اليت تؤكدها 

طبيعة املرحلة اليت راهن فيها الفن واألدب كغريمها من جماالت املعرفة اإلنسانية على مشروع 

"  الروح اجلماعي ، " القضية الوطنية " ، " اخلطة الثورية : " البناء والتشييد وتعكسها مقوالت

كّلما تعّرض هلا   –كما أنه كثريا ما كان يربط هذه القضية الفنية احملضة ".املساعي الوطنية " 

، مما جعل خطـابه النقدي ينزلق حنو  "التعريب " بقضية إيديولوجية هي قضية  –بالنقاش 

م الذين ليتحّول إىل خطبة وعظية هدفها حتذير املعرّبني من مكائد خصومه" السياسي"

 «وتنبههم إىل  ،)1(»إلثبات أن التعريب قضية خيالية وليست بعملية  «يتحينون الفرص 

املنعرج الذي يوجدون فيه يف الوقت احلاضر، وأن ال يسعوا بكيفية تساعد خصومهم يف املّس 

�ǶǿƢȇƢǔǬƥ�ǶĔƢŻ¤Â��ǶȀƬǷ¦ǂǰƥ«)2(.

أسلوب مغاير ، بعيد عن العصبية فقد حاول أن يطرح القضية ب) خملوف بوكروح(وأما      

املشكلة «والتعّصب ؛ بأن حَصرها يف إطارها الفين ، وأبعدها عن جدل السياسي مؤكدا أن  

احلقيقية يف املسرح ليست يف استعمال الفصحى أو العامية بل أن القضية املطروحة هي بني 

على حتقيقها ؛ البحث عن لغة اللغة األدبية وبني اللغة املسرحية واليت جيب البحث فيها والعمل 

اللغة  «إىل التقرير بأنّ  قناعته ودهوهنا تق)3(»مسرحية درامية ، لغة معّربة عن احلدث املسرحي 

و .العربية غنية وقادرة على التنويع الفين ، فهي لغة هلا قيمة استعمالية يف الكتابة واحلديث

اللهجة اجلزائرية املستعملة يف املسرح قد ترتك املسرح اجلزائري ال يتجاوز نطاق احمللية وقد 

وبوصفه رجالً .)4(»أّكدت التجارب يف املهرجانات العربية واملغربية

ـــــــــ  
)1(

69ص.فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث: حممد مصايف  
)2(

   الصفحة نفسها.املصدر نفسه
)3(

59، ص1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، .مالمح عن املسرح اجلزائري :خملوف بوكروح 
)4(

60ص.املصدر نفسه 
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ذهب إىل التأكيد بأن توظيف الدارجة أدى أكادمييًا واعيًا بقيمة وأمهية التدوين التدوين، 

.)1(ويؤدي إىل افتقار مسرحنا إىل النشر، وصعوبة تروجيه يف العامل العريب

�ǲƻƾȇ�¦ǀđÂ ) زمرة املنتصرين للغة العربية؛ فموقفه من قضية اللغة املسرحية ، هو ذاته ) بوكروح

اللغة " و" اللغة األدبية " ا أمساه من قبله؛ ذلك أن متييز األول بني م) عبد اهللا ركييب ( موقف 

��ǲǐǨƥ�ǾȈƦǋ��ª" املسرحية ƾū¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�ƨȈǷ¦°ƾǳƢƥ�ƢǿǄËȈǸƬǳ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǨǯ�ƢƸƳǂǷ

من " الغنائي"و"  الوصفي" من جهة، و" اخلطايب" و األسلوب" الوصفي" ركييب بني األسلوب 

.جهة أخرى، مفضال األسلوب األول على األسلوبني األخريين

�Ãƾǳ�ƢȀȈǴǟ�ǂưǠǻ�Ƣē¦̄�ƨȇ£ǂǳ¦ ) عبد (  ـل" يوغرطة " يف حتليله ملسرحية ) أبو العيد دودو

لغة املؤلف واضحة مادامت تتعّلق باحلوار القصري «؛ حيث رأى أّن )ماضوي  الرمحن

¢�ń¤�̈ƢƳƢǼŭ¦�Â¢�°¦ȂūƢƥ�̧ ƢǨƫ°ȏ¦�ń¤�ǲȈŻ�śƷ�ƨǴȇȂǗ�ƨŻȂē�ƶƦǐƫ�ƢȀǼǰǳÂ��Ǧ ǗƢŬ¦  فق آخر

وقدميا انتقد ارسطوفان اسخيلوس على لسان .م املعاين يف بعض األحيانفتتشابك الصور و تغيّ 

وهذا االنتقاد ميكن إىل .الغريبة واستعمال كلمات يف حجم الثريان مولع بالعبارات يوريبيد بأنه

تروق هلا فالظاهر أّن أذنه املوسيقية ،"عبد الرمحن ماضوي " حّد ما أن يوّجه إىل الصديق

أخطر  «يف هذا الشأن ؛ عندما قّرر حبسٍم أّن ) حفناوي بعلي(ويوافقهما .)2(»القعقعة اللفظية

ما تتعّرض له لغة املسرح أن تكون خطابية ، وذلك حىت يشعر القارئ أو املتفرّج أّن لغة 

Ãǂƻȋ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢȈǐƼǋ�ń¤�ǆ ȈǳÂ�śƳËǂǨƬŭ¦�ń¤�ƢđƢǘƻ�Ŀ�ǾËƳȂƬƫ�ƨȈǐƼǌǳ¦(..)أن  كما

�ǽƾǬǨÉƬǧ��ƨȈǐƼǌǴǳ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǂǟƢǌŭ¦�Ǧ" الغنائية " نزوع احلوار املسرحي إىل  ǏÂ�ń¤�ǖƦē�Ŗǳ¦

.)3(القوة احلركية أي وظيفته الدرامية، من األخطار الفنية اليت قد جتين على هذا احلوار

 ـــــــــ
)1(

22ص).دت(اجلزائري ومصادره، املسرح واجلمهور، دراسة يف سوسيولوجية املسرح  :خملوف بوكروح

 أبو العيد دودو: (مع مسرحية يوغرطة).جملة الثقافة، وزارة اإلعالم والثقافة، اجلزائر،ع2، ماي1971، ص116، 117
(2)

)3(
311، ص2002، 1الكتاب اجلزائريني، طمنشورات إحتاد .أربعون عاماً على خشبة مسرح اهلواة يف اجلزائر :حفناوي بعلي 
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أفضل لغة يستعملها الفنان هي بال شك لغة الفن، أي «أّن )أمحد مّنور(وقريبا من هذا يقّرر 

انة يف حالة الكتابة اللغة املعّربة الصادقة ، دون إغراق يف الشقشقة اللفظية أو العبارات الطنّ 

السوقية باللغة الفصحى، ودون االنغالق يف اإلطار احمللي الصرف، ودون استعمال األلفاظ 

.)1(»وال ختدم الفن، كل ذلك باسم الواقعية، إذا حنن كتبنا بالعامية الذوق اليت تعدم

-وإذا كان الفريق األول من النقاد قد جاهد ليقيم الدليل واحلّجة على صّحة اختياره 

§�ǴƥÂ -انتصر للفصحى أم العامية سواء ƢǔƬǫ¦�Ŀ�Ƣē¦̄�ƨȈǔǬǴǳ�µ ǂǟ�ƾǫ��ǂƻ¡�ƢǬȇǂǧ�ÀƜǧ غة

نقدية بسيطة تعِرُض وتصف، وال ُحتاجج وُتربهن، مربزا وجه اإلشكال فيها مكتفيا بعرض آراء 

اليت ذهبت إىل ) أنيسة بركات درار(كما هي احلال عند .اآلخرين حوهلا ومواقفهم املختلفة منها

يف بداية من األسباب اليت عطّلت تطور املسرح اجلزائري ، اليت عُسر استعماهلا «اعتبار الّلغة 

املسرح وقد جلأْت املسرحيات إىل لغة قريبة من الفصحى وهذا احلل من احللول اليت اقرتحها 

األستاذ يوسف وهيب ، ولذا بقي املسرح اجلزائري عل العموم ضعيف التأليف ومل يظهر فيه إىل 

تحسن يومنا هذا من أنتج مسرحية مبتكرة راقية على مستوى عاملي ، ويرى البعض أنه من املس

.)2(»أن نعّرب مسرحيات أجنبية غري أن هذا يؤدي إىل إضعاف املسرح اجلزائري 

كما جند من طرح القضية وناقشها بفكر سطحي وبلهجة فيها الكثري من التعّصب و 

ومن " املفتعالت " الذي يؤكد أن هذه القضية من ) حممد الطاهر فضالء(االنفعال ومن هؤالء 

الفنان (املسرح اجلزائري ومعه املسرح العريب بركنيه  «يف فكرنا العريب مثبتا أّن " الدخيالت " 

مل يْشُك يوما من وطأة العجز أو الضعف أو اإلرهاق من مشكلة اللغـة ) هورواجلم

  ـــــــــ
)1(

57، ص1984، 20، س238، عاجليشجملة  
)2(

199، ص1984اجلزائر، ،املؤسسة الوطنية للكتاب،)حىت االستقالل 1945من سنة (أدب النضال يف اجلزائر  :أنيسة بركات درار 
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املبدأ املفتَعل الذي خلقه االستعمار وسار فيه أعوانه وعمالؤه عن قصد  إال من خالل هذا

فريق يدعوا إىل استعمال  «مث انربي حنو تصنيف أطراف هذه القضية إىل .)1(»ومن غري قصد

الفصحى يف املسرح حفاظا على املبدأ الوطين و القومي، ورّدا على اهلجوم املوّجه إليها وإليهم 

وهذا الفريق ال يدعوا إىل استعمال هذه الفصحى استعماال .متآمر عليهم من عدّو حاقد عليها

تعصبيا وتعّسفًيا إىل درجة ال يرضى غريها فيه، وهذا الرأي هو الذي احتضنه املسرح العريب يف 

وفريق ثاين يدعوا إىل استعمال العامية يف .إىل غاية االستقالل الوطين 1950اجلزائر منذ سنة 

ǯ¢�ƢĔȋ�¬ǂǈŭ¦�̈ƾƟƢǧÂ�ƢƳƢƬǻ¤�°Ǆǣ¢Â��ƢǠǨǻ�ÃȂǫ¢Â��ƨȈǠǫ¦Â�ǂư«)2(، وبلهجة انفعالية موشحة بلغة

عندما يصدر ) حممد الطاهر فضالء(انطباعية تفتقد إىل اهلدوء واملوضوعية واإلقناع ، يتعّسف 

سه وشعبه معا ، ملا نف لو أنصفَ  «وأنه " اُحلمق " و" اجلهل " حكمه على الفريق الثاين بـ 

ولكنه .مسـح لنفسه أن يقف حيث دعاوي ودعايات ومؤامرات األجانب ضد لغته الوطنية

.)ǂĐ¦�ǪƟƢǬū¦�ǶȀǧ�ÀÂ®�¾ȂŹ��ǲȀŪ¦Â«)3®̈�.احلمق ، يُزّين لصاحبه أخطاءه

وقد الحظنا أّن هذه الّلهجة االنفعالية طبعت جّل مناقشاته وتصرحياته حول هذه املسألة؛ 

هل ُتشاركون األستاذ حمي الدين يف املوسم احلاضر مثل :(ففي رّده على سؤال أحد الصحفيني

ألسباٍب «:وعندما سؤل عن السبب، أجاب).ال ُنشارك:(أجاب).ما فعلتم يف املوسم املاضي؟

شّىت، من مجلتها تقرير السّيد حمي الدين تقليل حّظ العربية من املسرح يف هذا العام، وحنن مل 

ارك معه يف املوسم املاضي إّال على أساس التخّصص للتمثيل بالّلغة الفصحى، وأعين بالّلغة ُنش

الفصحى هنا، لغة العرب الساحرة بألفاظها ومعانيها املفهومة يف كّل زمان ومكان، البعيدة عن 

��ƢǼËǼǧÂ�ƢǼƥ¦®¡�ƾËǴŵ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�ƢȀǈǨǻ�ƨǤËǴǳ¦�ǽǀđÂ.احلشو والتعقيد

  ـــــــــ
)1(

281، ص1985ديسمرب، -، نوفمرب90، عالثقافة، جملة )املسرح تارخيا ونضاال (  :د الطاهر فضالءحمم 
)2(

الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
)3(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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موليري، وأدمون روستون، :كما تستطيع هذه الّلغة أن تنقل إىل معاشر العرب آداب وفنون

.)1(»..وشكسبري، وغريهم وغريهموفيكتور هيقو، وقوسطاف لوبون، 

يفرتُض دائمًا أّن هناك أعداء لّلغة العربية، يعملون بشىت الطرق )حمّمد الطاهر فضالء(إّن 

إلقصائها من حياتنا الثقافية، وإذا سّلمنا بوجود حقيقة كهذه، فإنه كان األجدر به باعتباره 

تكون إىل إثبات قدرة هذه اللغة على أن  -وهو يعرُض رأيه يف هذه املسألة-فناناً، أن يتوّجه

.لغة إبداٍع درامّي راٍق، وأن يتجّنب التوّرط يف متاهات اإليديولوجيا

إىل الفريق املنافح عن اللغة العربية ، يف محاسة كبرية  )أبو القاسم سعد الّله(وينظّم الدكتور

يف تناقض واضح ، وكشفْت التعّصب يف حتّيزه ، و التسرّع يف  –يف بعض األحيان  –أوقعْته 

يف أوائل العشرينيات ) جورج أبيض(حكمه الذي كشفه عدم ثباته على تربير واحد لفشل فرقة 

اللغة العربية اليت استعملتها يف التمثيل ألن مجهور  «هذا الفشل الذي أرجعه البعض إىل 

�Ƣđ�ƾÈǐǫ�ƨǤǳƢƦǷ «ي ملغالطة هؤالء واصفا ما ذهبوا إليه بأنه فنراه ينرب  ؛)2(»العاصمة مل يفهمها 

ليست لغة ) لغة القرآن الكرمي(الفرنسيون عندئذ أن يؤكدوا مقولتهم  إن اللغة الفصحى 

كالالتينية، ال ُتستعمل إال يف العبادات وخطب اجلمعة، وليس " كالسيكية "اجلزائريني فهي

ثقفني اجلزائريني قد اخندعوا بتلك املقولة اليت ظهرت هلم ولعّل بعض امل.للمسرح واحلياة العامة

وبتربئته للغة العربيـة من هذا الفشل الذي ِحلق بالفرقة املصرية يف اجلزائر، يذهب إىل ،)3(»بريئة 

تكمن يف نواحي أخرى، ومنها املكان الذي اُختري  «االعتقاد بأن األسباب احلقيقية إمنا 

فقد ُمثّلت املسرحيات العربية على مسرح بعيد على اجلمهور اجلزائري الذي أغلبه (..) للتمثيل

  كان ) املسرح اجلديد ( وهذا املسرح .من األحياء الشعبية

 ـــــــــ
)1(

، علمية أدبية فنية، تصدر عن اإلذاعة العربية براديو هنا اجلزائرجمّلة، .)مخس دقائق مع األديب حمّمد الطاهر فضالء( :عثمان بوقطاية

13، ص1953، 2، س18اجلزائر، اجلزائر، ع
)2(

442ص، 8، ج 4، م 2005، 2دار الغرب اإلسالمي،بريوت ، ط)1854_1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا  
)3(

442،443ص.املصدر نفسه 
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كما أّن .فقد خّطط املغرضون للفرقة املصرية أن ُمتّثل يف املنفى.حىت على احلي األورويب بعيدا

اإلعالنات عن الفرقة واملسرحيات مل تتم بالشكل املطلوب، وحىت الطريق املؤدي إىل املسرح  

.)ȂǓȂŭƢƥ�ǶƬē�Ń�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�ËÀ¤�ƢǼǴÉǫ�ƾǫÂ«)1̧�.كان غري معروف

إن املتأمل يف هذا التأويل يرى أنه يفتقد إىل التماسك ومن ّمث اإلقناع سواء قرأناه منفردا، 

لقد .أو قارنّاه بتحليالت وتساؤالت كان قد قّدمها وأثارها حول ذات املسألة ويف املؤلَّف نفسه

ألن " املنفى" مكان العرض الذي كان يف العاصمة اجلزائرية بـ ) أبو القاسم سعد اهللا ( وصف 

العاصمة يف العهد  «نسبة كبرية من اجلمهور اجلزائري كانت تسكن األحياء الشعبية  وأّن 

الفرنسي كانت أوروبية أكثر منها عربية ، وذوقها مل يكن حّجة على ذوق كل اجلزائريني 

حول  وجند أن هذا الرأي يتناىف ويتعارض مع تلك التساؤالت امللّغمة اليت كان قد أثارها.)2(»

باإلضافة إىل .الفرقة واجلهة الرمسية اليت دعتها للحضور، مفرتضا استحالة جميئها دون دعوة

" غريبة " اسم جورج جيعل املسرحيات  «معتقدا أن " جورج " التأويل الذي مارسه على اسم 

وهذا االسم يف .يف الفطرة اجلزائرية وقد ورد اسم جورج كمؤلف ، وكممثل ، ورئيس للفرقة

طرة اجلزائرية مرتبط باألمساء الفرنسية وليس العربية ، والناس عندئذ ال يفرقون بني املسلم الف

وهذا يعين أن اجلمهور كان موجودا، عاملا بزمن العرض و مكانه ولكنه عزف عن .)3(»والعريب 

  احلضور لتوجسه خوفا من كل ما يتصل بالغرب ؟

 اللذين عّلق عليهما فشل الفرقة املصرية يف اجلزائر يف تشبثه بالسببني) سعد اهللا ( ويرتاجع      

  كان ذلك يف معرض حديثه .أال ومها؛ غياب الدعاية اإلعالمية، وبُعد مكان العرض

 ـــــــــ
)1(

الصفحة السابقة.السابقاملصدر 
)2(

447ص.املصدر نفسه 
)3(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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�ƢĔƘƥ�ƢȀǼǟ�¾Ƣǫ»���������ȄǴǟ�ƪ اليت،)٭("يف سبيل الوطن " عن مسرحية  ǴưÉǷ�ƢĔ¢�Ƕǣ°�ƨƸƳƢǻ�ƪ ǻƢǯ

  ولو أن فرقة جورج أبيض أو     (..) املسرح اجلديد الذي قلنا إنه كان بعيدا عن وسط املدينة 

مسرحيات من هذا النوع بالفصحى لكان اإلقبال رمبا غري ما كان، رغم غريها حاولت متثيل 

.)1(»بُعد املسرح وقلة اإلعالن 

للظروف نفسها اليت أحاطت بتقدمي  –يف عرضها  –فهذه املسرحية األخرية، قد خضعت 

��ǾǈǨǻ�ÀƢǯ�ÀƢǰŭ¦�À¢�Ǯ ǳ̄���ǒ Ȉƥ¢�«°ȂƳ�̈®ƢȈǬƥ�ƨȇǂǐŭ¦�ƨǫǂǨǳ¦�ƢǸđ�© ƢƳ�ǺȇǀǴǳ¦�śǓǂǠǳ¦

والدعاية كانت ُمنعدمة؛ إذ اجلمعية اليت قامت بعرض املسرحية استغّلت عطلة رأس السنة 

؟، وهنا ..د كي تبعد عنها أنظار الفرنسيني، كما أن الفارق الزمين مل يكن كبريًاوأعياد امليال

  . املسرحية الذي كان سياسيا" موضوع " إىل سبب آخر وهو) أبو القاسم سعد اهللا (خيرج بنا 

ومن اإلثبات إىل نفي اإلثبات ينتهي بنا هذا الباحث ومن حيث ال يدري إىل إثبات 

«يف حتميل اللغـة العربية تبعات الفشل املذكور؛ حني يُقِدم على التأكيد بأن اخلصم مقولة 

املوضوعات التارخيية واللغة الفصحى قد رجعت خالل الثالثينات واستقطبت مجهورا كبريا ، وال 

ندري إن كان ذلك راجعا إىل انتشار فكرة النهضة بني الناس وشيوع التعليم على يد احلركة 

أو كان راجعا إىل املوضوعات وطريقة .اإلصالحية،ومن مثة شيوع الثقافة التارخيية نفسها

�ȄƸǐǨǳƢƥ�ƪ" بالل " ا ؛ فمسرحيةعالجه ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ƕǣ°�¦ƾƳ�ƨƸƳƢǻ�ƪ ǻƢǯ�ȐưǷ )شعر (

  أن اللغة  -ضمنيا -وهو ما يثبت.)2(»تارخييا / وتناولت موضوعا دينيا 

  ـــــــــ
)٭(

�ƶËƳǂȇ�śƷ�Ŀ��¾ȂȀů�Ȇǯǂƫ�Ƥ) أمحد منور(مسرحية من فصلني يعتقد   ƫƢǰǳ�ƢĔ¢)نسبتها إىل األمري خالد أو أحد ) أبو القاسم سعد اهللا

مث ُعرضت يف مدينة البليدة قبل أن متنعها السلطات 29/11/1922بباب الواد يف ) كورسال(وقد عرضت بقاعة .أنصار فكرته أو حزبه

.ب الطابع الوطين الذي حتملهالفرنسية بسب
)1(

445ص .)1854_1830(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا  
)2(

447ص .املصدر نفسه 
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  .ألن اجلمهور اجلزائري تشكلت غالبيته من األميني خالل –فعال  –العربية كانت العائق 

اجلزائر،غري أن هذا العائق بدأ يف التالشي شيئا تلك املرحلة التارخيية املبّكرة من عمر املسرح يف 

فشيئا بانتشار التعليم ومنو احلركة الوطنية اإلصالحية خاصة مع تأسيس مجعية العلماء املسلمني 

  اجلزائريني

ومع كثرة األقالم اليت أدلت بدلوها يف مناقشة هذه القضية اإلشكالية ، ما تزال تستعص 

§��ǽǀǿ�ǂȇȂǘƬǳ�ƨȈǴǠǧ�ƨËǘƻعلى احلسم النهائي ، وما ƢȈǣ�Ŀ�ƢȀǈǨǻ� ¦°ȉ¦�ƢĔƘǌƥ�°ËǂǰÉƫ�¾¦Ǆƫ

�®ËƾǠƫ�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƪ ƸƬǧÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ƨȈǷƢǠǳ¦�ǾȈǧ�ƪ ƸǈƬǯ¦�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦

وتعترب األمازيغية بشىت فروعها من اللهجات اليت تسعى لتقتطع مكانا هلا يف عاملي .اللهجات

ية ، وال يدخل هذا السعي يف إطار اإلبداع الفين األمازيغي، بل رمس" لغة " التأليف والتمثيل كـ

ننظر إىل هذه الظاهرة بعني الريبة  علناما جي، )1(يف إطار النضال السياسي األمازيغي يف اجلزائر

واختاذها وسيلة لغاية تُفّرق وال توّحد؛ ذلك أن املسرحية األمازيغية نظرا لسبغتها السياسية،

ومل تنحصر هذه الدعوة يف اإلطار النظري، بل تعدته إىل التطبيق؛ حيث .سيةُتكتب حبروف فرن

.Ƣē¦ƾƟƢǟ�±ǂƥ¢�ǺǷ)٭("مهرجان املسرح األمازيغي"يُعترب

النقد خاضها وعلى العموم ميكننا أن خنرج من إطالعنا على سلسلة النقاشات اليت      

  :التاليةاملسرحي  اجلزائري حول هذه املسألة باملالحظات 

أّن اجتهادات نقادنا يف حماولة حسم هذه القضية قد بقيت أسرية ذلك االقرتاح الذي قّدمه•

  ".اللغة الثالثة"و أطلق عليه تسمية )توفيق احلكيم (

  ـــــــــ
)1(

339ص.أربعون عاما على خشبة مسرح اهلواة يف اجلزائر :حفناوي بعلي 
)٭(

اليت اختذت من دار الثقافة بوالية تيزي ) تبدوكال أوجرفون أمازيغ ( ، وتقوم بتنظيمه مجعية ) سليمان عزام(أطلق على هذا املهرجان اسم  

م ، كما بدأ مسرح باتنة يف تنظي...)جباية ، وادي ميزاب ، خنشلة ، سعيدة ( ويشارك يف املهرجان فرق هاوية من مناطق خمتلفة . وزو مقرا هلا

و حضرته الكثري من الفرق املسرحية األمازيغية املنتشرة . 2009املهرجان الوطين للمسرح األمازيغي، انطلقت طبعته األوىل يف شهر ديسمرب 

.يف عدد من واليات الوطن
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���Ń�ǶËĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ)1(ذات طابع تعليمي - "أمحد مّنور"كما رأى-ولذلك جاءت أعماهلم 

  بعد تأليف نيات الكتابة للمسرح وقد هجر أغلبهم هذا النوع من الكتابةكافية بف يؤتوا دراية

أّن الذين ناصروا اللغة العربية، وفّضلوها وسيطاً لسانًيا ناطقا حبال املسرح اجلزائري؛ كانوا من •

ذوي االجتاهات اإلصالحية كجمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وكان الكّتاب منهم يُفّضلون 

هور خاص يتمّثل يف طلبة املدارسإىل مج©�̄¦©�¦�Ƣđ�ÀȂȀËƳȂƬȇÂ��Ȇź°ƢƬǳ¦�ǞƥƢǘǳاملسرحيا

واملعاهد وأوليائهم، ويف حال جناح املسرحية يتّم عرضها على مجهور عامة الناس،

ǳ¦�̈Ƣǟ®�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨƦǈǻÂ��ƨȈǴǏȋ¦�ǶēƢǗƢǌǻ�ń¤�¦Â®ȂǠȈǳ�śǼƯ¦�Â¢�ƨȈƷǂǈǷة باحثني أكادمييني عربي

املسرحية كإجراء ضروري ُيسّهل التعامل معها كوثيقة علمية مدّونة من " كتابة " آمنوا بضرورة 

.جهة، ويضمن هلا دخول حظرية الرتاث الثقايف املسرحي من جهة ثانية

غالبية دعاة العامية، هم ممثلون وخمرجون مل يتلقوا تكوينًا يف  أصول الكتابة الدرامية، أنّ •

، طرقوا "القسنطيين"،"باشطارزي"،"عالّلو"ة من أمثالوأكثرهم من ذوي الثقافة الفرنسي

إرضاء  شعبية، واعتمدوا على أسلوب االرجتال، ألن ما كان يّهمهم هو موضوعات اجتماعية

�Â��ǾǫÂǀƥ� ƢǬƫ°ȏ¦�ȏ�°ȂȀǸŪ¦�ƢđȂǴǇ¢�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�» ǂǐƥ�̈ǂǰǨǳ¦�ǲȈǏȂƫ  وهو ما اعرتف به رائد

ماهو نصيب :(عندما رّد على سؤال أحد الصحفيني) حمي الدين باشطارزي(املسرح اجلزائري

�Ƣǐǫ¤Â�ƨËȈǷƢǠǳ¦�̈ǂǏƢǼŠ�Ǿǳ �)اللغة العربية يف هذا املوسم؟
Ç¿ƢËē¦�Ǻǟ�ČǶǼȇ�ȆǨƸǐǳ¦�¾¦ƚǇ�ËǲǠǳÂ��

ن، ودرسُت مجهورنا دراسة لقد بلورُت احلركة املسرحية ما ينيف على ربع قر «:العربية، فأجاب

أّن مجهورنا ال يُقبل :طويلة، واختربُت أذواقه وميوله، وخرجُت من كّل هذا بنتيجة واحدة وهي

أما الروايات .إّال على الرواية املكتوبة بالّلسان الدارج، ألنه ال جيد صعوبة يف فهم حوارها

القليل ال ُيشّجع التمثيل وال يُناصر الفصحى فال يفهمها إالّ قرّاء العربية وهم قليل، وهذا العدد

احلركة الفّنية، وإذا حنن متادينا يف متثيل الروايات 

  ـــــــــ
)1(

1983، 10ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ع-، وزارة التعليم العايلالثقافة والثورةجملة ).مدخل إىل املسرح اجلزائري( :أمحد مّنور
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العربية فإّن اخلسارة ستكون حمّققة، وستتجاوز ما خسرناه يف السنة املاضية، وقد بلغت 

خسارتنا يف املوسم املاضي أربعة ماليني فرنك أو تزيد، وعلى هذا فستكون مجيع الروايات اليت 

.)1(»أعددناها هلذه السنة بالّلسان الشعيب الدارج 

وعاين  باخلشبة تكوين يف فّن اإلخراج والتمثيل، واحتكّ متّكن من حتصيل ومن الفئة نفسها من 

يف  داً توظيف العامية يف املسرح معتميف  جنح، و )العرض(إىل) النص(طبيعة اللغة يف انتقاهلا من

ولد عبد الرمحن  "على تقنيات متثيلية وإخراجية عالية، ونذكر منهم على سبيل املثال؛ذلك 

.، وأخرون"عز الدين جمويب"،"شريف عيادزياين ال"،"عبد القادر علولة"،"كاكي

 ـــــــــ
 عثمان بوقطاية: (حول افتتاح املوسم التمثيلي اجلديد).جملة، هنا اجلزائر، ع18، س2، 1953، ص9

(1)
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  :لغة الحياة اليومية في المسرح الجزائري/ 3

اجلزائر، أّن املسرح املكتوب باللغة للحركة املسرحية يف أّكدت جّل الدراسات اليت أّرخت 

قد فشل يف إحداث التجاوب املطلوب من طرف اجلمهور لعّدة أسباب ،العربية الفصحى

«؛ ذلك أّن يةـتصّب مجيعها يف مسألة األمّية وعدم تعّود اجلمهور اجلزائري على اللغة العرب

بانتشار األمية يف األوساط الوضع الذي كانت تعيشه اجلزائر على الصعيد الثقايف الذي اتسم 

به وباملقابل كان هناك شِ ،)1(»الشعبية مل يكن يسمح باستمرار جتربة املسرح الناطق بالفصحى 

ابتداًء من (*)على أّن العامية كان هلا الفضل يف خلق مجهور مسرحي يف اجلزائر إمجاع

مسرحية " عالّلو"الشهري باسم ) 1992-1902" (ساليل علي" حني قّدم )1926(سنة

وبناء على ذلك اعُتِربت حجر )2(ونالت إعجاب اجلمهور العريب الشعيب يف اجلزائر(**))جحا(

وقد ، )3(صاحبها بلقب مؤّسس املسرح اجلزائريوتـُّوج األساس الفعلي يف بناء مسرح جزائري، 

وبفضلها ، )4(»الّشعلة اليت أضاءت طريق املسرح اجلزائري  «بـ" حمي الدين باشطرزي" وصفها 

1926�ǂưǯ¢�ȏ�ǽ®ȐȈǷ�ƨǼǇ�ƪكانت سنة   « ǻƢǯ�ƢĔȋ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ƺȇ°Ƣƫ�Ŀ�ƨǸȈǜǟ�ƨǼǇ��

.)5(»وال أقّل 

 ـــــــــ
)1(

http://www.el-madar.com:متاح على املوقع).املسرح اجلزائري بني اخلصوصية والعاملية( :خملوف بوكروح 
(*)

، "حممد املنصايل" اليت اقتبسها " يف سبيل الوطن" مقارنة بني مسرحييت  )1989-1926املسرح اجلزائري (يف كتابه " أمحد بيوض"يورد 

متفرّج، عندما ُعرضت 300لعالّلو من ناحية جتاوب اجلمهور؛ حيث مل تتمّكن املسرحية األوىل من استقطاب سوى " جحا"و مسرحية 

متفرج يف عرضها األول  1500" جحا"يف حني بلغ عدد مشاهدي مسرحية .بباب الواد)الكورسال(بقاعة  1922ديسمرب  22ألّول مّرة يف 

وعرفت العروض املتتالية ..بذات القاعة، وكان هذا العدد قابال لالرتفاع، وقد حال دون ذلك غْلق شّباك التذاكر مبّكراً 1926أفريل  12يف 

.قريباً نفس عدد املتفّرجني ت)1926ماي  17و10(هلذه املسرحية مابني
)**(

، )القبس(، نقًال عن مقال أليب العيد دودو منشور يف جمّلة 198، ص)فنون النثر األديب يف اجلزائر(يف كتابه " عبد امللك مرتاض"يشري

).سعد اهللا إبراهيم (، ودمحون )ساليل علي(، أّن مسرحية جحا قد كتبها عالّلو 95، ص1969، س5ع

Mehiédinne Bachetarzi :Mémoires(1919-1939),SNED, Alger, 1968, Tome 3 ,p127
)2(

(3)
Mehiédinne Bachetarzi :Mémoires,Tome1 ,p67

Ibid ,P79
)4(

(5)
Ibid ,P76
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بأّن أقصر طريق إىل مشاعر مجهور تلك احلِقبـة، هو التوّغل يف "عالّلو" لقد أدرك      

ذلك خماطبته باللغة اليت يفهمها؛ لغة احلياة والتعبري عنها، واألهّم من كّل قضاياه مشاكله و

ǞËǼǐƬǳ¦Â�Ǧ ËǴǰƬǳ¦�ǺǷ�̈Ë®ǂĐ¦��ƨȈǠȈƦǘǳ¦��ǲǨÉǤǳ¦��ƨǘȈǈƦǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦. و احلقيقة أنه مل يكن أمام هذا

نسبة األمّية، ومل يكن أمرا املسرحي من خيار آخر سوى العامية، يف مرحلة تارخيية كثُرت فيها

يحة يف خلق مجهور لتلّقي فّن غريب عن البيئة العربية مازال جمديًا التعويل على العربية الفص

باإلضافة إىل حتميله رسالة احلفاظ على مالمح .يبحث عن ُسبل التكّيف مع موطنه اجلديد

إلجياد  «أن يضع ضمن أولوياته التخطيط هويتنا الثقافية العربية؛ إذ كان املسرح اجلزائري ملزمًا 

مجهور وإعطاء طابع خاص لنفسه حىت يتمّكن من ترسيخ هويته الثقافية، ومتثّلت أهدافه آنذاك 

يف تأكيد اهلوية الثقافية اإلسالمية العربية وحماربة اآلفات االجتماعية وتنمية اجلانب األخالقي، 

مون ثوري ولغة وإذا نظرنا إىل جممل هذه األهداف جندها تعكس الواقع االجتماعي املعيش مبض

إال تلك الشخصية " جحا"واللجوء إىل الرتاث خلدمة قضايا معاصرة، وما )عامية(شعبية بسيطة

.)1(»األسطورية، اليت كانت تفضح احلكام وجتّسد املشاكل االجتماعية اليومية 

ل ¦Ǆȇ�ƢǷÂ�Ã®¢��ȆǷȂȈǳ¦�ǶđƢǘƻ�ƨǤǳ�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ƨȈƦǠǌǳ¦�¶ƢǇÂȋ¦حنو هذا التوّجه املسرحي 

إىل ردود أفعال رافضة وُمستنِكرة لتوظيف هذه اللغة يف مستواها الردئ القريب من السوقية و 

و جعله يُدافع عن "عالّلو"، وهو ما استفّز "هذا ما يطلبه اجلمهور " االبتذال حتت شعار 

 أقصد املفهومة من طرف اجلميع ولكن الالدارجة كنُت أكتب باللغة «:توّجهه الّلغوي موّضحاً 

ا إىل وجود مستويات عديدة ملّمحً ،)2(»باللغة السوقية الرديئة، فهي لغة عربية ملحونة ومنتقاة 

.من اللهجة العامية؛ فبني الشعبية والسوقية، وبني التهذيب واالبتذال حدوٌد بيّنة

ـــــــــ
)1(

17ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر: بوعالم رمضاين
)2(

-أمحد مّنور، منشورات التبيني:ترمجة).1932-1926(شروق املسرح اجلزائري، مذكرات عاللو عن فرتة نشاطه املسرحي مابني :عاللو

8، ص2000اجلاحظية، اجلزائر، 
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:بين الشعبية والسوقية" جحا"لغة مسرحية /3-1

إلخفاء اجلهل مل يكن اجلمهور األّمي جمّرد ذريعة، ومل تكن الكتابة بالعامية حمض حّجة 

�ǽƾËǯ¢�ƢǷ�ȂǿÂ��Å¦®ȂǐǬǷÂ�ÅƢȈǟ¦Â�Å¦°ƢȈƬƻ¦�ÀƢǯ�ǲƥ��ǒ ǠƦǴǳ�ƘȈē�ƢǸǯ�ȄƸǐǨǳ¦�ƨȈƥǂǠǳƢƥ"عالّلو"

لقد كان من بيننا من هو مضطلٌع يف اللغة العربية، «:نفسه عندما رّد على هؤالء املّدعني قائالً 

إخل، وهذا لعدم ...ولكننا فّضلنا عليها استعمال العامية العادية؛ لغة الشارع، والسوق، واملقهى

مل  )املسرح الشعيب الدارج(توّجهأصحاب هذا الغري أّن .)1(»قدرة اجلمهور على فهم الفصحى

رحية ومجهور وّيف للمسرح؛ وإن كان هذا املسرح خلق تقاليد مسسوى هاجسيكن يؤرّقهم 

الشعيب قد عّرب عن قضايا الشعب، واستطاع أن يكون وسيلة ملواجهة قوى االستغالل قبل 

وبعد االستعمار، فإن حماولة االرتقاء بذوق هذا اجلمهور الشعيب العريض مل يكن مشروعاً 

على مالمح فنية ومجالية يف هذا املسرح  خمّططًا له ضمن مفكرته الثقافيـة، ولذلك ال نكاد نعثر

اليت تتأسس  (*)املسرحية اهلزلية املعروفةالذي أخذ طابعاً هزلياً ال ينتسب إىل أّي نوع من األنواع 

مقصودًا فيها لذاته، بل لغاية " الضحك"؛ حيث ال يكون (**)كفلسفة" الضحك" على

بأنه كان " عالّلو" حيكم على عض النقاد وهو ما جعل ب.إيديولوجية أوالً، وفنية مجالية ثانياً 

يف إشكالية القضية القائمة، وهي العجز عن التوفيق بني اإلبداع املسرحي،  وقوعه « ضحية

-وأنّه كان (...)وبني ذوق اجلمهور املتدّين فسقط نتيجة لذلك يف الطابع السوقي التهرجيي

ضحكة اليت ما ينساق ورا - غالباً 
ُ
ء املواقف امل

  ـــــــــ
)1(

  .الصفحة السابقة.املصدر السابق
)*(

هناك العديد من األشكال املسرحية القائمة على الضحك كمادة أساسية، يتّم توظيفها بأساليب متعّددة وألغراض خمتلفة، نذكر 

/ البارودي(، و)Burlesque/البورلسك(، )Vaudeville/الفودفيل( ، )Farce/الفاْرس(،)Comédie/ الكوميديا:(منها

Parodie( و ،)ضِحك
ُ
).Comique/امل

املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون :ماري إلياس، وحنان قصاب حسن:لالطالع على هذه األشكال وتطورها، يُراجع

  .العرض
)**(

«�¦�ȆǈǻǂǨǳ" الضحك " يُعترب  ȂǈǴȈǨǳ¦�ƢŮ�®ǂǧ¢��Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨǨǈǴǧ)الضحك( أمساه  كتاباً ) هنري برغسون/Le Rire ( كان اهلدف

هذا الكتاُب ال يُقرأ إّال يف حالة «:، وقال عنه املرتجم7،ص»تأسيس نقٍد يُتخذ كقاعدٍة لنظريات الضحك «:منه كما أوضح يف مقّدمته 

.5،ص»من النشاط قويّة، فاللغة وأسلوب املعاجلة ومضمون األفكار يقتضي ذلك

2007، 2املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، طترمجة، علي مقلد،.الضحك:هنري برغسون.يُراجعملزيد من االّطالع، 
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وأّن النجاح الذي ،)1(»ُتكسبها طابعًا سوقيًا خاليًا من معاناة الفّنان  و تتزاحم يف مسرحياته

وممّا (..)أّن هذا اجلمهور نفسه، هو موضوع تلك املسرحيات«إىل حّققه مسرحه مجاهرييًا يعود

�ȂǳÂ��Ǯ"عالّلو"ال شّك فيه أّن مسرح  ƸËǔǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨÉȇ�ǾǼǰǳÂ��ÅȐǷƢǯ�ÅƢȈǧƢǬƯ�ÅȐǰǋ�Ʋ
ÊƬǼÉȇ�ȏ

من باب اإلنصاف ليس إالّ، نعتقد أنه من  و.)2(»مبستوى بدائي قْصد التعّرف على الذات

ق يومًا أصول ومبادئ فّن الدراما والكتابة الدرامية يف معاهد العبث أن نطالب فّنانًا مل يتلّ 

�ƢǼǳ�ƲƬǼÉȇ�À¢��ƨǟËȂǼƬŭ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�ƢēƢǿƢš ¦Â�ƢȀǇ°¦ƾǷ�ǞǷ�
ÇƾǟȂǷ�ȄǴǟ�Ǻǰȇ�ŃÂ��ƨǐËǐƼƬǷ�©ƢȈŻ®Ƣǯ¢Â

؟، ال سيما يف تلك املرحلة العصيبة؛ حيث كان من النوافل إعطاء "شكًال مسرحيًا كامًال "

االلتفاف حول العامّة والطبقات  لذا كان.مية ما مل ُتطبع بطابع االلتزامأمهية للفنون الدرا

هو اهلدف األمسى لالجتاه  الشعبية الكادحة ملعاجلة قضاياها يف ظل االستعمار الفرنسي،

وهلذا .الشعيب يف املسرح اجلزائري عامة، ولو كان ذلك بوسائل بدائية خالية من التهذيب الفّين 

يعلن اعرتافه باجلهود املسرحية الرائدة يف هذا االجتاه، يف حماولٍة " ملباركية صاحل"جند باحثًا كـ

�Ëǲǰƥ�ǾǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǆ ŭ�ȄǴǟ�̈°ƾǬŭƢƥ�ǶŮ�ÅƢǧŗǠǷ�ƢđƢƸǏ¢�» Ƣǐǻȍ

صدق وأمانة، عن طريق لغة الشارع واملنزل، وهو ما مّكنهم من النفاذ إىل عمق األمراض 

.)3(وكشِفها باألسلوب الذي يعتمد على النقد بالدرجة األوىلاالجتماعية 

اليت أعلنت ميالد املسرح " جحا " ، وبالذات عن مسرحيته "عالّلو"ما قُلناه عن مسرح 

حمي " اجلزائري يف نسخته الشعبية، ينطبق على باقي أقطاب هذا املسرح قبل االستقالل؛ على 

  املعروف ) 1944-1887" (رشيد بلخضر" و ، )1986-1897" (الدين باشطارزي

 ـــــــــ
)1(

خمطوط رسالة ماجستري، إشراف عزيزة مريدن، كلية  اآلداب،  .1980-1945اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر  :نصر الدين صبيان

77،78ص، 1985جامعة دمشق،  
)2(

ورد يف ، 111،ص1984سليم قسطون، دار احلداثة، بريوت، :ترمجة.االستعمار والصراعات الثقافية يف اجلزائر :عبد القادر جغلول

26ص.املصدر  السابق
)3(

286ص.املسرح يف اجلزائر :صاحل ملباركية
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يف  (*)"رويشد" الشهري باسم) 1999-1921"(أمحد عياد " ،و" القسنطيين رشيد"باسم

كتبوا مسرحيات تعتمد على االرجتال بنسبٍة  هؤالء مجيعًا  .مسرحياته اليت كتبها بعد االستقالل

كبرية؛ إذ مل تكن متتُّ إىل األدب املقروء بصلٍة، وإمنا كانت ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشراً 

�ǲưŲ�Ëǲǯ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦Â��ƨƦǌŬƢƥ«)1(،�ǶĔȂǯ�ǺǷ�ÅƢǫȐǘǻ¦ ممثلني أيضاً؛ أي

ǶĔƘƥ�ÅƢǬƦǈǷ��ÀȂǸǴǠȇ�ƨǴǷƢǯ�́ Ȃǐǻ�ȄǴǟ�Å¦Śưǯ�¦ȂǳËȂǠÉȇ�Ń�ǶĔ¢-لن يلتزموا حبْرفيتها،  -كممثلني

�ǺǷ�ǶĔÂǄƼŠ�ƢȀǼǟ�śǔȈǠƬǈǷ��ƢȀǈȇƾǬƫ�» ÌǂÉǟ�ÀȂǫÊǂƼȈǇ�ÅƢǸƬƷÂ » الذاكرة واحلكايات الشعبية

ه اجلزائري، وساعدت يف فتوحاتِ وهكذا سامهت اللهجة العامية يف ميالد املسرح .)2(»الشفوية 

خللق مجهور مسرحي وّيف لتقاليده املسرحية ضمن اجتاه التزم مببدأ التعبري عن القضايا 

ظّفوا الّلهجة العامية الُغفل دون كانوا يو ، علماً أّن هؤالء  االجتماعية والسياسية للشعب اجلزائري

يدة عن مواصفات اإلبداع احلقيقي، إعطائها كثافة داللية، وأبعادًا ترميزية؛ لذلك كانت بع

ȆƷǂǈǷ�°ȂȀŦ�ǪǴƻ�ǺǷ�ƪ ǼËǰŤ�ƢĔ¢��ƾȈƷȂǳ¦�ƢȀǴǜǧ�ȄǬƦȇÂ. غري أّن هذه الّلهجة سوف يتّم

بأسلوٍب مغاير نابع عن وعي خمتلف بأصول فّن الدراما، ودور  -يف مراحل الحقة -توظيفها 

¦�ƨȈǻƢËĐ¦�̈ǂƯǂưǳ¦Â��ȆǫȂËǈǳالّلغة يف درامية النّص املسرحي؛ حيث ستتجّرد من القاموس العاّمي

، والتكثيف يف العبارة الّلذين ُميّثالن أهم خاصية "االقتصاد الّلغوي"لتنزع أكثر إىل تطبيق مبدأ 

  .درامية

 ـــــــــ
(*)

يف ) االجتاه االجتماعي الشعيب(ضمن ما أمساه " نصر الدين صبيان " على جهود هؤالء األقطاب الثالثة، الذين أدرجهم ُميكن االّطالع

، والفصل األول من الباب الثالث 101، 35الفصل الثاين من الباب األّول،  الذي خّصصه هلم هذا األخري يف رسالته للماجستري، ص ص

301، 276مرار لالجتاه املسرحي نفسه بعد االستقالل، ص صكاست" رويشد "الذي أفرده لـ 
)1(

44ص.)1980-1945(ر اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائ :نصر الدين صبيان
)2(

448،ص8، ج4م).1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف :أبو القاسم سعد اهللا



~60~

:لغة التراث الشعبي في المسرح الجزائري/4

مل تكن يومًا مربّرا للنزول باإلبداع إىل دَرك السطحية واملباشرة، " مجهور"إّن قضية البحث عن 

وال كان التعبري عن القضايا االجتماعية املرتبطة باألوساط الشعبية حّجة لتوظيف لغَة احلياة 

الغ  يف ولعّله من باب املوضوعية أن ال نب؛ كلغة املقهى، والسوق، والشارع، الُغفل اليومية

دائماً مسؤولية فشل العمل املسرحي، متذّرعني مبستواه الثقايف؛ ألنه يف " اجلمهور"حتميل قطب 

 الرتميزيذاكرة كّل فرد منه قدرًا من الثقافة الشعبية حتِملها هلجُته العامية يف مستواها الداليل 

ٌة وقلّ .وا أو روائيني، أو شعراءالذي ُميّثل اليوم منبعًا ثرًّا يغِرف منه كّل املبدعني؛ مسرحيني كان

وا مع العمل املسرحي طتاب املسرحيني اجلزائريني الذين أدركوا هذه احلقيقة، فتعاالكُ أولئك 

مع الّلهجة العامية حبساسية فنية  وتعاملوا، ةكبري ، ونظروا إىل اجلمهور باحرتافية  رفيعبوعي ثقايف 

مثاًال طّيبًا على ذلك، ومثًال رائعًا هلؤالء؛ فقد عِمل طوال حياته الفنية على " كاكي"ويُعّد 

لغة تعبري مسرحي متقدمة متجذرة يف عمق التقاليد الثقافية الشعبية الوطنية عن  «البحث 

كاستخدامه للشعر امللحون املنقول عن قصائد فطاحل الشعراء الشعبيني مثل . ومسايرة للعصر

�Â��» ȂǴƻ�Ǻƥ�ǂǔŬǶǿŚǣÂ�§ÂƾĐ¦�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ÄƾȈǇ� ّدا هذه اللغة الشعرية الشعبية جمس

ولقد عمل أيضا بطريقته على حتقيق مسرح تكون لغته (..)لتنطق على لسان شخوصه املسرحية

احتياجات اجلماهري، ودافعا هلم للنظر يف واقعهم اليومي والعمل على جتاوزه  نأكثر تعبريا ع

.)1(» هيوختطّ 

يقوم على  مستقبليّ مطلبًا حتميًا ملشروع ثوري -إذا- كان توظيف لغة الرتاث الشعيب     

سرتاتيجية احلفر يف الرتاث الشعيب اجلزائري النتقاء ما يناسب احلاضر من أحداث وشخصيات إ

وأشكال فنية، قادرة على التعبري عن الواقع االجتماعي احلديث بأسلوب فّين ينأى جبانبه عن 

التهريج واالبتذال، مادام الثرثرة و  ية والتسجيلية، ويتجّنب الوقوع يفالسطح

 ـــــــــ
بوعالم مباركي: ( لغة املسرح اجلزائري بني اهلوية والغريية )، جملة حوليات الرتاث،جامعة مستغامن، ع6، 2006.(النسخة اإللكرتونية)

(1)
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.التأثري يف املتلّقي حلثّه على جتاوز هذا الواقع وختطّيه ههدف

هجة العامية عن جتارب سابقيه ومعاصريه من الكتاب يف توظيف اللّ " كاكي"ختتلف جتربة 

�ǪǸǟÂ�ƨȇ£ǂǳ¦�¬ȂǓȂƥ��ƨȈƷǂǈŭ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ��ȄƸǐǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǷƢǠǴǳ�¦ÂǂǐƬǻ¦�Ǻȇǀǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦

ّين لفلسفته االلتزامية مببادئ الثورة اجلزائرية اليت أّكدت على الطّرح؛ فقد استجاب مشروعه الف

ولضمان التأثري يف املتلّقي البسيط واالرتقاء بفكره اإليديولوجي .ترسيخ مالمح اهلوية الوطنية

وذوقه اجلمايل يف الوقت ذاته، كان البُّد من انتقاء مستويات لغوية متعّددة من العامية تؤدي 

ل، والشعر امللحون، واألسطورة، واحلكاية كمة، واملثَ أثري؛ هي لغة احلِ إىل حتقيق نفس الت

�ǲǸŢ�±ƢȈƬǷƢƥ�ƨȈǷ¦°®�ƨǤǳ�°ƢǐƬƻƢƥ�Ȇǿ��Ƣēȏȏ®�ǪǸǟÂ�ƢǿǄȈǯǂƫÂ�ƢȀƬǧƢưǯ�Ŀ.الشعبية، واألغنية

، وحتيد عن خّط اإلنشائية من جهة، واملباشرة والتقريرية من "الفعل"و " احلركة " يف ُعمقها 

ما يضمن هلا موقعًا ثابتًا يف ذاكرة املتلقي على عكس األعمال املسرحية جهة أخرى، وهو 

¢�Ŀ�ƢđƢƸǏ" الرشيد بوشعري"واليت يضع الباحث.اآلنية اليت ينتهي تأثريها بانتهاء عرضها مباشرةً 

من  لغة كاكي متتح إنّ  «:يف قوله لصاحله،التمّيز والفرادةرّجحًا كّفة مُ " كاكي"مقارنٍة مع 

الرتاث الشفوي الشعيب، وهي أقرب ما تكون إىل العربية الفصحى إذا قيسْت بلغات املسرحيني 

 والتكثيفإّن لغـة كاكي تتمّيز باحلرص على السجع واجلرس .اجلزائريني الذين يكتبون بالدارجة

«)1(.

الُكتّاب «هي اليت أدرجته ضمن زمرة  " كاكي"¦ǂǈǷ�ƨǤǳ�Ƣđ�©ǄËȈŤ�Ŗǳ¬� هذه املواصفات

الشعيب ، اليت متتُح من الرتاث الشفوي اجلزلةفهم لغتهم  يصُعباملسرحيني اجلزائريني الذين 

�ǪǸǠǳ¦Â� ƢŹȍ¦�řǠƫ�ƢǷ�°ƾǬƥ�¿Ƣđȍ¦Â�µ -هنا-و الّصعوبة يف الفهم ال تعين)2(» العتيق ȂǸǤǳ¦

«�¦�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�©ƢǤËǴǳوالكثافة والرت  ƢǐǷ�ń¤�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ƪ Ǭƫ°¦�Ŗǳ¦�ƶǷȐŭ¦�ȆǿÂ��ǄȈǷ

 ـــــــــ
)1(

28ص).دت(،)دط(ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة،.دراسات يف املسرح اجلزائري :الرشيد بوشعري
)2(

18ص.املصدر نفسه
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اطة الشعبية، دون أن يسقط يف البدائية والتهريج ـعن البسالتعبري  «الِبكر، فمّكنت كاتبها من 

«)1(

�ƢǼǳ�ƪ ƦƯ¢�¦ǀđ"وْهم مشكلة اللغة يف املسرح العريب عامة واجلزائري خباّصة؛ حني أبعدها  " كاكي

إطار الصراع بني العامية والفصحى وحتمية املفاضلة بينهما، مؤّكدا بالعمل املتواصل بأّن العبارة 

رتكيز و الكثافة و ابتعدت عن الشعرية واخلطابية، ُعّدت درامية بامتياز املسرحية مىت اّتصفت بال

  .سواء كانت فصيحة أو عامية

  ـــــــــ
)1(

331ص).1980-1945( اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر :نصر الدين صبيان
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:والمفاهيم المتاخمة االقتباس/1  

كثريا ما  نا جند أّن هذه املفاهيم  غري أن ،بيّنةواإلعداد حدود  والتعريب واالقتباس بني الرتمجة

يف اعتقادنا ذلك سبب عود يو .فيتعاملون معها كيفما اتفق ؛املسرحيني العرب تلتبس يف أذهان

وهلذا نرى من   ،" النقل" آلية مجيعها حتت  ضويتن ؛ إذضمن إطار واحدإىل اندراجها 

من  لفصلمعها يف هذا اتسهيال لعملية التعامل ذه املصطلحات تقدمي إضاءة هلالضروري

.الدراسة

 تطالو مكتوب بلغة ما إىل لغة أخرى  نقل نصّ  عملية هي، كما هو معروف الرتمجة     

يف .لمستوى الفين والعلمي للمرتِجم نفسه دون حتريفل اً ضمون، وفقاملشكل و العملية ال هذه 

تقليد  ؛ أي أّن التعريب )1(األشكال دون املضامني األساليب و حني يقتصر التعريب على نقل

ستزرعه يف بيئة جديدة ياألصلي من بيئته الطبيعية ل رج النصّ خيُ أو نقل ُمغيٌِّب لألمانة ، ه مشوَّ 

وهذا األمر  «األصلية وهويته جوهره مع اإلبقاء على هيئة تقبلها تلك البيئة مالمح و بإعطائه 

عملية استرياد اجلهاز بكامل تكنيكه من أشبه بتعريب كلمة التلفون إىل اهلاتف مع اإلبقاء على 

إّن مصطلح التعريب يعين هنا نقل الفكر الدرامي دون تصّرف يُذكر أو .مصادر الصنع الغربية

الكاتب املسرحي  هلبالتعريب؛ حني يقايف مفهوم تقليد ال تضحيو ، )2(» إضافة ملحوظة

التعريب نقال فإن التجريب هو إذا كان «: يف قوله التجريب مبفهوم "خالصيإوليد "السوري

عّرب ن(..)فالتعريب حتليق خارج حميط الدائرة، والتجريب نشاط على احمليط نفسه(..)اإلبداع 

.)3(»ألننا فقراء، وجنّرب ألننا طاحمون 

  ملسرحيتهيف معرض تقدميهمكثّفة عبارة مرّكزة هذه الفكرة يف "مارون النقاش"اختزل وقد 

 ـــــــــ
)1(

، 1مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط.اجتاهات النقد املسرحي املعاصر بني النظرية والتطبيق :سالم أبو احلسن 

230، ص2005
)2(

9،ص1997.لوحة املسرح الناقصة، أحباث ومقاالت يف املسرح :وليد إخالصي 
)3(

18ص.املرجع نفسه 
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.)1(»عربيا  ذهب إفرجني مسبوك سبكا «�ƢĔ¢�ȄǴǟ)البخيل( 

أّن مصطلح التعريب قد توّلدت عنه مصطلحات أخر؛ هو يف هذا املقام وما جتدر اإلشارة إليه

 من وغريها...،ودنةعودة، السّ اجلزأرة، اللبننة، السّ التكويت، التمصري، ك ؛ذات الداللةحتمل 

إىل البيئة اليت نُقل إليها النص األجنيب يف سياق حملي يقوم على مستوى  املنسوبة املصطلحات

  .لغوي تفرضه اللهجة العامية احمللية

فإن .أيضاً  التعريبينطبق على هو ما اخليانة، و /وإذا كانت الرتمجة تقاس مبقياسي األمانة     

؛ من احلرية يف اخلروج عن سطوة هذين املقياسنيمفهومي االقتباس واإلعداد حيتفظان بقدر 

مسرحي من عمل روائي، أو أقصوصي، أو عملية تكوين نصّ «يُعرَّف بأنّه االقتباسذلك أّن 

هذه العملية اجلديدة عناصر بنائية، وأخرى فكرية وردت يف مسرحي، أو غري ذلك، وتتضمن 

وال ُميكن حتديد مدى تصّرف املقتِبس يف املصدر الذي قد يكون حمليا أو .األصل املقتَبس

.)2(»التصرف فيها باحلذف أو اإلضافة تتفاوت من كاتب آلخرو أجنبيا؛ ألن عملية االقتباس 

أيضاً يّتخذ نفس املنحى من حيث هوإذ  ؛املعىنهذا  من اإلعدادويكاد يقرتب مفهوم      

على العمل األديب أو الفين من أجل التوّصل إىل شكل فين مغاير يتطابق  جتري تعديل عملية«

وتشمل تسمية اإلعداد خمتلف العمليات اليت ترتاوح بني التعديل البسيط . جديدمع سياق 

، أو كما يرى )3(»لعمٍل ما، وبني عملية إعادة الكتابة بشكل كّلي مع احلفاظ على الفكرة 

بأّن اإلعداد املسرحي يأخذ شكالن؛ يتمّثل الشكل األّول يف تقدمي عمل ما بتقنية "عواد علي"

تعديل نصّ  ويقتصر الشكل الثاين على.اية أو القصيدة للمسرحُمغايرة، كإعداد الرو 

ـــــــــ
)1(

33، ص1965، 1دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، ط).1914-1847(املسرحية يف األدب العريب احلديث  :حممد يوسف جنم 
)2(

47مصطلح رقم .معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية :إبراهيم محادة 
)3(

44ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب حسن
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مثل إعداد مسرحية مكتوبة أو اجلمهور الذي يُقّدم له، ورؤية املخرج  مسرحي حبيث يتناسب

وأمام أو إعداد الكالسيكيات لتقدميها يف عروض حديثة، ، تقدميها لألطفال للكبار من أجل

ة ميكن أن يذهب اإلعداد إىل حد تقدمي قراءة جديدة للنص ـمجهور معاصر، ويف هذه احلال

.)1(حتمل إسقاطات مباشرة على احلاضراألصلي

ية األصل؛ إذ أّن ـتغييب قدسيف عملية اإلعداد يف ح باإلبداع ـتسماحلرية اليت  تجلىوت

التطابق بني العمل األصلي الذي يتّم اإلعداد منه والعمل اجلديد ليس معيارا إلزاميا لكنه «

َعّد؛ ألّن اإلعداد ميكن أن يكون قراءة أحد املعايري 
ُ
اجلمالية اليت يُنظر من خالهلا إىل العمل امل

)2(»شيئاً مغايرا  يقول جديداً طرحاً  جديدة أو
عّد عنه؛  دون أن يعين ذلك، 

ُ
عدم ذكر األصل امل

فهذا من مقتضيات األمانة العلمية اليت بدأت تتبلور يف العصر احلديث بصدور قانون حقوق 

القواعد األخالقية املتعارف عليها يف األدب العاملي، ما أدى إىل اختفاء تلك املؤلف، وقيام 

، إال رم يُعاقب عليه القانونكأي جأصبح يُنظر إليها   وت الفنية اليت تتجاهل األصل رساامامل

إذا راعى ما اتفقت عليه العالقات الثقافية وأحكام تبادل اآلداب والفنون بضرورة ذكر األصل 

مبعية الصورة اجلديدة للمصنَّف الفين أو األديب سواء كان مسرحية أو قّصة أو رواية أو شريطا 

.)3(سينمائيا

تامخةاالقتباس و  حǴǘǐǷ�ǞǷ�ƨǨǫȂǳ¦�ǽǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ شريون     
ُ
أغلب ، إىل أّن له املفاهيم امل

من  بدال)اإلعداد(مصطلحقد أوردت املعاجم العربية املتخّصصة احلديثة 

 -هذه املعاجم مع العلم أنّ .مل تغفله املعاجم السابقة زمنيا عن األوىل الذي)االقتباس(مصطلح

ومنيل إىل ، )Adaptation(أجنبيًا واحدَا هوتضع لكال املصطلحني مقابال  - ودون استثناء

  أكثر  وهيارتبطت بنظرية تداخل الفنون،تفسري ذلك بأّن عملية اإلعداد عملية حديثة

  ـــــــــ
)1(

، متاح على الشبكة)اإلعداد واالقتباس يف املسرح: (عواد علي 
)2(

44ص .املسرحياملعجم : ماري إلياس، حنان قصاب
)3(

107ص ،2006، 1اإلسكندرية،طدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، .أعالم ومصطلحات املسرح األورويب :كمال الدين عيد
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من نّص سابق يف  تضمني فكرة أو عنصر بنائي االقتباس الذي ال يعدوا أن  يكون تعقيداً من

نص الحق ومهما بلغت جودة هذا التضمني أو التوظيف يف جعل العناصر اجلديدة تندمج يف 

�ƢĔƜǧ���ƾȇƾŪ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨȈǼƥÂ�ƲȈǈǻ ال تصل حدَّ إعادة تشكيله بإخراجه من شكل فين إلدراجه

اد إىل االقتباس بالبالغة والبيان العريب، يف حني خرج اإلعديف شكل فين آخر، ولذلك اقرتن

 "إبراهيم محادة"أّن التعريف الذي وضعهب وهو ما يدفعنا إىل االعتقاد.الفنون األدائية احلديثة

  . قتباساال ه علىلالقتباس  يف معجمه يصدق على اإلعداد أكثر من
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:االقتباسأهمية  /2

فقــر ، ســببها فعــٌل ســليبٌّ وحالــٌة مَرضــية علــى أنــه ينظــر جــّل النقــاد والدارســني إىل االقتبــاس

لـذاك فعـال كاشـفا ومعرّيـا   هـذه االقتباس عملية غدوات، فمسرحية سابقة من تقاليدو خلّوه تراثنا 

عجـــــــٍز؟دليـــــــُل هـــــــل االقتبـــــــاس يف املســـــــرح ف ،اآلخـــــــرمســـــــرح احلاجـــــــة إىل وّلدتـــــــه الفقـــــــر الـــــــذي 

ومما .ة من األممأمّ  ةيف أدب وفّن أيةٍ أّن عملية اإلبداع الذايت، عالمة صحّ  مما ال شك فيه     

ال شّك فيه كذلك، أّن إقليمية الفن من عالمات مرضه وضيق أفقه، وأّن جتاوزه لذاته وتفاعله 

فكّل «فلطاملا تالقحت الفنون، وأمّدت بعضها البعض برواء احلياة.غريه داللة نضجه ورقّيه مع

مسرٍح ميتّد إىل املسارح األخرى ويّتصل بالرتاث األديب العاملي ليفيد من مثرات عباقرته وليكمل 

ȏ¤�°ȂǐǠǳ¦�ǺǷ�ǂǐǟ�Ŀ�ǾǈǨǻ�ȄǴǟ�Æ§ ®¢�ÄȂǘǼȇ�ȏÂ��̈ƾǳƢŬ¦�©¦ǂǸưǳ¦�ǽǀđ�ŉƾǬǳ¦�ǾƯ¦ǂƫ  وأصابه

ينطبق هذا األمر على ، )1(»ها الطويل ـعوب يف تارخيـالوهن وهذه ظاهرة هامة تتبعها الش

أّن بتلك اليت يفتقر تراثها إىل هذا الفن، ال ريبفكيف   اً مسرحي اً تراثمتلك الشعوب اليت 

وتبدو  ستتضاعف ،لناضجةوصيغته ا يف بيئاته األصلية هإىل التواصل والتحاور معحاجتها 

فقر إىل الداللة على النشوئه، وقد تستمّر هذه احلاجة لتتحّول من طور أكثر إحلاحا خاصة يف 

رة إليها ـفضاء االختالف وحني تُغّري النظغىن حني خترج من إطار االستنساخ إىل الداللة على ال

¦°¦ǂǘǓ¦�ƢĔȂǯ�ǺǷ،إىل ارتبط حباجة  �ƢĔȂǯ ا ويتمثل  ومرغوبً ا فاالقتباس حني يغدو ممكنً  «رغبة؛

كوظيفة وفاعلية ويتفاعل باملفردات والقيم الثقافية للحضارة  كحاجة ّمث يتقّدم كُمنجز ويرتّسخ

، ويُثمر يف إطارها، إمنا جيد آلياته ومسّوغاته يف سياق اهتزاز النظام )بكسر الباء(املقتِبسة 

الثقايف الواسع من شأنه أن ُيربز بل إّن هذا االهتزاز.Ƣē¦̄�ȄǴǟ�ƨǴÈǨǬŭ¦�ǾƬǇ¦ƾǫ�¬ƢƬǨǻ¦Âالثقايف 

حاجات مستجّدة، ويسمح بتبادل أو حىت تسّرب األدوات واآلليات، وكذلك بعض اإلشارات 

.)2(»والرموز، وصوال إىل قيم ومعايري و ُبىن و تعابري من حضارة مغايرة 

 ـــــــــ
)1(

6، ص��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǯǂǋ2 ،2001¶.األدب املقارن :حممد غنيمي هالل 
)2(

12ص.االستعارة الكربى، يف شعرية املسرحة :خالدة سعيد 
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، معّقدةٌ عمليةٌ  جوهرهاعملية االقتباس يف املقتِبس وإن كان يلعب دور الوسيط، فإن  و     

املعرفة الكاملة بقواعد وأصول الفّن ها أبسطُ  يستدعي الكثري من املهارات خارقٌ وجهدٌ 

إذ ال يقِدر التوّسُط أن يقوم دون  «؛ للغتهااملقتَبس، ومتّثل للثقافة املقتَبس منها، وامتالك 

اعرتاف ومعرفة وتثمني فعلي للثقافتني، ودون امتالك وسيلة ثقافية أو لغة للتحّرك بينهما ، 

ǀđÂ¦�،)1(» سةورؤية بعيدة ملبدأ التبادل وجدوى التبادل والشروط الكافية لتمثُّل الظاهرة املقتبَ 

القدرة على اقتباسه اقتباسا  « أي؛ قع الفعل ذاتهفقط خيرج االقتباس من موقع رّد الفعل إىل مو 

هلذا الفن وتنّوعاته تأسيسيا ال يقتصر على جمرد نسخ صورة منقولة، بل يرتقي إىل فهمٍ 

وخصائص كل منهما والتأمل يف النوع الذي يستطيع متّلكه وتطويره حبيث يستجيب لدوافعه 

ّوراته ويتوافق مع ذوق اجلمهور احمللي ويقبل االندماج والتآلف مع األلوان الفنية احمللية ـوتص

شروط التوافق بني أنسجة اجلسم والعضو ل ؛ فاستزراع عضو غريب يف جسم دون مراعاةٍ )2(»

إىل رد فعل عنيف رافض هلذا االستزراع غري املدروس قد يصل إىل حدّ حتماً  يؤدي ،اجلديد

                                               .املوت الشلل أو

 ومها احلاجةأال ن يف اهلدف اتلفدافعني يتفقان يف املنطلق، وخيوتنشأ ظاهرة االقتباس من      

 يكون أقصىقد الدافع األول غري أّن ،فكالمها حييل على داللة الفقر و عدم االكتفاء والرغبة

ز شكل الطموح يف التميّ  الدافع الثاين ليأخذ ميتديف حني .لنقصذلك ا طموحه تغطية

�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�Ǻǟ�¾ ƢǈƬǻ�ƢǼǿÂ�ǎ ǬǼǳ¦�ƨȈǘǤƫ�ƾǠƥ�» ȐƬƻȏ¦Â

اجلزائري، وهل ارتبطت حباجة أم برغبة؟

  ـــــــــ
)1(

115، صاالستعارة الكربى، يف شعرية املسرحة :خالدة سعيد 
)2(

116ص .املرجع نفسه 
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:خصوصية االقتباس في المسرح الجزائري/3

قضايا املسرح يف قطر من أقطار وطننا وهو يُناقش كثريًا ما يقع البحث العلمي املسرحي 

أسلوب التعميم والشمولية؛ فال جند ما خيّص مسرح هذا القطر دون سواه؛ حيث ضحية العريب 

املسرح العريب؛ «بأّن  قضياعٍة واحدٍة تـيف وطننا العريب عن قنيصدر جل الدارسني هلذا الفّن 

رغم توزعه يف أقطار متباعدة يف املكان؛ ورغم تعدد منازعه بتعدد أقطاره؛ حيمل مسات مشرتكة 

�ǽ®ƾǠƫ�Ŀ�ƾƷ¦Â�ǾǴǠš �ƨđƢǌƬǷ�ǎ ƟƢǐƻÂ«)1(، يف صيغته  - سلوبهلذا األال خيفى ما و

�ǂǘǫ�Ëǲǯ�Ƣđ�®ǂǨǼȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǏȂǐŬ¦�±ÂƢšة خطور من  -شموليةالتعميمية ورؤيته ال �Ǻǟ�ËǂƴǼƫ

�Äǀǳ¦�̧ȂǼƬǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǻ�ƢǷ�°ƾǬƥ��ƨȈƥȂǠǌǳ¦�Â¢�ƨȈǸȈǴǫȍ¦�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�¦ǀđ�ƾǐǬǻ�ȏÂ��ǂƻȉ¦�Ǻǟ

ال  «اخلصوصية اليت نريدها هنا،  و.يُثري املشهد املسرحي العريب ومن مثّ يُثري البحث يف إطاره

رد من أفراد األسرة الواحدة، من ّمث فهي جزء من اخلصوصية تعدو أن تكون كخصوصية كّل ف

وانطالقًا من هذا املبدأ، سنرّكز يف تناولنا لقضية االقتباس املسرحي يف .)2(» هلذه األسرة العاّمة

śȈƥǂǠǳ¦�§ǂǤŭ¦Â�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�ƢēŚǜǻ�Ǻǟ�ƢǿǄËȈÉŤ�Ŗǳ¦�¼ÂǂǨǳ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ��ǂƟ¦ǄŪ¦.

بظاهرة االقتباس عن  -كما هي احلال يف أقطار الوطن العريب- ارتبط ظهور املسرح يف اجلزائر   

ترتبط بغياب غري أنّه كان هلذه املسألة خصوصيتها؛ فلم تكن .أهّم التيارات املسرحية يف العامل

إال  نشأ وليدا منقطعا  تراث مسرحي وتقاليد مسرحية كما هو الشأن يف املسرح املشرقي، الذي

بدأت حركة التأليف يف النشاط  ما إن استقر يف البيئة اجلديدة حىت من صالته الغربية و 

�¦ǀđ�ǞǴǘǓ¦�̄ ¤��ƢȈŸ°ƾƫ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ� ƢǼǤƬǇȏ¦�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�¦ǀǿ�¢ƾƥÂ��°ȂǴƦƬǳ¦Â

Ƣǘǳ¦�¦ǀđ�µ°¥�الدور أدباء وكّتاب مثقفون أخذوا على عاتقهم مهّمة ȂȀǼǳ¦

  ـــــــــ
)1(

7، ص2001، دمشق، منشورات إحتاد الكتاب العرب.مراجعات يف املسرح العريب منذ النشأة حىت اليوم:فرحان بلبل
)2(

304ص).1980-1945(اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر: نصر الدين صبيان
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�Ŀ�Ƣđِصر اعتماده عليها يف بدايات نشأته بل استمّر ارتباطهتفاملسرح اجلزائري مل يق.اجلديد

بالعرض  -منذ نشأته -هذا املسرح ويُعزى هذا األمر إىل ارتباط .هذاسريورته التارخيية إىل يومنا 

يكونوا مثقفني يف البداية، أّن معظم املؤلفني مل «ذلك يف غياب شبه تام للنّص املكتوب؛

على النصوص ومل يكونوا يعتمدون .فكانوا يعتمدون على الذاكرة واحلكايات الشعبية الشفوية

عليه الباحث  أطلق ��ƢǷ�ȄǴǟ�¦ÂƾǸƬǟ¦�ǶĔȋ)1(»املكتوبة، سواء كانت بالعربية أو بالفرنسية

وِضع مل ُيكتب من أجل القراءة أو النشر بل الذي)2("النص الوظيفي"تسمية  "خملوف بوكروح"

مهملة مطموسة املعامل يف  دةمسوّ  - يف أحسن حاالته -العرض  بعد تأدية وظيفة آنية وينتهيل

اة من ممثلني وخمرجني ورؤساء فرق من اضطلع وكان اهلوّ إحدى األدراج أو سّلة املهمالت،

 كاتبامها عن هذه القاعدةخرج  أن نستثين نّصان مسرحيان نا ميكنهنا و .)3(بأداء تلك املهمة

فكرًة  جزائري والثاين ،مقتَبس عن نّص أجنيب؛ األّول أصول الصياغة األدبية فيهما وراعا

نزاهة املشتاق وغّصة "فهو و أّما الثاين" أمحد رضا حوحو"ـل (*)"عنبسة"هوأّما األول ف.وتأليفاً 

اجلزائري املولد، اليوناين األصل، اليهودي الديانة  لصاحبه" العشاق يف مدينة طرياق يف العراق

.)*(*"ابراهام دانينوس"

ـــــــــ
)1(

448ص.اريخ اجلزائر الثقايفت :أبو القاسم سعد اهللا 
)2(

55ص، 1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، .مالمح عن املسرح اجلزائري: خملوف بوكروح  
)3( Mehiédinne Bachetarzi:Memoires.Tome 2 ,SNED,Alger ,1968 , p17.19

Ruy وهي مسرحية، )1838"( Blas
)٭(

- راي بالس"عنوان  اقتبس  أمحد رضا حوحو مسرحيته عن مسرحية لفكتور هيجو حتمل 

ȂƴŮ�ƪ¿�.املسرحية تراجيدية شعرية ، كتبها خالل شهر واحد ، وتعترب هذه املسرحية أفضل أعمال هيجو رومانسية  ǓǂǠƫ�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

�śƷ�¬ƢƴǼƥ�ƪعنيف من الصحافة ، وعلى الرغم من  ưǠÉƥ�ƢĔ¢�ȏ¤���ƨȈǷ¦°®ȂǴȈŭ¦�ƢēƢǨǐǳ�Ǯ ǳ̄Â����ƪ Ǔǂǟ�śƷ�ƢȈƟǄƳ�ƢƷƢų�ȏ¤�ƶƴǼƫ�Ń�ƢĔ¢

قاموس املسرح ، خمتارات من قاموس :جون غاسنر ، إدوارد ْكِون .يُراجع. دور امللكة) ƢĔŚƥ�¦°ƢǇ°®©�( ؛ حيث لعبت )1872(عرضت عام

89املسرح العاملي ص
*)*(

ة يف القرن التاسع عشر وخصوصًا يف التأليف املسرحي العريب، ـية ُمثبت يف كتاب عن مسامهة اليهود يف النهضة العربينّص هذه املسرح

Jewish" عنوانه Contributions to nineteenth century Arabic Théàtre-  احلركة املسرحية عند يهود البالد

و صدر الكتاب عن .املهتمني بالدراسات الشرقية) صاموئيل مريه(و)فيليب سادجروف(للباحثني األكادمييني " العربية يف القرن التاسع عشر

=) أبو القاسم سعد اهللا(، وقد أشار إليه الباحث1996باالشرتاك مع جامعة مانشسرت سنة منشورات جامعة أكسفورد 
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املقتبسة املنشورة، غري أّن جّل  رغم عجز املسرح اجلزائري عن حتقيق تراكم يف جمال النصوص و 

ادنا أمجعوا على جديّة وفعالية التجربة، وقّلة منهم من وقف موقف الرافض هلا باعتبارها نقّ 

  .    إعاقة يف وجه التأليف واإلبداع عامل

  ـــــــــ
"بتحقيق خمطوطه يف دراسة قّيمة بعنوان) خملوف بوكروح(ث األكادميي، قبل أن يُبادر الباح"تاريخ اجلزائر الثقايف" الثامن من كتابهيف اجلزء = 

���¢ȂƷ�¾£ƢǈƬǳ¦�̈°ƢƯ¤Â�¬ǂǗ�Ƣđ�®Ƣǟ¾�"العشاق يف مدينة طرياق يف العراق، أّول نّص مسرحي عريب حديث تأليفاً وطباعًة وغّصة نزاهة املشتاق 

سّلمات اليت طبعت الدراسات املهتّمة بالتأريخ للمسرح العريب؛ واليت احللقة املفقودة يف املسرح العريب، عن طريق إعادة النظر يف بعض امل

؛ أي الفرجات الشعبية املعروفة بشفويتها ، وآنيتها يف " الظواهر املسرحية " يف احلديث عّما اصطلح على تسميته ¢ƢđƢƸǏ جهود اقتصرت

.جتاهل تاّم للنّص املكتوب واملطبوع واملنشور
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:الجزائري، مواقف ومواقف ُمضاّدة االقتباس في المسرح - 4

الباحثني املسرحيني اجلزائريني الذين مل يُبالغوا يف واحداً من "خملوف بوكروح"الباحث يُعترب 

لُ خيمل ظاهرة طبيعية  اعتربها ث؛ حياالقتباس يف املسرح اجلزائريجتربة إىل  النظر بعني الُنقص

، فمسارح العامل كلها ال تعتمد اً ليس عيب « جلوئنا ملسرح اآلخر ى أنأر و ؛ العامل يف منها مسرح

على اإلنتاج الوطين وحده، ألن املسرح فّن إنساين عاملي ال يقتصر على حدود الوطن فقط

حول هذه القضية ال تثريه وال تستدعيه سوى مشكلة ندرة النصوص  اجلدلنّ مبا أو .)1(»

Ʈتلك فإّن هذا الباحث يرى يف املسرحية ȈƷ��ƨǴǰǌŭ¦�ǽǀŮ�ÅƢƬǫƚǷ�čȐƷ�̈ǂǿƢǜǳ¦  بأنّه من اعتقد

ستفادة من تطور املسرح العاملي، ريثما ُحيّل هذا املشكل  اال «أن يلجأ مسرحنا إىل الضروري

كما أّن االقتباس يعترب مرحلة من املراحل اليت يلجأ إليها من أجل توسيع دائرة النشاط 

وهذا ال يعين االستمرار يف عملية االقتباس دون البحث (..)وخللق تقاليد مسرحية املسرحي

ƨǬǧ¦ȂǷ�© ƢƳ�¦ǀđÂ.)2(»ية يف بالدنا ـنية من أجل قيام حركة مسرحـخللق نصوص مسرحية وط

 - أضحىالزمن وعدم االستمرارية؛ ف الباحث على فكرة االقتباس مقّيدة ومشروطة بعامل هذا

مسرح يف العامل، وال بّد يأيت عليه حني من الوقت كلّ Ƣđاملراحل اليت ميرّ  مرحلة من -  يف نظره

.                                                                                       إىل اخللق واإلبداعيتجاوزها 

ليس كباحث  - ال يبدوا مقتنعًا متامًا بفكرة االقتباس، غري أنه يعلم" بوكروح"والواضح أّن 

، أنّه ال خيار- لهكا شمفقط بل كرجل مسرح عمل مديرًا للمسرح الوطين وعايش عن كثب 

للحركة املسرحية يف اجلزائر كي ال يتوّقف نبضها من سبيل آخر سوى االعتماد على االقتباس 

كما يُلّح على مسألة أخرى كّلما خاض يف هذه املسألة؛ وهي ضرورة.مؤقتاً 

  ـــــــــ
 خملوف بوكروح: (رأي يف املسرح ).جملة اجليش، شهرية عسكرية سياسية وثقافية تصدرها اإلدارة املركزية للمحافظة السياسية للجيش 

(1)

53، ص1980، مارس 17، س192الوطين الشعيب، ع
)2(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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قتبس منه؛ فنراه على سبيل املثال يعيب على أحد املقتبسني عدم ذكره 
ُ
التصريح باملصدر امل

.)*("األمانة العلمية والفنية" خيانة ِلما أمساه للمصدر، معترباً هذا الّصنيع

 الذي "مصطفى كاتب"ندرج موقف املسرحي ا وحتت ذات البند؛ بند املوافقة املشروطة

فليس من العيب يف شئ أن وما دام األمر كذلك ، ة فّن املسرحعامليو  ةإنسانيب ذهب إىل القول 

ُكتاب املسرح عربا كانوا أم أجانب، وتقدمينا ألعماهلم  نستفيد منو  العاملية،نأخذ من املسارح 

االقتباس  ويتحّول ، )1(تيار للكتابة املسرحية يف بالدناخلق  يف وهو ما يراه عامالً مسامهاً اجلّيدة،

مشكلة غياب النصوص املسرحية احمللية؛  لتخّلص منلخيار مناسب  إىل هذا الباحث كما يراه

)2(»عليه  الذي حنن إىل الوضع الثقايف العام «الغياب الذي يعود يف رأيه هذا 
مث يصف  ، 

النبض، مضطرون لالقتباس أو غريه حىت ال يتوّقففنحن «االقتباس بالفعل االضطراري 

.)3(»وتستمّر حياة مسرحنا 

موافًقا ومؤيًدا لرأي سابقْيه؛ حيث ال يرى حرجًا يف "أمحد مّنور" ويأيت موقف الباحث     

 االعتماد على االقتباس كحل مؤقت جيرينا من مشكلة غياب النصوص املسرحية؛ وهنا

 هذه مبدئي للخروج منكحّل )4(»تشجيع حركة االقتباس من املسرح العريب والعاملي «يقرتح

  لة من االقرتاحات األخرى اليت ال تظهر فوائدهاـاملشكلة، مثّ  يُتبع اقرتاحه بسلس

 ـــــــــ
(*)

، وهذه املسرحية 1981وقّدمها مسرح وهران سنة ) االختيار(عندما أعّد وأخرج مسرحية " إبراهيم قندسي"يف حّق  أصدر هذا احلكم

، الذي "سعد أردش"، بإخراج 1966، كتبها يف الستينات وأقّدمها املسرح القومي املصري سنة "ألفرد فرج"لـ) عسكر وحرامية(مأخوذة عن 

يُنظر، خملوف .، وكان يومها مقيماً باجلزائر1974ّدمها طلبة معهد برج الكيفان للفنون الدرامية سنة قام باإلشراف على إخراجها عندما ق

59، ص1981، فيفري 18، س203، عجليشجملة ا).مسرحية االختبار حولانطباعات(:بوكروح

، ص61  حوار أجراه "شريف عمراين "مع "مصطفى كاتب"، جملة اجليش، ع238، س20، جانفي 1984
(1)

)2(
 الصفحة نفسها.املصدر نفسه

)3(
  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 

)4(
57، ص1984، جانفي 20، س238، عاجليشجملة .تغطية إعالمية) من أجل إنعاش مسرحنا (  :شريف عمراين
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.(*)إال على املدى الطويل

" حفناوي بعلي"املؤّقت، ولكن بشروٍط ُمغايـرة؛ يُلّح الباحث وتأييدًا ملشروع االقتباس 

ملقتِبسة، ومتثُّل هذه األخرية اƢǔū¦�ǞǷ�ƢĔȂǸǔǷÂ�ƢȀǴǰǌƥ�ƨǈÈƦƬǬŭ¦�̈®Ƣŭ¦�¿Ƣƴǈǻ¦�̈°ÂǂǓ°̈� على

يلعب  «فِفْعل االقتباس كما يراه هذا الباحث.لألوىل متثال حيفظ هلا هويتها وخصوصيتها الذاتية

م أّن وجدت، وحنن نعلدورا كبريا يف التالقح احلضاري، إّن احلضارات تأخذ عن بعضها منذ أن 

استفادت من احلضارات األخرى، كما استفادت احلضارة الغربية  احلضارة العربية اإلسالمية

حوا مي مادامت احلضارة اآلخذة تتمّثل ما تأخذه وال جتعله ومشروع منها، وهذا شئ طبيعي

.)1(»مالحمها الذاتية 

وألزمته بتحكيمها يف قراءته لبعض "أمحد محدي"علىهذه القناعة هي اليت فرضت نفسها 

وهذا االقتباس .. «االقتباس املقّدمة يف أحد املواسم املسرحية اجلزائرية، فانربى معّلقا  جتارب

�ÀȂǷËƾǬȇ�ǶȀǔǠƥ�Ʈ ȈƷ��ƢǼǠǸƬĐ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǏȂǐƻ�°ƢȈƬƻȏ¦� ȂǇ�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�ǾȈǴǟ�ǀƻƚȇ

لعامل الثالث من القريب أو البعيد وهذا ما وقعت مسرحيات ال صلة هلا مبجتمعنا وال جمتمع ا

املصيبة " اليت قّدمت للمهرجان الوطين األول للمسرح مسرحية ) وهران-70فرقة (فيه بالفعل 

  عن يونسكو بينما جندها يف السنة املاضية قد أحسنت االختيار حني املقتبسة" 

  ـــــــــ
(*)

:اقرتاحاته يف هذا اجلانب كاآليت ) أمحد مّنور (ّخلص   

  .تشجيع حركة االقتباس من املسرح العريب والعاملي -  

  .تنظيم مسابقات يف الكتابة املسرحية لرتصد هلا جوائز مشجعة -  

      مثال قسما خاصا باإلنتاج العريب   إنشاء خارج إطار املسابقة املذكورة بنك للنصوص املسرحية تشرف عليه وزارة الثقافة ، فتكون منه-

.وقسماً خاصا باإلنتاج الوطين

.إنشاء جملة متخّصصة-

.إدخال مادة املسرح كمادة أساسية يف برامج الدراسة -

، وتشيكوف ، وغريهم  إنشاء فرقة وطنية متخّصصة يف تقدمي روائع املسرح العاملي ، إذ ما أحوجنا إليها لتقدمي أعمال شكسبري ، وموليري-

.  لرتبية الذوق السليم
)1(

303ص.أربعون عاماً على خشبة مسرح اهلواة يف اجلزائر :حفناوي بعلي
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.)1(»" مثن الثورة يف السوق السوداء " قّدمت مسرحية 

، بعد أن وجد أّن الكثري من مسرحيينا  املفهوم أّوالً صّححأن ي" جروة عالوة وهيب"ويفّضل

ويستسهلون التعامل مع إبداعات غريهم معتقدين  بأنه جمرد عملية  االقتباس توظيف يسيئون

ليس هو حذف  «نقل أو سطو بسيطة ال تستدعي اعرتاف فاعلها؛ فيوّضح بأّن االقتباس

إنه عملية إبداعية ثانية وما عدا ذلك فهو .مشهد أو االستغناء عن شخصيات أو دْروجة احلوار

تسعني باملائة مما يقّدم يف «بأّن  زمجي، و)2(»ارة سطو على نصوص الغري، وحتايل على اإلد

وهو ما دفعه .)3(»ئة ـة رديـيانا كثرية ترمجـتباس ال يعدوا أن يكون ترمجة وأحـمسارحنا باسم االق

�§ ƢǠȈƬǇ¦�Ǻǟ�ǄƴǠǳƢƥ� ȏƚǿ�¿Ƣē¦�ń¤ حقيقة االقتباس وشروطه، و يُؤّكد بأّن اعتماد املسرح

.)4(العاملي ليس فيه منقصة ملسرحنا ألنه إجراء تعتمده كل مسارح العاملاجلزائري على الريربتوار 

أما أولئك النقاد الذين اعرتضوا على فكرة االقتباس باعتبارها فعال معّوقا ومانعا يف وجه اخللق 

 بالعرض كما أّن معارضتهم اكتفت.ة فعليـو اإلبداع، فهم قّلة قليلة ال تشّكل خّط معارض

أخرى  ظاهرةالذي جعل من ظاهرة االقتباس و " أمحد بيوض"ومنّثل هلؤالء بـ.قناعدون حماولة اإل

��̈ǂǿƢǛ�ȆǿÂ�ȏ¢�Ƣđ�ƨǬȈǐǳ " من دون ،)5(، سببا يف تدهور املسرح اجلزائري"التأليف اجلماعي

وهو املوقف ذاته ،عّد هاتني الظاهرتني من أسباب تدهور املسرح اجلزائريأن يشرح لنا ملاذا

، عندما نظر إىل هذه "بوعالم رمضاين"اّختذه الباحث الذي 

                                                         ـــــــــ
 أمحد محدي: ( مسرح اهلواة يف مواجهة مشاكله ).جملة احللقة،جملة فنية ثقافية تصدرها إدارة املسارح الوطنية اجلزائرية،ع1، ص 20

(1)

)2(
، دورية ثقافية إبداعية تصدر عن املكتبة الوطنية لثقافةجملة ا).االقتباس يف املسرح اجلزائري، حتايل مادي واحتيال فكري:(عالوة وهيبجروة 

53، ص2005، 7، 6وزارة الثقافة، ع ممتاز –
)3(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
)4(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه
)5(

151ص).1989-1926(اجلزائري املسرح  :أمحد بيوض
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على سياسة احلصار واخلنق اليت مارسها  ¦ǲǠǧ�¨Ë®°�ƢĔ¢�ȄǴǟ�°ƢǸǠƬǇȏالظاهرة يف فرتة 

كان االستعمار يسّد الطريق أمام الفرق   «االستعمار الفرنسي على الشعب اجلزائري؛ حيث 

«�Ū¦�¬ǂǈŭ¦�śƥ�ƨǴǐǳ¦�Ǟǘǫ املسرحية العربية اليت كانت تزور ƾđ�ǂƟ¦ǄŪ¦ زائري وباقي املسارح

العربية ، لعزل اجلزائر عن الوطن العريب الذي كان يدّعم نضال شعبنا، ومل يكتف االستعمار 

الفرنسي مبثل تلك اإلجراءات بل جتاوزها إىل حّد إغالق قاعات املسرح ومنع العروض األمر 

اقع الوطين الو   الذي دفع املسرحيني اجلزائريني حنو االقتباس فأصبح املسرح ال يعكس

 ه االعرتاضـيكن يف نيت مل" بوعالم رمضاين" ويبدوا لنا من وراء سطور هذا املوقف أّن .)1(»

االقتباس غري املدروس؛ أي ذلك الذي ال يُؤخذ ولكنه يرفض على االقتباس عامة

�Ŀ�ǪËǫƾÉȇ�Ń�Ǿǻ¢�Śǣ�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ƢǼǠǸƬĐ�ƨȈǳƢǔǼǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǾȈǧ�Ȅǟ¦ǂÉƫفيه الواقع الوطين، وال 

صياغة هذا احلكم الذي صدر عنه عفويا فأساء به من حيث ال يدري لفكرة االقتباس وهو ما 

.يؤكده ظاهر القول السابق

 ¦®ǂǳ¦Â�̈®ȂŪ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ƪ ƫÂƢǨƫ�ƾǫ�ƢǼƷǂǈǷ�Ŀ�² ƢƦƬǫȏ¦�ƨƥǂš �ËÀƜǧ��Ǻǰȇ�ƢǸȀǷة  

² ƢƦƬǫȏ¦�ƨǳȏƾǳ�ǶȀǸȀǧ�ÃƾǷÂ�ƢđƢƸǏ¢�ƨǧƢǬưǳ�ƢǠƦƫ�Ǯ ǳ̄Â.ن لفن املسرح و ويكاد جيمع الدارس

التجارب  ، من "ولد عبد الرمحن كاكي"يف اجلزائر على أّن جتربة الكاتب واملخرج املسرحي

ǯƾǳ¦�ƢȀǼǟ�¾ȂǬȇ�̄¤��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨƸƳƢǼǳ¦خملوف بوكروح"تورـ "��ƢĔ¢» جتاوزت حّد االقتباس

�ƢĔƘǯÂ�ǂȀǜƫ�ŕƷ�ƾȇƾƳ�ǺǷ�ƢȀƬƥƢƬǯ�¨®Ƣǟ¤Â�ƨȈƷǂǈǸǴǳ�ȆǴǰǳ¦�ǲǰȈŮ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�¨®ƢǟƜƥ

،ويستشهد مبسرحيتني شهريتني هلذا الكاتب )2(»مسرحيات جزائرية شكال ومضمونا 

بالتجربة " جروة عالوة وهيب"، وُيشيد "القراب والصاحلني"و"لقراقوزا ديوان:"مها

.)3(»ية يف املسرح اجلزائري ـاملقتبسني للنصوص العاملأمهر  من«" كاكي"ربـنفسها،فيعت

 ـــــــــ
)1(

19ص.املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر :بوعالم رمضاين 
)2(

17ص .املسرح واجلمهور :خملوف بوكروح 
)3(

53ص ).االقتباس يف املسرح اجلزائري، حتايل مادي واحتيال فكري( :جروة عالوة وهيب
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وبعيدًا عن هذا النقاش احلاّد حول اجلدوى من االقتباس، ُميكن التأكيد على أن هذه الظاهرة 

نشوئه، ويف أطوار الحقة؛ ألّن املسرح نشاط طور قد عرفْت طريقها إىل املسرح اجلزائري يف 

.بقدر ما حيتاج إىل اخلصوصية، يأىب على نفسه التقوقع ضمن احلدود الضّيقة للمحلية إنساين
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:مصادر االقتباس في المسرح الجزائري /5

:مصادر عربية/5-1

ا، بني ا واقتباسً وإعدادً توزعت املصادر اليت غرف منها املسرح اجلزائري ترمجةً و  تعّددتلقد     

وبالرغم من أّن أوىل ارتباطات .، وفرنسية، وعامليةوعربيةمصادر حملية متثلت يف تراثنا الشعيب، 

ǂǨǳ¦�Ƣđ¼�اجلزائري كانت مع املسرح املشرقي بفعل تلك الزيارات التارخيية اليت قامت املسرح

فاطمة "،)1922"(عز الدين"،)1921"(جورج أبيض"بقيادة كل من املصرية

 ام، لكن هذا االرتباط املبّكر مع املسرح العريب يف املشرق مل يستمر وهو )1()1932"(رشدي

املوسومة  يف دراسته"خملوف بوكروح"نعكس بعدها على ظاهرة االقتباس؛ حيث الحظ الباحثا

مل  املسرح اجلزائريأنّ ،(*)"سوسيولوجية املسرح اجلزائري ومصادره  دراسة يف واجلمهور، املسرح"بـ

:)2(مها، ويعزوا ذلك إىل سببني رئيسينياملسرح العريب عن قتباساالإىل  يتوّجه

فرضها املستعمر الفرنسي على الثقافة العربية يف اجلزائر، ما أدى إىل  سياسة احلصار اليت-

 من التجربة املسرحية العربية اليت عرفتادة ـاالنفصال عن املشرق العريب وحال دون االستف

.تطّوراً كبرياً يف السّتينيات

مشكلة اللغة اليت لعبت دورا أساسيا يف النأي عن املسرحيات العربية واالقرتاب أكثر من  -

 ي اقتبسر قتباس واإلعداد ومع ذلك الحظنا أّن املسرح اجلزائاملسرح الفرنسي عن طريق اال

هي مطلع الستينيات إىل بدايات  ؛فرتة زمنية بعينها خاللالعريب بضعة مسرحيات عن املسرح 

قتبس عنهاالسبعينيات، وقد كانت
ُ
سامل،  علي"لُكّتاب تقّدميني نذكر منهم؛ املسرحيات امل

أي أّن مصادر االقتباس اليت يعتمد عليها مسرحنا ، تفرضها  ؛"سعد الدين وهبة، ديابحممود 

.تتحّكم فيها اإليديولوجيا السائدة، وطبيعة املرحلة

  ـــــــــ
)1(

دار .بني املغرب واملشرقاجلدل الثقايف :ملزيد من االّطالع على هذه الزيارات والنشاطات اليت صاحبتها، يُراجع؛ عبد امللك مرتاض

، ص )التفاعل الثقايف بني اجلزائر واملشرق العريب بتبادل الوفود الثقافية(، الفصل الثاين من القسم الثاين بعنوان1982، 1احلداثة، بريوت، ط

105، 89ص
(*)

10،18ص ص ،)مصادر اإلنتاج املسرحي(يُراجع املبحث األول من الفصل األول من هذا الكتاب بعنوان 
)2(

18، ص املصدر نفسه 
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:مصادر فرنسية/ 5-2

عرفت العالقة بني الثقافتني العربية اجلزائرية والفرنسية إبان االحتالل الفرنسي للجزائر، 

اً؛ حيث عمل هذا االحتالل من جهته على حماربة مجيع أشكال الثقافة العربية اليت  شديدعداًء 

ǾǻƢȈǯ�®Ëƾē�ƪ ǻƢǯ، فبعد أن اطمأّن على وجوده .ومظاهر الثقافة األوروبية وتوطني شىت أنواع

العسكري، سعى إىل تعزيز هذا الوجود عن طريق جلب فرق مسرحية قصرت عروضها الفنية يف 

�ƨǷÂƢǬŭ¦�®ȂǼƳ�ƨǳƢǈƥ�¿ƢǷ¢�ǶēƢȇȂǼǠǷ�Ǟǧ°Â،بداية األمر على اجلنود الفرنسيني، إلثارة محاستهم

�ǂǰǨƥ�ǶĔƢŻ¤�ǲȈǠǨƫÂ��ƨǷ°ƢǠǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦  مث .كانت تُعارضها بعض عناصرهمة االحتالل اليت

ل مجهور األوروبيني الذين هاجروا إىل اجلزائر حتت تأثريات وإغراءات متوّسعت العروض لتش

احلكومة الفرنسية؛ حيث وظِّفت تلك العروض كمحّفز هلؤالء على االنسجام مع واقعهم 

§�¦�ǺǷ�ƾȇǄŭاجلديد يف اجلزائر خبلق أجواء حضارية شبيهة بأجواء أو  ƢǘǬƬǇȏ�ƨȇƢǟƾǯÂ��ǶĔƢǗ

.)1(األوروبيني إىل اجلزائر

املرّغبة للطرف املستعِمر يف مّد جذوره عميقًا يف  باملوازاة مع هذه السياسة االستيطانيةو      

أرضنا، عملت السلطة االستعمارية على تضييق اخلناق على الطرف املستعَمر ممّثًال يف األهايل 

الذين مورست ضّدهم سياسة أخرى هي سياسة التمييز العنصري؛ إذ وضعتهم على هامش 

هم عن مجيع مراكز جتّمعات األقلية األوروبية يف جممل الفعاليات الثقافية واألنشطة الفنية، وعزلت

وإذا كان مبعث هذا السلوك سياسة استعمارية مدروسة، فإّن اجلزائريني بدورهم .املدن والقرى

�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�ǶȀǫÂ̄�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƸǸǴǳ�ǶēƢǗƢȈƬƷ¦�ǀƻ¢�Ŀ�ÅȐƯƢŲ�ÅƢƴȀǼǷ�¦ȂǰǴǇ�ƾǫ

؛ سواء من حيث هندستها املعمارية، أو من معنه يتعارض مع تلك املؤسسات الثقافية الغريبة

حيث طبيعة العروض اليت كانت تُقّدم فيها شكالً ومضموناً، وتقاليد 

  ـــــــــ
)1(

55، 54، ص 1988خمطوط رسالة ماجستري، جامعة القاهرة، .أدب املسرحية العربية يف اجلزائر، نشأته وتطّوره :مرياث العيد

16،17ص).1980-1945( اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر :ويُنظر كذلك، نصر الدين صبيان
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بناًء على هذه احلقائق ويف ظّل كل هذه و .)1(ضور العروض املسرحيةحالربجوازية األوروبية يف

حقيقة ، مستندين على باملسرح الفرنسي نيتأثّر اجلزائريأّكد الكثري من الدارسني عدم الظروف، 

«��Ņ¦ȂƷ�ƾǠƥ�Ä¢��ȆǓƢŭ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢǼȇǂǌǠǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�Ëȏ¤�ƨȈƷǂǈǷ�ÅƨǔĔ«أّن  ǂǠƫ�Ń�ǂƟ¦ǄŪ¦

.)2(»تسعني سنة من تاريخ االستعمار

ورغم هذا التوتّر الذي طبع العالقة بني الثقافتني العربية اجلزائرية، والفرنسية وهو توتـٌّر 

تبادل ثقايف على املستوى املسرحي أو غريه أثناء فرتة طبيعي، ورغم عدم ظهور بوادر ألي 

ستعِمرة؛ إذ،االستعمار وبعد  االستقالل
ُ
ستعَمرة بالثقافة امل

ُ
كان أمرًا حتميًا أن تتأثّر الثقافة امل

، ويف مراحل شّكل الريربتوار الفرنسي أكثر مصدٍر اقتبس منه املسرح اجلزائري يف مراحل نشوئه

لقد  «:يف قوله" نصر الدين صبيان"ن أّكدوا ارتباط املسرحْني، الباحث ومن الذي.أخرى الحقة

م ـة الفرنسي منه، حبكّـ ارتبط املسرح اجلزائري باإلعداد واالقتباس من املسرح األورويب خاص

يف  -ذلك ويُعزى.)3(»الل ـاء االحتـني واجلزائريني، أثنـمر واملتبادل بني الفرنسيـاالحتكاك املست

إىل أّن من ساهم يف ميالد املسرح اجلزائري هم هواٌة كان أغلبهم من ذوي الثقافة  -اعتقادنا

هؤالء الرّواد ارتبطت عروضهم املسرحية بالطبقات الشعبيـة اليت  الفرنسية إن مل يكن فكراً فلغًة، 

كأبرز  " ريمولي"كانت ترغب يف نوع مسرحي بعينـه وهو املسرح الكوميدي، الذي اشتهر به 

يف جّل " حمي الدين باشطارزي"وقد وجدنا مالمح هذا الكاتب عند .كاتب فرنسي هلذا النوع

قتبسة عن " سليمان اللوك"مسرحياته ونذكر منها 
ُ
Le/مريض الوهم" امل Malade

Imaginaire"،"ْشحاح
َ
Le"عن " ¦L’Avare"،"¿ǂĐ/البخيل" اليت اقتبسها عن " امل

Tartuffe"،" عن" الزقطيعيواز"Les Fourberies de Scapin" وغريها.  

  ـــــــــ
)1(

18ص.أدب املسرحية العربية يف اجلزائر، نشأته وتطّوره :مرياث العيد
)2(

12ص.مالمح عن املسرح اجلزائري :خملوف بوكروح
)3(

306ص).1980-1945( اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر :نصر الدين صبيان
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Ƣǧ¢�ƾǬǧ��ƢĔ¦ǂǰǻ�Â¢�ƢȀȈǨǼ®�ل جمال ، مسألة مؤّكدة الإذن إّن مسألة االرتباط بني املسرحْني 

يف مراحل التطّور وتفاوتت هذه اإلفادة  «املسرح اجلزائري من املسرح األورويب خاصة الفرنسي، 

سرحي حيناَ املختلفة؛ إذ كانت تظهر يف شكل اقتباس حينًا وجزأرة تارًة ّمث ترمجة أو إعداد م

املسرح األورويب الُكّتاب اجلزائريني بالعديد من التقنيات واألفكار آخر، وبذلك أمّد 

واملوضوعات اجلديدة؛ إذ أّن هؤالء الُكّتاب وجدوا يف عملية االقتباس، فرصة جّيدة لتنشيط 

.)1(»احلركة املسرحية يف اجلزائر 

ة العهد بفّن املسرح، ـللمقاومة يف بيئة تُعّد حديثإّن تنشيط احلركة املسرحية اليت ُسّخرت كأداة 

�ƢēȐǏ�ǞǘǬƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǴǳ�ǽ°ƢǐƷÂ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�ƪ ويف ǴưŤ�ƨȈƟƢǼưƬǇ¦�» ÂǂǛ

�Ń�À¤�ǾǼǟ�² ƢƦƬǫȏ¦Â�ȆǈǻǂǨǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳƢƥ�ȏ¤�ƢǼǰŲ�Ǻǰȇ�Ń��ÅƢƥǂǤǷÂ�ÅƢǫǂǌǷ�ƢēŚǜǼƥ

وهو ما عّرب عنه بعض .اء الدرامي، والتقنيات األدائيةيكن يف املضامني واألفكار، ففي البن

موّضحاً من جهته  " عالّلو"املسرحيني و الدارسني لفّن املسرح على حد سواء؛ فقد صرّح 

ابنا لالقتباس عن رجال املسرح الفرنسيني أو تّ إنّنا غالبًا ما ننتقد كُ «:حيثيات هذه املسألة قائالً 

، فإنه يقتصر علّي فقط، وخاصة يف سّلمنا بهإذا صّح وإن لكن هذا االقتباساألوروبيني، 

 وهذا يعود إىل مطالعاتنا اليت تسمح لنا بنقل اجلانب التقين قبل التقين والبناء الدرامياجلانب 

املمثلني  «أّن " أبو القاسم سعد اهللا"بعيد عن هذا االعرتاف، الحظ الباحث وغري.)2(»األديب

واملؤلفني اجلزائريني، رغم بدايتهم املستقّلة مالوا إىل االقتباس من األدب الفرنسي، ولكنهم 

ام ـاين مبا يتالءم والذوق اجلزائري العـية وتصرّفوا يف املعـوظّفوا االقتباس يف مهّمتهم املسرح

نّقادنا  تنويه الكثري منّط إشادة و ـيف االقتباس حم" حمي الدين باشطارزي"ربة ـوتُعترب جت.)3(»

Ʈ ȈƷ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾƬȇǂǬƦǠƥ�» ¦ŗǟȏ¦�¾ȂƷ�¦ȂǬËǨƫ¦�Ǻȇǀǳ¦ ارتقى  

  ـــــــــ
)1(

306ص.)1980-1945( اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر :نصر الدين صبيان
)2(

24ص).1989-1926(املسرح اجلزائري :أمحد بيوض
)3(

448ص.الثقايفتاريخ اجلزائر  :أبو القاسم سعد اهللا



~ 83 ~

باقتباسه إىل مرتبة اإلبداع؛ عندما كان يأخذ الفكرة والبناء الفّين للنّص األصلي ويكسومها 

)1(بأسلوبه اخلاص مراعياً العادات والتقاليد العربية اإلسالمية للمجتمع اجلزائري

بل ظهر يف طريقة  تأثري، فإنه مل يظهر يف ظاهرة االقتباس، وعليه، فإنه وإن سّلمنا بوجود 

كتابة املسرحيات املعتمدة على تقنية مسرحية كالسيكية، ومنها تقسيم املسرحية إىل فصول 

أّن هؤالء املقتبسني انتبهوا إىل ضرورة مراعاة أمران؛ أحدمها وأمههما على أي ؛)2(ومشاهد

�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ǾƬȇȂđ�Ǯ اإلطالق ذوق اجلمهور ËǈǸƬǳ¦�ȄǴǟ�®ËƾǌÉȇ��ÀƢǯ�°ȂȀǸŪ¦�¦ǀǿ�ÀȂǰǳ�Å¦ǂǜǻ

ستعِمر، و الثاين هو مالعربية اإلسالمية، ومن ّمث  كان يتوّجس خيفًة من كل ما يأتيه 
ُ
ن امل

اجلانب التقين من العمل املسرحي الذي مل يكن من املستطاع إجياد بديل له يف تلك املرحلة 

  .ح اجلزائرياملبّكرة من حياة املسر 

  ـــــــــ
)1(

33ص، تاريخ اجلزائر الثقايف:أبو القاسم سعد اهللا
)2(

.متاح على الشبكة ضمن موقع مذكور سابقاً .)املسرح بني اخلصوصية والعاملية(:خملوف بوكروح
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   :مصادر عالمية/5-3

نالحظ أّن برخيت  مسرحنا فلن يصعب علينا أناجتاحت حني نستعرض التيارات اليت 

وتركا أثرا عميقا يف مسرية حياتنا ، يهالتأثري عليف نصيب األسد  اومسرحه امللحمي قد أخذ

خملوف " الباحثطرح وقد تساءل كثري من النقاد عن سبب هذا التوّجه؛ حيث .املسرحية

وأتبعه مبناقشة ملاذا برخيت؟ :هذا التساؤل ،(*)يف النقد املسرحي إصداراته ىحدإيف  "بوكروح

.عن دوافع هذا التوّجهقّيمة 

وقد ذهب نقادنا يف العامل العريب يف تفسري أسباب هذا التوّجه مذاهب شىت؛ ومن تلك             

ƨȇǂǰǨǳ¦�ǾƬȇȂđ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�ƢȀǼǷÂ�Ʈما يّتصل «التفسريات  ȇƾū¦�ȆŭƢǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƪ ǌȇǂƥ�ƨǻƢǰŠ

على عمل مسرحي ما يعفي  امللحميةاالعتقاد بأن إضفاء صفة  شيوعومنها (..)والسياسية

، كما يعفي املخرج واملمثل من مشقة بناء العرض  املؤلف من التقيد بأصول احلبكة الدرامية

.)1(» املسرحي املرتابط املقنع

�ǺǴǟ¢�Äǀǳ¦�ƪ اليت كانت حتيطالسياسية  الظروفيف وإذا نظرنا  ǫȂǳ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐƢƥ

؛ أّن التفسري الثاين أقرب إىل الصواب والتصديقاكتشفنا ، تبنيه للتيار امللحميالعريب  فيه املسرح

مسرحه بالدرجة األوىل مسرح سياسي، يدعوا إىل التفكري والنضال من أجل تغيري «ذلك أّن 

�Â��ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦�̧ƢǓÂȋ¦ لذلك،)2(»هدفه حترير اإلنسان وإنارة الطريق أمامه

املسرح  بأنّ «يف هذا التيار الذي يعتقد صاحبه  ¦ǶȀƬËǳƢǓ�©ƢǠǸƬĐ تلك مسرحيو وجد

 -جهة نظر بريشتو من  -خيدع مجهوره، فاملسرح األرسطوطاليسياألرسطوطاليسي التقليدي 

يصنع جلمهوره عوامل ومهية تلهيه عن النظر إىل واقعه احلقيقي، 

 ـــــــــ
(*)

53، 49ص ص .مالمح عن املسرح اجلزائري :يُنظر كتابه 
)1(

134، ص2000دعوة إىل وعي الذات، فصول يف نظرية الدراما والنقد املسرحي، منشورات إ ك ع، دمشق،  :رشيد ياسني 

 خملوف بوكروح: ( املسرح كمنرب للتعليم السياسي واالجتماعي، منهج برخيت يف مسرحه امللحمي ونظرية االغرتاب ).جملة اجليش، ع 
(2)

44، 43، ص1977، سبتمرب 14س ، 162
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بعواطفه ليعطل قدرته على التفكري، ويفرض عليه ما يشاء من أفكار ومفاهيم دون ويتالعب 

من املعارف مسرح تغلب عليه السذاجة وال ميتلك  ،ذلك بعد وهو.أن يعطيه فرصة ملناقشتها

أن يتحول إىل  بريشت إىل أن املسرح جيب كما ذهب.العلمية ما حيتاجه إنسان عصرنا املعقد

ومن هنا  .صنع التسليات واألوهام أداة للتعليم والتغيري بعد أن ظل لزمن طويل مقتصرًا على

اجلدار ة لالذي يسلطه املسرح على مجهوره، وإزا اهلدامكانت دعوته إىل حتطيم هذا السحر 

¦�Ŀ�°Âƾƫ�ƨȈǴǠǧ�ÅƢƯ¦ƾƷ¢�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ÀÂǂȇ�ǶĔ¢Â�®ȂƳȂǷ�Ǿǻ¢�¦ȂŷȂƬȇ�À¢�ÀȂƳǂǨƬŭ¦�®ƢƬǟ الرابع الذي

و بذلك وجد الكاتب واملخرج يف العامل العريب، بأّن ما ُعرف بنظرية .)1(» حجرة مغلقة

من الشَّحن العاطفي-كمتفرّج-�ǾǤȇǂǨƬƥ�ȆǨƬǰƫ�ƢĔȋ  العريب شيئا للفردلن تُقّدم" التطهري"

ي مارسه عليه العرض املسرحي قبل خروجه من مكان هذا العرض، يف حني أّن نظرية الذ

تعمل على شحن هذا املتفرّج وممارسة نوع من الضغط " برخيت"اليت دعا إليها " التغريب"

.اعدته على التغيري؛ تغيري ما بنفسه، مث ما بواقعهالعاطفي عليه لتثويره ومس

قبله املسرح العريب حنو التيار امللحمي توجها من عليه، كان توّجه املسرح اجلزائري و  و     

و اختيارا مسئوال بل وجها من وجوه االلتزام بالفكر االشرتاكي الذي تبنته جّل الدول  مدروسا

مهيأة  «مع ظهور حركات التحرر، ومستفيدا من ظروف كانت املرحلة، تزامنا العربية يف تلك 

سواء على املستوى الفكري أو على املستوى اجلمايل؛ فعلى املستوى  عليهلقبوله و اإلقبال  

يديولوجي االشرتاكي ما كان يبحث عنه خنبة من مثقفي الوطن العريب الفكري كان املضمون اإل

، ويرّسخ فكرة الوظيفة يعاجل املشكالت العامة ذوي االجتاه اليساري، فأعجبوا به ألنه

تعلقوا به وأقبلوا وملا كان هذا املسرح اشرتاكي التوّجه، يساري النزعة .االجتماعية للنص

التأثر مبا يطرحه، ال سيما على املستوى  الفين و ومما ساعد على قبول هذا الشكل(...)عليه

  مألوفا  –يف بعض مالحمه  -  اجلمايل والسعي إىل توظيف بعض فنياته؛ أنه بدا

ـــــــــ
)1(

135، 134ص .املصدر السابق 
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شاهد وكسر 
ُ
ألطراف العملية اإلبداعية من نقاد وكّتاب ومشاهدين و خمرجني فمشاركة امل

فّنيات معروفة يف الرتاث، أو .وتوظيف الراوي، وهي إحدى تقنيات هذا الشكلاجلدار الرابع، 

.)1(»لنقل األشكال الشعبية ملرحلة ما قبل املسرح الفين 

القتباس حنو املسرح امللحمي، من اوهكذا جند أّن جل املسرحيني العرب الذين كانت وجهتهم 

، فوجدوا يف "لحياةالفّن ل"مبدأ االلتزام، واملؤمنة بنظرية ذوي املذاهب التقّدمية القائمة على 

يف أشرنا كما سبق وأن   تقنيًة، وسيلة مناسبة للدعوة إىل التغيريفّنًا و هذا التيار املسرحي فكرًا و 

.(*)مبحث سابق من هذا الفصل

عشوائيًا وّلدته مل يكن إذن االقتباس عن املسرح العاملي خاّصة االجتاه امللحمي، فعًال 

، ِضمن خطّة أكربًا مشروع فضًال عن هذا، كان  بل.فحسب احلاجة إىل نصوص مسرحية

دائرة (؛ ونوّضح ذلك على سبيل املثال مبسرحية واقرتن حباجة إيديولوجية  فرضتها طبيعة املرحلة

ع خطط متاشيًا م)1970-1969(اليت قّدمها املسرح الوطين خالل املوسم ) الطباشري القوقازية

بالثورة  آنذاك البالد الثورية للبناء والتشييد، ومتهيدًا ملشروع اإلصالح الزراعي أو ما ّمسي

طة البنائية الزراعية؛ هذا املشروع الذي كان مدرجًا يف املفّكرة السياسية كأحد أبرز معامل اخل

.الوطنية بعد االستقالل، وّمت تطبيقه بعد ذلك

يف هذه املسرحية، قضى بأن يعود الطفل موضوع القضية إىل " ازداك"القاضيفإذا كان      

دته باحلنان اليت جازفت بنفسها يف نريان احلرب من أجل إنقاذه، وتعهّ " جروشا"اخلادمة 

والرعاية رغم عوزها وفاقتها، يف الوقت الذي نسيته أّمه الفعلية وهي يف غمرة التفكري يف ما 

فإّن قانون الثورة الزراعية قد قضى .فاخرة قبل أن يصلها العدوّ ستنقذ من حلّي ومالبس 

ـــــــــ  
 إمساعيل بن اصفية: (أثر برخيت يف اخلطاب النقدي املسرحي العريب).جملة احلياة الثقافية، وزارة الثقافة واحملافظة على الرتاث، تونس، 

(1)

22ص ، 2004، ديسمرب160، ع29س
(*)

من هذا البحث وما بعدها 71 صيُنظر،   
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م، أن تعود األرض إىل الفّالح الذي خيدمها، وخبدمتها ُيساهم يف تنمية هذا الوطن، ز بلهجة احل

�ƢȀƬƥ°ƢƷ�Ŗǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�ȆǿÂ�®ƢƦǠƬǇȏ¦Â�°ƢǰƬƷȏ¦Â�̧ ال إىل Ƣǘǫȍ¦�¿Ƣǜǻ�Ƣđ�² Ëǂǰȇ�Äǀǳ¦�ƢȀǰǳƢǷ

مضمون  «، أّن "خملوف بوكروح"ومعىن هذا كما يقول الباحث.اإليديولوجيا اإلشرتاكية

املسرحية يتماشى وطبيعة املرحلة اليت ُقّدمت فيها، وأّن اختيارها هي مبينٌّ وفق هذا 

ومن أشهر الكتّاب اجلزائريني الذين ُعرفوا مبيلهم الشديد إىل هذا التيار، واالقتباس .)1(»املنظور

  ولد عبد الرمحن"فكار أو التقنيات اإلخراجية؛ األو عنه سواء على صعيد املوضوعات أ

كما وجد مسرح اهلواة ضالّته يف هذا ."سليمان بن عيسى" ، و"عبد القادر علولة""كاكي

اعتقادًا من اهلواة الذين ينقصهم الكثري من اإلملام التيار خاّصة على مستوى التقنية اإلخراجية 

بأصول الكتابة الدرامية، بأّن اعتماد هذا املسرح على نظام اللوحات املنفصلة، عوضًا عن 

الفصول معناه غياب الرتابط والتسلسل بني الفصول، ومن ّمث انعدام احلبكة الدرامية اليت حتتاج 

إىل  ون عادةً ئخطّه أقالم اهلواة الذين يلج نما تعجز عإىل طاقة فنية كبرية لتصعيدها، وهو 

  .فكرة التأليف اجلماعي أو االقتباس اجلماعي

 ـــــــــ
)1(

53  ص.مالمح عن املسرح اجلزائري: خملوف بوكروح
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:في المسرح الجزائري "التأليف الجماعي"ظاهرة و االقتباس /6  

اجتاهه احملرتف قد اعتمد على آلية االقتباس ملعاجلة مشكلة كان املسرح اجلزائري يف وإذا  

Théâtreاهلاوي"  ندرة النصوص، وتفعيل احلركة املسرحية، فإّن هذا املسرح يف اجتاهه

D'amateurs"واالقتباس عند اهلواة خيتلف عنه عند احملرتفني؛ فإن كان .قد اعتمد كليًا عليها

املخرج ورمبا السينوغراف  و فإّن أفراد الفرقة اهلاوية من املمثلني املسرح احملرتف يعّول على ُكّتاب، 

ويُعزى ذلك  "التأليف اجلماعي" داء هذه العملية أو ما يُطلق عليه أكذلك، يشرتكون مجيعاً يف 

إىل غياب اإلمكانيات املادية لدى هؤالء من جهة، ورغبتهم يف التحّرر من سلطة النّص 

  .وسطوة الكاتب

دم متام املعرفة معىن قدحياً؛ نظرًا ألّن اهلاوي لشيء معناه ع" اهلواية " كثريًا ما يُعطى تعبري

بأصول هذا الشيء، وعدم التفرّغ له كذلك، وإن كان هذا األمر حقيقة ال جدال فيها، فإنّه ال 

ح اهلاوي كانت له ينطبق كثريًا على املسرح؛ ذلك أّن تاريخ املسرح عرب العامل يُثبت بأّن املسر 

أّن مسارح اهلواة هي املسارح اليت «األسبقية يف الظهور على نظريه احملرتف، أضف إىل ذلك 

تأخذ على عاتقها على الدوام تصحيح املسار التقليدي للمسرح، والتقّدم بوعي يف حاالت  

ما نقول، أّن ويكفي للتدليل على (..)كثرية إىل الرقي بدراما املسرح، والتقاط حركات التجريب

André /أندري انطوان" بقيادة املخرج الطبيعي -وكّله من اهلواة-املسرح احلّر الفرنسي

Antoine" ويف اجلزائر، .)1(»هو املسرح الذي نشر وقّعد للطبيعية يف تاريخ املسرح العاملي

متأّخرًا عن ؛ أي أنه جاء )1963(توّلد املسرح احملرتف عن فرقة جيش التحرير الوطين سنة 

مسرح اهلواة نظرًا الرتباط هذا األخري مبؤسسات رمسية وحكومية وحيتاج إىل أسس قانونية 

.تُنّظمه

  ـــــــــ
)1(

643، 642ص ص .أعالم ومصطلحات املسرح األورويب: كمال الدين عيد
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الدور الطليعي يف حتديد لقد كان ملسرح اهلواة األسبقية التارخيية يف الظهور، كما كان له 

©ƢǻƢƳǂȀǷ�Ŀ�ƨǸËȈǫ�ƨȇǂȇƾǬƫ�ǄƟ¦ȂƳ�Ƣđ�ǞǘƬǫ¦�ƨƸƳƢǻ�
Ç¾ƢǸǟȋ�ǾŻƾǬƬƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ƶǷȐǷ

إّن مسرح اهلواة يف «:ǾǳȂǫ�Ŀ�ƨǬȈǬū¦�ǽǀđ" أمحد محدي"و يُقّر الباحث.ودولية وطنية وعربية

سرح اجلزائري بدون منازع جدارة حجر األساس ونقطة االنطالق لوجود امل حّد ذاته يُعترب عن

«)1(.

يصدُق هذا احلكم إىل حّد بعيد، عندما يتعلّق األمر بالتجريب يف اإلخراج والسينوغرافيا 

خاصة يف األشكال التجريبية اليت تتجاوز لغة  ،والتمثيل وغريها من اجلوانب التقنية يف الدراما

درامي واضح احلبكة كمسرح  وتلك اليت ال تقوم على نصّ ،الكلمة إىل لغة احلركة واجلسد

املتكامل من حيث الفكرة الواضحة، والرؤيا أّما إذا تعلّق األمر بالنصّ .العبث والالّمعقول

التجربة الفّذة، «املتكاملة، فإنه يعسُر احلصول عليه بني ركام التجارب الكثرية للهواة؛ فهذه 

ǯ�Ŀ�¿ËƾǬƫ�ƢēƢȈƥƢŸ¤�Ëǲǯ�Ƕǣ°ضبابية الفكرة  ،غري متبلورة الرؤيا ،ثري من األحيان أعماًال فّجة

ونفس .ورمبا يرجع هذا إىل الفروق املختلفة بني كتاب املسرحية.ختلط بني املفاهيم املتناقضة

املالحظات ميكننا أن نطّبقها على الشكل الفّين هلذه املسرحيات اجلماعية، فهي تفقد يف 

�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ȆƷǂǈŭ¦� ƢǼƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦�¬Âǂǳ¦�ŐƬǠحوارها ذلك الصراع الذي يُ 

.)2(»األحيان تقّدم املشاكل بصورة مباشرة بل ويف هلجة خطابية تُفقد العمل الفّين مجاليته 

من املنطقي إذن أن ال ينجح نصٌّ مسرحيٌّ اشرتكت يف تأليفه أو اقتباسه أقالٌم لكلٍّ منها 

ȇƢǣÂ�ƢȀƬȇ£°Â�ƢđȂǴǇ¢ تها من االقتباس، وحتميٌّ أن يتّصف بالسطحية واالرجتال، ويغرق يف

.)3(العموميات، وأحياناً يف املغالطات الفنية والفكرية اليت ال تُغتفر

 ـــــــــ
أمحد محدي: (مسرح اهلواة يف مواجهة مشاكله).جملة احللقة.ص19

(1)

)2(
20ص.املصدر نفسه

أبو القاسم بن عبد اهللا: (املهرجان الوطين األّول للمسرح، اهتماماته...وقضاياه).جملة اجليش، ع93، س8، ديسمرب1971.ص56
(3)
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:مفهوم التأصيل/ 1

، )1("إىل أصل يءإعادة الش"عىن مب "دليل الناقد األديب"يف  )التأصيل(مصطلح  ورد تعريف

:يُفَرتُض يف ِفعل اإلعادة هذا أمرانو 

الزمن، أو استبعدناه من حياتنا األّوُل، أن يكون الشيء املؤصَّل معروفاً، لكننا نسيناه مع تقادم 

الفتقادنا احلاجة إليه، ّمث أتى علينا حٌني من الزمن احتجنا فيه إليه، فُعدنا إىل املاضي للتنقيب 

  .عنه واستدعائه يف احلاضر

�» ËǂǠƬǳ¦�» ƾđ�ǾǠǷ�°¦ȂƷ�ƨǷƢǫ¤�ŘǠŠ�ǾǴȈǏƘƫ�ļƘȈǧ��ƢǼȇƾǳ�ÅȏȂȀů� Ȇǌǳ¦�¦ǀǿ�ÀȂǰȇ�À¢��ňƢưǳ¦

.ننا حباجة إليه، وعلى استعداد لقبوله يف ثقافتنا وفكرناعليه، وهو ما يعين أ

دليل الناقد "من أجل هذا، وباعتبار العبارة السابقة حتتمل هذين الوجهني من التأويل، أبرز 

:)2(حالتني لتأصيل الشيء مها" األديب

 باستكشافإذا كان مألوفاً ولكن أصله غري معروف، أو خاٍف على البعض فيقوم الباحث -

.صله، كاملفاهيم الشائعة املتصلة بأصول تراثية دون أن تكون تلك األصول معروفةأ

وطارئًا على الثقافة من مفاهيم وغريها ، فيقوم من يبحث هلا أإذا كان هذا الشئ ُمستجّداً -

أّن قيمة الشئ وفاعليته يف تاريخ الثقافة  إمنا وينطلق الباحث يف احلالتني من قناعةِ .صلأعن 

ورأى البعض أّن تلك القيمة ال تتوّقف .؛ أي يف إمكانية إعادته إىل أصل" أصليته " تكون يف 

.ولكنها تزداد به على تأصيله

انتهجته الثقافة " تلقائي " و " طبيعي "  التأصيل بأنّه إجراءٌ ِفعلالدليلُ هذا يصف و      

  دما وجدت نفسها يف مواجهة ثقافة أخرى طارئة حتاول عنالعربية يف العصر احلديث 

   ـــــــــ
)1(

املركز الثقايف العريب، الدار .دليل الناقد األديب، إضاءة ألكثر من سبعني تياراً ومصطلحا نقدياً معاصرا:ميجان الرويلي، سعد البازعي

82، ص2005، 4ط.بريوت- البيضاء
)2(

83ص.املرجع نفسه
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مثّ جيتهد يف تصنيفه .ة لتصمد يف وجه تلك الثقافةـال بّد هلا من قدٍر من احلماياكتساحها وكان 

:)1(هي كالتايلإىل ثالثة أنواع 

وهو التأصيل الذي يسعى إىل توطني مستجدات الفكر والثقافة عموماً :التأصيل التوطيين/1

، كما فية هلا يف البدءبالبحث هلا عن موطن مناسب تُقيم فيه داخل البيئة احمللية اليت تبدو منا

وما إىل ذلك من عديد املفاهيم ..هي احلال مع مفاهيم وتيارات كاملاركسية والبنيوية والعوملة

  .والتيارات يف خمتلف احلقول املعرفية

ة مبا يستجّد عن طريق اكتشاف الصلة بني ما ـويتم بربط موروثات الثقاف:التأصيل الرتاثي/2

ومثال ذلك البحث عن جذور ، مفاهيم وما استجّد يف ثقافة أخرىورد ذكره من معتقدات أو 

ويكون ذلك تأصيالً بقدر ما هو .ملناهج نقدية كالبنيوية أو املاركسية يف الرتاث العريب اإلسالمي

إعادة للمكتشفات أو النظريات إىل أصول معروفة مسبقا انطالقًا من األصول وليس من 

لنوع يف اجتاه معاكس للتأصيل التوطيين ، أي من الداخل املستجّدات ، وبذلك يتحّرك هذا ا

  .إىل اخلارج

ويتمثل يف السعي إىل اكتشاف أصول املفاهيم والتيارات واحلقول املعرفية :التأصيل التحّيزي/3

ƨǏƢŬ¦�ƨȇ°Ƣǔū¦�Â¢�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�ƨȈƦǼƳȋ¦� إلثبات حتّيزها إىل تلك السياقات بصدورها

مع ما يف تلك السياقات من معطيات حبيث يصعب فصلها عنها دون ممارسة  عنها وانسجامها

  .   نوع من التأصيل التوطيين أو العوملي

وإذا ألقينا نظرة متفّحصة على جتربة التأصيل يف املسرح العريب من البداية إىل االمتداد، 

śǳËÂȋ¦�śǟȂǼǳ¦�°ƢǗ¤�Ǻǟ�«ǂź�Ń�ƢđƢƸǏ¢�ƲȀǼǷ�ËÀ¢�ƢǼǨǌƬǯ¦.

التأصيل "فيكون .زمنياً؛ أي حسب ظهورمها يف الدرس التأصيلي العريب هماكننا أن نرتّبميُ و 

قد ارتبط بالرّواد الذين استجلبوا هذا الفّن واستزرعوه أو استنبتوه يف بيئتنا العربية " التوطيين

 ـــــــــ
)1(

الصفحة السابقة.املرجع السابق 
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عن طريق حتميله مضامني تراثية، وقد أُدرجت تلك اجلهودّمث عملوا على تكييفه مع هذه البيئة 

  ".االستنبات"حتت مصطلح 

يف مرحلة الستينيات إلجياد شكٍل اليت قّدمها هؤالء هوداجلفقد متّثل يف " التأصيل الرتاثي " أّما 

أو قالٍب مسرحي عريب؛ أي أّن الفعل التأصيلي يف هذه املرحلة قد توّسع ليطال الشكل أو 

.ة اليت عليها نُعّول دائماً يف البحث عن اخلصوصيةالصيغ
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:المسرح العربي وإشكالية التأصيل /2

لقد عمل جيل الرواد من أجل بناء نص مسرحي عريب يتمّثل مقومات األمة العربية، 

وُحيافظ على خصوصيتها ومتّيزها ، فلجأ هذا اجليل إىل الرتمجة واالقتباس والتعريب واإلعداد، 

اإلحساس باالستالب الفكري أسر ه من ليصغري أنه أدرك بأّن هذه اآلليات عجزت عن خت

 مضمون مل تعمل سوى على إجياد بعض التعديالت علىإذ واالنسالخ عن الذات العربية؛ 

الغريب حىت يصبح جاهزا للتكّيف مع البيئة اجلديدة مع اإلبقاء على الشكل النّص املسرحي 

إحساسه املسرحي الغريب أمنوذجا سائدا ومسيطرا زاد من غربة املتلقي العريب، وعّمق 

يف الذاكرة  فرما جعله يفّكر يف االستعانة باملخزون الفكري واحلوهو باالستالب واالنسالخ، 

اياه الفكرية والثقافية تقريب املسافة بني اإلنسان العريب وقضلالشعبية الرتاثية لألمة العربية 

اث؛ حيث تعامل لرت بامل يستطيع امتالك وعي نقدي ) جيل الرّواد(غري أّن هذا اجليل .املعاصرة

طابع االستعراض التارخيي  هؤالء الرّوادمعه تعامال سطحيا، أفقيا تسجيليا فأخذت أعمال

�¿ƾǟ�Ǻǟ�ǶƴǼƫ�Ŗǳ¦�̈ǂǋƢƦŭ¦�Ŀ�¶ȂǬǈǳ¦�ń¤�Ƕđ�ÃË®¢�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��©ƢȈǐƼǌǳ¦Â�ª ¦ƾƷȌǳ

الواقع  يف األحداث والشخصيات التارخيية لُتعّرب أكثر عن –بإعادة الكتابة والتحوير –التصّرف 

بطرس "و)1855-1817"(مارون النقاش"ويصدق هذا على ما قام به.وقضاياه احلاضرة

-1839"(يعقوب صّنوع"و) 1903-1833"(أبو خليل القباين"و)1833-1819"(البستاين

على العودة إىل  من أعماٍل تسجيلية أفقية اقتصرت)1922-1874"(أنطون فرح"و)1912

 
ُ
حوادثه وشخصياته العظيمة ، مبنأى عن أي وعي نقدي  شرق واستدعاءاملاضي العريب امل

                                                                      .يشتغل وفق منظومات فكرية ومجالية جديدة

ما سيتغّريان فُيصّححهما اجليل لكن هذا املسار اخلاطئ، وذاك املوقف السليب سرعان

الالحق من الكتاب الدراميني الذين انطلقوا من تقنية عمودية تتعامل مع الرتاث تعامال مثمرا  

وكان مما ساعد .عادة الصياغةمن أجل إينتهج سياسة اهلدم إلعادة البناء ، أو لنُقل املراجعة 

والتطّورات اليت عرفها الواقع العريب على هذا التوّجه ، املناخ الفكري الذي صاحب التحوالت

الذي انضوى حتت جناحه الكثري من  املّد اليساريتقّدم السيما يف فرتة الستينيات أين 
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املسرحيني واملثقفني العرب من ذوي  امليول و املشارب القومية ، فكان هذا االجتاه عامالً 

�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǴǳ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƢǼŭ¦�ƨƠȈē�Ŀ�Å¦ƾǟƢǈǷخلق مسرح عريب شكال ومضموناً؛  أمال يف

يف الرتاث ليستوحي منه صيغة فنية  فرمسرح يرفض العيش يف غربة مع النموذج الغريب، وحي

يستمّد شكلها من الفرجات الرتاثية الشعبية يف البلدان العربية، وينهل مضامينها ولغتها من 

   .  منبع احلكايات واألساطري واخلرافات العربية

صري، من املسرحي املكاتب الروائي و القاّص و لا )1991-1927"(يوسف إدريس"ّد يُع

إعادة النظر يف شكل املسرح العريب ببنيته اليت  إىل الدعوةببادروا املسرحيني العرب الذين  ائلأو 

كتابا ضّم )1966(عامأصدر هلذه الدعوة  منه وإعالنا.ل قرن من الزمنااستقّر عليها طو 

، وقّدم له مبقدمة عامة بَسط فيها موقفه من "الفرافري " و " املهزلة األرضية " مسرحيتني مها 

توارث ، ونظرته إىل املسرح 
ُ
من العنصرية ، ال ميكن بأي ئاً بري اً إنساني اً فنّ باعتباره شكل املسرح امل

يت كان قد عرَضها يف وهي النظرة ال، حال من األحوال أن يكون حكرا على شعب دون آخر

 مارس من/فيفري/يف ثالثة أعداد متتالية بتاريخ جانفي )الكاتب(ثالث مقاالت نشرها يف جملة 

مجهورية " ثالث مسرحيات هي ، و بعد تأليفه، أي قبل سنتني من نشر الكتاب)1964(سنة 

).1958("اللحظة احلرجة"و)1956("ملك القطن"و)1956("فرحات

العقيدة اليت  « مقدمة الكتاب مبناقشة وتصحيح اخلطأ الشائع أو ) يوسف إدريس(يستهل      

ا واليت ال تزال قائمة إىل اآلن وهي أّن املسرح ظاهرة أوروبية كانت لدى نفر من مثقفينا زمنً 

حمضة ، كل ما علينا حياله هو أن نتلقاه عن اإلغريق واألوروبيني املعاصرين وحناول أن ننسج

" الشكل "على منواله ، وكل ما نستطيع أن نفعل من أجل متصريه أن نتناول داخل هذا  

رية باعتبار أّن الشكل املسرحي األورويب هو الشكل ـاملسرحي األورويب والعاملي موضوعات مص

.)1(»العلمي الذي تواضعْت وانتهْت إليه البشرية وال سبيل إىل تغيريه أو تبديله 

وأول موقف يُعلنه إزاء هذا االعتقاد الذي ترّسخ يف عقول مثقفينا ردًحا من الزمن، هو رفضه 

ث يرى أّن القول بوجود ؛ حي)2(»وحدة العقل البشري وعاملية إمكانياته « إىل ما أمساه استنادا 
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يُفضي ، مّيز عن شعوب أخرى تفتقر إىل تلك العقلياتشعوب متلك عقليات درامية جتعلها تت

  ؟  .إىل القول بتمايز الشعوب يف االستعدادات العقلية

خاصية من خصائص كل شعب، فكما أّن لكل شعب لغته ولكل«ومن مثّ يعلن أّن املسرح 

،)التمثيلأي (رقصه ورمسه وموسيقاه وغناؤه، فكل شعب لديه ميل غريزي إىل احملاكاة شعب 

اليت ) التمسرح(لديه جتمُّعاته اخلاّصة اليت تتم فيها هذه احملاكاة وتوجد يف حالة شعب  وكل

كّل ما يف األمر أّن العبادة اإلغريقية اختذت طقوسها من أفعال اجلماعات .طاملا أشرُت إليها

.)3(»البشرية وبالذات من فّن احملاكاة وحاالت التمسرح

ه للمرجعية الغربية يف هذا الفن إىل االعرتاف بأشكال الُفرجة واالحتفال وهكذا قاده رفضُ 

اته ويندمج ظواهر بدائية حلاالت التمسرح تلك اليت ينسى فيها كّل فرد قائم ذ« احمللية واعتربها 

مثل  .يف الذات اجلماعية األكرب باعتبار أّن اخلاصية األوىل لكل فّن هي مجاعيته

وحىت اجللوس على  ،وخيال الظلّ ،واألراجوز ،واالحتفاالت باملوتى ،وحفالت الذكر،السامر

وأنه بالبدء من هنا وبأخذ هذه الظواهر .املقاهي بوصفه حالة بليدة من حاالت التمسرح

�ǺǰŲ�ĺÂ°Âȋ¦�¬ǂǈŭ¦�ǾȈǳ¤�ǲǏÂ�Äǀǳ¦�ȆǟȂǓȂŭ¦Â�řǨǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ń¤�Ƣđ�¾ȂǏȂǴǳ وتطويرها

م سهِ ليس فقط أن ننشئ مسرحا يقف إىل جوار املسرح األورويب وإمنا من املمكن أن نضيف ونُ 

.)4(»به يف إثراء الظاهرة املسرحية يف العامل كّله

   ـــــــــ 
)1(

4، ص1966منشورات وزارة الثقافة ، القاهرة ، مارس".الفرافري " و " املهزلة األرضية " مسرحييت مقدمة  :يوسف إدريس 
)2(

الصفحة نفسها .املرجع نفسه 
)3(

الصفحة نفسها .املرجع نفسه
)4(

6ص.املرجع نفسه 
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  إجياد صيغةاولة يف حم وأمهيتها )يوسف إدريس(االجتهادات الطيبة اليت بذهلا ريادة  رغم    

عريب ، فإن فكرة النموذج السابق واملرجعية الغربية مل تغب متاما عن فكره  وظلتملسرح  

معيارا به  (*)"الكوميديا ديلالريت" فنراه جيعل من هذا النموذج الغريب وبالتحديد عليه،  تسيطر

�ƢĔÉȂËǸǈÉȇ�Ŗǳ¦�ǽǀǿ« :فيقول" السامر " يقيس مصداقية شكل مسرحي تراثي حملي هو شكل 

ذلك الشكل البدائي من حاالت .ديلالريت هي بنّصها وفّصها السامر الشعيب املصري الكوميديا

كان قائما وموجودا منذ عصور ضاربة يف القدم، والذي ال يزال موجودا إىل  التمسرح الذي

التنظري دون حدود ُيضاف إىل ذلك ، احنصار حماولة يوسف إدريس يف .)1(»يومنا هذا 

ومل تؤثر ، )الفرافري(سوى يف مسرحية واحدة هي مسرحية  بشكل السامر مل يلتزم إذ  ؛التطبيق

 القيمةذلك أّن ؛ دعوته يف جيله أو يف األجيال اليت حلقته من الكتاب واملخرجني املسرحيني 

للتنظري، وإمنا القيمة للقدرة على خلق اجتاه أو تيار، أو صنع ظاهرة يتّم بعد ذلك  ليست

.)2(التنظري هلا

كتابه  ) 1967(سنة )1987-1898"(توفيق احلكيم"أصدر وغري بعيد عن هذا الطموح، 

استحداث قالب وشكل مسرحي مستخرج « عن إمكانية من خالله تساءل " قالبنا املسرحي"

غضاضة يف  «ال  أنبقناعِة ؛ منطلقاً من )3(»نا وباطن تراثنا ؟ ـداخل أرضمن 

 ـــــــــ
(*)

����¾Ƣš°ȏ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬź�ǾǴǠš �ƨǏƢƻ�ƨǠȈƦǗ�Ǿǳ�ƢȀȈǧ�¾Ƣš°ȏ¦�Ǻǰǳ��¾Ƣš°ȏ¦�ËǺǧ�ƢĔȂǰƥ�©ǂȀƬǋ¦Â�ǂǌǟ�² ®Ƣǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǀǼǷ�ƢȈǳƢǘȇ¤�Ŀ�©Ƙǌǻ

commedia/الكوميديا ديلالرته (واالرجتال يف.عديدةالعفوي الذي ُعرف يف مظاهر احتفالية  dell’arte( ،ال يعين العمل دون حتضري

تّم تداوهلا فهو يتطّلب تقنية عالية وُسرعة يف البديهة وذاكرة حفظية واسعة ملقاطع معروفة ابتكرها بعض املمثلني وثّبتوها كتابًه فصارت نصوصاً ي

اليت كانت تُقّدم يف إيطاليا يف القرن الثالث  للممثلني اجلوالني اإلميائيةالعروضديا ديلالرته تعود إىل أصول الكوميلإلشارة فإن...من بعدهم

، 388ص ص .املعجم املسرحي: للتوّسع أكثر يُراجع ، ماري إلياس و حنان قّصاب حسن .ثنائيات اخلادم والسيد عشر و على األخصّ 

391
)1(

5، ص "الفرافري " و " هزلة األرضية امل" مقدمة مسرحييت  :يوسف إدريس 
)2(

، ص 1999منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، .تأصيل املسرح العريب بني التنظري والتطبيق يف سورية ومصر:حورية حممد دحو 

139
)3(

13، 12، ص 1967مكتبة مصر،القاهرة ، .قالبنا املسرحي: توفيق احلكيم  
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البحث والتنقيب داخل ماضينا السحيق لننفض الغبار عما ميكن أن يصلح لعصرنا احلاضر ، 

العهد  «، داعيا إىل االنطالق من )1(»وعما ميكن استخدامه حلمل آثار  احلضارة اليت نعيشها 

فنون بدائية من غري شّك ، ولكن...نعرف فيه غري احلكاواتية واملّداحني واملقّلدينالذي ما كنّا

كانوا جيدون يف حكاية احلكاوايت ...الناس وقتئذ كانوا مع ذلك جيدون فيها أخصب املتعة

واملشاعر ما أمّدهم مبتعة فنية عّوضتهم عن للسري واملالحم، ويف تقليد املقلدايت لألشخاص

.)2(»بال مالبس وال ديكور وال خشبة مسرح وال متثيل  كّل ذلك...املسرح

مشروعا، غري أّن حتّمسه الزائد ملشروع التأصيل جعله  "احلكيم"إىل هنا يبدو طموح       

يف قالبنا  يشرتط يتجاهل أو يتجاوز اخلصوصية الثقافية للبيئتني العربية والغربية؛ وذلك حني

لكي يسمى قالبا حقيقيًا أن يكون صاحلًا ألن ُتصّب فيه كل املسرحيات، على  «العريب 

كل املوضوعات واألفكار من الغرب والشرق على  اختالف أنواعها من عاملية وحملية

وكما نصّب حنن، منذ القرن املاضي، فكرنا وموضوعنا يف الشكل أو القالب األورويب ...السواء

أو العاملي فإّن الشرط األساسي ملا ُميكن أن نسميه قالبنا العريب هو أن يستطيع األوروبيون 

�ǶēƢǟȂǓȂǷÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�ĺǂǠǳ¦�ƢǼƦǳƢǫ�Ŀ�¦ȂËƦǐȇ�À¢�ŃƢǠǳ¦�ȆǨǳƚǷ�ǺǷ�ǶǿŚǣÂ�Ƕǿ°Âƾƥ«)3(.

جعل احلكيم يأمل يف حتقيق ما أمساه  ، نظرة طوباويةالنابع من الطموح الزائد  اهذ     

  ثار الفن العاملي آهدم الفاصل بني الشعب و  «اليت تعين عنده " افة العليا ـشعبية الثق"بـ

واليت بدأ يف جتسيدها فعليا ويف الكتاب نفسه بتحميل احلاكي واملقّلد واملّداح،.)4(»الكربى 

  ـــــــــ
)1(

16ص .السابقاملرجع 
)2(

14، 13قالبنا املسرحي، ص : توفيق احلكيم  
)3(

15، 14ص .املرجع نفسه 
)4(

17ص.املرجع نفسه 
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هذا  وهو ما جعل .أثار اسخيلوس وشكسبري وموليري وإبسن وتشيكوف وبريانديللو ودورمنات

حمل جدال ونقاش بني الكتاب والدارسني )  احلكيم(الذي اقرتحه " القالب العاملي "

ȂǸē¦�ËĽ�ǺǷÂ�ĺǂǤǳ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǰǌǳ¦�°ƢǗ¤�Ǻǟ�«ǂź�ȏ�Ǿǻ¢�ǒ¦�  ؛املسرحيني ǠƦǳ¦�Ã¢°�Ʈ ȈƷ

الغرب ؛ حيث بقي مشدودا /من اإلحساس بالنقص والدونية اجتاه اآلخرصاحبه بأنه انطلق 

جتاوز  )احلكيم (ورأى البعض اآلخر أّن .الشكل املسرحي السائد هذا إىل املركزية الغربية ممثّلًة يف

¦�ĺǂǠǳ¦�śǠǸƬĐ¦�śƥ�ƢȀǧȐƬƻ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǫȐǠǳخصوصية ن متجاهال بذلك واملكاالزمان 

لتغيري ذوق املشاهد العريب، وحماولة حماولة ومن مث فإن جهوده يف الواقع ما هي إال  ،والغريب

)1(لتقريبه، من آثار الفن والفكر اإلنساين يف جمال املسرح

 يتمّكن من توظيف هذا مل«أنّه  كذلك  )توفيق احلكيم( املسّجلة على ومن املآخذ      

مل يتمكن احلكيم من حتقيق الفعل التأصيلي يف )...(االستلهام برؤية إبداعية تتعاطى مع الواقع 

كخيوط أو  مسرحه، ألنه كان دائمًا يعّرب عن بُعد فكري ذهين جتريدي ُميسك بشخصياته

مسرحية   الفكرة املتجّردة ، فبقيت جتّسد هذه الفكرة، كما ورد يفجزئيات ال تنفلت من أسر 

ǾǓËǂǠƬƥ�Ǯ" الصفقة "  ǳ̄Â�ȆƳƢǠǳ¦�ǾƳǂƥ�ǺǷ�¾ÂǄǼǴǳ�ǶȈǰū¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨǳÂƢŰ�®ƢǬǼǳ¦�ƢǿËƾǠȇ�Ŗǳ¦

لقضايا الفّالحني، ولكنه مل يتناول الواقع حبيثياته يف هذا النّص، فظّل ُحيّلق فوق هذا الواقع 

الذي أّكد)إبراهيم محادة(ميكن اختصار كل هذه املآخذ يف ما الحظه ولعله.)2(»دون مالمسته

تتصف بالعجلة، بسبب االفتقار إىل النظرة الكلية يف  «) املسرحي قالبنا ( كتابأّن مقدمة  

موضوع خطري كهذا، وبالتفكك بسبب توايل األفكار دون أن تستكمل مقومات صحتها، 

.)�Ƣđ�Ä®ƢǼȇ«)3 اليت بالدعوة"املوضوعي"وضآلة إميانهالكاتب  وبالرتدد بسبب قلة محاسة

  ـــــــــ 
)1(

128ص.تأصيل املسرح العريب بني التنظري والتطبيق يف سورية ومصر :حورية حممد دحو
)2(

29ص.حماور يف املسرح العريب :هيثم حيي اخلواجة 
)3(

162ص ،نقال عن، عبد الرمحن بن زيدان ، قضايا التنظري للمسرح العريب.توفيق احلكيم والبحث عن قالب مسرحي :إبراهيم محادة  
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يف إجياد ) توفيق احلكيم(و ) يوسف إدريس(وعلى الرغم من املبادرة اجلدية لكلٍّ من 

�ƨǇ°ƢŲ�ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔȋ�©¦°ȂǐƬǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ƪ«صيغة  عربية للمسرح ، فإن  ËǴǛ�ƢǸēȏÂƢŰ

��śȈƷǂǈŭ¦�Ǻȇǀǿ�¾ƢǸǟ¢�ǒ،مكثّفة عرب الساحة املسرحية العربية Ǡƥ�ȄǴǟ�©ǂǐƬǫ¦�ƢĔ¢�ƢǸǯ

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǺǷ�¦ƾƳ�®ÂƾŰ�®ƾǟ�Ŀ�ƢēƢǸǐƥ�½ŗƫ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦Â«)1(.

سعد اهللا "ال ـتنامى االجتاه التأصيلي بعد ذلك ، وتعّمق مع مسرحيني آخرين من أمث

 التنظري؛ وجل عامل التأصيل بوعي أكرب آخذا بطريف املعادلةالذي )1997-1941( "ونوس

بالبحث عن مسرح  -غالبًا –واملمارسة ومتخّففًا كثريًا من يوتوبيا األصالة اليت يُتوّسل إليها 

لقد كان لدي منذ البدء  «:أعلن قائالً حيث مضامني الرتاث؛ عريب أصيل بني ركام أشكال و 

، )2(»الوعي بأّن استلهام حكاية من الرتاث أو التاريخ العريب ال يكفي حبّد ذاته لتأصيل املسرح 

��ƨȈǴǰǋ�ƨȈǴƷ�®ǂů�Äȋ�ƨǻƢǸǓ�ǆ «وقد تكون أشكال الفرجة الشعبية يف رأيه  Ȉǳ�Ƣē¦ǀƥ�ȆǿÂ

أصالة، إن ما يؤصل املسرح هو قوله وكيفية هذا القول، ويف سياق العملية املركبة ميكن أن 

.)3(» كعناصر يف البنية العضوية للعمل نستفيد من تارخينا وأشكال فرجتنا

ما   مل يكرتث ونوس كثريا بفكرة التأصيل، ومل يشكل هذا املوضوع هاجسًا يؤرّقه ، بقدر

تلك الصيغة يف ما  قد عثر علىو  كان يؤرقه إجياد صيغة تضمن له التواصل مع املتفرج العريب

أجلأ إىل وقد كررت مرارًا أين مل «:قائالً ويف هذا الصدد ُيصرّح" املسرح التسييسي " أمساه 

األشكال الفنية اليت جلأت إليها تلبية هلواجس مجالية، أو لتأصيل جتربة املسرح العريب من

  ـــــــــ
)1(

، 1بريوت، ط–، املركز الثقايف العريب العريب، الدار البيضاء)2006-1990(.ريبالعاخلطاب املسرحي يف العامل  :وطفاء محادي 

209، ص2007
)2(

121، حوار مع سعد اهللا ونوس، أجرى املقابلة نبيل احلفار ، ص ) حول املاضي واملستقبل: (سعد اهللا ونوس  
)3(

118ص .املرجع نفسه 
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الناحية احلضارية، وإمنا جلأت إىل هذه األشكال وجربتها، حبثًا عن تقاليد أكرب، كنت أريد أن 

واسع، وكنت أريد أن يكون مسرحي حدثًا اجتماعيًا وسياسيًا يتم مع هذا أتواصل مع مجهور 

.)1(» اجلمهور

يقوم على طرح القضايا  لثاينواملسرح التسييسي غري املسرح السياسي؛ فإذا كان ا      

الطبقات " تسييس " يرجو طموحًا أبعد يتمثل يف القيام بفعل األّول السياسية فقط، فإّن 

ǾȈǧ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�¾Ƣŷ¤�ÀÂ®�Ƣđ�ǖȈŹ.�ÅƢǠƦƫ�¬ǂǈŭ¦�ƨǨȈǛÂ�ƪحة لتوعيتها مبا الكاد ƸǓ¢�¦ǀđÂ

ة الصراعات الدائرة ـإذ أن عليه منطلقاً من وعيه حلقيق«وظيفَة وعٍي مثّ تغيري هلذا املفهوم اجلديد

ويعكس له م اجلمهور، حوله أن يوضح هذه الصراعات ويكشفها، وحيدد طبيعتها، أي أن يعلّ 

ز الناس أن حيفّ (...) كما أن عليه يف الوقت نفسه  ،ويضيء خفاياها أوضاعه بعد أن حيللها

كّل هذا حتت ،)2(» يباشروا مهمة تغيري قدرهم الراهن على العمل، أي أن حيثهم على أن

 ؛ ليس الشحن من أجل التطهري أو التنفيس كما دعا)ينبغي أن نشحن ال أن نفرغ ( شعار 

.التغيري أرسطو ذات مرّة، ولكن الشحن من أجل إىل ذلك

 جديدةوظيفة و خمتلف ّن هذا الطرح املختلف لقضية التأصيل يتأسس على مفهوم وأل     

فبعد أن ظل هذا .قد احتل املوقع األهم من هذا الطرح - تبعًا لذلك -املتفرّج، فإّن للمسرح

غّيب يف املعادلة املسرحية؛ فهو احلاضر الذي ال /الطرف احلاضر - لقرون طويلة  –تفرّج امل
ُ
امل

يف بيانات سعد اهللا  ؛ أضحىيف تلقيه السليب لذلك العملو املغّيب  يقوم املسرح إال بوجوده

:)3(وقّد رسم له هذا األخري مساراً وّضح معامله باخلطوات األتية،القطب الفاعل واحليوي ونّوس

 ـــــــــ
42 ، ص ،  س 16 1990/2/1 ، اخلميس 5497 حوار مع سعد اهللا ونوس.جريدة السفري ، لبنان، ع

(1)

)2(
40، ص 1988دار الفكر اجلديد، بريوت، .بيانات ملسرح عريب جديد :سعد اهللا ونوس 

)3(
42 ص.املرجع نفسه
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ينبغـــي أن يعـــي املتفـــرج أمهيتـــه يف أي عـــرض مســـرحي، فكـــل مـــا يـــدور علـــى اخلشـــبة :أوالً 
مرهونــــة بــــاملوقف الــــذي يّتخــــذه ويتوجــــه إليــــه، مبعــــىن أّن قيمــــة العــــرض يســــتهدفه،

    .منهاملتفرج 

يـــدور عليهـــا،  ينبغـــي أن تنتهـــي ســـلبية املتفـــرج ووضـــعيته الســـاكنة حيـــال اخلشـــبة ومـــا :ثانيـــاً 
ه،وعليـــه أن يتخــذ موقفـــاً يــدور أمامـــه يعنيــه ويهمّ ينبغــي أن يــدرك جيـــداً أن كــل مـــا

  .منه

على املتفرج أن حيـس باملسـؤولية، وبـأن ملوقفـه مـن أي عمـل ثقـايف بشـكل عـام، ومـن :ثالثاً 

.مسرحية بشكل خاص، نتائج هامة وخطرية أيضاً عليه وعلى أوضاع بالدهأية

مهووسًا بالبحث يف الرتاث العريب عن  يف دعواه التأصيلية )سعد اهللا ونوس(مل يكن     

حية بديلة تثبت أصالة فن املسرح عندنا ، بقدر ما كان يُفّكر يف قضايا مسر وقوالب أشكاٍل 

�ƨȈƥǂǟ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨȈǏȂǐƻ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǴǳ�ÅȐȈƦǇ�ǽƾƳÂ�Äǀǳ¦�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦�Őǟ�ǾƫȐǰǌǷÂ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦

دراسة استجاباته وعاداته، يف التذوق، «"ونوس"الذي حاول العريب انطالقًا من املتفرج 

مث سنجرب بعد ذلك العثور على األشكال أو املواد الفنية اليت ميكن  والقضايا اليت يعاين منها،

تستطيع أن جتعل املسرح هذا االحتفال االجتماعي الذي يبدل  أن حتقق لنا التفاعل معه، واليت

هو مجعه بني التنظري  هوما ُحيفظ ل، )1(»املتفرج ويؤكد إحساسه جبماعية املصري واملستقبل

.جّل منجزه املسرحيواملمارسة اإلبداعية، فقد طبق آراءه النقدية على 

الذين ارتضوا التأصيل سرحيني العرب واحد من أولئك امل )-1941"(علي عقلة عرسان"    

وقد انطلق من .من غربته عن تلك البيئة ًا لهاملسرح يف البيئة العربية ختليص سبيًال الستنبات فن

لكل شعب أسلوبه يف التعبري عن معاناته، وله فكره وتفسريه للحياة وللكون، «بأنّ  هإميان

  ـــــــــ
)1(

97، 96، ص بيانات ملسرح عريب جديد :سعد اهللا ونوس 
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وأسلوبه اخلاص يف الفرجة، يف االستمتاع، ونقل اخلربة وخربته، وله حسه اجلمايل وتذوقه، 

ƢȈū¦�¼Ƣǧ¡�ƶƬǧÂ�À¦°®¢�ǺǷ�Ƣđ�Ǫū�ƢŲ�ǆ̈� والفائدة ويف كيفية التوصيل والوصول إىل ǨǼǳ¦�ǎ ȈǴţ

.)1(»أمامها، وجتديد حيويتها

هذا اإلميان، رحل إىل الرتاث العريب وتوّغل فيه باحثاً ومستجلياً لبعض  لرتسيخ نهم سعياً و       

وقد رجع .��°¦ǂǈŭ¦�ƨȈǿƢǷ�ń¤�Ƣđǂǫ¢Â�Ƣǿ±ǂƥ¢�Å¦ƾǏ¬يف اجلاهلية واإلسالمالظواهر املسرحية العربية 

، دينية  ما لدينا من مناهل يف الرتاث واحلياة «خبالصة مفادها أن من تلك الرحلة الرتاثية 

روحًا مسرحيًا خاصاً، وحيوية يف التواصل، وانعتاقًا يف اإلبداع والتأثري  ودنيوية ميكنها أن متنحنا

دعا إىل استلهام الرتاث املسرحي العريب والسعي يف إجياد شكل مسرحي وعليه .)2(» ...والتأثر

 «ة ال تعين يف اعتقاده مبواصفات عربية  انطالقًا من الشكل الدرامي العاملي ؛ ذلك أّن األصال

أن خنلق اآلن شكًال دراميًا الميت إىل أي شكل درامي عاملي بصلة، ميكن أن نأخذ الشكل 

الشكل، ويكون زيادة عربية على الشكل الدرامي العريب، ميكن  الدرامي العاملي وجندد يف هذا

.)3(»حمتمل الوجود درامي أن نثبت يف هذا الشكل إرهاصات بشكل

وقد استند عرسان يف دعواه بضرورة عدم جتاوز الشكل الدرامي العاملي على حجتني اثنتني       

ملك للجميع ، وخالصة جتربة " إرث حضاري عاملي " ذا الشكل هو تتمثل أوالمها يف أّن ه

شعوب وحضارات متعاقبة، وثانيهما اقتناعه بعدم تطور أشكالنا املسرحية 

 ـــــــــ
)1(

20، ص 1985، 3منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، ط.الظواهر املسرحية عند العرب: علي عقلة عرسان  
)2(

8ص .املرجع نفسه
)3(

، 64، ص 1971س ،117، وزارة الثقافة، دمشق، ع املعرفةجملة ).املسرح العريب ومكانة املسرح الطليعي (  :علي عقلة عرسان 

65
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نعم حنن العرب لدينا ظاهرة مسرحية كما لدى الشعوب األخرى، لكنها مل تتطور   «الرتاثية 

بعد تطورها املسرحية اليونانية من كما حدث لبدايات ظاهرة املسرح يف اليونان اليت شكلت 

وعليه فالرهان احلقيقي ، )1(»..تراجيديا وكوميديا وأصبحت اآلن الشكل الدرامي العاملي

لتحقيق أصالتنا املسرحية يكمن يف االنطالق من البنية املسرحية الغربية وإحداث تطويرات يف 

.وأساليب تلقيه املختلفة ،تلقي العريبوذوق امل ،خذ فيها بعني االعتبار احلياة العربيةؤ شكلها، يُ 

مل يبتعد كثريًا عن تلك املساعي اليت بذهلا من ) علي عقلة عرسان(واملالَحظ أّن سعي 

له  ومنوذجها الدرامي العاملي مثَ سبقوه من حيث العجز عن االنفالت من أسر املرجعية الغربية 

كمثل إدريس و احلكيم، يقيس الشكل املسرحي البديل مبقاييس خارجة عنه متحججاً 

، بالرغم من أنّه ظّل يُرّدد شعارات اخلصوصية "الشكل العاملي"و" اإلرث احلضاري "مبقوالت 

 التأثر والتأثري والنقل ويفلكل شعب أسلوبه يف التعبري والتوصيل والفرجة، يف «العربية مثل، 

العامل الوصول إىل املتعة واملعرفة، وليس للفن قوانني العلم الصارمة اليت ال خيتلف عليها اثنان يف 

«)2(.

طوة املدرستني وما جتدر اإلشارة إليه أّن جّل املؤصلني املسرحيني عجزوا عن اخلروج عن س

يف دعوات هؤالء إىل التأصيل  االكالسيكية والربخيتية ، ولعل هذه األخرية كانت األكثر تأثري 

، "التغيري"ري إىل  ـخاصة على مستوى وظيفة املسرح وتلّقيه ؛ إذ تراجعت وظيفته عن التطه

أو " كسر اجلدار الرابع " ـودخل املتلقي كطرف فاعل يف العملية املسرحية عن طريق ما ُمسّي ب

.1967وقد تزامن هذا التأثر بظرف تارخيي مناسب متثل يف تداعيات نكسة" نزع اإليهام " 

  ـــــــــ  
29، 28ص .املرجع السابق 
(1)

)2(
29ص.نفسهاملرجع 
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:المغرب العربي مسرح خصوصية التأصيل في/ 3

الثانية من العامل العريب؛ يف املغرب العريب، كانت فكرة التأصيل تتبلور بشكل يف اجلهة 

إىل طبيعة عزى هذا االختالف يف نظر البعض يُ و ǂǌŭ¦�Ŀ�ƢēŚǜǻ�Ǻǟ¼��ومتمّيز خمتلف

ǂƟ¦ǄŪ¦Â�§ǂǤŭ¦�Ëǎ ƻȋ¦�ȄǴǟÂ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦من حيث تداخل مظاهر االحتفالية  ؛

�ȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƨȇƾȀǌŭ¦Â�œǠǌǳ¦�śȇȂƬǈŭ¦�ȄǴǟÂ��Ȇũǂǳ¦Â�ȆǷȂȈǳ¦�ǺȇƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǷ

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƥ¾�بأنّه يف قوهلا )خالدة سعيد(عند هذه الفكرة توضيح ويأيت.واملَلكي Ǡǐȇ

الدخول يف الفوارق الثقافية احمللية اليت حّتمت انطالق احلركة ملساءلة الشكل املسرحي املقتبس 

لكن، بإجياز نقدر أن نالحظ، إذا كنَّا قد تعرّفنا .اجلزائرعن الغرب من املغرب خاصة، ومن 

على احلياة املغربية، أّن الرتاث املشهدي الشعيب يف املغرب، فوق متّيزه بالغىن والتنوّع، وفوق 

مشوله قطاعات احلياة مجيعها، وكذلك مراحل احلياة وفصوهلا، وفوق العمق الداليل أللوانه، ميتاز 

على خمتلف مستويات اإليقاع وأنواعه؛ وميتاز، إىل يزية التصويرية اإليقاعية، أوًال بكثافته الرتم

فهو قد متاسك أمام املوجات الثقافية الغربية وحافظ على .ذلك، باستمراريته و من ّمث راهنيته

عمق خصوصيته ووظيفته، بكل فاعليتها، يف األسواق والساحات العامة وتقاليدها، ويف 

وعلى الرغم من اقتحام .احلياة العائلية واملدينية وعلى اختالف الطبقاتاحلّيزات اخلاصة يف 

� ¦ȂǇ�ƾċǈĐ¦�ǎ ËƼǌŭ¦�ÄƾȀǌŭ¦�ŚƦǠƬǳ¦�ËÀƜǧ��§ȂƬǰŭ¦�ŚƦǠƬǳ¦�©ȏƢůÂ�̈ƢȈƸǴǳ�œǼƳȋ¦�ÀƢǈËǴǳ¦

، احتفاالت رمسية، سهرات غنائية موسيقية، حلقات ةأعياد دينية أو وطني(كان احتفاليًا 

أزيـاء (أو وظيفيًا ..)د ومدن، والدة، ختان، أعراس، جنائزصوفية، ساحات مساج

االحتفاالت الرمسية املَلكية أو الشعبية، وكذلك أزياء احلياة اخلاصة و العامة، مجاليات املنزل 

قد احتفظ بلغته و..) ومفروشاته، أمناط احلياة البيتية والطعام، أسواق، جتارة، حرف، فنون

س من الغرب مل يأت يف سياق االستبدال ليحّل حمّل األصيل، بل أتى وما اقتُبِ .عناصره احمللية

يف بلدان املشرق ) ومعها أفكار األصالة(احلركة القومية  بينما نشطتْ .غالبًا كإضافة أو رديف

وباألخّص سوريا ولبنان وفلسطني، ويف مصر والعراق؛ وترّكز ذلك على الُبعدين اللغوي األديب 

على اهلوية يف هذا املشرق بيقظة املوروث املكتوب أو  احلفاظُ ومتّثلَ .ياسيوالتارخيي القومي الس

بينما احلياة اليومية .من موروثاته املشهدية) وحىت متجّرد(بإحياء لغوي أديب ديين متخّفف 
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وقد اندفعت .التعبريات واألشكال الغربية بكثافة ملحوظة تسرّبت إليها واالحتفالية والعملية قد

    حركة مساءلة الشكل الغريب للمسرح يف 

والفنون احمللية اليت جهد .إيديولوجية، قومية ويساريةبلدان املشرق العريب حبوافز مبدئية وأحياناً 

�°ËȂǘƬǳ¦�ǞǷ�ÅƢȈƟƢĔ�ƪ ƥƢǣ�Â¢�ƪ ǐËǴǬƫ�ƾǫ��ƢǿƢǼǣ�ȄǴǟ��ƪ ǻƢǯ��ƢȀƟƢȈƷȍ�ƨǫ°Ƣǌŭ¦�śȈƷǂǈŭ¦�ǒ Ǡƥ

.)1(ة بتأثري منط احلياة الغربيةوحتّول أشكال احلياة اليومي

نطالقًا من هذه املعطيات االجتماعية والثقافية واالقتصادية الشديدة اخلصوصية يف أقطار اف

املغرب العريب وعلى األخّص املغرب، توّلدت أرضية مناسبة لتفعيل حركة مساءلة املسرح العريب 

قتبس عن الغرب، فكانت 
ُ
ƢēƢǻƢȈƥ�ƪ" االحتفالية " يف شكله امل ǻƢǯÂ.

-1943()عبد الكرمي برشيد(ظهرت االحتفالية من خالل جمموعة بيانات خّطها املغريب 

، وفيها يربط برشيد بني االحتفال واحلفلة )1979و 1976(بني عامي ،)*(ومجاعة االحتفاليني

ل احلياة العادية، وأّن احلفلة هي حلظة فيها يف العيد خيرقون ملَ أو العيد، على أساس أّن الناس

ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈƸǴǳ�ƨȈǠǸǬǳ¦�®Âƾū¦�ȄǴǟ�®ČǂǸƬǳ¦�ǺǷ�ÅƢǟȂǻ�µ ŗǨƫ�ƢĔȋ�́ Ƣƻ�Ƕƻ±.تدعو هذه  و

هلا ُحرمتها وُقدسيتها وطقوسها ،البيانات إىل جعل املسرح عيدًا من األعياد املتكّررة واملمتّدة

.)2(ويف عادات الناس وأخالقهمن الشعيب ومكانتها يف الوجدا

��ƨǠƥƢƬƬŭ¦�ƢēƢǻƢȈƥ�Ǌ ȇƢǟÂ��ǲȈǴƸƬǳ¦Â�̈ ¦ǂǬǳƢƥ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƨȇǂǜǼǴǳ�µ ËǂǠƫ�ǺŲ�ǒ ǠƦǳ¦�ƾǬƬǠȇ

ظريات تنر إىل العدد اهلائل من الـبالنظيصعب اإلمساك بتصّور مشويل متكامل حوهلا  بأنه 

البيان والفردية هلا، اليت كانت بدايتها من السبعينات إىل اآلن أين وصلت إىلاجلماعية   

 ـــــــــ
)1(

18، 17ص .االستعارة الكربى يف شعرية املسرحة :خالدة سعيد 
(*)

عبد الكرمي برشيد، الطيب الصديقي، عبد الرمحن بن زيدان، حممد الباتويل، عبد الوهاب (مجاعة املسرح االحتفايل يف املغرب تضّم 

ÄǂǰƦǳ¦�ƾȈǳÂ��́).عيدوبيه، ثريا جربان  ȂǐŬ¦�¦ǀđ�ǞƳ¦ǂȇ: 162، 161ص .موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية
)2(

6ص.املعجم املسرحي :حسن ماري إلياس، حنان قصاب
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االحتفالية «السابع، وبالنظر أيضًا إىل الشعار الذي ما فتئ برشيد يُرّدده دائمًا وأبداً، وهو أّن  

ومع هذا ميكن القبض على العمود الفقري واملبدأ .)1(»مشروٌع فكري وفّين مل يكتمل بعُد 

�ƢĔƢȈǯ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǾȈǴǟ�ƪاألساس الذي أسّ  ǈبواسطته هويتها؛ ذلك هو مبدأ  وهندست

االحتفال، هو يف الواقع واحلقيقة طقس  واإلصرار على العودة إىل".Cérémonie/االحتفال"

إصراٌر على إعادة املسرح إىل أصوله األوىل، ومن مثّ إعادة اإلنسان إىل حقيقته األولية اليت تزخر 

�ǲǠǨƥ�ȏ¤�ǂǔƸƬǈÉƫ�ȏÂ��ƨǴȈǏȋ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ÃȂǇ�Ƣđ�Ëǎ Ƭţ�ȏ�ƨȈǻƢǈǻ¤�ǶȈǬƥ " االحتفال "

.ويقف يف مقّدمتها التواصل املباشر، واحلّس اجلماعي

 - «        :أسس نظريته اليت استقاها من مفهوم االحتفال بقوله) الكرمي برشيدعبد (و يُوّضح 

.إّن املسرح احتفايل قبل كّل شئ

.وإّن االحتفال هو باألساس لقاء-

-ǞǸƬĐ¦Â�ƨǟƢǸŪ¦�ǲËǰǌƬǳ�ƢȀƬǳǄǟ�ǺǷ�©¦ǀǳ¦�«Âǂƻ�Ȃǿ� ƢǬËǴǳ¦�ËÀ¤Â.

.    لتواصل والتفاهموإّن وجود اجلماعة يفرُض وجود حوار ل-  

.)2(»لغات اجلسد ككل  –¤�ƨǤǳ�ƢËĔ.هي لغة أكرب من لغة الّلفظوإّن لغة احلوار االحتفايل -

من سطوة وخالفًا جلهود التأصيل يف املشرق العريب؛ تلك اجلهود اليت عجزت عن التخّلص 

البديلة مع الشكل الغريب وسيطرة املرجعية الغربية، فعملت على تكييف األشكال املسرحية 

، كما تداخلت "اً عاملي شكالً " و "  اً حضاري اً إرث"  ُميّثلالذي مل ُيضرها بقاؤه جبوارها باعتباره

املسرح " وقف املسرح االحتفايل كطرف نقيض ضّد كلٍّ من ..إىل حّد كبري مع املسرح الربخييت 

إنساين ماضي، يقوم على حماكاة فعل مي ؛ فإذا كان املسرح الدرا"امللحمي املسرح "و" الدرامي 

  ويعتمد املسرح امللحمي على حتويل ما حدث يف.يف احلاضر

ـــــــــ
)1(

85،ص 2000، 1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط.املسرح و األنثربولوجيا :حسن يوسفي 
)2(

123، ص 1993والنشر، مراكش، دار تينمل للطباعة .االحتفالية ، مواقف ومواقف مضادة  :عبد الكرمي برشيد 
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فإّن .عرب تقنية السرد بعيدًا عن أي فعلاملاضي أو حيدث يف احلاضر إىل جمّرد حكاية تُروى 

املسرح االحتفايل يعمل على نزع الفاصل مابني الواقع والوهم عْرب خلق تظاهرة آنية حيضرها 

إّن «:¦ƢēƢǻƢȈƥ�®ȂǼƥ�ƾƷ¢�Ŀ�ƨȈǳƢǨƬƷȏّررويف هذا الصدد تق،)1(اجلميع وُيشارك فيها اجلميع

إنه ليس ذلك املسرح الذي يستهلكه :مفهوم الشعبية يف املنظور االحتفايل يتحّدد كالتايل

.)2(»الشعب، ولكنه ذلك الذي ُيساهم يف إنتاجه وإبداعه 

غّيب املتعايل وبعيدًا عن التنظري الفكري
ُ
ف االحتفالية على أرضية ـللممارسة اإلبداعية، تقامل

إضافًة إىل متينة؛ يؤطّرها التجريب و يُعّززها الوعي جبدلية العالقة بني التنظري والتطبيق

مغريب يستجيب للوجدان الشعيب وحياول / خلق مسرح عريب جاهدت من أجلالتجريب؛ فقد 

ض كل مستهلك رفواالجتماعية والثقافية اليت تحتقيق جمموعة من األبعاد الفكرية والفنية 

�ƢȀƬǬȈǬƷ�Ŀ�ƢĔȋ��ƨǐǳƢƻ�ƨȇǂǰǧ�©¦°Ȃǐƫ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǻǰƫ�Ń�Ǯ.وهجني ǳǀƥÂ

�ƨǫȐǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǇ°ƢǸŭ¦Â�ŚǜǼƬǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ń¤�ǂǜǼȇ�Äǀǳ¦�ň¦ƾȈŭ¦�Ƥ ȇǂƴƬǴǳ�ƨǴȈǐƷ

غلق الذي يقوم على هذا باإلضافة إىل أّن االحتفالية ترفض ذلك ا.جدلية
ُ
ختربي امل

ُ
لتجريب امل

Ƣđ°Ƣš �ƨǣƢȈǏ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ȆǐǬÉƫÂ��ƨǷ°ƢǏ�ƨȈǸǴǟ�ǆ Ǉ¢Â�ƾǟ¦Ȃǫ. لذلك اعتمدت

االحتفالية على التجريب امليداين الذي يّتخذ من الساحات العمومية واألسواق واألعراس 

�ŐƬƼŭ¦�ǽǀđÂ��ƢŮ�Å¦ŐƬÉű�ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǠǸƴƬǳ¦�ǲǯÂ�ǶǇ¦Ȃŭ¦Â ات املفتوحة متّكن هذا االجتاه املسرحي

.)3(من حتديد هويته العربية اخلالصة واملستقّلة

ورغم ضبطها ألسسها النظرية سلفاً، آمنت االحتفالية مببدأ التجريب من جهة، وتركت 

ƢĔƢȈƥ�Ŀ� Ƣƴǧ.حوير من جهة ثانيةباب االجتهاد والنقاش مفتوحاً لإلضافة والتعديل والت

 ـــــــــ
،البند 56 1979/5/10 ،  البيان األول للمسرح االحتفايل:جريدة العلم، الرباط، ع 468

(1)

)2(
42، البند املرجع نفسه 

)3(
،1إيديسوفت، الدار البيضاء، ط.برشيددراسة ملسرحية ابن الرومي يف مدن الصفيح لعبد الكرمي  :ميلود بوشايد ، عبد الرحيم اصميدي

31،ص 2006
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هذه إذن هي األسس اليت يقوم عليها البيان األول جلماعة املسرح االحتفايل، وهي «:األّول

وإّن االتفاق حول هذه املبادئ األساسية ال يعين بالضرورة انتفاء .أسٌس ومبادئ عامة

االجتهاد شئ أساسي وضروري خللق اجتاه واملخرجني؛ ذلك ألّن  اخلصوصية لدى الكاتب 

روحه، وخصوصياته املختلفة ومن عقليته، ومسرحي ينطلق أساسًا من واقع اإلنسان العريب،

«)1(.

Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢǼƬȇȂǿ�ƶǷȐǷ�ǆ ǰǠȇ�ǂȇƢǤǷ�ĘȆƷǂǈǷ�Çǲǰǋ�®Ëǂů�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�Å¦Śưǯ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƾǠƬƦƫ

 )عبد الكرمي برشيد(ة األسئلة؛ فيِصُفها منظّرُها األّول تقرتُب أكثر من الفلسفة القائمة على إثار 

�ƢĔƘƥ» ُ3(»أسلوب يف العيش والكتابة والتفكري واإلبداع والنقد  «، و)2(»زمة أسئلة ح(.�ƢĔ¢�Ƕǣ°Â

عملت على استعادة أشكال  شبه مسرحية مغربية قدمية كانت موجودة منذ القرن الثامن عشر 

إال أّن .واحللقة وسلطان الطلبة، كبديل ملسرح العلبة اإليطاليةيف مدينة مراكش؛ مثل البساط 

ǳ¦�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�Ǻǧ�ǲȈǏƘƬǳ�ƨǴȈǇÂ�ǲƥ��Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ�ÅƨȇƢǣ�Ǻǰƫ�Ń�¾Ƣǰǋȋ¦�ǽǀǿ ثقافة الشعبية

إىل جعل املسرح عيدًا من األعياد املتكّررة، –�ƢēȂǟ®�ƢǷÂ–�ƢēƢǻƢȈƥ�Őǟ.املغربية والعربية

ها االعرتاف الشعيب، ولتصبح ظاهرة شعبية هلا ُحرمتها وُقدسيتها سوى سببا لكسب.واملمتّدة

.)4(وطقوسها ومكانتها يف الوجدان الشعيب ويف عادات الناس وأخالقهم

كغريها من التنظريات املسرحية، قوبلت النظرية االحتفالية بتحّفظ من طرف البعض، 

§�.وانتقادات من أطراف أخرى ƢǠȈƬǇ¦�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�Ãƾǳ�ÅƢȈǧǂǠǷ�Å¦°Ȃǐǫ�Ƣǿǂưǯ¢�ǆ Èǰǟ

  ـــــــــ
. ، من البند 57 1979/5/18 ، البيان األّول للمسرح االحتفايل: جريدة العلم ، الرباط، ع 469

(1)

)2(
2006نشرية املهرجان الوطين للمسرح احملرتف، اجلزائر، دورة ).االحتفالية (  :عبد الكرمي برشيد 

)3(
الصفحة نفسها.املرجع نفسه 

)4(
6ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس، حنان قصاب حسن
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نافذ  ع بوعيا ومتّكن قليُلها من التأسيس لفعٍل نقدي عقالين مضاد، استط،)1(املسرحيةالظاهرة 

ومنّثل هلا مبوقف .أن يرتّصد أهّم التناقضات واملفارقات اليت توّرط فيها خطاب االحتفالية

يف املسرح االحتفايل وما " العودة إىل األصول " الذي ناقش مسألة ) حسن يوسفي(الدكتور 

�©Ƣǫ°ƢǨǷ�ǺǷ�Ƣđ�¶ƢƷ¢،وقد رّكز على قضية  الّلغة اليت كان يبحث عنها احلوار االحتفايل

ƥ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ƢĔƢȈƥ�ƢǿƢũ¢�Ŗǳ¦Âكيف إذن نصل إىل «؛ حيث تساءل برشيد  "الّلغة الفردوسية "  ـ

«:، وكان جوابه)2(»الّلغة الِبكر؟ إىل الّلغة الوحشية اليت تعّرب عن اإلحساس الوحشي؟

طق فاالحتفالية تبحث عن لغٍة كلّية وكونية تُعّرب بامللموس واحملسوس حىت تنطق املسرحية كما تن

�¦ǀđÂ��¿Ȑǜǳ¦Â�ÀȂËǴǳ¦�Â� Ȃǔǳ¦Â�ƾǟǂǳ¦Â�Ǟƥ¦ÂǄǳ¦Â�Ǧ Ǐ¦ȂǠǳ¦Â�ÀȂǰǈǳ¦Â�ƶȇǂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨǠȈƦǘǳ¦

ميكن أن حنّرر الّلغة من القوالب واملعّلبات واألوثان الّلفظية الشائعة وأن نعيد هلا جوهرها 

ها معناه عودة فإعادة وصل الّلغة باحلياة يف تغّريها وجتّددها وحيويتها ومدهشها ومرعب.وحقيقتها

املقّدس إىل الوجود، أي ربط ما نقوله مبا تقوله احلياة، وجْعل الّلغة اجلزء تندغم يف الّلغة الكّل 

.)3(» فيها هرتنصو 

الّلغة " نظر إىل هذا القول بأنّه ينطوي على مفارقة كبرية؛ ألنّه ) حسن يوسفي(ويصف      

كما يأخذ على .يف آن "لغة احلياة املتغّرية " و " لغة الطبيعة الوحشية " �ƢËĔ¢�ȄǴǟ" الفردوسية 

عن طريق  اليت طالتها من جهات عديدة،" الالتارخيية " �ƨǸē�¢°®�ƢȀƬǳÂالنظرية االحتفالية  حما

كأصل، وهو ما أوقعها يف "احلياة املتغّرية "تقّمصها نزعة تارخيية من خالل اإلشارة إىل 

.)4(!؟" النموذج التارخيي" و"النموذج األصلي" تناقض آخر، وهو كيف ُميكن اجلمع بني

 ـــــــــــــــ
)1(

االحتفالية، "لإلطالع على بعض هذه االنتقادات يُراجع كتاب عبد الكرمي برشيد السجايل مع خصومه وخصوم االحتفالية ، املوسوم بـ 

  . "مواقف ومواقف مضادة
)2(

186ص . 1990، 1989الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، .املسرح االحتفايل :عبد الكرمي برشيد 
)3(

188، 187ص .املرجع نفسه 
)4(

88، 87ص .املسرح واألنثربولوجيا :حسن يوسفي 
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عليه،قد رّكزوا على األساس الفلسفي الذي قامتلالحتفالية وإذا كان أغلب الرافضني      

نقاط الغموض والتناقض يف فكرها الفلسفي، فإّن البعض اآلخر جتاوز ذلك، ورّكز فرتّصدوا

فكرة أن  )مجيل محداوي(املتمّثل يف اإلخراج والسينوغرافيا؛ حيث يرفض  على اجلانب التقين

حبّجة ف يف الديكور تقشّ الالسينوغرايف و التأثيث يقوم املسرح االحتفايل على االقتصاد يف 

، ويعترب ذلك هروبًا من الفشل التقين من الفرجة العربية الشعبية األصيلةتقريب املتلّقي العريب 

تطوير املؤثرات الصوتية واملوسيقية ودعا إىل ضرورة ، عامة املسرح العريب الذي يعاين منه

م يف اإلضاءة مجاليا وفنيا ودراميا، والتجديد يف السينوغرافيا بدال من االهتمام والتحكّ 

.)1(باملضامني الرتاثية واألشكال ماقبل املسرحية وتوظيف القوالب الشعبية فحسب

 ـــــــــ
)1(

 :املوقع متاح على).ملصطفى رمضاين" مسرح عبد الكرمي برشيد" قراءة يف كتاب (:مجيل محداوي 

http://www.alwatanvoice.com.
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:التأصيل في مرآة النقد المسرحي الجزائري/4

عَرف  ؛ فقدسؤال التأصيل يف الدرس النقدي املسرحي اجلزائري، سؤاًال إشكاليًا بدورهُعّد 

جدًال كبريًا يف تناوله؛ بني مؤيّد لالمتداد واالستمرارية التارخيية للفن، ورافض لتلك األشكال 

بأي حال من  -العقيمة اليت ال ميكن" البدائية " الرتاثية املسرحية اجلنينية واصفًا إياها بـ

امتدادا هلا، أن يكون املسرح مبفهومه احلديث وبشكله املعّقد يف صورته احلالية  -األحوال

وما دعوات التأصيل إال خياُر عجٍز، وحركة نكوٍص تُنبئ عن .وصورة مطّورة عنها

ظهر من اكتفى برصد ؛ حيث وهكذا اختلفت مواقف هؤالء باختالف رؤيتهم للرتاث.عفضُ 

 -" الفرجة "كشكل فين يقوم على عنصر -تلك األشكال وتأكيد تطابقها مع مفهوم املسرح 

��ǶǿƾǼǟ�ƢēƢǨǏ�Ìƪولذلك  ،"تراثية " و" بدئية " ¦�ȏƢǰǋ¢�ƢĔȂǯ�ń¤�ÀƢǼƠǸǗȏ بالتايلو  ǨǴƬƻ¦

" قداسة " ، كون هذا املوقف ينطلق من مفهوم "االكتمال " واتفقت يف داللتها على مفهوم 

ǾƬǳ ƢǈǷ�ǒ ǧ°Â��ǎ ǬǼǳƢƥ�ǾǷƢē¦�¿ƾǟ�Ƥ ƳȂƬǈȇ�Äǀǳ¦�ǾǳƢǸǯÂ�ª ¦ŗǳ¦.

ما قبل " و "البدائية " و" اجلنينية " شكال بـ آخر وصف تلك األ اً فريق كما جند     

فيها أن يكون بديال لعناصر  " الفرجة " تفتقد صفة الكمال ، وال ميكن لعنصر " املسرحية 

ال بّد من عرضها على املساءلة الفنية إلعادة  بالتايلو ، "الدراما " كثرية ُتّشكل جمتِمعًة مفهوم 

�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǳ¦�Â¢�Ƣǿ°Ƣǰǻ¤�ŘǠǷ�Ǯتشكيلها مث إعادة خلقها ، دون أن يُف ǳ̄�ƾºȈ»  ألنه- 

ميكن  - اليت ُمِنحت دور املعجزة ، أو أي إنكاٍر هلا " اجلذور الرتاثية " ودون أي استهانة بـ

،لكي جتئ خالّقة، ال حَدثية أو جمرد رّد فعل" العودة "  ـالقول إن اإلبداعات احلية ال تكتفي ب

ءلة نِتاجها ومساءلة اجلذور نفسها ، وأن تكون على وعي ينبغي أن تكون قادرة على مسا

.)1(»وكل مساءلة جذرية هي إعادة اكتشاف وحىت إعادة تصّور.باللحظة يف اآلن عينه

  ـــــــــ
)1(

13، ص 2008، 1دار اآلداب ، بريوت ، ط.، يف شعرية املسرحةاالستعارة الكربى: خالدة سعيد 
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هكذا طُرح سؤال التأصيل يف الدراسات النقدية املسرحية اجلزائرية يف أكثر من مرحلة 

تارخيية ويف كّل مرّة كان ُيطرح فيها هذا السؤال، مل يكن يُتجاهل عند طرحه الثقافة السائدة 

أن يُطرح يف –وبأي حال من األحوال  –واإليديولوجيا القائمة؛ ألن السؤال الفين ال ُميكن 

هذه القاعدة ؛ قاعدة التالزم بني طرح ) نصر الدين صبيان(وقد وعى.فراغ ومبعزل عن سياقاته

وعلى الرغم من « األسئلة الفنية، والثقافة واإليديولوجيا السائدتني، ما دفعه إىل التقرير بأنه  

ŭƢƥ�̈ ȂǴŲ�ƪ خلو ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨưȇƾū¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�ǺǷ�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ǽǀǿ ضامني احلية

املوازية للمرحلة اليت ولدت فيها  وهي مرحلة تارخيية حامسة تتصف خبصوصية النضال والعمل 

مكافحة االستعمار يف وجوده وثقافته، واستنباط املاضي بعطاءاته :يف سبيلني متالزمني مها 

لتطور ومن هذا شهدت هذه األشكال نوعا من ا ،ويؤهله للمعركة الفاضلة الفكرية ليوّجهه،

ƨȈǇƢǬǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̧ƢǓÂȋ¦�ǲǛ�Ŀ�ƢēƢȈƷ�¾Ȑƻ�œǈǼǳ¦«)1(

وعلى العموم ميكن تصنيف مواقف الدارسني للفن املسرحي يف اجلزائر من األشكال      

  :املسرحية الرتاثية كما يلي

•ƨǨǐǳ¦�Ƣđ�ǪǐǴÉƫ�À¢�ĹƘƫÂ��¬ǂǈŭ¦�̈ŚǜƷ�ǺǸǓ�ƨƯÂ°Ȃŭ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�Ǯ Ǵƫ�¾Ƣƻ®¤�ǒ ǧǂƫ�ƨƠǧ

اقتفاء ألثر الدراسات التأسيسية  . مميزة بني الدراما وما هو من قبيل املادة الدرامية ،املسرحية

علينا أن نعرتف أن هذه « اليت خلص فيها صاحبها إىل أنه ) اإلسالم واملسرح ( كأطروحة 

(...) األشكال املاقبل مسرحية مل تستطع أن تؤدي إىل أي شكل متطور ودائم للمسرح 

ة أن املسرح العريب سيولد ال من هذه العناصر األصلية ولكن من النقل اخلارجي، من واحلقيق

يف األدب العريب املسرحية( و،)2(»االسترياد أو بعبارة أصّح من ظاهرة نقل ثقافة أجنبية 

)4()معجم املسرحيات العربية واملعربة ( ، و "حممد يوسف جنم "للباحث )3()احلديث 

  ـــــــــ
)1(

11ص.)1980–1945(اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر: نصر الدين صبيان 
)2(

78، ص1971رفيق الصبان، دار اهلالل، : تر.اإلسالم واملسرح: حممد عزيزة 
)3(

1967، دار الثقافة، بريوت، 2ط). 1914–1847(املسرحية يف األدب العريب احلديث : ، حممد يوسف جنمنظريُ 
)4(

1978منشورات وزارة الثقافة والفنون، اجلمهورية العراقية، .معجم املسرحيات العربية واملعربة: يوسف أسعد داغر ظر،يُن
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."يوسف أسعد داغر " للباحث 

،"بدائية"أشكاٍل  تراها جمرراف بكماهلا ؛ حيث ـوال تبالغ يف االعت  فئة تُقّر بوجودها•

يوسف "اقتداء باملصري ، بإمكانيَة النظِر يف مسرحتهامع اعتقادها " قبل مسرحية ما "أو

املهزلة ( ة مسرحيتيه ـح من هذا املوضوع الذي أعلن عنه يف مقدمـوموقفه الصري "إدريس

.)1()الفرافري ( و) األرضية 

، تأييدا  ملوقف "الساللة الفنية " فئة اعتربت هذه األشكال مسرحا متكامال رافضة ملبدأ  •

ظاهرة ) احلكوايت ( ، أّن )املسرحة، أقنعة املدينة (يه عساف الذي أكّد يف كتابه اللبناين  روج

اخلطأ الشائع أن يُرى فيها شكل مسرحي بدائي، قد يكون من العناصـر « مسرحية ومنه فمن 

ألن هذا الشكل :وهذه الفكرة خطأ كبري ألكثر من سبب، أوال..األولية لتكوين مسرح حملي

ّضر ومتطّور حبّد ذاته فال خيضع منّوه احملتمل ملبدأ ساللة األشكال فن متح الثقايف هو

.)2(»ألن يف جوهره خيتلف جذريا فن احلكاية عن فن التمثيل :ثانيا..املسرحية

إمهال متعمد لكل ارتباطاتنا املسرحية، وتوّجه « بشكل صريح إىل  "عّساف "  وقد دعا

�ȄǴǟ�ƨǴǬƬǈŭ¦�Ƣē°ƾǫ��Àȉ¦�ŕƷÂ��ƢǷ�ƢǟȂǻ��² ƢǼǳ¦�² °ƢŤ�Ʈ ȈƷ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǄȈƷ�ń¤�Äƾǐǫ

التعبري، أي احللقات اجلامعة اليت ال تزال تواصل إدامة أشكال التعبري اجلماعي، جلسات 

.)3(»التقليدية حيث يكون الرتاث جزءا من اللغة احلية  ةاالجتماعي األسرة أو الوحدات

من الفئة األوىل اليت رفضت االعرتاف بتلك األشكال، ) حممد الطاهر فضالء(يُعترب 

حماولة بدء تاريخ النهضة املسرحية يف « كد أّن أمقتنعًة بال جدوى عملية التأصيل؛ حيث 

بِفرق ومجاعات  -قبل وبعد االحتالل الفرنسي –لمن النشاط الذي يتمث اجلزائر بذلك النوع

املّداحني الفولكلوريني  وأفراد وجمموعات القراقوز الرتكي، هو ضرب من اللغو 

  ـــــــــ
)1(

  . "الفرافري "و " املهزلة األرضية "مقدمة مسرحييت:  ، يوسف إدريسيُنظر
)2(

16، ص1984منشورات املثلث، بريوت، .املدينة أقنعة ،املسرحة: روجيه عساف 
)3(

  الصفحة نفسها.املرجع نفسه 
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الذي ال يصُف واقًعا وال يُثبت حقيقة ؛ ذلك أّن مداحي األسواق وأماكن التجمعات الطُرقية 

، "إمساعيل الذبيح " تشخيصهم لبعض القصص الشهرية يف االفتعال أمثال قصص مع  ،وغريها

، كل هذا ليس من "علي ورأس الغول " و " عنرتة الشاعر البطل " ، و"يوسف السجني"و 

�œǴǈǳ¦�±ƢĐ¦�ń¤�ȆǬȈǬū¦�¿ȂȀǨŭ¦�Ǿƥ�Ƣǻ±ÂƢš �¦̄¤�ȏ¤���ƞǋ�Ŀ�ȆƷǂǈŭ¦�ǺǨǳ¦«)1(.

ينطلق يف تقييمه لتلك األشكال من منظور ديين أخالقي  )  حممد الطاهر فضالء( والواضح أن 

دون " الشهرية يف االفتعال "  ـحيث يربط بينها وبني الطرقية ، ويصف القصص اليت حتكيها ب

�ƢĔƘƥ�ƨǬǴǘǷ�ƨǨǐƥ�ƢȀȈǴǟ�ǾǸǰŞ�ȆǨƬǰȇÂ�ƢŮ�Ǿǔǧǂƥ�ƢǼǠǼǬȇ�¦ƾƷ¦Â�ƢȈǼǧ�¦°ŐǷ�ƢǼȈǘǠȇ�À¢ " ليست

.ƢȀǴǰǋ�ÅȐǸȀǷ���ƢĔȂǸǔǷ�ȄǴǟمركزّا " من الفن املسرحي يف شئ 

معظم  « املوقف نفسه ؛ حني يذهب إىل القول بأّن ) خملوف بوكروح( باحثويتخذ ال     

أي عنصر الصراع  –ُكّتاب املسرح يتفقون على أن املسرح ال بّد وأن يتضّمن مفهوما دراميا 

�ǽǀǿ�ÀƜǧ�Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�ƢǼفإذا سّلم–الدرامي الذي يُعترب مبثابة العمود الفقري للفن املسرحي 

واألشكال املتمثلة يف االحتفاالت والشعائر الدينية البدائية تبقى خارج اللعبة  النشاطات

ȏ�ƢĔȋ�ƨȈƷǂǈŭ¦ تتوفر على عنصري الصراع الدرامي واإلبداع ، ومها عنصران أساسيان يف الفن

الدرس املسرحي اجلزائري  و قد أفضى به هذا املوقف إىل االعتقاد بضرورة جتاوز.)2(»املسرحي 

ألن القضية املطروحة يف املرحلة الراهنة تكمن يف البحث عن « والعريب عامة لفكرة التأصيل 

خلق فن مسرحي وتطويره والوصول به إىل مطامح اإلنسان ، وليس املهم معرفة ما إذا كان 

ي البحث يف جمال املسرح العرب يف القدمي قد عرفوا الفن املسرحي أم ال ؟ وال يعين هذا أننا ننف

، وإمنا اهلدف هو القفز إىل ما هو أفضل وأجدى وأهم بالنسبة للمرحلة التارخيية اليت جتتازها 

.)3(»جمتمعاتنا 

  ـــــــــــ 
)1(

272، ص1985ديسمرب / ، نوفمرب90، وزارة الثقافة، عالثقافةجملة ).املسرح تارخيا ونضاال : ( حممد الطاهر فضالء 
)2(

5، ص1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ،.مالمح عن املسرح اجلزائري: خملوف بوكروح 

64، 62، ص 1980، جانفي 17، س 190، ع جليشجملة ا) املسرح يف الرتاث اإلسالمي العريب : ( كما يُنظر ، خملوف بوكروح 
)3(

7،8ص.املصدر نفسه 
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إن هذا الباحـث قـد تنبّـه لقـوانني اللعبـة احلضـارية عنـدما طالـب بعـدم إهـدار الوقـت واجلهـد 

جتميــد  قضــية ال ولــن تُنــتج غــري اجلــدل ، وقــد وّضــح لنــا أنــه ال يقصــد بدعوتــه تلــكمناقشــة يف 

وتطـــوير التســـاؤل حـــول ذات  ،البحـــث يف جمـــال املســـرح ، بـــل اّدخـــار اجلهـــد يف مـــا هـــو أجـــدى

ƢººǷƢƻ�ǺººǷ�Ǿººƥ�ǂººƻǄȇ�ƢººǷÂ�ĺǂººǠǳ¦�ª©�من ،القضــية ¦ŗººǳ¦�ƢđƢƸººǏ¢�ǂǸưƬººǇ¦�Ŗººǳ¦�©¦±Ƣººųȍ¦�Ǯ ººǴƬƥ�ƢººǿËȂ

يف حتويـل مقامـات بـديع  )-1937( "يقيب الصـدّ الطيّـ"مسرحية بطريقة خالّقة كتجربـة املغـريب 

يف مسـرحياته ) -1938"(عزالـدين املـدين"والتونسـي  ،الزمان اهلمذاين إىل مسرح مواكـب للعصـر

"، "احلـــالج "و، "ثـــورة صـــاحب احلمـــار " ،و "ثـــورة الـــزنج" الـــرتاث العـــريب مثـــل املســـتوحاة مـــن 

الـذي اسـتلهم األسـاطري والقصـص الشـعبية   )2005-1929( "ألفرد فرج  "واملصري " الغفران 

سـليمان "  " علـى جنـاح التربيـزي " ، "حـالق بغـداد " كـألف ليلـة وليلـة يف مسـرحياته الشـهرية 

    .إخل" ... الزير سامل" ، "احلليب 

هكذا فرضت املرحلة التارخيية على الباحث اجلزائري طرح أسئلته الفنية بطريقة مغايرة، 

خضرمة مبا يتوافق وخصوصية اللحظة الراهنة ؛ فوجد 
ُ
خملوف ( واإلجابة عن تلك العالقة امل

حركة رّد أن فعل التأصيل هو خيار عجز يؤدي إىل املوت إذا ما  أصّر مريدوه على) بوكروح

إزاء هذا العجز يلجأ املسرح إىل نفي نفسه يف بعض النصوص « الفعل ؛ ذلك أنه و

، وواقع )1(»والشخصيات الرتاثية أو يف البحث عن أشكال شـبه مسرحية من الرتاث الشعيب 

ǾǸǔē�ƢǷ�ƾš« هذه  العملية  �ȏ�ƨǣ°Ƣǧ�Ç̈ÈƾÊǠÈǷ�¾ƢƸǯ ، هذا الشبه يف الشكلisomorphisme

صميم األمن الغذائي وظاهرة من ظواهر األمن الثقايف والفين يعين أن غياب األمن ن بني شئ م

الثقايف والفين سيؤدي إىل تآكل ذايت يضع صاحبه وجها لوجه أمام املوت ، أي يضعه خارج 

.)2(»التاريخ إن مل يُعّجل بتوفري شروط ذلك األمن االقتصادية والفكرية والسياسية 

  ـــــــــ
)1(

.52،53ص.من قضايا اإلبداع املسرحي: حممد مصطفى القباج 
)2(

  الصفحة نفسها.املرجع نفسه
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ومنه فإن فعل التأصيل إذا كان أمرا ال بّد منه يف مرحلة االستعمار وما بعد االستقالل بقليل، 

أين بدأ خيار االشرتاكية يفقد  ،فإنه يستحيل إىل إجراء مرفوض بدءا من مرحلة الثمانينيات

وبدأت خيارات التعّددية واالنفتاح تظهر يف الواجهة وتتلّمس طريقها حنو احلياة ، بريقه

  .السياسية

هذه األشكال القريبة من « املوقف نفسه فيذهب إىل القول بأن ) صاحل ملباركية(ويتخذ      

املسرح أو الشبيهة به، مل تستطع أن تعّرب عن النمط املسرحي املطلوب، فقد نستكشف يف 

األفعال الدقة يف البناء والوضوح يف التعبري واملقصد من الفكرة، وهي يف احلقيقة أفعال ال  هذه

ّثل إال عمال يعرب عن نفسه وحلاله ومل يتطور إىل شكل فين قائم بقواعده وأسسه ميكن أن مت

¢�ƢȀǷȂǸǟ�Ŀ�ƨȇŚƦǠƫ�ƨȈƥ®¢�¾Ƣǰǋ¢�ƢĔ¢�Śǣ��ǂƻ¡�Ƣũ¦�Â )مسرحا مثال(نطلق عليه امسا فنيا 

املسرحية "صفة  البنفي الذي قضى فيه  هذا الباحث،و رغم شرعية احلكم الذي أصدرهو .)1(»

عدم خضوع هذه األخرية لعامل إىل والذي استند يف إصداره  ،األشكال الرتاثية تلك عن" 

أنه وقع يف ذات اخلطأ الذي وقع فيه نظراؤه  إالّ .التطور الذي ختضع له مجيع أشكال الفن

موا األشكال املسرحية الرتاثية العربية يف ضوء العرب واملستشرقني الدارسني لفن املسرح؛ حني قيّ 

وهو ما يبدو واضحا .لغربية؛ أي قياسا على منوذج سابق هو الشكل املسرحي الغريباملعيارية ا

جعل الباحث  ئاخلاط لطرحا اهذ).مل تستطع أن تعّرب عن النمط املسرحي املطلوب(يف عبارته،

" أشكاال أدبية تعبريية " يسرع يف إخراج هذه األشكال الرتاثية من حظرية املسرح ، واعتبارها 

.ولعله يلّمح إىل إدراجها ضمن األدب الشعيب حبكم ارتباطها بالفئات الشعبية

ـــــــــ
)1(

16ص.املسرح يف اجلزائر: صاحل ملباركية 
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ورغم ما قد ، ه من هذه املسألةـأن يستقر مبوقف) أمحد محدي(الثانية اختار من الفئة وضِ 

هذا املوقف من توفيقية ووسطية ومهادنة للهروب من اجلدل ، غري أنه ُخيفي الكثري  على يبدو

صاحبه  لكلٍّ من خصوصية الفن املسرحي من جهة ، وخصوصية املرحلة  من وعي وإدراك

" التمثيل ": بني ما أمسامها) أمحد محدي(التارخيية الراهنة اليت صَدر خالهلا موقفه ؛ حيث ميّيز 

قد وجد منذ أقدم  –وليس فن التمثيل  –إّن التمثيل يف اجلزائر « : بقوله " فن التمثيل " و 

املظاهر املختلفة لألعياد واألفراح والطقوس الدينية ، والعادات والتقاليد العصور ، وذلك يف 

املسرح واإلسالم "املختلفة اليت جند بعضها قد تناوله حممد عزيزة بشكل استعراضي يف كتابه  

احلقيقية حلركة التمثيل وليست يف اجلزائر  إّن تلك املظاهر البدائية ميكننا أن نعتربها البداية".

ومن البديهي أن تكون هذه البداية ختتلف اختالفا كبريا عن .بل يف مجيع أحناء العاملفحسب، 

كليا على األسس العلمية اليت اعتمادا خصوصا وأنه أصبح يعتمد  فّن التمثيل املوجود حاليا

.)1(» السيكولوجيةو  والفسيولوجيةترتكز على التكوينات البيولوجية 

 ريقة واعية بني العرض الدرامي بعناصره املتكاملة اليت تصنعيفّرق بط) أمحد محدي(إن      

خصوصيته، واألشكال املشهدية الرتاثية اليت تتوفر على أحد أو بعض تلك العناصر مبحض 

ويكاد يُقاِرب متييزه هذا، ذاك الذي صدر عن الناقد .الصدفة اليت تنفي عنها صفة اإلبداع

اخللط بني ما هو من « حّذر املؤّصلني العرب من عندما ) سعد أبو الرضا(املسرحي املصري 

شاهد اليت يتحقق 
َ
قبيل املادة الدرامية ، وما ُيشّكل عناصَر عرٍض درامي ، فشتان بينهما ألن امل

إمنا هي من قبيل املادة الدرامية   ،فيها هذا العنصر الدرامي أو ذاك منفردا معزوال عن غريه

الغفل  فهي تتضّمن حّسا دراميا ، لكنها ال ميكن أن ترقى إىل  مستوى عناصر العرض 

وأولئك الذين يعتّدون .الدرامي إال إذا مّستها يُد اإلبداع باخللق والتشكيل والتصوير

  ـــــــــ
)1(

، جملة فنية ثقافية تصدرها إدارة املسارح الوطنية                              احلَلقةجملة ). اجلزائر نظرة خاطفة على تطور حركة التمثيل يف: ( أمحد محدي 

7، ص1972، جويلية 1، س2اجلزائرية ، ع
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�®ȂǇȋ¦�śƥ�ƨũƢū¦�ƨǫǂǨƬǳ¦�ǽǀǿ�ÀÂ±ÂƢƴƬȇ�ƨȈǷ¦°®�ȏƢǰǋ¢�ƢĔÂŐƬǠȇÂ��¿ƢŬ¦�̈®Ƣŭ¦�ǽǀǿ�ǲưŠ

يُعلي من شأن تراثنا، بينما هو يف غىن عنه  ومن ّمث فإن املبالغة واألبيض متصّورين أّن ذلك قد

يف تقدير مثل هذه املشاهد، ضرٌب من التجاوز يُظهرها أكثر من حجمها قيمًة وأثراً؛ ألن 

عرض أمهيتها يف العرض املسرحي منوطة بدورها فيه  متآزرة مع غريها من العناصر يف تقدمي 

ن رؤية، عندما ُحيّقق للمتلقي متعَة الوجدان، وإثراء الفكر عّما وراءه ممتكامل، والكشف

من تفرقة  -يف موقفه من قضية التأصيل  -نطلق ا هّ ورغم أن.)1(»واإلسهام يف التغيري املرجو

إىل  -خالفا للباحث املصري السابق  -نتهي اغري أنه " فن التمثيل " و" التمثيل " واعية بني 

املظاهر التمثيلية، مقتنعا مببدأ التطور واالمتداد التارخيي، وبذلك كان الدعوة باالعرتاف بتلك 

.أقّل تطرّفا من نظريه املصري

أن يّتخذا موقف املعرتف باألشكال ) نصر الدين صبيان(و ) أمحد بيوض(واختار كل من      

�ǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ËÀ¢�ń¤�¾Âȋ¦�Ƥ ǿǀǧ��œǠǌǳ¦�ƢǼƯ¦ǂƫ�Ƣđ�ǂƻǄȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦يعتمد « ي ظل

"تقنية املسرح األورويب يف تقـدمي عروضه للجمهور ، وهذا إىل ما بعد االستقالل رغم وجود 

هذا (...) والساحات العامة بعيدا عن األضواء  ،الذي ظل ميارس نشاطه يف األسواق" املداح 

ته من جيل إىل فنقله بطريق، املداح الذي لعب دورا بارزا يف احملافظة على الرتاث الشفهي لألمة

�Ŀ�¬¦Ëƾŭ¦�ǲǰǋÂ��ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ǾƬǤȈǏ�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�śƥ�ÃÂƢǇ�ƾǫ�ƶȇǂǐƬǳ¦�¦ǀđ�ÀȂǰȇÂ،)2(»آخر 

اجلزائر مل تكن ختلو من األشكال املسرحية « وأكد الثاين يف صيغة واضحة أّن .تراثنا الشعيب

اجلزائريون أبا عن جّد التقليدية أو الرتاثية، سواء منها األشكال الرتاثية الصميمة، اليت تناقلها 

الرواية الشعبية، واحللقة، واملّداح ، وغري :مثل

�ƢēƢȈǼǬƫ�Ŀ�ǾƦǌƫ�Ŗǳ¦��ƨȈƟ¦ƾƦǳ¦�ƨȈǴȈưǸƬǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄)أو .الشوارع يف إيطاليا) كوميديا  

  ـــــــــ
)1(

195،196، ص) دت(اإلسكندرية ، .يف الدراما ، اللغة والوظيفة: سعد أبو الرضا 
)2(

168ص).1989-1926(املسرح اجلزائري : أمحد بيوض 
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تلك اليت ظهرت عندهم يف مرحلة متأخرة نسبيا اثر احتكاكهم باألتراك كخيال الظل، 

.)1(»والكراكوز

بني مؤيّد، ومعارض، ومؤيّد هكذا تضاربت اآلراء حول مسألة تأصيل املسرح اجلزائري،و 

وقفه، اّتصف م إلضفاء املصداقية على واحلججاملربّرات  ميعوقد حاول كّل طرف جت.بتحّفظ

�ǺǷ�§ǂǠǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�ƢǿǀËţ¦�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�«ǂţ�Ń�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��̧ËǂǈƬǳ¦Â�ƨǴÈƴǠǳ¦�ǞƥƢǘƥ�ƢȀƦǴǣ¢

  .ذات املسألة

  ـــــــــ
)1(

10ص ).1980–1945(اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر : نصر الدين صبيان 
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  :تأصيل المسرح الجزائري/4-1

: مرحلة التأسيس/ 4-1-1

، بل إّن هذا املسرح كان تأصيلياً تأصيل يف املسرح اجلزائري وليد الستينياتفعل الكن يمل 

سعت إىل احملافظة على أصالتها كإجراء  ،العربية يف اجلزائرمنذ النشأة؛ انطالقًا من أن الثقافة 

دفاعي منها حلماية مالمح هويتها من التالشي والضياع أمام املّد التغرييب االستعماري الذي 

تارخييا أّن األهداف االستعمارية يف اجلزائر كانت استهدف مقوماتنا العربية األصيلة؛ فقد ثبت 

-العربية اليت تعّرضت لذات الظاهرة؛ حيث تعّرضت اجلزائر  خمتلفة عنها يف باقي الدول

إىل سياسة احلصار والعزل وتضييق اخلناق، كان اهلدف -وألهداٍف استيطانية صليبية مدروسة

�ĿƢǬƯ�ǲǏ¦Ȃƫ�Ä¢�ǞǼǷÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢēƢǬȈǬǋ�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�ƨȇ°Ƣǔū¦�ǖƥ¦Âǂǳ¦Â�©Ȑǐǳ¦�Ǟǘǫ�ƢȀǼǷ

شكل التقوقع واالنطواء على  - خالل تلك املرحلة  –ن بينهما ما جعل الثقافة واألدب يتخذا

الذات عن طريق التطبع بطابع احملافظة والتعّصب للرتاث العريب القدمي كإسرتاتيجية ملقاومة 

واحلقيقة أنه .احلصار املفروض من جهة، والتغريب الذي كان الدمج والفرنسة أحد أبرز وجوهه

إىل الرتاث، ولو كان " العودة " من خيار آخر سوى ها حينمل يكن للثقافة العربية يف اجلزائر 

 «لذا ، فعل العودة هذا غري مدروس، يعمل على استنساخ الرتاث دون مساءلته إلعادة إنتاجه

بضرورة تلقيح هذا الفن اجلديد  - منذ الوهلة األوىل -شعر كّتاب املسرحية العربية يف اجلزائر

بًا لذوق اجلمهور العريب ولثقافته وتقاليده الفنية مبصٍل من الرتاث الشعيب حىت يبدو مناس

العريقة، فكانوا يتوقفون عند املصادر الرتاثية الشعبية، حماولني استنطاقها واإلفادة منها خللق 

مسرح متوازن يُلّيب حاجة اجلمهور من الثقافة واإلمتاع، ضمن اجتاه شعيب مرِح يسعى إىل إجياد 

للوصول إىل قلوب اجلماهري اليت مازالت تنفر من األشكال الغربية األشكال واملضامني املناسبة، 

.)1(»الطارئة 

 ـــــــــ
)1(

.306ص ).1980-1945( اجتاهات املسرح العريب يف اجلزائر :نصر الدين صبيان 
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حمي الدين " ،)1944-1887" (رشيد القسنطيين"وتُعترب اجلهود اليت بذهلا الثالثي

، مث )1926(ابتداًء من سنة )1992-1902"(عاللو"،)1986-1897(" بشطارزي

الستينيات، األساس الذي رّسخ هذا االجتاه يف املسرح يف ) 1999-1921( "رويشد"

اجلزائري؛ حيث متّكن هؤالء من النفاذ إىل عمق الطبقة الشعبية، و مالمسة انشغاالت العامة 

الزواج املختلط، ومساوئ اخلمر، والفساد السياسي، والبريوقراطية، والبطالة، :وقضاياها من قبيل

  . ريها من القضايا االجتماعية املرحليةوالطالق، والطُرقية، والشعوذة، وغ

ولكن هذه احملاوالت ظّلت أسرية التقنيات املسرحية الغربية يف تعبريها عن القضايا 

�ǖȈǘƼƬǳ¦�§ ƢȈǣ�Ŀ�śǷƢǔŭ¦�ȄǴǟ�¾ƢǤƬǋȏ¦�§ȂǴǇ¢�Ǻǟ�ƢđƢƸǏ¢�«ǂź�Ń�Ʈ ȈƷ��ƨȈƦǠǌǳ¦

املضامني؛ وبذلك  إلسرتاتيجية تطمح يف خلق وعاء فين أصيل قادر على امتصاص تلك 

ظّلت عاجزة عن خلق القواعد العامة، أو الفلسفة اجلمالية للمسرح العريب، بسبب إغراقها يف «

 يبقى، و )1(»التقاليد واحملاكاة دون الوصول إىل تقنية فنية مستنبطة من الرتاث الشعيب األصيل 

��¢�ȄǴǟ�ǀÈƻ¦ƚƫ�Ȑǧ��ƢǿŚǣ�ȄǴǟ�ǪƦǘǼȇ�ƢǷ�ƢȀȈǴǟ�ǪƦǘǼȇ�̈ƾƟ¦°�ƨȈǈȈǇƘƫ�©ȏÂƢŰ�ƢĔما يشفع هلا

�ƢđƢƸǏ¢�ÉƤ ÌǈƷÂ��Ƣē¦ȂǨǿ فخرًا�ǶĔ¢ ضع حجر األساس يف مشروع التأصيل ملسرح و من

ُيشّكل اليوم املنبع األول جليل الوعي الذي استطاع أن يلتقط ، جزائري املالمح، عريب اهلوية

      .  دلية بني الشكل واملضمون يف الفنحقيقة العالقة اجل

 ـــــــــ
)1(

.307ص.املصدر السابق 
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 :مرحلة الوعي/4-1-2

:مصادرها، وامتداداتها):كاكي(مدرسة  •

-1934(" ولد عبد الرمحن كاكيعبد القادر "لعّلنا ال جنانب الصواب إذا أرجعنا نزوع 

واهتمامه بكل ماهو أصيل يف ثقافتنا اجلزائرية، إىل مرحلة الطفولة  إىل الرتاث الشعيب) 1995

حني كان عضوا ناشطًا يف الكشافة اإلسالمية اجلزائرية؛ أين شّب على تعّلم املبادئ واألخالق 

مع ما ، السامية، ورضع حّب العمل واالعتماد على النفس لتحقيق التمّيز واالختالف والتفّرد

 هذه التنشئة؛ فقد ولد يف مدينة مستغامن تلك املدينة العتيقة اليت للبيئة من أثر بليغ يف

احلي الشعيب العتيق ولد يف .أول مهرجان عريب للمسرح اهلاوياحتضنت بعد رحيله ميالد 

اليت كان يرتّدد عليها، واليت كانت تتمركز " السويقة " وشّب وربا وهو يرى ساحة ،"تيجديت"

وسط احلي، فضاًء فنيًّا وثقافيًا متنّوعاً، ونقطة التقاء خمتلف الفنون الشعبية من قصائد املدح 

والشعر امللحون، وأغاين الزوايا وحكايات القّوالني، إىل جانب فرقة القرقابو ومدائح الصوفية 

من الظواهر الفنية اليت غذت ثقافته، و صقلت مواهبه الفنية وكل ذلك أتباع الزوايا وغريها

إىل كّل هذا دور املهد األول ممّثال يف أسرته، يف ، مضافًا )1(شخصيته الفنيةساعد على تكوين

تتعاطى أغاين املدح و احلكايات الشعبية و الفنون هذا النزوع؛ فقد كانت تلك األسرة 

دون أن ننسى العامل املباشر الذي كان له الدور البارز يف هذا االهتمام باألصالة .فهيةالش

صعيدي الكتابة الدرامية واإلخراج؛ والتأصيل؛ ذلك املّتصل بالثقافة املسرحية اليت حّصلها على 

إذ تلقى تكوينًا مسرحيًا مكثّفًا يف جمال اإلخراج املسرحي على يد املخرج املسرحي الفرنسي

Henri /كوردورو  هنري"الكبري Corderau"(*)طرائق اإلخراج الشهرية ممثّلًة يف ،ودَرس

  جوردن  ستانسالفسكي،":مدارس

  ـــــــــ
)1(

http//www.bn-arab.com:املوقعمتاح على ). اجلزائريةجتليات الرتاث الشعيب يف الكتابات املسرحية: (سيد أمحد قوبة 
(*)

تعّلقا كبريًا بدور هذا األستاذ الذي كان يتلقى على يديه أصول الدراما الكالسيكية عندما كان مديرا ) كاكيولد عبد الرمحن  ( أبدى

هو الذي عّلمين التقنية املسرحية، هو أستاذي، لقد «:للمركز الثقايف الفرنسي يف مدينة مستغامن، واعرتف بفضله عليه يف أحد حواراته قائالً 

بفضله ذهبت بعيدًا يف جتربيت املسرحية، لقد كان هذا األستاذ يتضايق عندما يرانا قابعني يف قاعات املسرح خلق يف نفسي ذوق البحث، و 

اذهبوا إىل شعبكم وخذوا عنه الفن الصحيح، ليس لدي كفرنسي ما أُعطيه لكم سوى التقنية، أما الفّن اجلزائري «:ننتظر إرشاداته فينهرنا قائالً 

.310مع املسرحي، ُمثبت يف رسالته للماجستري، ص ) نصر الدين صبيان(راه الباحث من حوار أج .»فهو بينكم 
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بريتولد "واملخرج األملاين الشهري بالكاتبوأظهر ولعًا شديدًا ."بيسكاتور مايرهولد،و،جريج

كما بدأ الكتابة الدرامية يف سّن مبّكرة ؛ حيث كتب .صاحب نظرية املسرح امللحمي "برخيت

وهو يف سّن السابعة عشرة، ووجل عامل التجريب يف سّن " حكاية الزهرة " مسرحيته األوىل 

مع ما للنشاط الكشفي .الواحدة والعشرين؛ فكتب يف مسرح العبث، ومسرح النو الياباين

.)1(الوطنية يف روحهشعلة يف صقل موهبته الفنية وإذكاء  اإلسالمي من دور بارز

من أستاذه بني احلني  "ولد عبد الرمحن كاكي"الكلمات املشّفرة اليت تلقاها  تلك كانت      

واآلخر مبثابة كلمة السّر اليت تُقال أمام الكنز فتفّك طالمسه و جتعله يكشف عن مكنوناته، 

فجّد يف البحث والتنقيب يف تراثنا ، ولقد استطاع بذكائه ونفاذ بصريته أن يعي ُمراد أستاذه

�Â�¾ƢËǸǠǳ¦�©ƢƠǧ�śƥ�ǲËǣȂƫÂ��Ƣđ�ǂƻǄȇ�Ŗǳ¦�ƨƳǂǨǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ǻǟ�œǠǌǳ¦ الفالحني والصيادين

©ƢȇƢǰƷ�ǺǷ�ƨȈƦǠǌǳ¦�Ƕēǂǯ¦̄�ÅƢǬǘǼƬǈǷ، ومواويل  ،وأهازيج ،وموشحات ،وأشعار ،وأساطري

،غري أّن هذه الثقافة الشعبية كمادة خام حتتاج إىل ثقافة مسرحية يف النظرية ..ورقصات

نيعه معه، والتقنية، ورغم ما كان قد تلّقاه عن هذا األستاذ الذي اعرتف دائما بفضله ومجيل ص

فّضل أن يُدّعمها باملزيد عن طريق السّفر؛ حيث اختار املغرب األقصى وجهته األوىل، وقاده 

ƨǼȇƾǷ�ń¤��ƨǴȈǏȋ¦�Ƣē°ȂǏ�Ŀ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨƳǂǨǳ¦�ǺǗ¦ȂǷ�ń¤�ȆƷǂǈŭ¦�ǾǇƾƷ "حيث  «  "السعيدية

ليت حبكم بُعدها عن وحشية االستعمار ا - خاصة التمثيلية منها –تزدهر الفنون الشعبية 

وشاهد هناك ما ُقّدر له أن ُيشاهد من متثيليات أو عروض ،واجهت هذه الفنون يف اجلزائر

.)2(»شعبية 

) رغم عصاميته(وكان ال بُّد هلذا البحث املتواصل واملتسّلح بشروط البحث العلمي اجلاّد 

  ضبطمن صٍرب، وأناٍة، وتواضٍع، ورغبٍة، ومثابرة، أن يوضع يف إطار منّظم يتّم 

  ـــــــــ
)1(

http//www.bn-arab.com:متاح على املوقع.املرجع السابق :سيد أمحد قوبة
)2(

.311، ضمن رسالته للماجستري، ص )نصر الدين صبيان(أجراه معه الباحث من حوار 
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فكان ميالد فرقة  .التخطيط ملشاريعه املستقبلية ضمانًا لوضوح خّط سريه وسريورتهأسسه و 

على التسمية السابقة لفرقته،  هورغم انتفاء عامل القصد يف استقرار .1958سنة  (*)"القراقوز"

ن حيث ال يدري؛ فال نعتقد أن أحدا ينُكر توافقها مع اجتاهه غري أّن الصدفة خدمته م

.التأصيلي الذي ظّل طوال حياته يُنافح عنه

استلهامًا واعيًا يف إىل استلهام الرتاث الشعيب اجلزائري "ولد عبد الرمحن كاكي"بدأ توّجه

؛ "الشيوخ " و"ديوان القراقوز " حيث كتب مسرحييت؛)1965(مسرحه  ابتداًء من سنة 

مستلهًما أحداث املسرحية األوىل من ألف ليلة وليلة، ومستثمرًا شكلها الدرامي من مسرح 

�ȆƷȂȇ�ƢĔ¦ȂǼǟ�ËǲǠǳ�Â�śȈǬȈǬƷ�śǴưŲ�ǆ ȈǳÂ�ǆ Ɵ¦ǂǟ�ƢȀǴȈưǸƬƥ�¿Ƣǫ�ǺǷ�ËÀ¢�Ä¢��±Ȃǫ¦ǂǬǳ¦�Â¢�ǆ Ɵ¦ǂǠǳ¦

فسيفساء فنية غائصة يف  تْ شكلمسرحية تراثية ّ فقد كانت  أما الثانية.)1(بشكلها اإلخراجي

ƾȈĐ¦�Ƥعمق التاريخ Ǡǌǳ¦�©ƢȈƸǔƬƥ�ǲǧƢū¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦)2(.

غري أّن املسرحية اليت ستضع قدميه على الطريق الصحيح و ستحّدد مالمح منهجه 

هذه املسرحية اليت لقيت رواجاً  ؛)1966(سنة" القراب والصاحلني " التأصيلي هي مسرحية 

ملا متيزت به من خصوصية جزائرية مغاربية صَنع تفاصيلها ،العريب والغريبكبريًا يف العاملني 

توظيُفه للقوال واستثماره فضاء احللقة باجلمع بني فضاء املأثورات الشعبية وقدرات الراوي 

عرب هذه املسرحية، إحياء طرق التبليغ التقليدية املهّددة بالزوال ) كاكي(لقد حاول.التبليغية

¦�ƢȀǨȈǛȂƬƥ�¿ƢǫÂ�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀǿ�®ƢǠƬǇƢǧ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǧǂǟ�Ŗǳ نتيجة التغريات

  ـــــــــ
(*)

يف يوم من األيام كنت مع جّديت، اليت ختاف كثريا من  «:بقوله" القراقوز " سبب تسمية فرقته باسم  )ولد عبد الرمحن كاكي(يوّضح 

سهري الطويل خارج البيت، خشية أن أعاشر املنحرفني من الشباب، فسألتين عن سبب تأخري، فحاولُت أن أفهمها بأنين أشتغل يف املسرح، 

فهي ال تعرف   "الكراكوز"أنتم تشتغلون بـ...آه:حينها حاولت أن أفهمها حبركات متثيلية وتشخيصية، فقالت.فهم ما هو املسرح فلم تستطع 

�Ŗǫǂǧ�ȄǴǟ�Ƣũ¦�ƢȀƬǬǴǗ¢Â�ƨǸǴǰǳ¦�řƬƦƴǟƘǧ��ƢȀƬǳȂǨǗ�Ŀ�ǾƫǂǏƢǟÂ�ǾƬǌȇƢǟ�ƢĔȋ��¦ǀǿ�ȏ¤« . نصر الدين صبيان(من حوار أجراه معه الباحث (

.311ضمن املصدر السابق، ص 
)1(

37، ص 2004منشورات إحتاد الكتاب اجلزائريني، ".بني الغياب واحلضور  مسرحنا" زيتونة املنتهى، املقدمة بعنوان  :ليالينتاحسن  

)2(
.املوقع السابق.:قوبة سيد أمحد 
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فه مع ضرورات اخلشبة فكيّ ) األسواق واملناسبات الدينية(خارج سياقها االجتماعي املعتاد 

يف خدمة الفضاء املسرحي األورويب تقنيات وهكذا يكون كاكي قد وظف.املسرحية العصرية

بني اخلصوصية احمللية و االنفتاح على  التواصل حمققا بذلك ،شكل تعبريي أفرزته تقاليد شعبية

وهو العمل الذي فتح له باب التتويج على مصراعيه؛ حيث مّكنه من .)1(الفكر اإلنساين

امليدالية الذهبية  و ،)1966(اجلائزة الكربى يف مهرجان صفاقس الدويل بتونس سنةإفتكاك 

قبله من به  صّ وهو التكرمي الذي خُ ،)1990(سنة  للمسرحللمسرح من طرف املعهد الدويل

". بيرت بروك" و " غروتوفسكيجارزي" عمالقة الفن املسرحي العاملي مثل 

آثر فيه عبد الكرمي برشيد ومجاعة املسرح االحتفايل يف املغرب، العودة هكذا، ويف الوقت الذي 

إىل أحضان االحتفال الشعيب يف بؤره الشعبية؛ يف الساحات العامة واألسواق وعند مداخل 

أن ينقل هذه األجواء "عبد القادر ولد عبد الرمحن كاكي"إخل ، اختار...وبوابات املدن

�ÅƢȈǼǬƫ�ƢđËǀȀÉȇ�À¢�ƾǠƥ�¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�ń¤�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦.

مل يكرتث كثرياً ملسألة التنظري النقدي، ومل يُثقل  ) كاكي(ويبقى أن نسّجل يف األخري، أّن 

يف االلتزام ببنوده اليت تبقى جمّرد شعارات جوفاء حني -غالباً -كاهله ببياٍن مسرحي قد يفشل

وهي احلقيقة اليت أثبتها البحث .يتعّلق األمر بالتقنية املسرحية وخصوصيات الكتابة الدرامية

وعليه فإّن .ة بني التنظري واملمارسة يف تأصيل املسرح العريباملسرحي الذي اكتشف اهلّوة العميق

التأصيل " جهود كاكي التأصيلية توّجهْت مباشرًة إىل ميدان التطبيق أو ما يُطلق عليه 

".التطبيقي

       ـــــــــ
)1(

.املوقع السابق :قوبة سيد أمحد
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  :عبد القادر علولة •

ضمن هذا التوّجه، وخليفة كاكي يف مسرية التأصيل والعالمة الفارقة الثانية االسم الثاين     

الذي واصل حفرياته يف الرتاث الشعيب اجلزائري، )1994-1939("عبد القادر عّلولة"هو 

منطلقًا من قناعته بصيغة املّداح وشكل احللقة كبديل شعيب تراثي بامتياز، قادر على إقامة 

حوار إجيايب بني فن املسرح يف شكل الفرجة الشعبية البديل، واملتفرّج اجلزائري الذي نأى جبانبه 

رسطية، تلك الصيغة اليت كان يشعر أمامها باالستالب عن هذا الفن يف صيغته الكالسيكية األ

. والغربة واإلقصاء

حيث  ؛)1972(سنة " املائدة " وقد كانت التجربة األوىل الختبار هذه القناعة، مبسرحية 

بعد العرض املتكّرر هلذه املسرحية يف اهلواء الطلق يف أوساط الفالحني، أّن هؤالء  الحظ عّلولة

 –أوال  –قون حول املمثّلني يف شكل دائرة وهو ما أملى على الفرقة التخّفف جزئيا كانوا يتحلّ 

ما نتج عنه شيوع نوع من  ،من ثقل الديكور، مث االستغناء عنه كلّياً، لتوفري فضاء مريح هلم

االرتياح لدى هذا اجلمهور الذي كان يدير ظهره للعرض كّلما شَعر بالضجر، يف وضٍع مقابٍل 

لبقية اجلالسني، إّما متحّدثًا معهم أو مرّكزا مسعه للمثلني، وهو ما نّبه علولة إىل طاقة السمع 

¦�̈®Ƣǟ¤�ǾƬǫǂǧ�ȄǴǟÂ�ǾȈǴǟ�ƪ ǴǷ¢�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǬǳ¦ ،لنظر يف شكل الّلعب والتمثيل

.)1(ومتابعة البحث بإشراك هذا اجلمهور يف مناقشات واختبارات عِقب كل عرض

، )1985(" األجواد "  ،)1982(" األقوال " تـُوِّج هذا البحث اجلاد بثالثية شهرية هي 

عبد القادر وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على هذه التجربة، أعلن .)1989("الّلثام "

  رحية اجلديدة منذ ـأوّد أن أوّضح يف سياق جتربتنا املس«:موّضحاً  مه هلاـعلولة يف تقيي

  ـــــــــ
)1(

1989ماي   13، السبت 4820حوار مع عبد القادر علولة، جريدة النصر، ع
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أّن عملنا يعتمد " اللثام " ، " األجواد " ، " األقوال:" واليت أفرزت مسرحيات ،)1982(عام

الحظنا يف السبعينيات وحنن نزور القرى الفالحية النموذجية بأّن سكان الريف فقد .على النقد

لقد كان عمًال مغلقاً، .ƨǟƢǬǳ¦�ǲƻ¦®�Ƣđ�ƢȀǷËƾǬǻمل يتقبلوا العروض املسرحية بالطريقة اليت كنّا

�ǺǷÂ��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ƣđ�ǂƻǄƫ�Ŗǳ¦�±ȂǷǂǳ¦Âمع املعطيات  ين هذا أّن سْعينا مل يكن يتماشىويع

شخصية " احللقة حيث يبدو  املّداح أجل جتّنب املأزق، عّمقنا البحث واهتدينا إىل مسرح

.)1(»مركزية ُمتسك خبيوط املسرحية يف تشويق وأصالٍة وإبداع 

تؤّسس الّجتاه تأصيلي متمّيز حيفظ ملسرح املغرب العريب شيئاً  لقد كان ميكن هلذه التجربة أن

واالختالف يف هذه املسألة، لو مل يكن مكتوباً للعبقرية املسرحية يف اجلزائر أن  من اخلصوصية

.تُغادر دائما يف ذروة عطائها،وأوّج خلقها وإبداعها

  ــــــــــ
)1(

1989ماي  24، بتاريخ 7950جريدة الشعب، ع : حوار مع عبد القادر علولة 
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  :بين التأصيل واالقتباس) كاكي(تجربة  •

،بالتمّيز والثراء والتنوّع املسرحية "ولد عبد الرمحن كاكي"جتربة اتفق اجلميع على وصف     

"واحدًا من املقتبسنيضمن دائرة االقتباس، وِاعُترب صاحبها  -عند البعض -ُصّنفت و 

جيدين
ُ
بدعني"، أو املقتبسني"امل

ُ
عن هذا املعىن  "الرشيد بوشعري"؛ حيث عّرب يف اقتباسهم" امل

فإّن القارئ يُفاجأ عندما جيد ولد عبد الرمحن كاكي يف عداد الُكتّاب املسرحيني ..«:يف قوله

له ال يعدو أن يكون مقتبساً، املسرحيني املقتبسني، إّن كاكي يف أعما الذين يوضعون يف خانة 

.)1(»ولكن اقتباسه خيتلف عن اقتباس اآلخرين، فهو مبدٌع يف اقتباسه وُمقتبٌس يف إبداعه

��ƢȀƟ¦°Â�ǺǷ�ƢđƢƸǏ¢�ȄǠǇ�©ƢǨǏ¦ȂǷ�ǺǷ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǽǀđ�ǪÊūÉ¢�ƢǷ�Ƕǣ°Â تلك التجربة منح

خرج اسم نذهب مذهبًا خمتلفًا لكّل هؤالء؛ فنس اننإ، ف"العادي " أعلى من االقتباس  مرتبةً 

يف دائرة املؤّصلني، ورمبا يف الطبقة األوىل من املؤصلني، نوطّنهمن زمرة املقتبسني، ل "كاكي"

بأنّه  يهǴǟ�ǶȀǸǰƷ�ń¤�¦ȂǴǐȈǳ� ȏƚǿ�ƢȀǼǷ�ǪǴǘǻ¦�Ŗǳ¦�Ƣē¦̄�©ƢȈǘǠŭ¦�ǺǷ�ÅƢǫȐǘǻ¦�Ǯوذل

األقّل أنه آليٌة معّقدة هلا ظروفها  ىعل ناقّلل من قيمة االقتباس ليقينننوي هنا أن نوال .ُمقتبس

ƢēȏƢƳ°Â�ƢēƢǈƥȐǷÂذ هي حتتاج إىل عقلية إبداعية خاّصة لتنِتج، كما أوضحنا يف الفصل؛إ

  .              السابق

يبدو حائرًا و غري مقتنع صاحبه وتأّملناه ملّياً، وجدنا أّن ُعدنا إىل القول السابق إذاو      

،مل يقصد سوى أن يُعلي بوشعريبفكرة اعتبار كاكي مقتبساً، مع أن ظاهر القول يُوحي بأّن 

جتعلها ختتلف عن أيّة جتربة اقتباس من شأن وقيمة االقتباس عند هذا الرّجل لتفّردها مبميزات 

عتقد أّن الباحث رِغب لو يُدرج هذه التجربة املتمّيزة ضمن تسمية أخرى غرين اغري أنن.أخرى

االقتباس ألنه يعلم جّيدا كأي باحث؛ أن االقتباس ليس له درجات، وال يوجد اقتباٌس 

 ـــــــــ
)1(

18ص.دراسات يف املسرح اجلزائري :الرشيد بوشعري 
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مبعىن آخر هناك االقتباس،  و.فهناك االقتباس و اإلعداد، و هناك السرقة.ردئوآخر جّيد 

فهو مبدٌع يف «:ما ُيرتجم حرية الباحث حول هذا األمر؛ عبارتهوهناك االختالس، ولعلّ 

.»اقتباسه وُمقتبٌس يف إبداعه 

يف االقتباس، ولعّله رآها   "كاكي"ليُثبت من خالهلا مهارة الباحث  قضيٌة أخرى أثارها

" برخييت "حّجة يف إحجامه عن إدراج كاكي يف خانة املؤّصلني؛ عندما أشار إىل أّن كاكي كان 

التوّجه؛ وهو بصدد قراءة إحدى مسرحياته املتمّيزة اليت كانت جواز عبوره إىل "ملحميّ "" اهلوى

أّما على « :فيقول" القراب والصاحلني " املتلقي يف العاملني العريب والغريب، وهي مسرحية 

مستوى القوالب أو األشكال اجلمالية فإّن ولد عبد الرمحن كاكي، سواء يف هذا العمل أم يف 

وهذا ما يعرتف به ولد عبد .غريه من األعمال، كان متأثرا تأثرا كبريا بالشكل املسرحي الربخييت

برخيت اجلزائر " سرحيني الذين أطلقوا لقب الرمحن كاكي نفسه، فقد احتّج على بعض النّقاد امل

على عبد القادر علولة أثناء املهرجان األّول للمسرح احملرتف الذي ُعقد يف اجلزائر العاصمة "

�ƪ)1985(سنة  źǂƥ�Ǧ ǌƬǰȇ�ÄǂƟ¦ǄƳ�ȆƷǂǈǷ�¾ËÂ¢�Ǿǻȋ��ǽŚǣ�ǺǷ�Ƥ ǬǴǳ¦�¦ǀđ�ńÂ¢�ǾËǻ¢�¦ƾËǯƚǷ

وحياول أن يتمّثل شكله                       

�ËǲƳ�ËÀ¢�Ǯ " الربخيتية" عتقد أّن نوال .)1(»امللحمي  ǳ̄��ǲȈǏƘƬǳ¦�̈ǂƟ¦®�«°Ƣƻ�ȆǯƢǯ�ǲǠš �ÆƨǸē

��Ŀ�ȆǸƸǴŭ¦�ǾƷǂǈǷ�ǞǷ�Â��ƪ źǂƥ�ǂÌǰÊǧ�ǞǷ�ǞǗƢǬƬƫ�ǲȈǏƘƬǳ¦�ń¤�Ƕē¦Ȃǟ®�ƪ ǻƢǯ�§ǂǠǳ¦�śǴËǏƚŭ¦

من الرغبة يف اخلروج عن ميثاق املسرح األرسطي ومعمار العلبة  ااته بدءً كثٍري من طموح

اإليطالية، إىل البحث عن صيغة تواصلية ُتذيب اجلليد مع اجلمهور العريب وتضمن التأثري فيه 

  .                         عن طريق تثويره

عَرضنا يف الفصل السابق لبعض املواقف اليت ُتشيد بولد عبد الرمحن كاكي، وجتربته املتمّيزة 

  نتساءل و واحداً منها،) خملوف بوكروح(ف الباحث ـوكان موق، يف عامل االقتباس

  ـــــــــ
)1(

24ص .دراسات يف املسرح اجلزائري: الرشيد بوشعري 
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يف صياغٍة -فجعَله مقتبساً، بعد أن صّنفه "كاكي  "موقفه منعن الباحث  هنا،ملاذا تراجع

خملوف (يقول ؟، حيث "مالمح عن املسرح اجلزائري " كتابه الرائد  مؤّصًال يف -صرحية نقديٍة 

املسرحية، يّتضح من خالل كتابات عبد الرمحن كاكي االجتاه اجلديد يف أعماله« ):بوكروح

وطين  عطياته الفكرية، يف جمال األسطورة والرتاث لبناء مسرحاالجتاه إىل الشعب والتفّتح على م

لقد متّكن الفّنان عبد الرمحن كاكي من خالل مسرحية ،أصيل وإثرائه مبؤثرات أخرى عاملية

تأصيل املسرح والقائم على أسس تراثية شعبية  القراب والصاحلني أن يُثبت منهجه املبين على

) القراقوز(أحد النّقاد الفرنسيني إثر مشاهدته عمًال لفرقة وعّزز موقفه برأي صَدر عن .)1(»

ترجم من خالله رغبته يف " ما قبل املسرح " ، بعنوان )1964(بقيادة كاكي  يف باريس سنة

إّن كاكي أقرب « : جاء فيه.إجياد شكل مسرحي قادر على محل مهوم وقضايا الشعب اجلزائري

إّن أعمال  .رح الشعيبـمان جيمييه صاحب نظرية املسإىل برخيت واحلكواتية العرب منه إىل فري 

ضحك ، قراقوز ، مهرجون ، مسرح إميائي ، ...مثيل ـم ولطيف للتـكاكي تعتمد على حترك ناع

ولو ،)2(»هاهو فن حّر وصحيح .النقد ، املزاح ، وحىت العنصر الرتاجيدي والعنصر املرعب

"ُحّر "الناقد يف عمل كاكي، فإّن كلمة صرفنا النظر عن مظاهر األصالة اليت عّددها هذا

انطالقًا من أّن يف االقتباس قدٌر معلوٌم من ، بأصالة كاكي تهوحدها كفيلٌة بأن تنقل لنا قناع

  .التقييد

أن تُثري مسألة التأصيل للظاهرة املسرحية يف العامل العريب، من دون ) خالدة سعيد(وتأىب      

؛ حيث تضعه )ولد عبد الرمحن كاكي(أن تذكر واحدًا من أبرز صانعيها يف املغرب العريب وهو

وهكذا خّطت .يف املغرب) الطيب صّديقي(يف تونس، و)عّز الدين املدين(جنبًا إىل جنب مع 

استعان كاكي يف عروضه بفّن «��Ƣđ�ǾƬȈـالشهادة اليت ال ريب يف أحقهذه له 

  ـــــــــ
)1(

44ص .مالمح عن املسرح اجلزائري: خملوف بوكروح 
)2(

43ص .املصدر نفسه 



~ 132 ~

بىن مسرحه على الرتاث املشهدي والشفوي . األجواء الشعبية االحتفالية وأدخل" القوال " 

ّ◌لني وصوال إىل املْلحوناحمللي من الكراكوز  هَدم هندسة املسرح :واملّداحني أو الشعراء املتجوِّ

اإليطايل ونَقض قوانني الفصول والشخصّية املتقمَّصة والكواليس، ومنح املمثل حرية احلركة 

َشاهد أمام اجلمهور، ومزج يف العرض بني املرويات وأالعيب املهرجني 
َ
والتنقل وتغيري األزياء وامل

جعل املسرح لعبة شعبية أليفة لكن ذات عمق ثقايف . يف مداخلة بني الواقع واخليالالشعبيني

.)1(»وقوام فكري جديل 

املدينة اليت احتضنت والدة أول مهرجان  ،ابن مدينة مستغامن "ولد عبد الرمحن كاكي"إّن 

عريب للمسرح اهلاوي، ال ميكنه إّال أن يكون أصيًال ومؤّصًال لألسباب اليت سبق ذكرها، واليت 

االعتقاد بأّن عدم عاملي التنشئة األسرية، واحمليط االجتماعي؛ وهو ما يدفعنا إىل إىل  أرجعناها

الذي يفوح منه عبق الرتاث، ميلك املقدرة على االنفالت احمليط الثقايف ذلك فّنانًا نشأ يف مثل 

من أسر أجوائه الساحرة، خاصة إذا كان قد اطّلع على أشهر التيارات املسرحية العاملية اليت 

�ƨȈƷǂǈǷ�ǢȈǏÂ�¾Ƣǰǋ¢�Ǻǟ�ǶŮ�¦ȂưƸƦȈǳ�ƢĔÂ±ÂƢƴƬȇ�ǶǿÂ�ƢȀȈǈǇƚǷ�Ã¢°Â�ƢȀǔǠƥ�² Ȑǧ¤�ƾÊȀǋ

بعضها اآلخر الذي اكتشف فيه الكثري من الرتاث الشرقي، كما عايش عن كثب  بديلة يف

.والتماس مع أشكال الفرجة الشعبية العربية، كاملسرح امللحمي الربخييت نقاط االلتقاء

  ـــــــــ
)1(

17ص .االستعارة الكربى يف شعرية املسرحة: خالدة سعيد 
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:مرحلة القطيعة وانطفاءة التأصيل/ 4-1-3

̄°ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�Ŀ�ƢēÂ©وصلت ّمحى لقد �ń¤�ǲȈǏƘƬǳ¦� انعقاد الدورات األخرية من  مع

وجتّسدت يف .العلمي األول لعروض املسرح العريب بالقاهرة، وامللتقى (*)مهرجان دمشق املسرحي

العروض املسرحية والدراسات والبحوث النظرية والتنظريية، مث انفرط عقد املؤصلني وخبت 

ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǀǼǷ�Ƕē¦ȂǏ¢بعد  امللتقىتوقف  ، و)*(*ت إىل اليوم؛ حيث غاب مهرجان دمشق

دورة يتيمة، بينما ُمنح الدعم واالستمرارية ملهرجان القاهرة الدويل للمسرح التجرييب الذي حيمل 

لغة اجلسد، موت املؤلف، سلطة املخرج :(إلينا اجتاهات مابعد احلداثة مبقوالته الشهرية

رتاق ، مما فتح الباب على مصراعيه للعوملة الخ..)والسينوغراف والدراماتورج، سيادة العرض

.)1(فكرنا وثقافتنا، واتساع اهلوة بيننا وبني ذاتنا وهويتنا العربية

 ـــــــــ
(*)

هذا املهرجان؛ حيث ُقّدمت عروض مسرحية من دورات  )1984(وصل التأصيل باجتاهاته املتعّددة واملتباينة إىل ذروته يف الدورة التاسعة

:للتأصيل نذكرمنها عربية متنّوعة، غّطت االجتاهات املتعّددة  

.للمغريب الطيب الصديقي) اإلمتاع واملؤانسة:أبو حيان التوحيدي(عرض  -  

.بناين روجيه عسافللّ ) أيام اخليام(عرض  -  

.للسوري حممد املاغوط) املهرّج(عرض  -  

.للجزائري نبيل بدران) جحا باع محاره(عرض  -  

.ة نائلة األطرشللمصري ألفرد فرج، إخراج السوري) الزير سامل(عرض  -  

.للسوري سعد اهللا ونوس، وإخراج العراقي جواد األسدي) مغامرة رأس اململوك جابر(عرض  -

.وإخراج العراقي جواد األسدي معني بسيسو، للفلسطيين )ثورة الزنج(عرض  -
.للمخرج القطري عبد الرمحن املناعي) يا ليل..يا ليل(عرض  -  

يُراجع، عبد الفتاح رواس قلعه :، واجتاهها التأصيلي مع زاوية رؤية خمرجيها إىل الرتاثرتاثية هلذه العروضملزيد من االّطالع على اخللفية ال

.163،164ص ص .سحر املسرح:جي
*)*(

.2004عاماً،قبل أن يعود إىل االنعقاد عام 16 دام غياب مهرجان دمشق للفنون املسرحية 
)1(

.163، ص 2007منشورات وزارة الثقافة، دمشق، .هوامش على منّصة العرضسحر املسرح،  :عبد الفتاح رواس قلعه جي 
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و إذا كانت حركة التأصيل يف املشرق العريب، وحىت يف املغرب الشقيق، قد شّقت طريقها 

علن عنه يف 
ُ
يف إطار منّظم، مثّلتُه مجاعات رمست لنفسها مسارًا واضحا قام على التنظري امل

ورغم ذلك مل تتمّكن من مواجهة .أعمال تطبيقية لبنود تلك البياناتمتبوعة ب ،شكل بيانات

�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��ƢȀǼǷ�ƢǜƷ�ǲǔǧ¢�Ǻǰƫ�Ń�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƢēŚǜǻ�ËÀƜǧ.مابعد احلداثةالعوملي، وطوفان الغزو 

�ǞǼǐȇ�Äǀǳ¦�ȆǟƢǸŪ¦�Ǧ ƫƢǰƬǳ¦Â�ŚǗƘƬǳ¦�ń¤�©ƾǬƬǧ¦��ƨȇ®ǂǧ�Æ®ȂȀƳ�ƢĔȐǟ¤�Ŀ�©ƾȀƬƳ¦

�Ŀ�ƢȀƴȀǼǷ�ƢȀƬǘǇ¦Ȃƥ�ǖƦǔƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ŚǜǼƬǳ¦�ƨǳƘǈالظاهرة، ومل تُعِط قيمة مل

هذا إضافًة إىل الكثري من العوائق اليت حالت دون استمرار تلك .التأصيل، ورؤيتها للرتاث

، وخلقها لتيار جتّمع حوله اجلهود الداعية للتأصيل؛ كاحلادث املروّع الذي قضى ىدااجلهود الفر 

، ويد اإلرهاب اليت ضربت بقّوة رموز الثقافة اجلزائرية يف "كاكيولد عبد الرمحن  "على طموح 

  .وتتوجيه العريب يف عّز عطائه املسرحي"عبد القادر عّلولة"التسعينيات،واستطاعت أن تطال 

هاتني العالمتني الفارقتني يف تاريخ جتربتنا التأصيلية ملسرح عريب يف اجلزائر،ومنذ وفاة      

،اوالت أخر عجزت عن محل مالمح العالمة الفارقة وصفات الظاهرةطفت على السطح حم

سليمان بن (كان من ورائها أمساء مثل  باملثابرة واجلّديةاجلهود الطّيبةاّتصاف تلك رغم

عن فهل إّن رواد التنظري عجزوا ).حممد بن قطاف، عّز الدين جمويب،زياين الشريف عياد،عيسى

اخلَلف فيواصل ِفعل تطوير التأصيل والتنظري بعدهم؟ يلعب دور استقطاب جيٍل ُمريد

هل كانت رغبتنا يف إثبات ذاتنا والذود عن هويتنا مَرًضا وهوًسا بالغنا فيه فعاد علينا بنتيجة -

  عكسية؟

هل كانت عناصر االستالب يف فكرنا لتأصيل مسرح عريب أكثر من عناصر مقومات و  -

األصالة؟

 فما كان علينا سوى أن نرفع راية العوملة؟ التجريب هزمتنا و هّزت خيامنا،أم تراها ريح  -

 بالضرورة ينفي وهل التجريب والتأصيل ِفعالن متعاديان ال يتعايشان معاً، وجود أحدمها-

 ؟وجود اآلخر
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أم ميكن أن يكونا وجهان لعملة واحدة هي البحث عن اهلوية واخلصوصية الثقافية  -

  املسرحية؟
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: "بناء الذات في هدم اآلخر" ؤال التأصيل ومعادلةس/ 5

�ǾƦǌÉȇ�ƢŠ�ǂÈǠǋ��Ƣđ�ÀƢȀƬǈÉȇ�ȏ�̈ ËƾǷ�² ƢƦƬǫȏ¦Â�ǲǬǼǳ¦�ƨǴƷǂŭ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ƨǌȇƢǠǷ�ƾǠƥ

االستالب الفكري واالنسالخ عن الذات العربية وخرج من هذه التجربة بقناعة تقضي بضرورة 

فتوّلد سعًيا وراء االختالف والتمّيز عن طريق التحّرر من قيود األصول املقتبسة ؛ ،إثباته لذاته

وما إن خّفت حّدة .الوجودي له" األنطولوجي " جدٌل حاّد حول نشأة املسرح العريب والُبعد 

قام بإرساء أسسها ثّلة من  ،هذا اجلدل حىت ظهرت إبان الستينيات صيغة جديدة هلذا اجلدل

ورغم تعّدد البيانات العربية.ُكتاب وخمرجي ونقاد هذا الفن يف مغرب الوطن العريب ومشرقه

كيف :واختالفها يف التفاصيل، فإّن اإلشكالية العامة اليت انطلق منها اجلميع  ظّلت واحدة

.نؤّصل ملسرح عريب؟

ففي ؛إيديولوجية استقطبت جمموعة من املسرحيني العرب/ تبلور هذا التساؤل يف دعوة فنّية

سعد (ويف سوريا أصدر .كصيغة عربية للمسرح" االحتفالية ) " عبد الكرمي برشيد(املغرب اقرتح 

إىل استلهام الرتاث ) عز الدين املدين(ويف تونس دعا ".بياناته ملسرح عريب ) " اهللا ونوس

من الرتاث الشعيب املصري معتمدا ) يوسف إدريس(ويف مصر انطلق .وتوظيفه توظيفا فاعال

) ولد عبد الرمحن كاكي(ائر كان ويف اجلز .يف إقامة دعوته التأصيلية" السامر " على شكل 

ملسرح عريب  –على صعيد املمارسة اإلبداعية ويف غياب بيان تنظريي  -يؤسس يف هدوء 

) توفيق احلكيم(أثار ) الستينيات( ويف املرحلة نفسها . الشعبية" املّداح " أصيل يستثمر صيغة 

             .)قالبنا املسرحي(يف مصر هذه اإلشكالية يف كتابه 

تزامن توقيت هذه الدعوة مع دعوة أخرى أكثر قربا منها من حيث املبدأ؛ ففي الوقت        

الذي فّكر فيه مسرحنا العريب يف العودة إىل اجلذور اللتماس ما ميكن أن ُخيرجه من غربته 

م تضاريس هويته العربية، كان املسرح الغريب ُحياول أن خيرج من أزمته للبحث عن منابع ويرس

جديدة  تستطيع أن ترّمم صدعه ، َوتصُلح أن تكون بدائل ألشكاله ومعايريه املتوارثة  لكن 

ليس بالعودة إىل ماضيه واستلهام تراثه، بل يف ثقافات مغايرة غريبة عنه؛ ثقافات اهلند واليابان 
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أي بينما كان املسرح العريب يبحث عن هويته كان املسرح « والصني؛ ثقافات أقاصي الشرق

كان يبحث مندفعًا بقّوة أسئلة .وتارخيه ومعايريه موضع النقد واملساءلة ةالغريب يضع موروث

وهذا ما زعزع .جذرية حول اإلنسان والفّن طرحها املفّكرون والفنانون يف أعقاب حربني كونيتني

يان السلطوي الصارم للخشبة وفتح األبواب للعفوية واهلذيان التعبريي واالحتفال املمشهد، البن

ƨǳƢǐǳ¦Â�ƨƦǌŬ¦�śƥ�ƨǧƢǈŭ¦�ǪȈȈǔƫ�ȄǴǟ�ƨǴƟƢŮ¦�Ƣē¦°ƾǫÂ�ƨȈǫǂǌǳ¦�ƨȈǇȂǬǘǳ¦�ǞƥƢǼŭ¦�» ƢǌƬǯ¦Â«)1(.

هكذا سعى املسرح الغريب للخروج من املأزق احلضاري الذي وقع يف براثنه باستلهام تراث      

ووجد املسرح العريب يف االنكفاء على الذات سبيال .حضارات تقف معه على طرف نقيض

وإذا كّنا ال نعرتض على مبدأ العودة إىل الرتاث يف زمن اهلزائم والشك .للخروج من مأزق مشابه

أي أن ال يكون هذا الفعُل مقصوٌد به هدم ؛ ة احلضارية، فإننا نعرتض على ربطه باآلخرو الغرب

وعلى مثل هذا تعرتض الباحثة املسرحية .اآلخر فيتحوّل من فعل ومبادرة إىل جمرد رّد فعل سليب

املفكر العريب األصويل بىن فكره على هدم اآلخر « عندما ذهبت إىل القول بأّن ) أنديرا محدي(

وقت تتالحم فيه الثقافات وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض ومتتزج املعارف وتتماهى وتُقّوي  يف

بل ال يكاد يكون للخصوصية معىن إال من خالل قوة تأثريها الروحي والفكري يف   ،بعضها

إذا افرتضنا حسن النية لدى املفّكر العريب فإنه بفعلته هذه قد عزل نفسه عن العامل (..) اآلخر

إىل خارج احلدود، خاصـة أنه ال ميلك  –بفكره  –ط وثقافاته وعن مجهوره املتطّلع دائما احملي

"موروثا تارخيـيا يف هذا امليدان حيميه من رياح الغرب اجلارفة، وال خمزونا معرفيا يكفيه عن 

.)2(»وإن كان األخذ من اآلخر واالقتداء به هو األصل " االسترياد 

  ـــــــــ
)1(

57ص .االستعارة الكربى يف شعرية املسرحة: خالدة سعيد 

، ص 90 ، نيسان 2002 ، أمانة عّمان الكربى ، ع82   أنديرا محدي: ( املسرح العريب ... األنا / اآلخر ).جملة عّمان
(2)
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الدعوة الستلهام الرتاث، كانت دعوة «ويف سياق مشابه يذهب البعض إىل االعتقاد بأّن 

األنثربولوجية  استشراقية، هدفها تصنيف العامل وتقسيمه، وكان من نصيب العامل العريب األحباث

ƨȈǫȂǧ�ƾȈǯƘƬǳ���ƨȇƾǬƬǠŭ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�§ȂǠǌǳ¦�ǽǀǿ�©ƢǻȂǰǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦  الغرب

الشرق، أو لقضية تندرج يف احلروب املنّظمة على احلضارة العربية اإلسالمية،اِبل دونية مق

فتحّول على يد املسرحيني العرب إىل هاجس يومي للدفاع عن مقومات هذه احلضارة

ومع ما يف هذا الرأي من تطّرف ومبالغة ، فإنّه قد جيد يف  إصرار ،)1(»باجلذوربالتمسك

�ĺǂǠǳ¦�ªيف حما –مسرحيينا  ¦ŗǳ¦�¿ƢȀǴƬǇȏ�ǶēȏÂ– اً أساسي اً على استحضار الغرب دائما طرف

طبيعيا أن « ا وا مشروعً عادلة التأصيل، قرينة واضحة  تؤّكد صواب اّدعائه، فإذا كان أمرً ميف 

يطرح الفكر العريب مبختلف اجتاهاته قضايا أساسية غداة احتكاكه بالغرب االستعماري،  

فقد عّودنا التاريخ احلديث أّن مثل هذه القضايا ُتطرح .ر التارخييية والتجذّ كقضايا الرتاث واهلو 

رّجهايف تشابكها وارتباط بعضها ببعض، كلما واجهت الذات املتصّدعة حتديًا من اآلخر ي

�ƢēƾƷÂ�ÄËȂǬƫ�ƨǴËǏƘƬǷ�°ÂǀƳ�Ǻǟ�Ʈ(..)ويدفعها إىل الفعل ورّد الفعل ƸƦǳ¦�ń¤�©¦ǀǳ¦�ƘƴǴƬǧ

�ƨȈǏȂǐŬ¦Â�ƨȇȂŮ¦�ƨǴǰǌǷÂ��ǾƬǴǷƢǠǷÂ�ǾƬđƢů�ƨȈǨȈǯÂ�ª ¦ŗǳ¦�ƨǳƘǈǷ�¬ǂǘƬǧ��ƢȀƬȇȂǿ�ǆ ǇƚƫÂ

«)2(.

ة و أن ُتطرح مثل هذه القضايا كنتيجة طبيعية للثورات السياسية واالجتماعي نال ضري إذ     

يف الوعي العريب وتشكيك يف املسّلمات، شريطة أن  اتاهلزائم املتتالية وما صاحبها من صدم

فأن ُتصبح اهلوية قضية نظرية حبتة، «ال يتّم الوقوف عندها مطّوالً إىل درجة االنشغال املَرضي؛ 

مفتوحة  "أوراق تعريفنا " وُيصبح التفاعل املمكن مع اآلخر هو أن نقّدم إليه على الدوام 

.)3(»جاهزة ، فإّن ذلك يدّل على خوف وخجل وتدمري للذات ال بناء هلا 

  ـــــــــ
40ص .حماور يف املسرح  العريب: هيثم حيي اخلواجة 
(1)

)2(
49، ص 2008، 2دار توبقال للنشر ، ط.ثقافة األذن وثقافة العني: عبد السالم بنعبد العايل 

)3(
50ص.املرجع نفسه 
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جتاوز فكرة النموذج الغريب السابق �ƢđƢƸǏ¢�¾ÂƢƷ اليت بعض اجلهودتفّجرت ،من هذه القناعة

عرضها على اآلخر لُيقّيمها، الذي يُقاس عليه؛ واعتقدوا أنّه ميكن لنا أن نثبت خصوصيتنا دون 

.فهل كانت واقعاً أم ومهاً ؟" اإليتنوسينولوجيا " فكانت فكرة مامسّي بـ
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:"اإلتنوسينولوجيا " إلى وهم  هاجس التأصيلمن / 6

بالرغم من كثرة املساعي واجلهود التأصيلية يف الوطن العريب، واالنكباب املتواصل 

فإّن تلك املساعي ظّلت أسرية املركزية ، للمسرحيني العرب من أجل إجياد صيغة عربية للمسرح

الغربية ممثَّلة يف منوذج الشكل املسرحي الغريب؛ هذا النموذج الذي متّكن من إحكام السيطرة 

ما جعل  ،على تفكري مسرحيينا فما انفكوا يقيسون عليه األشكال املسرحية العربية البديلة

وتقارير إثبات هوية تُقّدم إىل اآلخر إلقناعه بعدم ختّلف ،جهودهم تتحّول إىل ردود أفعال

أشكال مسرحية ال ختتلف  بتراثها  ثراءكفّن املسرح، و " راق " حضارتنا عن التعرف على فّن 

تُعترب الّرهان الوحيد إلثبات عن مسرحه، مبتعدين بذلك عن خصوصيتنا الثقافية اليت  كثريا

  .وجودنا ومتايز ثقافتنا عن ثقافات العامل األخرى

ويف حماولة علمية جاّدة لتخليصها من �Ƣđ�ƢǻƢŻ¤Â،إنصافًا هلذه اخلصوصية الثقافية و     

مبعية أستاذه عامل  )-1940"(شريف اخلزندار"بادر املسرحي السوريالغربية،  املعياريةأسر 

(*)"دار ثقافات العامل " بإنشاء ما أمسياه  )2007-1921"(جان دوفينيو"االجتماع الفرنسي 

صيغة نشاط فّين ودراسي حول « وقد متثلت رسالة هذه الدار يف  ،)1982(يف باريس عام 

ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦�Ŀ� ¦Ȃǔǻȏ¦�ƨǷÂƢǬǷ�¬Âǂƥ�ƨȈǼǨǳ¦�Ƣē¦ǂǿƢǜƫÂ�§ȂǠǌǳ¦�¬°ƢǈǷ�  فضال عن

.)1(»مقاومة النزعة املركزية احلضارية الغربية 

  ـــــــــ
(*)

ظاهرات هي حمل دائم للتبادل واحلوار بني أشكال التعبري واهلويات الثقافية  لشعوب العامل ، وهي بوصفها ساحة أو حّيزاً عاملياً  تتقّصى الت

وتقوم منذ تأسيسها بتحقيق ما ترمي إليه أهدافها .واألحداث اإلبداعية لدى شعوب العامل وُتسهم يف صيانة الذاكرة الثقافية العاملية

استقبال العروض والتظاهرات الثقافية من أحناء العامل ومن أطراف فرنسا، واحلوار والتبادل بني الثقافات ، مث تقدمي احملاضرات وعقد :أي

املناقشات حول األشكال والنصوص األساسية يف تلك الثقافات ، إضافة إىل نشر كتب وتسجيالت موسيقية وتصوير أفالم تسجيلية مع 

تتكفل بنشر مداخالت ندوات الدار، حتمل  جملةمع إصدار سائل اإلعالم فضال عن  التبادل والتنسيق مع مراكز ثقافية معنّية ، تواصل دائم بو 

Internationale" اسم de L’imaginaire"
)1(

51ص.االستعارة الكربى يف شعرية املسرحة: خالدة سعيد 
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إضافة إىل  "فرانسواز غروند"و  "دوفينيوجان "و  "شريف اخلزندار"انطلقت جهود كل من      

من قناعٍة تقضي حبصر )-1936"(جان ماري برادييه"عدد من اإلتنولوجيني اجلدد يف مقدمتهم

باملسرح الغريب، وإخراج كّل الفنون املشهدية واألشكال االحتفالـية املختلفة يف " مسرح" تسمية

ومن اإلجحاف يف حّقها قياسها الذي يُعّد جنسا غريبا عنها،)املسرح(جنسالعامل من 

،ومبوجب خصوصيته الثقافية  ،ويقرتح هؤالء دراسة كّل منها ضمن إطاره اإلنساين.عليه

مقرتحني تضمني كل ذلك ضمن فرع علمي جديد من  ،وباستقالل عن أي معيارية خارجة عنه

.)Ethnoscénologie*()1/ اإلتنوسينولوجيا (علوم اإلتنولوجيا هو 

ماي من  شهر يف ميالد هذا الفرع العلمي، يف باريس،عن جت هذه الفكرة باإلعالن وّ تُـ و     

دار ثقافات (والثانية أكادميية؛ األوىل هي  ،األوىل فنية:بالتعاون بني مؤسستني)1995(سنة 

شريف "،وإدارة "جان دوفينيو"اليت سبق احلديث عنها ممثّلة يف شخص رئيسها ) العامل

ة ـة لألنشطة املشهدية يف جامعـخمرب الدراسات املشرتكة بني الفروع العلمي(هي والثانية ."اخلزندار

Le/ة ـباريس الثامن laboratoire Interdisciplinaire des pratiques spectaculaires de

l’université de paris VIII ( الذي يرأسه) جان ماري برادييه/ Jean marie pradier( ،

، دراسة العالقة بني الفن والعلم ، وبشكل على عاتقه يف هذا املخترب فريق البحث قد أخذو 

وحضر املؤمتر التأسيسي هلذا الفرع .)2(واملمارسات اإلنسانية املشهدية املنّظمةأخّص بني العلم

العربالعلمي اجلديد عدد من أقطاب احلركة 

  ـــــــــ
(*)

Ethno/، بأنه مرّكب من ثالثة مقاطع؛ إتنو)جان ماري برادييه(لإلتنوسينولوجيا من ِقبلورد تعريف هذا املصطلح يف البيان التأسيسي 

وهو املبىن املؤّقت أو اخليمة، مث أصبحت الكلمة تدّل Skéné/املشتقة من األصل اليوناين سكيين Scéno/مبعىن ساللة أو شعب، وسينو

ّمث الحقة .ل عند اليونان، حّيزاً حمجوبًا عن أعني املشاهدين توضع فيه األقنعةتعين يف األص Skénéعلى املعبد وعلى منّصة املسرح، وكانت 

علم املشاهد عند " املعىن اإلمجايل هلذا املصطلح اجلديد هو  و.ة املألوفة يف املصطلحات التقنية وتعين علمـ،وهي الالحقLogie/لوجيا

". الشعوب 

Théàtre:يُراجع جملة Public :N123 ,Mai-juin,1995,p47

)1( Théàtre public,N 123,Mai-Juin1995,P45(http//Théàtre Public.fr)
)2(
Ibid,P45
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.)-1934"(جالل خوري"و) -1941"(روجيه عساف"أبرزهم 

املمارسات والسلوكات " تنوسينولوجيا أن تكون علمًا يُقبل على دراسة كان طموح اإل      

حتت مضّلة التمايز واالختالف واخلصوصية، " يف خمتلف الثقافاتاإلنسانية املشهدية املنّظمة 

املقاربات اليت تّتخذ املسرح  «اإلتنوسينولوجيا خالفت  نزعة مركزية حضارية، وبذلكوضّد كل

ص يف ضوئه مجيع النشاطات املشهدية يف تُفحَ ،الغريب معيارًا وتعتربه شكًال عامليًا أو ُمطلقاً 

�ǽǀŮ�¿Ƣēȏ¦�ǞƥƢǏ¢�ǾȈƳȂƫ) برادييه(للمركزية الغربية، حاول منه ونقدًا .)1(»الثقافات األخرى 

�ÅƢƥȂǠǋ�ƪ «وصفها بـحني األخرية  ǴǠƳÂ��̈®ÂƾǈǷ�¼ǂǗ�ń¤�śȈƷǂǈŭ¦�©ËǂƳ�Ŗǳ¦�ƨǻȂǼĐ¦�̈ǂǰǨǳ¦

ُتدير ظهرها خلصوصيتها الثقافية وتستعري الشكل املسرحي األورويب وترتجم بواسطته ناشئة 

وهلذا أّكد هذا الفرع العلمي اجلديد على منهج .)2(»اقض مع هذا الشكلمواقف تتناىف وتتن

ينطلق يف تطبيقاته على الفنون املشهدية املختلفة من الداخل؛ أي االنطالق من معايري خاصة 

، معايري مستقاة من ثقافة مغايرةالتعامل معها وفق ِعوضًا عن التعّسف يف ،بالثقافة املدروسة

هد مسرحيون من ثقافات غري اج«؛ فلطاملا خصوصيتها كثقافة مغايرة بدورهافشلت يف إبراز 

«��ƨǨǐƥ�ǶĔ¦ƾǴƦǳ�ƨȇƾȀǌŭ¦�¾ƢǰǋȌǳ،]كما يقول شريف اخلزندار[غربية وكافحوا ŗǠÉȇ�Ȇǰǳ

أن تُعترب وا اهلدف، وخٌري هلذه األشكالئ¦ǘƻ¢�ǶĔ¤�¾ȂǬǻ�À¢�°ƾǬǻ�¿ȂȈǳ.املسرح باملعىن الغريب

ē¦ǀƥ�ƨËǴǬƬǈǷ�ÅȏƢǰǋ¢ن أن تُعترب مسرحًا من الدرجة الثانية أو ُملحقة م.ا ودالّة يف ثقافتها

.)3(» ح الغريبباملسر 

عندما أثار يف  " عبد اهللا العروي"وقد سبق ملثل هذا النقد الذايت أن قام به املفّكر العريب 

  إذا كانت  «:بقوله" إشكالية صيغ التعبري"، ما أمساه )رةصاإليديولوجيا العربية املعا(كتابه 

ـــــــــ       
(1)

Théàtre Public,N5,P16
(2)

La scène et la terre ,questions d’Ethnoscénologie Edition : Revue Internationale de

l’imaginaire, N 5,mai 1995,P16.
3( )

Ibid.P 277 .
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الكونية، صاحلة لُكّل مكان وزمان، فال بّد أن يكون من مسات التعبريية الغربية األشكال 

فلم يُعد أحٌد .ُضعف األدب العريب يف القدمي وتفاهته كونُه مل يهتد إىل اكتشافها وتوظيفها

�ǖǬǧ�ǲƥ��ƢȀǧÂǂǜǳ�ƨǬÊƥƢǘÉǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ)فنون القول عند قدماء النقاد(ينظر إىل األشكال التقليدية 

ǂ̈ǈƬƦǷ�©ȏÂƢŰ�ƢĔ¢�ȄǴǟفتبدو القصيدة يف صورة ملحمة ناقصة، واملقامة يف صورة .أو ُجمهضة

ة ّـ رواية ُخمتزلة، وسرية عنرتة أو بين هالل أو بيربس، تلك اليت تتلى وُتشّخص يف امليادين الغاص

.)1(»بالكبار والّصغار، يف صورة خطوة أوىل على طريق اكتشاف التعبري املسرحي 

انطالق فكرة هذا املشروع من فكٍر عتقاد، نذهب إىل القول بأّن و انطالقًا من هذا اال

، ال يعين ُمطلقًا التحّرر النهائي واالنفالت من قيود )شريف اخلزندار(عريب متمثًال يف شخص 

فكر يرعامها ن ان رمسيتاغربية، مثّلتها مؤسست املركزية الغربية مادام مشروع الفكرة قد تبنته جهة

��Ǌ من )دار ثقافات العامل(على املؤسسة األوىل يبدوغريب رغم ما قد  Ƿ¦Ȃđ�· ƢǨƬƷ¦" حمدودة "

املنبعث من فكر عريب حمصور ضمن الطرح ذلك أّن ،(*)حلرية حتفظها صداقة موهومةمن ا

مادام هذا .كون كاملستجري من الرمضاء بالناريفيد الثقافة العربية يف شئ و يُ ال  ،مفّكرة غربية

خصوصية اآلخر قد انطلق من اجلهة األخرى وبرغبة اآلخر حني شَعر بأن االعرتاف بثقافات و 

لة الذات عرب ءداخلي  يف إعادة مساإحساس هذا االعرتاف مطلبًا إيديولوجيًا وفنّيًا نابعا من 

.أسلوب جتريب االنفتاح على الثقافات الشرقية املغايرة

    ــــــــ 
)1(

234، 233، ص ص 2006، 3املغرب، ط-املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء.اإليديولوجيا العربية املعاصرة: عبد اهللا العروي 
(*)

وزارة الثقافة الفرنسية إقامة مؤسسة تعىن بالثقافات  يّ اقرتحت عل«يف أحد احلوارات الصحفية اليت أجريت معه  )شريف اخلزندار(يقول  

فكرة طرحت عليه  .ووزير الثقافة ضاعف ميزانية الثقافة ،وكان صديقي،م1981قد أصبح رئيسًا جلمهورية فرنسا عام  )ميرتان( كانالعاملية و 

فتح فرنسا على الثقافات األخرى ، وتبنت احلكومة الفرنسية املشروع فوراً ،وأعلنا عن إنشاء دار ثقافات العامل عام املشروع الذي يهدف إىل 

info@ocm.gov.sy:على املوقع اإللكرتوينهذا احلوار كامالً يُنظر.»ومت تعييين مديراً للدار،1982
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:إشكالية المفهوم/ 1  

:هحاالتتر او  المصطلحأصول / 1-1  

، (*)مستعاٌر من العلوم التجريبية أو العلوم الطبيعيةمصطلحٌ "Expérimentation/التجريب" 

من خطوات املنهج التجرييب بعد املالحظة والفرضية؛ إذ أّن العامل الطبيعي وهو اخلطوة الثالثة 

يُتبعها بصياغة فرضيات و  الطبيعية مالحظة الظاهرةيعمل وفق خطّة عمل مضبوطة، تقوم على 

�Å¦®ƢǸƬǟ¦�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳƢƥ�¿ƢȈǬǴǳ�̈ǄËȀĐ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǂƥƢƼŭ¦�ń¤�̈ǂǿƢǜǳƢƥ�ǲǬƬǼȇ�ËĽ.قابلة للتحقيق

تتأكد فرضية من الفرضيات تتحّول إىل قانون يتسم تصدُق و فرضيات املصاغة، وحني على ال

.)1(بالعمومية واحلتمية

ُمغايرة هلا و اليت ظهرت يف حقول معرفية وانتقلت إىل أخرىصطلحات وكغريه من امل     

ȏ�ƢǷ�Åƨǯ°ƢƫÂ��¾ËÂȋ¦�ƢǿƾȀǷ�Ŀ�Ƣēǀƻ¢�Ŗǳ¦�ƢȀƬǳȏ®�ǒ خمتلفة عنها ǠƦƥ�ÅƨǜǨƬŰ  حتتمله طبيعة

ستعرية هلا
ُ
من حقل العلوم التجريبية إىل حقل يف بادئ األمر ب هذا املفهوم تسرّ .احلقول امل

وعلى األخّص الرسم والّنحت بعد أن تالشت آخر املدارس اجلمالية اليت تفرُض قواعد ،الفنون

عشرين وشهدت نوعًا من ثابتة، وبعد أن تأثّرت احلركة الفنّية بالتطّور التقين اهلائل يف القرن ال

املستقبلية، اجتاهات كيف اجتاه اخلروج عن املألوف والسائد متّخض عنه  ييبالبحث التجر 

مثّ عرف طريقه إىل عامل األدب .)2(والبنائية، والتكعيبية، والتعبريية، والدادائية، والسريالية، والّرمزية

Emile/إميل زوال"الطبيعي الفرنسي على يد الكاتب Zola)"1840-1902(   كتب ما الذي

التجريبية ومنظّراً " كلود برنارد"متأثراً  بأفكار" الرواية العلمية"ّمسي

  ـــــــــ
)*(

Charles/ شارلز داروين " عامل البيولوجيا اإلجنليزي استخدم  Darwin)"1809-1882(  التجريبية"مصطلح /

Expérimental  " والتحّول يف منتصف القرن املاضي مبفهوم التحّرر من النظريات القدمية يف " أصل األنواع " يف نظريته الشهرية عن

Claude/ كلود برنارد " الفرنسي كما استخدمه بذات املعىن الفيزيولوجي .حماولة الستكشاف احلقائق العلمية اجلديدة Bernard

التجريب املسرحي يف إطار : يُراجع، أمحد سخسوخ).1855("مة يف دراسة علم الطّب التجرييب مقد" يف حبثه املوسوم بـ) 1887_1813(

1، ص1989مطابع هيئة اآلثار املصرية، .مهرجان فيينا الدويل للفنون
)1(

126،127ص  ،2000، 1ط.من قضايا اإلبداع املسرحي: حممد مصطفى القباج
)2(

118ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قّصاب حسن
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)1()1881(سنة"ُكتّابنا الدراميون"،و"الطبيعية يف املسرح:"االجتاه يف كتابيههلذا 

إىل جتربة علمية، واعتقد بأّن الرواية ُميكن  - عرب هذه النظرية -اإلبداع األديب" زوال"وقد أحال 

أن تكون علمية، وتنهض على العلم التجرييب املؤّهل لتحقيق هذه الغاية، وبالتايل تدخل يف 

ظة ملنهج جيمع بني املالح - كما خيضع هذان العلمان  -جمال التاريخ الطبيعي والطّب، وختضع

، )1867"(ترييز راكان:"ومن هذا املنطلق الطبيعي كتب الكثري من الروايات أشهرها.والتجريب

وبعد أن صار لنظريته أتباع وأنصار، شرع يف ).1985"(جرمينال) "1893"(دكتور باسكال"

حتديد معاملها، وتعميق أبعادها، وشرحها للقرّاء حىت يتذّوقوا األعمال األدبية يف ضوئها، وذلك 

بلغ حتّمس  و).الروائيون الطبيعيون(،)الطبيعية يف املسرح) (الرواية التجريبية:(ن خالل دراساتهم

�ƲȀǼǸǴǳ�ǪȈƦǘƫ�®Ëǂů�ƢĔƘƥ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�Ŀ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǧللعلوم الطبيعية " زوال" ȇǂǠƫ�ËƾƷ�ń¤

.)2(التجرييب على األدب

�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔيفنظري النقدي عامل األدب والت يف تبلور هذا املفهوم بعد ذلك     

La/احلداثة"وبدا مقرتنًا مبفهوموبدايات العشرين،  modernité" وكان وجهًا بارزًا من أوجه ،

«:ه بأنّهـوهو مبثابة األب الروحي للمشروح احلداثي، يُعرّف" أدونيس" املشروع احلداثي؛ فنجد 

كار طرق ـاحملاولة الدائمة للخروج من طرق التعبري املستقرّة أو اليت أصبحت قوالب وأمناطاً، وابت

" أدونيس"وهنا يأخذ .)3(»يًا وحركيًا ـعًا إبداعـاولة إعطاء الواقع طابـجديدة، وتعين هذه احمل

±�¦ƾēÂ��ƾƟƢǈǳ¿�التجريب مبعىن احلركية الدائمة واملستمرّة اليت ترفض السكون والثبات، وتتجاو 

  وبذلك يكون .القوالب واألمناط املألوفة يف التعبري

  ـــــــــ
)1(

293، ص املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قّصاب حسن
)2(

لبنان مكتبة .موسوعة النظريات األدبية، موسوعة تناولت سبعني نظرية أدبية ونقدية ُتشّكل لوحة خلريطة األدب عرب العصور: نبيل راغب

418، 417، 416ص ص.2003، 2لوجنمان، ط-ناشرون، الشركة املصرية العاملية للنشر
)3(

287، ص1983، 3دار العودة، بريوت، ط.زمن الشِّعر: أدونيس
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مستمرًّا لتجاوز ما استقّر ومجد، وجتسيد إلرادة احلداثي عمًال التجريب يف نظر هذا الرّجل

.)1(التغيري

إذا كان هذا املفهوم قد عَرف نوعًا من الوضوح يف اإلبداع األديب ونقده بعد ارحتاله من و       

�ƨȈƥƢƦǔǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦�½Èǂǋ�Ŀ�ǾǠǫÂ¢Â��ǾǳƢǗ�ƾǫ�µ ȂǸǤǳ¦�ËÀ¢�ƾų�ƢǼËǻƜǧ��ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ǲǬƷ

ضبطه وحتديد بالنسبة للمسرح؛ حيث تعّددت مفاهيمه، وتراكمت أطروحاته دون أن تصل إىل 

بل إّن جّل تلك الرتاكمات التعريفية قد وصلت حّد التناقض والتعارض؛ فمنها ما .مناخاته

التقى مبفهوم التجريب يف املسرح الغريب، ومنها ما احنصر يف األطُر احملّلية؛ حني اّتصل بالذاكرة 

أي أّن بعضها وّحد بني التجريب .الشعبية العربية وما حفلت به من أشكال احتفالية فرجوية

نُِظر إىل املفهوم األّول على أنه جتاوٌز للماضي، واِتُّفق على أّن الثاين عودٌة وقتٍ صيل، يفأوالت

وتواصٌل مع هذا املاضي؟    

وقد بلغت فكرة التجريب يف املسرح حّدًا فريدًا يف اختالل املعىن وضبابية رؤيته الفكرية، 

مارون النّقاش، أبو (حىت أّن البعض راح يسحُبها على حماوالت الرّواد األوائل يف املسرح العريب

، ممّا )2(واجتماعياً يف استزراع الشكل األورويب يف الرتبة العربية فنيّاً )خليل القّباين، يعقوب صّنوع

ȍ¦Â��² ƢƦƬǫȏƢǯ�ƨǨǴƬű�Ãǂƻ¢�ǶȈǿƢǨǷ�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�ǖǴƼǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǧ ًوصار هذا ، عداد أحيانا

.)3(»مفتاحاً سحرياً لكّل ممارسة يف املسرح أو باملسرح  «املفهوم 

  ـــــــــ
)1(

  الصفحة السابقة.املرجع السابق 
)2(

25، ص1992اهليئة املصرية العاّمة للكتاب، .املسرح، قراءة يف الوعي اجلمايل العريبحول التجريب يف  :سيد أمحد اإلمام
)3(

26ص.املرجع نفسه
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:التجريب في المسرح العربي، غموض المفهوم ومّجانية الفكرة/1-2

ممّا ال جدال فيه أّن اهلدف من التجريب وهو ما كّون القاسم املشرتك بني احلركات 

التجريبية يف املسرح مجيعها؛ كان الّرغبة يف تطوير العملية املسرحية جذرياً، وطالت هذه العملية  

حية املمّثل، العمارة املسر (كّل مفردات العمل املسرحي، من النّص إىل العرض بكّل مستلزماته

يف مل حيض "جتريب"أّن مصطلح غري ،(*)..)مبا فيها مكان العرض، السينوغرافيا، عالقة التلقي

بتعريف دقيق، يوّضح الظاهرة ومينع عنها كّل لبٍس أو غموض قد ينشأ من تداخلها  املسرح

لغموض يف ا؛ فهذا املفهوم مازال يكتنفه االرتباك واđاملتاِمخة هلا والشبيهات  الظواهر بغريها من

وعي الكثريين ممّن مارسوا التجريب أو حاولوا حتديد معناه، ما جيعلنا نضيع بني ركام هذه 

Ƥامل Ƭǰǳ¦�Ƣđ�ƪ Ëƴǟ�Ŗǳ¦�ǶȈǿƢǨǶƳƢǠŭ¦� ËŕƷÂ�� ختّصة التحقت بركب هذه التعريفات
ُ
امل

" إبراهيم محادة"املعجمية الغامضة، ذلك الذي أورده اتالغامضة، ولعّل أبرز منوذج هلذه التعريف

؛ هو املسرح "ExpérimentalThéàtre/املسرح التجرييب «: يف معجمه، وقد جاء فيه

إخل أسلوباً ..الذي ُحياول أن يُقّدم يف جمال اإلخراج، أو النّص الدرامي، أو اإلضاءة، أو الديكور

د حتقيق جناح جتاري، ولكن بغية الوصول إىل احلقيقة جديداً يتجاوز الشكل التقليدي، ال بقص

الفنية، وعادًة ما يتحّقق هذا التجاوز عن طريق معارضة الواقع واخلروج إىل منطقة اخليال، بل 

اخلروج إىل " فماذا يقصد هذا الباحث بـ ،)1(»يان ـالغة يف ذلك اخلروج يف بعض األحـواملب

بلغت  هكذا.، وما دورها يف التجريب يف نظره؟"ةاحلقيقة الفني"؟ وما هي"منطقة اخليال

مهرجان القاهرة الدويل تأسيس مهرجان دويل للتجريب،  هو وصل إىل ية حّدًا ـاإلشكال

  ات ـللمسرح التجرييب ُوّجهت فعالي

  ـــــــــ
(*)

يُراجع، ماري إلياس، حنان قّصاب لإلّطالع على أهم وأبرز احلركات التجريبية العاملية يف كّل عنصر من هذه العناصر على حدى، 

التجريب يف : بن عائشة لى، ويُراجع كذلك، لي121، 120ص ص.املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض :حسن

72، 65، ص ص2005، 1مركز احلضارة العربية، القاهرة، ط.مسرح السّيد حافظ

نظرية ستانسالفسكي :يُراجع، عثمان احلمامصى.يف العرض املسرحي" مثيلالت"وخبصوص أشهر نظرية يف التجريب الذي اهتم بعنصر

عارضة
ُ
منهج : بعنوان من الباب األّول خاصة الفصل الثاين.(1994اهليئة املصرية العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، .والنظريات امل

)190، 101الوسائل والغايات، ص ص..ستانسالفسكي
)1(

218، ص)457:مصطلح رقم(.املصطلحات الدرامية واملسرحيةمعجم : إبراهيم محادة
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ملناقشة إشكالية املفهوم، ويف الواقع مل تزد هذه )1990، 1989، 1988(دوراته الثالثة األوىل

�ƨǳÂƢŰÂ�̈ǂǿƢǜǴǳ�Ƕē¦ ¦ǂǫ�Ŀ�ÀȂǴËƻƾƬŭ¦�Ƥ ǿ̄ �̄ ¤��ÅȏƢǰǋ¤Â�ÅƢǓȂǸǣ�Ëȏ¤�ǂǷȋ¦�̈°®ƢƦŭ¦ حتديد

بعد اإلطالع على  -األمر الذي جعلنا خنرج، ا شيعًا ومذاهبمفهومها يف كّل اجتاه، وتفرّقو 

حبزمة من األسئلة زادت حريتنا ترّسخاً، وأبعدتنًا أشواطًا عن مساحة  - تلك املداخالت

  فما هو التجريب؟.اليقني

مستقبلية تتعارض مع كّل ماهو ماضوي؟ ةهل هو رؤي -

  ؟بال جدوى استمراريتههل هو جتاوٌز للسائد بعد متثّله ومن مثّ االقتناع -

ما عالقة التجريب بالرتاث، وهل يتعارض معه؟-

أهو إبداع، أم ابتداع؟-

  ما هي اللحظة اليت شهدت الصرخة األوىل مليالد التجريب؟ -

  :التجريب واإلبداع/ 1-2-1

  ؛ نفسه داع وأّن لكليهما اجلوهرـيعتقد كثٌري من الّنقاد بأّن التجريب مرادٌف لإلب

التجريُب مرادٌف لإلبداع، واإلبداُع على اإلطالق، واإلبداُع الفّينُ على التخصيص يعين إجياد «

ه بواسطة العقل الناقد ري من خالل جماوزة الواقع من أجل تغي ،عالقات جديدة بني األشياء

إذا كان أمراً ، وهذا االعتقاد هو ما خّول للكثريين اإلقرار بصعوبة تعريفه؛ حيث أنّه )1(»

«مستحيًال أن نقبض على اللحظة األوىل اليت ظهر فيها اإلبداع، فإنه يعُسر علينا كذلك 

حتديد تاريخ التجريب إال إذا ُعرف زمن بدء انطالقة الفكر؛ ألن التجريب يف التأليف مرتبط 

حل التطور، لة من مراـلقد تابع التجريب دوره يف كل مرح(..)باإلبداع يف كل األزمان والعصور

قة أنّه إذا كان ـواحلقي )2(» ومازال يأخذ دوره الفعال يف عصرنا احلديث

ـــــــــ
)1(

سيد أمحد  ،ورد يف. 6، ص1989، س8نشرة مهرجان القاهرة الدويل الثاين للمسرح التجرييب، ع).ما هو التجريب: ( مىن أبو سنة

37اجلمايل العريب، صحول التجريب يف املسرح، قراءة يف الوعي : اإلمام
)2(

47، ص2002منشورات املعهد العايل للفنون املسرحية، دمشق،.حماور يف املسرح العريب: هيثم حيي اخلواجة
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اخلروج، الكسر، (قد اقرتن بأفعاٍل من قبيل - كل التعريفات على اختالفها يف -التجريب

فهو موجود .الثابتة، والصيغ اجلاهزةمستهدفًا القواعد...)االخرتاق، التجاوز،التمّرد، االنزياح،

.منذ القدم؛ إذ ما أكثر اإلبداعات اليت كان ِقوامها هذه األفعال

وعدم ارتباط  وتأكيدًا منه هلذه الفكرة؛ املتمثلة يف العالقة اجلدلية بني اإلبداع والتجريب،

ال تفرضه حلظة معّينة  «بأن التجريب " علي عقلة عرسان"يُقرّ ، هذا األخري بلحظة معّينة

والتجريُب (..)تدّفٌق مستمر هو(..)بالتحديد، فهو انفتاح على اآليت وتوّغٌل شجاٌع يف املستقبل

يدخل يف السائد واملستقر إذا أثبت صالحيته وبقاءه، أو يتوارى يف الظّل ويتالشى مع مرور 

صفة التجريبية يف املسرح   «بأّن ) املعجم املسرحي(جاء يف ، الرأيهذا وعطفًا على .)1(»الزمن 

الفنون ال ترتبط بنوٍع أو تياٍر فّين حمّدد أو بفرتة زمنية معّينة أو حبركة مسرحية كما يف بقية 

يتوقف إالّ يف املراحل ومل  فقد كان التجريب وال يزال الدافع األّول لتطّور املسرح منذ والدته،.ما

ونالحظ يف .)2(»قواعد صارمة حّدت من إمكانية التجريب والتجديد الكتابُة اليت عرفت فيها 

مبا هي ) صفة التجريبية(هذا التحديد أّن صاحبتا املعجم مل تتحّدثا عن مفهوم بل عن صفة

وإذا كان جيوز لنا أن .رفض التقوقع يف القواعد الصارمة، واجلنوح الدائم إىل التطّور واحلركية

، ُميكننا أن كما جاء يف صيغة هذا التعريف بني اإلبداع، وبني التجريب نوجد عالقة جدلية

 باخللق ُميّثل مناخها املتمّيزنسّلم مبدئيًا بفرضيِة أّن ظاهرة التجريب متضّمنة يف اإلبداع الذي 

منذ الِقدم، ومل ُحتّدد كمفهوم جاهز ومستقل يُعّرب  ةموجودوهي  ،واحلركية والتطّلع إىل التغيري

مصطلٌح قائم بذاته، إّال يف القرن املاضي بتأثٍري من الثورة العلمية واملنهجية اليت شهدها  عنه

«��ƲȀǼŭ¦�ÄƾȈǠǏ�ȄǴǟ،العامل °ƢǠŭ¦Â�¿ȂǴǠǳ¦�śƥ�ƶǫȐƬǳ¦�Ƣē¦ƾƟƢǟ�±ǂƥ¢�ǺǷ�ÀƢǯÂ

  فجاء مصطلح التجريب .واملصطلح

  ـــــــــ
)1(

املرجع :، سيد أمحد اإلمامورد يف.12، ص1989، س10ع.للمسرح التجرييبنشرة مهرجان القاهرة الدويل الثاين : علي عقلة عرسان

33ص.السابق
)2(

118ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب حسن
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يف غمرة املصطلحات اليت اجتاحت اخلطاب الفين واألديب والنقدي؛ كاحلداثة، واإلخراج، 

   .إخل...والدراماتورجيا،

�ŘǠŠ�ÅƢǸƟ¦®�ļƘȇ�ȏ�̧ ¦ƾƥȍ¦�ËÀ¢�Śǣ��¼ËȐƻ�ÆǲǠǧ�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦Â�̧ ¦ƾƥȍ¦�ǺǷ�čȐǯ�ËÀƘƥ�ƾǬƬǠǻÂ

عن املألوف، فقد يكون ترسيخًا للسائد، وإرساء ألسسه يف مدارس واجتاهات أدبية اخلروج 

يف حني يُؤَخذ التجريب مبعىن احلركية ورفض .وفنية، تأخذ صفة الثبات وتستمّر إىل مدى طويل

إىل نفي هذه  )إمساعيلعّز الدين (دفع ما  يتجاوز نفسه باستمرار، وهومطية، ومن ّمث فهوالن

التجريب ليس شرطًا لإلبداع ولكنه من املمكن أن يكون «العالقة بني الظاهرتني، معتقداً بأّن 

اعترب أن  ، وإذا كان هذا الناقد قد)1(»مضافًا إليه، إذن هناك إبداٌع جترييب وإبداٌع ليس جتريبيًا 

.ليس كل إبداٍع جتريبا، فنضيف إىل مقولته مقولة أخرى هي أْن ليس كّل جتريٍب إبداع

سعد اهللا ( يف االجتاه نفسه القاضي بنفي العالقـة اللزومية بني التجريب واإلبداع؛ جعل و    

املفهومني على ما اإلبداع يف املرتبة الثانية بعد التجريب مستندًا يف هذه التفرقة بني  )ونوس

التجريبية ال ُميكن أن تكون نوعًا من  «:يف التجريب؛ فيقول" احلِرفية"و"القْصدية"أمسامها 

ولعّل ،)2(»ية ـتقّدم فيها احلِرفـداع درجة لتـدية يتأّخر فيها اإلبـعملية قصهي  داع العفوي بلـاإلب

§��ÅȐƟƢǫ )أندري جيد(ما قَصدمها )القصدية، واحلرفية(هذين اجلوهرين ËǂĐ¦�ÀƢËǼǨǳ¦�Ƥ ǗƢÉź�ȂǿÂ:»

ان يف وسع غريك أن يكتبه ال تكتبه، كإّن ما كان يف استطاعة غريك أن يفعله ال تفعله، وما  

.)3(»وإّمنا تعّلق يف ذاتك بالعنصر الفريد الذي ال يتوّفر ألحٍد غريك 

  ـــــــــ
)1(

9، ص1989، س9مهرجان القاهرة، عنشرة ).التجريب من وجهة نظرهم: (عز الدين إمساعيل

¸11، سبتمرب1993، ص16 ��ǂǐǷ��°ƢƯȊǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ǞƥƢǘǷسعد اهللا ونوس: (املسرح التجرييب).جملة املسرح التجرييب��
(2)

)3(
130ص.من قضايا اإلبداع املسرحي: حممد مصطفى القباج
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املصطلحني، يكون قد وقع يف يبقى يف هذا املقام أن نشري إىل أّن كّل من قارب بني 

؛ "Expérimentation/جتريب"، و"Expérience/جترِبة"اخلْلط بني مفهومني آخرين مها 

  ألنه يقرتن بذات املبدع يف عالقتها بالعامل ورؤيتها له؛ أي فاألّول شديد االرتباط باإلبداع 

خربة بشرية للفّنان ومهّاً حياتياً، نابعاً من عالقة الوعي الفّين بواقع احلياة أو الوضعية  «باعتبارها 

مما يضئ )رؤية(البشرية من حوله، يتأسس يف ضوئها اكتشاف شعري جلوهر هذه التجربة

فُيعيد العقل اخلّالق حتليلها وتصميمها عرب عالقات مجالية يف صيغة النوع ،جوانبها املختلفة

، من هنا يكون الربط بني التجرِبة واإلبداع أمرًا مسّلمًا به؛ فال إبداع يف غياب )1(»الفّين 

.اليت تُعّرب عن قلق الفّنانبة رِ التج

؛ أي بـــني حقلـــني أحــــدمها "جترِبــــة"و"جتريـــب"اخللــــط بـــني «وألنـــه يســـهل الوقــــوع دائمـــاً يف هـــذا 

اخللـط، وإلبـراز جـانيب املوضـوعية والـوعي، ، و تفاديـاً للوقـوع يف هـذا )2(»موضوعي واآلخر ذايت 

.)3("ال يّتســـــم بالوضـــــوح و ، يف املســـــرح خاّصـــــةهنـــــاك مـــــن اقـــــرتح مصـــــطلحاً بـــــديالً للتجريـــــب

Théâtre de laboratoire / )٭(املختربي املسرح"حيتمل الّلبس وهو  

  :التجريب واالبتداع/1-2-2

تكاد جّل اآلراء النقدية اليت تعّرضت ملفهوم التجريب أن تتفق حول جزئية اخلروج عن 

، واإلقدام على بْرت كّل عالقٍة به، لعجزه عن التعبري عن اإلنسان يف كينونته واملألوفالسائد 

ـــــــــ
)1(

39، 38ص ص.حول التجريب يف املسرح، قراءة يف الوعي اجلمايل العريب: سيد أمحد اإلمام
)2(

127ص .من قضايا اإلبداع املسرحي: حممد مصطفى القباج 
)*(

خترب املسرحي" ملاري إلياس وحنان قصاب حسن؛ أي ) املعجم املسرحي( ورد هذا املصطلح مقلوباً يف
ُ
وقد ذُكر كواحٍد من اُألطر اليت ".امل

-E.Autant)"1871/إدوار أوتان" يغة أطلقها الفرنسيان وهو ص.تبلوَر املنحى التجرييب ضمنها يف بدايات ظهور مفهوم التجريب

جريزي "، وبلورها فيما بعد البولوين "الفّن والفعل"حني أّسسا يف فرنسا ُخمترب )1874-1952"(L.Lara/لويز الرا "وزوجته  ) 1964

معجم املصطلحات (كما ورد يف .119ص .يُراجع، املعجم املسرحي.يف خمَتَربه يف بولونيا)-J.Grotowski)"1933/ غروتوفسكي

Laboratory"إلبراهيم محادة، مصطلح)الدرامية Théàtre"أو ما  -دار املسرح «:كالتايل، ومعّرفاً "املعمل املسرحي"مرتمجًا إىل

فيها جتارب، وحبوث، واختبارات تتعّلق باستحداث أو  ىكما ُجتر .لني واحلِرفيني املسرحينياليت تـُّتخذ كمعهد معملي لتدريب املمثّ –ُمياثلها 

ختلفة
ُ
248، ص)553:مصطلح رقم.(»كاإلضاءة، والديكور، والتمثيل، واإلخراج :تطوير املعارف املسرحية امل

)3(
  الصفحة السابقة.املرجع السابق
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  وبالتايل تأيت املغامرة يف .احلاضرة، وعدم رؤية هذا األخري لصورته يف ما هو سائد من إبداع

املستقبل اآليت حبثًا عن جمهوٍل مل ترتاءى مالحمه بعُد، وال تأّكدت إمكانية القبض عليه، بل ومل 

وقد عّرب عن هذا املعىن الزئبقي باحث السوسيولوجيا .يصُدق اليقني بعُد يف احتمال وجوده

رغباٍت ل إّن التجريب الفّين يهدُف بصورة خاّصة إىل االستجابة «:بقوله )جان دوفينيو(الفرنسي

ليست حمّددة بعد، والجتاهات مل تندمج بعُد يف املمارسة املعرفية، وال أمكنت السيطرة عليها، 

فالعالقة بني السؤال .)1(»فالفّن ليس جبواٍب عن سؤال، بل هو سؤال عن جواب مل يُطرح بعُد 

، تٍّر وال استقرارواجلواب يف الفّن كما يف املسائل والقضايا اإلشكالية، هي دائمًا عالقة قلٍق وتو 

ُيسّيُد الشّك بعد االطمئنان يقيناً اّصة عندما يتوّلد عن اجلواب سؤال آخر يعمُل على أنخب

على حّد -يُطرح بعدُ ولكن أن يتحّول التجريُب إىل سؤاٍل عن جواٍب ومل.بنهاية اإلشكال

وهو ما ُحيّتم علينا اإلشارة إىل .فهنا موقُع الدهشة، وهنا مواطن االبتداع -"جان دوفينيو"تعبري 

�¿ȂȀǨǷ�Ȃǿ��ƨǳƢū¦�ǽǀđ�̈ƾȈǗÂ�ƨǫȐǟ�Ǿǳ�ǂƻ¡�ËȆǸǴǟ�
Ç¿ȂȀǨǷ"القطيعة ."  

ويأيت دور القطيعة يف العمل التجرييب، عندما يُعلن انفصاله عن كّل منوذج سبقه، 

اكتشاف خضوعه لتأثريات علينا كمتلّقني رّده إىل تقاليد سابقة، كما يستحيل علينا  فيستعص

هنا ال ُيشبه معىن الوالدة اجلديدة؛ ألّن هلذا املعىن حتماً صالٌت بأجياٍل اهواألمُر .أعماٍل سالفة

ماال ينطبق  سابقة، وأجياٍل تالية؛ الوالدُة اجلديدة ترتبط على األّقل جبيلني اآلباء واألبناء، وهو

ة ـعلى التجريب؛ ألّن كّل عمٍل يوصُف بالتجرييب يفتقد إىل هويّة، وليس بإمكانه خْلق هوي

إنّه أشبه بِفعل نفخ روٍح .أنّه يتجاوز ذاته باستمرارمستقبًال ألنّه حمكوٌم باآلنية انطالقًا من 

".كن فيكون:" مقّدسٍة يف شئ بعد القول له

  ـــــــــ
)1(

401، ص1976ترمجة، حافظ اجلمايل، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، .سوسيولوجية املسرح: دوفينيوجان 
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أّن كليهما حيتمل معىن ، من حيث"االبتداع"ويتوافق هذا املفهوم يف جوهره مع مفهوم 

فاالبتداُع يف الّلغة مصدٌر مرجعية، أي ال ُميكن رّدمها إىل مثاٍل سابق؛ رفض االّتكال على 

واهللا بديع السماوات .أَْبدََع الشئ اخرتعه على غري مثاٍل سابق «و، )بدع(مشتّق من اجلذر

بتدَُع أيضا.واألرض أي ُمبدعها
ُ
بتدِع وامل

ُ
)ِبِ◌دَعْ (وأْبدََع الشاعُر جاء بالبديع، وشئ ..والبديع امل

، )أبدع(ي للكلمة قد وّحد بني الفعلني، ورغم أّن املعىن اللغو )1(»...بالكسِر أي ُمبتدع

الشرتاكهما يف جذٍر واحد؛ غري أننا نعتقد بأّن االبتداع غري اإلبداع؛ ونرى يف ) ابتدع(و

، وهو ما يؤّكده التحديد اللغوي ُتصّنفه ضمن دائرة التفّرد االبتداع درجة أرفع من درجة اإلبداع

وِجد على غري مثاٍل رض؛ هذا اخلْلق الذينفسه للكلمة يف متثيله خبْلق اهللا للسماوات واأل

هو ما ال ينطبق على و .فهو فْعٌل نابٌع من داخل نفسه.ال ُميكن أن ُيشِبه خلقًا غريهسابق، و

عارضتها، أو مبمفهوم اإلبداع الذي يتّصل غالبًا مبرجعية سابقة ولو كان متفّوقًا عليها إّما 

باعتباره عملية تتطّور بتأثِري العوامل " رتاكميةال"كما من شأنه أن يأخذ مسة   ،اإلضافة هلا

�ǽǀđ�ËǂǬÉȇأن )االبتداع( املصطلحويكاد التعريف االصطالحي هلذا  والسياقات اخلارجة عنها،

باخلْلق اإلهلي،  «؛ حني يُقارب هذا املفهوم -وهو بصدد التوحيد بني املصطلحني-احلقيقة

، وهو ما يؤّكد االختالف يف )2(»كاخلْلق واالبتكار، ومنها ما يربطه بعامل الشياطني كالعبقرية 

.طبيعة كلٍّ منهما

ويبقى الواقع النقدي العريب رافضًا هلذا االختالف؛ آخذًا االبتداع مبفهوم اإلبداع، وُيصّر 

على فكرة الرتادف بينهما؛ فُيدرِجه واحدًا من مرتادفات اإلبداع،مثل االبتكار، 

مصطلحاٌت ال ُيستطاُع التفريق بينها حبدود  -هذا الواقع النقدييف - واالخرتاع،وهي

  ـــــــــ
)1(

دار األصالة للنشر  -حتقيق إبراهيم زهوة، دار الكتاب العريب، بريوت.خمتار الصحاح: زين الدين حمّمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرّازي

32، ص2005والتوزيع، اجلزائر، 
)2(

منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، .معاصرينشعراء /واملمارسة اإلبداعية، دراسة ألعمال ستة نّقادالتنظري النقدي: حمّمد بن عبد العايل

10، ص2001، 1ط
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�ČŚǤƫ�ƢŶÂ®�ǂƻȉ¦�ËǲŰ�ƢŷƾƷ¢�ËǲŹ�À¢�Ëƶǐȇ�Ʈصارمة،  ȈŞ�Å¦ƾȈǠƥ�ÅƢƥ°ƢǬƫ�©ȏȏƾǳ¦�ƨƥ°ƢǬƬǷ�ƢĔȋ

.)1(يُذكر

  :والتأصيلالتجريب / 1-2-3

مجيعها يف دائرة لقد سبق أن أشرنا يف املباحث السابقة من هذا الفصل، واليت تصّب 

ا التقاء جل نإشكالية مفهوم التجريب وصعوبة حتقيق تعريف جامع مانع هلذه الظاهرة، والحظ

الثورة على املاضي وجتاوزه، والتوّجه احملاوالت اليت سعت إلعطاء حتديد للتجريب عند نقطة

ال يستوعب  التجريب أنّ  هذا  ، فهل يعينرؤية مستقبلية وصفهƥ�¾ȂȀĐ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦�ȂŴ�̈ǂǷƢǤŭƢب

   املاضي؟

منظومة قيِمه الفّنية ، و وصيغه حقيقة إّن التجريب جتاوٌز للماضي، باجتاهاته ومدارسه

لقصورها وعجزها شكًال ومضموناً عن استيعاب حركة الواقع يف الزمان واملكان، وبالتايل اتساع 

ŚƯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ƾǬǨƬǧ��ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�̈ËȂŮ¦ ًواإلمتاع ممّا يستدعي جتاوزها حبثا 

جّرب الذي ينتهج ِفعل التج.صناعة هذه الوظيفةل هلا تكون قادرة على عن بدائ
ُ
اوز، غري أّن امل

أي حاٍل من األحوال أن يُلغي من ، ال ميكنه بأو االخرتاق، أو اخلروج، ّمسها كما شئت

أّن حماولة إجياد بديل له خيتلف عنه، يستدعي حضوره ؛ ذلك ذاكرته اإلبداعية ما يُريد جتاوزه

جّرب هو الفنان الذي ينظُر يف اّجتاهني خمتلفني يف نفس «الدائم يف ذهنه؛ من هنا ُيصبح 
ُ
امل

�ǺǷ�ļƘȇ�ǂƻ¡Â�ǲƦǬƬǈŭ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ǪȇǂǗ��ƨǜƸËǴǳ¦�ƾȇƾƳ�ȆƷǂǈǷ�ǂǓƢƷ�ǞǼÉǏ�» ƾđ�ȆǓƢŭ¦

ت الطرح؛ فُيقّرر من ذاضِ " يسري اجلندي "مويُراكِ .)2(»وممتع 

  ـــــــــ
)1(

، 2002منشورات إّحتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، .دراسة-االنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي: أمحد حمّمد ويس:للتوّسع يُنظر

37، 35ص ص
)2(

حول التجريب يف : اإلماممن، سيد أمحد ِض◌ٍ .18، ص8نشرة مهرجان القاهرة الثاين، ع.التجريب من وجهة نظرهم: يوسف العاين

52ص.املسرح
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فكرة التجريب تنطلق من استيعاب كامل للماضي واحلاضر، واإلحساس باحلاجة «:بأنّ 

وتأيت هذه اآلراء كردٍّ حاسم على الكثري من األطروحات اليت تأخذ .)1(»..احلقيقية لتجاوزه

الرتاث، فجاء الرّد صارمًا قاضيًا بأنّ  التجريب مبعىن التناقض والتنافر وإحداث القطيعة مع

»�Ȃǿ�ǂǧƢǼƬǳ¦Â�ǒ ǫƢǼƬǳ¦�¦ǀđ�°¦ǂǫ¤�ǲǯ��ƨȇȂǓƢŭ¦�§ ƢǠȈƬǇ¦�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�ƨǯǂƷ�ƾȈǸƴƬǳ�ƨǳÂƢŰ

وعي  هو التجريبإّن .وشّل تطّورها املستقبليبل واالستفادة منها وصرفها عن احلداثوية، 

دقيق فصله عن املاضي، وجعل خلفيته وفهم حركة احلياة يف الفّن، ومن غري ال يف املسرح التطور

إن ما أعنيه ليس التمحور يف أطر املاضوية، وعدم االهتمام ..تستند إىل الفراغ أو الالمعىن

إنه جتاوز ..مسرحية حنو التجدد والتقدمبالواقعية، ألن التجريب رؤية مستقبلية، وجتليات 

ب التطلع إىل األمام بعد فالشرط احلضاري يفرض على التجري...للتقليدي وليس طالقا له

ز للماضي وكسٌر وحتطيٌم لقواعده جتاوٌ  -إذن-التجريب.)2(»التسلح باجلمال والفكر والفن 

كّل ما فيه على حّد طرح أدونيس، وقبوٌل ل "للثابت" رفضٌ و  جتاوزٌ ؛ إنّه ولكنه ليس تطليقًا له

�ËǲǠǳÂ���µ"تحّوللل"فيههو قابٌل  ÊŗǨƫ�Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ�±ÂƢƴƬǳ¦�̈ǂǰǧ��±ÈÂƢƴƬÉ
ŭ¦�¦ǀđ�ǲǷƢǰǳ¦�ȆǟȂǳ¦

�ǂţ�ǽǂǰǧ�ËÀ¢�ǾǼǟ�¾ƢǬÉȇ�ƢǷ�Ëǲǫ¢�ȆǟȂǳ¦�¦ǀǿ�Ǯ ǴŻ�ȏ�Äǀǳ¦�§ ËǂĐ¦Â ٌّمادام قد انطلق جتريّيب ال  ييب

.الالّمعىنالفراغ ومنمن القطيعة مع املاضي؛ أي من 

فة ـهنا يلتقي كلٌّ من التجريب والتأصيل؛ يف ضرورة التواصل مع املاضي، غري أّن ص

«ك أّن ـْلط بينهما؛ ذلـواصل ختتلف يف كلٍّ منهما وهو ما يقف حّدًا فاصًال دون اخلـالت

التأصيل هو عملية سلفية ماضوية، أي هي حماولة التنقيب يف املاضي عن ممارسات ُختّفف من 

نَِفي وكأّن ما حتّقق يف املاضي ُميّثل أقصى ما هو ممكٌن، وبتقليده أو بعثهضغط احلاجة احلالية، 

ل على أنه جمّرد مقّلد، وهذا ما وهو ما جيعلنا ننظر إىل املؤصِّ ، )3(»مبا يتطّلبه احلاضر 

  ـــــــــ
)1(

59، صِضمن املرجع نفسه.8، ص4نشرة املهرجان، ع:ُيسري اجلندي
)2(

61، 60ص.حماور يف املسرح العريب: هيثم حيي اخلواجة
)3(

131 ص.اإلبداع املسرحيمن قضايا : حممد مصطفى القباج
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يتناىف مع مفهوم التجريب الذي يتوّجه حنو املستقبل مهما كانت عالقته وطيدة باملاضي، ألّن 

وبعبارة خمتصرة، .هدفه األمسى هو اكتشاف البديل ال تقليد القدمي أو إعادة بعثه من جديد

�ËÀ¢�Ƕǣ°��ǲďǏƚŭ¦�ǺǷ�ÅƢƸËƬǨƫÂ�ÅƢƷȂǸǗÂ�̈¢ǂƳ�ǂưǯ¢�§ ËǂĐ¦�ËÀƘƥ�¾ȂǬǻ لتقيان يف الكثري من ي ِفعلنيال

التجارب املسرحية العربية، نظراً لغياب تقاليد مسرحية سابقة لدينا،  وافتقادنا إىل تراكم إبداعي 

فكان التأصيل عندنا وجهًا من وجوه التجريب؛ .مسرحي ُيربّر فكرة جتاوزنا له عرب التجريب

التجريُب بالنسبة لكاتٍب مسرحيٍّ ِضمن « :قولهب )يـوليد إخالص(هاعّرب عناليت وهي الفكرة 

ثقافٍة عريقة قد تُعترب بشكٍل ما تَرفًا فكريًا وفّنياً، أّما بالنسبة لنا فهو ضرورة، وللدّقة يف التعبري، 

فهو وسيلة للوصول إىل شكل مسرحي مالئم؛ فالتجريب ليس هو املغامرة ولّكنه حماولة 

التجريُب أّوًال، هو (...)كمحّصلة لثقافته ولغتههو رؤية الكاتب اخلاّصة(..)الكتشاف الذات

.)1(»حماولة لتخّطي مرحلة التعريب، وهو ثانياً حلم الوصول إىل شكل عريب حمّلي للمسرح

إّن استعصاء ظاهرة التجريب عن التحديد وطبيعتها الزئبقية، دفعت جبوقٍة من النّقاد إىل 

اعتبار ذلك خاصية من خصائصها؛ ومن ّمث ال بّد من جتاوز فكرة حتديدها وضبط مفهوم 

«�Ƣđ�ƨǗƢƷȍ¦�Ǻǟ�Å¦ǂǏƢǫ�ƶƦǐÉȇجامع مانع هلا نعلُم مسبقًا أنّه سيتجاوزها ألنّه  ȂǇ.بول (يقول

التجريُب ال خيضع ملفاهيم ثابتة، وعندما نضع مفهومًا ننفيه «:معّرباً عن هذه الفكرة )شاؤول

ألنّه ال ينفتح على النهائي، هلذا ال ُميكن للتجريب أن يكون ظاهرة ُمعّممة، ألنه يف النهاية 

إنّه الالمنطية، يعين البحث الدائم عن أشكال .رؤى فردية ولذلك يقوم بتجاوز نفسه باستمرار

هذا املوقف وإن مل يكن يدّل على عجٍز عن إجياد حلول حامسة و .)2(»وتقنيات وُبىن جديدة 

�Ƣǿ°ƢǗ¤�ǺǷ�Ƣđ�«ÂǂƼǴǳفإنّه حماولة جمّانية،يةـهلذه القض

  ـــــــــ
)1(

15، 14ص.لوحة املسرح الناقصة، أحباث ومقاالت يف املسرح: وليد إخالصي
)2(

حول التجريب يف املسرح، قراءة يف الوعي :، سيد أمحد اإلمام ورد يف.19،ص1989، س6ع نشرة مهرجان القاهرة،: بول شاؤول 

35ص.اجلمايل العريب
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ƢĔƘǋ�ǺǷ��ƨȈƸǴǘǐ
É
ŭ¦Â�ƨȈǸȈǿƢǨŭ¦�ȄǓȂǨǳ¦�ń¤�̈®ȂǐǬǷ�Śǣ�̈Ȃǟ®Â��ŅƢǰǋȍ¦ أن تُغّيب الوعي

عربِّ عنه من أهم املنهجي يف اخلطاب النقدي الذي يُعترب املفهوم الواضح واملصطلح الدقيق 
ُ
امل

أضف إىل كّل هذا أّن اآلنية املتحّررة من قبضة الزمن والتاريخ لن تؤدي بنا إىل تأسيس .متطّلباته

التمّسك باألصول  «فيها إىل نا ـما أحوجرحية تُعّرب عن خصوصيتنا العربية، يف مرحلٍة ـصيغة مس

ونعتقد بأّن مرّد هذه ،)1(»مسرحية  الثابتة والقواعد واملعايري والقيم السائدة لرتسيخ مؤسسة

هلذا املصطلح اّصة، هو استريادنا خبالفوضى العربية يف حتديد مفهوم التجريب يف املسرح 

إذا أخذنا مبفهوم (مصحوبًا جبهازه املفاهيمي الذي ال يتوافق مع واقعنا الفّين؛ فلكي جنّرب

يًا قدميًا وحديثًا لكي نتجاوزه، وحنن ال بّد أن يكون لدينا تراُكمًا مسرح) التجريب عند الغرب

يُلّيب حاجتنا املعاصرة لنبحث له الذي مل يعد أين هو نتجاوزه، و سما الذي  ؛ إذنفتقد إىل ذلك

  عن بديل؟

التجريب عندنا، شّكل عتبة البداية للبحث عن صيغة مسرحية عربية، وهو ما حيّتم علينا إّن 

يف فهوم املواحلقيقة أّن إشكالية ".التجاوز"فكرة يتخلى عن البحث عن مفهوم جديد للتجريب 

الّالزمة لتحقيقه ومن مثّ  شروط؛ ويتعّلق األمر بالالتجريب ليست هي اإلشكالية الوحيدةظاهرة 

�ǾƬȇȂđ�» ¦ŗǟȏ¦ هذه الشروط اليت وصل اخلالف حوهلا حّدًا خَلق منها إشكالية ثانية تكاثر

.عن األوىلإشكاالً اجلدل حوهلا وجعلها ال تقّل 

 ـــــــــ
)1(

34ص.السابقاملرجع  ورد يف.12،ص1989، س10نشرة املهرجان،ع: علي عقلة عرسان
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  :شروط التجريب/ 2

بأّن ..يؤمن كثٌري من املسرحيني العرب، ُكّتابًا كانوا، أم خمرجني، أم ممثلني، أم سينوغرافيني

بدخول كّل متطّفل ومهرّج إىل عامل املسرح، التجريب فعٌل مقصود وحمكوم بشروط، ال تسمح

جماًال لكّل مندفٍع غرٍّ أن خيبط خبط عشواء على خشبة املسرح حتت محاية دَعوال ت

إّن التجريب ال يعين اخلروج  «:يف قوله" حممد برادة"ّخلصها شروط  هذه الظاهرةفل.التجريب

ǂȇƢǤǷ�¼ƢȈǇ�Ŀ�ÀÂǂƻ¡�ƢđËǂƳ�Æ¾Ƣǰǋ¢Â�Æ©ƢǨǏ�Ȃǿ�ȏÂ��ƨȈǗƢƦƬǟ¦�
ÇƨǬȇǂǘƥ�» ȂǳƘŭ¦�Ǻǟ. إّن

التجريب يقتضي الوعي بالتجربة؛ أي توفّر الكاتب على معرفة باألسس النظرية لتجارب 

يستجيب لسياقه  اآلخرين، وتوّفره على أسئلته اخلاّصة اليت يسعى إىل صياغتها صوغًا فنيّاً 

.)1(»الثقايف ورؤيته للعامل 

أحدمها ذايت واآلخر  ، شرطان مّهمان للتجريبوحدهامن هذه املقولة  لصكننا أن نستخوميُ 

ويُلّح بعض النّقاد على شرٍط ثالث، يعتقدون ، "السياق الثقايف" ،و"الوعي" مها  موضوعي؛

بأّن التجريب يفِقد قيمته يف عدم حضوره وإن توّفر الشرطان األّوالن، أال وهو 

، وقبل ذلك نوّد أن نوّضح بأّن هذه الشروط كّل شرٍط فيما يليوسنعِرض باملناقشة ل".احلريّة"

فصل بينها يف هذه الدراسة هي نلنا دفعفيما بينها، وتربطها عالقة جدلية، وما يتتداخل 

   .الضرورة املنهجية

  :شرط الوعي/ 2-1

�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢȈǨǴƻÂ�ĺǂǤǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦�©ƢǿƢËš ȏ�ƨǘȈǈƥ�Ç ¦ǂǬƬǇ¦�ƨȈǴǸǟ�ËÀ¤

«���Äǂǰǧ لنا كشفتوالفلسفية،  Èǂƫ�®Ëǂů�Ǻǰƫ�Ń�ƢËĔ¢ ورؤى  ،انطلقت من قواعد فلسفية«فقد

  عن منعطفات اجتماعية وسياسية جديدة وحامسة يف  وتعبرياً ،جتاه احلياة واملتغّرياتا

  ـــــــــ
)1(

، عبد ورد يف).1988أكتوبر  25، 21(املغرب، مابني-ورقة عمل ُقدِّمت يف امللتقى األّول  لإلبداع األديب والفّين، أغادير:حمّمد برادة

Śǰǋ�ƾȈĐ¦:)البحرين الثقافيةجملة ).املسرح العريب بني التجريب والتأسيس، حول املفهوم واإلشكالية��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��

58، ص1999، أفريل20البحرين، ع
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ƢēƢǠǸƬů�̈ƢȈƷ. ًوموقفاً نقدياً يف األشكال واملضامني ،وحركـًة واعيةً ،فكانت متّرداً صارخا

عصر الذي ُيشّيئ اإلنسان ويُهّمشـه أمام ثورة التقنيات ورغبة االستيالء على اجتاه رواهن ال

" املوقف النقدي"و،"الواعيةاحلركة " و "الرؤى"، و"القواعد الفلسفيةف"،)1(»واإلنسانالعامل 

باعتباره خلفية نظرية ومعرفية تسِبق الفعالية التجريبية وتعمل على الوعيكلُّها مرادفاٌت ملعىن 

حيفظها من العبث والفوضى والتخّبط والعفوية من جهة، ،صياغتها وتوجيهها توجيهًا قْصدياً 

. التجريب لِفعلاً الزم طاً شر  ولذلك يُعترب، ويسعى لتجنيب املتلّقي اإلحساس باالغرتاب حياهلا

كمقّدمة للوعي؛ ذلك أّن التجريب يفرتُض نضجاً "الُنضج الفكري"هذا الوعي أيضًا ويتضّمن

جرِّب يف املسرح من قياس املسافة بني حال 
ُ
فكريًا وفّنيًا وامتالك القدرة اإلبداعية، ممّا ُميّكُن امل

ويف حال اكتشاف شساعة هذه املسافة حبيث ينقطع التواصل .اإلبداع املسرحي وروح العصر

تبدأ مرحلة .فال يعود مرآًة عاكسًة ملشاكله ومتطّلباته اجلماليةبني املتلّقي وهذا اإلبداع املسرحي

ختَرب املسرحي الختبار األشكال 
ُ
طرح األسئلة ووْضع الفرضيات، والتحضري لدخول امل

قرتَحة كبدائل
ُ
Patrice/باتريس بافيس(وقد أشار.)2(واملضامني املسرحية امل pavis( هلذا الشرط -

إّن كّل مسرح يستحّق هذا «:يف التعريف الذي حّدده للتجريب يف معجمه بقوله-ضمنياً 

وأن ال يقبل أبدًا أساليب معروفة ،جزئيًا لنظام جتريب مستّمر ولو أن  خيضعال بّد االسم 

هو تقليٌد وإتّباٌع يفِرتُض ،فاإلقبال على جتريب أشكاٍل غريية ؛)3(»ُمسبقاً ومؤّكدة النجاح 

هشة واالنبهار، وغياب الوعي الذي سُيغيِّب بدوره التمّثل الصحيح لتلك حضور الدّ 

§�و .األشكال ďǂĐ¦�¼Ƣǈǻ¦�¦̄¤ يف فّخ اإلغراب والضبابية العملية التجريبيةهذا التّيار، وقعت مع،

عضلة بقوله)السعيد بوطاجني(وقد عّرب .وحدثت القطيعُة مع املتلّقي
ُ
إّن أكرب «:عن هذه امل

بدِع هو ركونه إىل 
ُ
خطأ ُميكن أن يأيت على امل

  ـــــــــ
)1(

70، 69، ص ص2007منشورات وزارة الثقافة، دمشق، .سحر املسرح، هوامش على منّصة العرض: عبد الفتاح رواس قلعه جي
)2(

128ص.من قضايا اإلبداع املسرحي: حممد مصطفى القباج
(3)

Patrice pavis :Dictionnaire du Théàtre.Ed sociales ,paris,1980,p413
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أشكاٍل غريية ال تُناسُب قناعاته احلقيقية، وال الفئات اليت ُخياطبها، وال القارئ الفرضي، 

.)1(»مادامت القناعة مشّوهة أصالَ 

عملية التجريب ونالحظ أّن كّل النّقاد الذين خاضوا يف هذه اجلزئية؛ أي شرط الوعي يف 

السياسي، (يستطيعوا الفصل بينه، وبني الشرط الثاين أال وهو وجوب توّفر السياق احلضاري مل

ة هذا السياق من امتناعها ـ؛ ألّن الوعَي مرتبٌط بإدراك قابلي)االقتصادي، االجتماعي، الثقايف

ط اليت مل نفصل بينها وهو ما سبق أن أشرنا إليه سابقاً من تداخٍل بني هذه الشرو .العملية هلذه

.إالّ لغايٍة منهجية

  :الحضاريالسياق شرط / 2-2

يُقصد بالشرط احلضاري، جمموع السياقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 
ُ
؛ أشكال جديدة ومدى استعدادها وقابليتها الستقبال ،للتجريب حتِضنةاليت ُتشّكل األرضية امل

التجريب مصداقيته، وحتّول إىل نوٍع من التعايل ذلك، فقدَ األرضية مهّيأة لفإذا مل تكن هذه 

املسرح الغريب هلذا وقد استجاب .والفوقية على املتلقي الذي هو يف األخري نِتاٌج هلذه السياقات

الثورة التجريبية يف الفنون الغربية جاءت وليدة «ألنّ التجريب مطلبًا حضارياً الشرط، فكان

رفض مؤسساته الفكرية  وجتّلت يف،، ثورة غّريت صورة العامل املوروثة(..)ثقافية جذريةثورة 

ويف ذلك .كما تبّنت النظرية النسبية والتارخيية،واالجتماعية والفنّية بل والدينية واألخالقية

لتجريب وإذا نظرنا إىل ا ،)2(»املوقف املنقسم بني الرفض والرتحيب بالثورة العلمية والتكنولوجية

يف غري اكرتاٍث هلذا الشرط  عن نفسهالبحث حياول  هذا األخري أن وجدنا ،يف املسرح العريب

جّل األشكال املهّم، ولعّل 

     ـــــــــ
)1(

6، ص2005، 1منشورات االختالف، اجلزائر، ط.السرد ووهم املرجع، مقاربات يف النص السردي اجلزائري احلديث: السعيد بوطاجني
)2(

ƨƸȈǴǏ�®ƢĔ:16، 15ص.مرجع سابق :، سيد أمحد اإلمامورد يف .21، ص9نشرة مهرجان القاهرة الثاين للمسرح التجرييب، ع
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ظاهرة التجريب ال جتد مناخها املناسب سوى يف الدول اليت تعيش مرحلة ومبا أّن 

عن قوالب ومضامني أجواء يسودها الفراغ والقلق، ما يدفعها للبحث وما يتبعها من انتقال، 

، فإّن مراحل االنتقال كانت كثرية يف تارخينا العريب؛ وكانت مصحوبة )1(جديدة للمسرح

¦�ƢēËƾƷ�ǢǴƦƫ�Ń�ƢǻƾǼǟ�ƨǷ±ȋ«هويتنا ووجودنا ومصرينا، لكن  لىع بصدماٍت يف الوعي، وقلقٍ 

)2(»اإلنسان من أن يُفّجر قوالب جديدة وصيغاً جديدة الذي ُميّكن ،القلق اخلصببعُد مبلغ 

هو احملّرك الفّعال لعجلة " لويس عوض"فليس كّل قلق ُمثمر، والقلُق اخلصب كما أمساه 

وهلذا جاءت جّل جتاربنا املسرحية صورة مشّوهة عن .التجريب يف املسرح كما يف باقي الفنون

عطى الثقايف والتارخيي والبيئي  خلصوصيةجتاوزت ا�ƢĔȋ،التجريب املسرحي عند الغرب
ُ
وامل

التعبري عن قلقنا، محّلنا قلقًا أكرب هو قلق بقدر ما عجز عن،)3(واالجتماعي، فكانت عبئاً 

  . الشعور باالستالب والتبعية

:شرط الحرية/ 2-3

ŭ¦�®ƢËǬǼǳ¦Â�śƥËǂĐ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�¿ƢǸƬǿƢƥ�¶ǂǌǳ¦�¦ǀǿ�ȆǔƷالتجريب، وأّحل بإشكالية  نشغلني

đ�§ÊǂĐ¦�ÀƢǼǨǳ¦�ǞËƬŤ�̈°ÂǂǓ�ȄǴǟ�ǶȀǠȈŦ امٍش من احلرية يكون مبثابة�Ƣđ�ǆ ËǨǼƬȇ�Ŗǳ¦�ƨƟǂǳ¦

غري أنّنا وجدنا .وتضمن للعمل اإلبداعي الذي ُجيرّبه أن خيرج سليمًا معاىف من أية تشويهات

كن أن يتعّلق األمر كيف ميُ :بعضهم يريد هلذا الشرط أن يكون ُمطلقاً، وقد يتساءل البعض هنا

وهنا جنيب بأّن مفهوم احلرية عندنا؛ أي يف .باحلريّة ويُطلب غياب اإلطالق، وحضور التقييد؟

غلَقاُت 
ُ
عاملنا العريب خيتلف عنه عند الغربيني، السيما إذا تعّلق األمر بالدين واجلنس؛ وهي امل

ƶƬǨǼƫ�À¢�ÀȂƥǂĐ¦�ƢŮ�ƾȇǂƨȈƷǂǈŭ¦�Ƕđ°Ƣšاليت يُ  �Ŀ دون قيٍد أو شرٍط، يف وقٍت مازال يدعوا فيه

   ؟"اخلصوصية املسرحية"هؤالء  إىل ما ُيسّمونه 

  ـــــــــ
)1(

70ص.سحر املسرح، هوامش على منّصة العرض: عبد الفتاح رواس قلعه جي
)2(

94ص.سابقالرجع امل:، سّيد أمحد اإلمامورد يف.10، ص2نشرة مهرجان القاهرة، ع: لويس عوض
)3(

  الصفحة نفسها.املرجع نفسه
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، فإنّنا مل )1(وإذا كانت أصوات كّل هؤالء قد تقاطعت عند املطالبة باحلرية من دون شرط

خبصوص هذه " عبد الكرمي برشيد"جند أغرب من الطرح الذي قّدمه الباحث واملبدع املغريب

القاهرة الدويل الثاين للمسرح حماضرته اليت ألقاها يف إطار فعاليات مهرجان اإلشكالية ِضمن 

ستنِكر لغياب هذا الشرط عن جتاربنا املسرحية، واستحالة حتقيقه  تساءل ؛إذالتجرييب
ُ
بلهجة امل

األسئلة  هلذهوقد أطلق العنان  ُتضّلل جمتمعنا العريب، اليتيف ظّل القيود وسلسلة املمنوعات 

:)2(األيت النحو علىفانفلتت 

التجرييب الغريب قد طرق كّل املواضيع وفتح كّل األبواب بدون مرّكبات نقص إذا كان املسرح  -

وبدون خوف، فكيف ميكن للمسرح العريب أن خيوض التجريب وهو ممنوع من أهّم مواضيع 

.التجريب، واليت هي اجلنس والدين والسياسة

أسطورية تنمو من  كيف ميكن هلذا املسرح العريب أن يكون جتريبياً وحنن نعيش يف إطار عقلية-

..الغيب وتربط األشياء الواقعية مبا ورائيات خفّية

فالتجريب يؤمن بأّن ما ، إّن هناك تضارباً عميقاً بني إرادة التغري وبني الرؤية السلفية الضّيقة-

هو آٍت ميكن أن يكون أفضل وأبدع ممّا هو كائن،أّما الرؤية السلفية ترى بأنه ليس يف اإلمكان 

.   ا كانأبدع ممّ 

:وُميكننا أن خنرج من هذا الطرح باملالحظات التالية

-ƾȈȈǬƬǳ¦�̈ƘǗÂ�ƪ Ţ�ǺƠȇ�¾¦ǄȇƢǷ�ǾËǻ¢�ƾǬƬǠȇ��Äǀǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ƾǬƬǼȇ  الذي متليه النظرة

وهو نفسه مل يستطع التخّلص من قيود ويأخذ احلرية مبفهومها الغريب، ،السلفية الضّيقة

اليت أراد هلا أن تكون صفعًة قاسيًة " املسرح االحتفايل"م أنّه صاحب نظرية املرجعية الغربية رغ

.على وجه املركزية احلضارية الغربية ممثّلة يف منوذج املسرح الغريب

جرِّّ◌ب-
ُ
ة املادة اليت  ُجيري جتاربه عليها، من حيثـيُراعي طبيع - يف اإلطار العلمي -إّن امل

  ـــــــــ
)1(

89، ص1995، ربيع1،ع14، مفصولجملة ).املسرح العريب املعاصر مابني الرتاث واحلداثة( :الدويريرأفت 
)2(

16، 5املبحث األّول من اجلزء األّول، ص ص .حول التجريب يف املسرح: لإلطالع على هذه اآلراء يُراَجع، سيد أمحد اإلمام
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دخول خمرب جمّهز بأدوات هلا عالقة  هُميكنال كما .ور عامليًا وإنسانياً ظاحلالل واحلرام، واحمل

شروط  كهنا.يف ظاهرة هلا عالقة بالعلوم الطبيعية بدعوى احلريّة؟ُجيرِّب  و- مثالَ  -بالكيمياء

حّقق يف إطار سياقنا أتى له التشرط احلرية يف التجريب له شروط هو اآلخر ليتف اً؛تضبط شروط

  .احلضاري جبميع أوجهه

نا هلذا الشرط من حيث إضفاء صفة املطلق عليه وعدم تقييده، يتعارض نعتقد أّن رؤية نقاد-

.مع الشرط السابق،  بل ينفيه

لقد دخل فّن املسرح حياتنا الثقافية واالجتماعية اقتباساً، واالقتباس فعٌل مشروط، ومل نعرتض -

وقدسية على حماوالت التعديل والتحريف بل والتشويه يف بعض احلاالت اليت طالت حرمة 

صلي، حتت مضّلة اهلوية واخلصوصية وما تبعها من شعارات، واقتنعنا مسّلمني بأنه املصدر األ

ونرى اليوم بأّن هذه املقوالت قد تراجعت .بيئتنا معهذا الفّن الطارئ علينا ال بّد من  تكييف

ǳÂ�ƢǿŚȈǤƫ�ȄǴǟ�ǺǷǄǳ¦�£ǂŸ�ȏ�ƪ ƥ¦Ȃưƥ�ƪ ǬËǴǠƫÂ�ƨƬƥƢƯ�¾ȂǏ¢Â�¥®ƢƦǷ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔƘǯÂ حرية و باسم

  .اإلنسان
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  :التجريب في المسرح الجزائري/ 3

:وجناية النقد عليه ،بين حضور الوعي وغيابه التجريب في المسرح الهاوي/ 3-1

ولد املسرح اجلزائري لصيقًا باهلواية مرتبطًا باهلّواة، وكان هلؤالء الفضل الكبري يف نشأته 

الذي  من يلعب دور الطليعيكانوا دائماً يف كّل مسارح العامل،اهلّواةوتوجيه مساراته، ونعلم أّن 

¾ȂȀĐ¦�§ȂǏ�ǂ̈ǷƢǤŭ¦�ƨǴǧƢǫ�°ËƾǐƬȇ. ويف اجلزائر قّدم هؤالء وجهًا مشرقًا ومشرّفًا للمسرح

بعض اجلزائري يف خمتلف املهرجانات والتظاهرات والفعاليات املسرحية العربية والدولية، ومتّكنت 

الفرق اهلاوية من إثبات امتالكها لثقافة مسرحية ثرية، واستنادها إىل وعي فكري ومجايل حَكم 

�ƨǸƬǠǳ¦�©ƢƷƢǈǷ�ƢŮ� ƢǓ¢Â��Ƣđ°Ƣšعادًة التجريب املسرحي العريب  وضبابية الرؤية اليت تطبع◌ُ

ēƢǫƢȈǇ�ƢŮ�ƨȈƥǂǣ�ƨȈƦȇǂš املدد والعون يأخذيرتبط بالشباب، و  ألنه �¾Ƣǰǋ¢Â�©ƢǿƢš ¦�ǺǷ ا

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈǧƢǬƯȂȈǇȂǈǳ¦�ƢēƢȈǏȂǐƻÂ�ƨȈź°ƢƬǳ¦.

موقع املتحّدي العنيد واملنافس كثري من األحيان، يف  و يقف املسرح اهلاوي يف اجلزائر يف      

يف حني طغى على أغلب أعمال   ،اجلديد يف كّل مرة على تقدمي مفُيقدِ ،القوي لنظريه احملرتف

حفناوي "الباحث عرض وقد  ،)1(اكاة لتجارب مسرحية سابقةهذا األخري أسلوب االجرتار واحمل

 اجلزائر على امتداد أربعني سنة يف كتابه الذي رصد من خالله مسرية مسرح  اهلواة يف" بعلي

الجتاهات وأشكال مسرحية غربية )التجريب يف األشكال(حتت عنوانو  من االجتهاد،

املسرح امللحمي، امللحمة، مسرح الالمعقول، املسرح داخل املسرح، املسرح التسجيلي، (:هي

أين وجه التجريب يف هذه األشكال الغربية : وهو ما دفعنا إىل أن نتساءل، )املسرح اإلميائي

وتكاد تقرتب يف  ،اري حىت يف مراحل االنعطاف اليت عاشها جمتمعناوالغريبة عن سياقنا احلض

مها من تلك اليت شّكلت الرتبة اِخلصبة والدافع املباشر لظهور هذه األشكال يف بعض تقاسي

�ƨȈǴǏȋ¦�ƢēƢǠǸƬů

  ـــــــــ
)1(

361ص.أربعون عاماً على خشبة مسرح اهلواة يف اجلزائر: حفناوي بعلي
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:لقد أّكد هذا الباحث مقولة التجاوز واالخرتاق يف التجريب لكّل ما هو مألوف بقوله

، )1(»رينا ـة كتابة سبَق أن مارسنها أو مورست من غـإّن التجريب هو فتٌح، وجتاوٌز لكّل طريق«

منهجه يف هذا الكتاب؛ بإدراجه هلذه األشكال التجريبية الغريية يف خانة  يتعارض مع وهو ما

يب اهلّواة يف اجلزائر؟جتر 

ملفتًا األنظار إىل أّن مفهوم ،إىل هذه احلقيقة املوضوعية" الرشيد بوشعري"وقد أشار الباحث 

التجريب عند اهلواة  يف اجلزائر، مازال يدور يف فلك احملاكاة للتجارب العاملية اليت اطّلع عليها 

هؤالء عن طريق القراءة أو املشاهدة، وما ينظرون إليه باعتباره جتريبا، هو كذلك يف اإلطار 

افة النظرية عند هواة املسرح الذين ويُلمح هذا الباحث إىل غياب الثق.)2(احملّلي فحسب

وهو ما جيعلهم يّتكلون على ثقافة اإلطالع عرب القراءة ،يعتمدون على تكوينهم العصامي

  .أسسها الفكرية والفلسفية وأصوهلا الفنية -غالباً -ونجيهلواملشاهدة ألعمال إبداعية 

تنبئ اذج وخّصها بوقفة نقدية قد رّكز على بعض النم" حفناوي بعلي"غري أنّنا الحظنا أّن 

عن نظرة استثناء هلا من جممل ركام التجارب املسرحية اهلاوية السائرة يف فلك اإلتّباع واحملاكاة؛ 

القسنطينية، اليت يبدو بأّن أعضاءها أوتوا ) نادي املسرح التجرييب(خاصة تلك اليت قّدمتها فرقة

ومن بني املسرحيات التجريبية اليت انتقاها  ،ؤيةالوعي والنضج الفكري ووضوح الر قدراً كبرياً من 

ȈƷǂǈǷ��ƲǔǼǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲËǳƾÉȇ�ƨǼËȈǠǯهذه واحلقيقة أّن  «:قال عنهااليت " البعد السابع"ة ـ

التجربة حاولت أن تستفيد من الرتاث العاملي ومن الرتاث احملّلي وبالتأكيد فإّن ذلك التالقح 

هي تعبري شعري ميزج بني " الُبعد السابع"ومسرحية .ومتمّيزةالثقايف يسمح خبلق جتربة جديدة 

ة احلركة وعنف الكلمة وقسوة الصورة يف ثوب طقسي اعتمدت فيه أغاين ورقصات ـشاعري

  ويبدو لنا .)3(»ة ووّظف صوراً للرتاث العريب ـتعبريي

  ـــــــــ
)1(

363، صاملصدر السابق 
)2(

، 1990جانفي  25اليومية، النصرجريدة ).قضايا يف املسرح اجلزائري: (رشيد بوشعري
)3(

352ص.أربعون عاماً على خشبة مسرح اهلّواة يف اجلزائر: حفناوي بعلي 
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هذه الشهادة النقدية، بأّن الباحث قد أخذ التجريب مبفهوم التالقح الثقايف بني من خالل 

خبلق جتربة جديدة - يف اعتقاده-لعاملي؛ هذا التزاوج الذي يسمحالرتاثني اجلزائري احملّلي وا

التجريب والتأصيل، بالرغم من أنه قّدم ، ويكون بذلك قد أزال احلدود الفاصلة بنيومتمّيزة

.)1(األّول بأنّه خلق وجتاوز لكّل ما هو مألوف وسائد

والعريب عامة ولد جتريبياً؛ حيث أّن مهّمة البحث عن إىل أّن املسرح اجلزائريذلك ويُعزى 

تشابكت فيها خيوط التأصيل مع خيوط بالتنقيب يف الرتاث العريب مسرحية عربية صيغة 

وإذا عدنا إىل .ومن ّمث تزامن هذا األخري مع بداية طريق حبث املسرح العريب عن ذاته،التجريب

، جتلى لنا بوضوح هذا التداخل بني )بعمسرحية البعد السا(النموذج املسرحي السابق

متّكنت من الغوص يف الرتاث، واستحضار  املسرحية ذهه ؛ ذلك أنّ التأصيل والتجريب:الفعلني

بوعي خللق فكر مسرحي طقوس وعادات وتقاليد ومواسم، وأعادت النظر يف ذاكرتنا ووجداننا 

غايرة، معتمدًا روحًا ُمشاِكسة، وُمشكِّكة، جديد ُيسقط التبعية، ويتعّلق بالتقاليد املسرحية 
ُ
امل

�¿ËǂƄ¦�· ƢǬȇ¤Â��ƨȈǼǗƢƦǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�ƨǣƾǣ®Â�Ǯ ȇǂŢ�» ƾđ��Ƥ Ǡǌǳ¦�©¦̄�Ŀ�̈°ÊÂƢŰÂ��ƨǳÊÂƢÉŰÂ��̈ƾǫƢǻÂ

تفاِعل فيها، ألن املسرح أكثر حتّرراً و
ُ
.)2(إنسانية واملمنوع واحلّر امل

الـنفس  تطهـري ة لتحقيـق هـذه الغايـة؛ أال وهـيـيـالوسـيلة املؤد "العيسـاوة" و قد كان احتفـال     

ولــو كــان هــذا التحريــر  أْســر احملــّرم واملمنــوعرواســب اخلــوف واخلضــوع، وحتريرهــا مــن  الباطنيــة مــن

وســيلة تتّخــذها الــنفس البشــرية للــرتويح، وتفريــغ ، رمــزاً؛ فالعيســاوة كاحتفاليــة، كطقــس، كحضــرة

تقوم علـى سـرعة اإليقـاع  ،ودالالت جسدية خاّصةمحولتها الزائدة من مشاعر ُمكّدرة عرب رموز

وقّلة اإلبصار؛ فكّل حركة على الرّكح ليست جمانية، حيث تتحّول 

  ـــــــــ
)1(

348، 347، ص ص أربعون عاماً على خشبة مسرح اهلّواة يف اجلزائر: حفناوي بعلييُنظر 
)2(

355ص.املصدر نفسه
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إيديولوجية تدعوا إىل احلرية ورفض العنف والقيد  إىل رسائل مشّفرة تتسّرت على خطابات

،"البعد السابع"يف مسرحية  اً احتفالي شكالً  "العيساوة" استلهام متّ  وهكذا.)1(واالستبداد واجلور

يت تعاين من املرتاكم واملرتّسب يف عمق النفس اإلنسانية الطاقة حمرِّرة للمكبوتتوظيفه كو 

  .)بعليحفناوي (عتقد الباحث ا االقمع كم

ألي نوٍع من اإلبداع  ال تنتمي«القول بتجريبية هذه املسرحية اليت ب هسّلمنا معوإذا       

�Ëǲǰǳ�ÆƤ.املسرحي، الهي تراجيديا وال كوميديا، وال دراما وال ملهاة، وال بسيكودراما ȇǂš �ƢËĔ¤

قراءته هلا ضمن التبعية النقدية املسرحية؛ذلك أّن  فإننا ندرج ،)2(»األشكال وهي كّل هذه معاً 

«�¤�ńكنوٍع من " العيساوة"احتفال النظر إىل ƾē�ƨȇǄǷ°�ǲƟƢǇÂ�Őǟ�ǞǸǬǳ¦�ƨǟǄǟǄǳ�ƨǴȈƷÂ��ƾǬǼǳ¦

، مثّ التطهري عن طريق حترير النزوعات والتوتراتعلى النظام املؤسسEmbrouille/التشويش «

Supra/فوق إنسانية، ومن حيث هي طقس يغوص يف عوامل )3(» humainsعلى طرق  تتعاىل

التفسري العقالنية، لتوظيفه عناصر شبيهة يف غموضها بالّسحر، وانتهاجه طرقاً ملتوية تقوم على 

�ƨȇǂǜǼǳ�ƨÊđƢǌǷنقديةٌ صياغةٌ .الذي يستهدف السلطة املكّرسة،)4(ما ُيشبه االنقالب الّرمزي

كرنفالية "بـ) M.Bakhtine")1895-1975/ميخائيل باختني"الرواية، أو ما أمساه 

Carnavalisation/القيم des valeurs"يُوّضح باختني أّن  «) اخليال احلواري(كتابه   ففي؛

االحتفالية تتيح للطاقات الدفينة يف الطبيعة البشرية أن تكِشف عن نفسها وذلك خبروجها عن 

�À¢Â�ŃƢǠǳ¦�ËŚǤÉƫ�À¢�ƢĔƢǰǷ¤�Ŀ�ƨȈǈǨǻÂ�ƨȈƷÂ°�ƨǫƢǗ�ƢȀȈǧ�ÃǂȇÂ(..) األمناط والقوالب السائدة 

ȈǬǳ¦�®ËƾÉē�ȏ�ƢȀǼǰǳ�À¢�¦ÂƾǠƫ�ȏ�ƢËĔȋ�ƨƼǇ¦ǂǳ¦�Ƕ (..)تدفع الناس إىل آفاق مل يبلغوها من قبل

تكون جمّرد جتاوزات مؤقّتة، 

ـــــــــ
)1(

355ص . أربعون عاماً على خشبة مسرح اهلّواة يف اجلزائر: حفناوي بعلي 
)2(

356ص.نفسهاملصدر  
)3(

45ص.األنثربولوجيا املسرح و: حسن يوسفي
)4(

43ص.املرجع نفسه 
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.)1(»واخرتاقات عابرة، تُنّفس عن الكبت الذي يرتاكم مع األيام 

��¿ȂǇǂŭ¦�°Ƣǈŭ¦�ȆËǘţ�ƨȈǻƢǰǷ¤�ƨȈǳƢǨǻǂǰǳ¦�Ŀ�½°ƢǌÉǸǴǳ�¬ƢƬÉȇ��ŃƢǠǳ¦�Ǻǟ�ƨƥȂǴǬŭ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđÂ

وتفجري الرغبات الكامنة لديه فُيحّقق االنعتاق والتفريغ من خالل الرقص والتمثيل والغناء 

.)2(والتنّكر

عن املألوف  - يف اّجتاهها اهلاوي -املسرحية اجلزائريةاإلبداعية هكذا تنزاح املمارسة 

والسائد، وخترتق بوعي ونضج معريف كبري عوامل جديدة مشّكلًة لنفسها رؤاها اخلاّصة اليت 

واالندهاش دهشة ت الاالانفععن  تجّردة ً م �ǂƻȉ¦�Ǻǟ�Ƣē¦ǀƥ�ƨËǴǬƬǈǷجتعلها متفّردة عن غريها،

تقع يف و  ،ة هلا حنو التماهي يف هذا اآلخرقارئتنقاد املمارسة النقدية ال وهكذا  ...به واالنبهار

له، وتكون النتيجة حدوث القطيعة بني املمارستني، ووأد وعي جيل  والتبعيةالتقليد  وشَرك ركشِ 

ŭ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨđƢǌǷ�ƨǠȈǘǫ�ǺǷ�ňƢǠȇ�ǂƻȉ¦�Ȃǿ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ȆƷǂǈǷقدو .سرحية

«�¤ƢȀȈǳ" البعد السابع"يف مسرحية " العيساوة"ون كت ƾȀȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�Ƣē¦̄�ƨȇƢǤǴǳ�ƪ ǨËǛÂ�ƾǫ

اإلشارة إىل الدواعي عن  ، وعوضاً الكرنفال، غري أننا نعتقد أنّه كان األجدر بالناقد

�À¢�ƢĔƘǋاإليديولوجية الحتفال العيساوة، الرتكيز أّوًال على خصوصيته اجلمالية الفنية اليت من

خاّصة بعد إدخاهلا ،والعربية اجلزائرية احمللية ،األجنبية:تصنع الفارق بني الثقافتني املسرحيتني

خترب املسرحي
ُ
) نادي املسرح التجرييب(وختليصها من عفويتها وعشوائيتها من طرف فرقة ،امل

  . بقسنطينة

من أنّه  )يد بوشعريـالرش(د ويف موقف نقدي آخر للعرض املسرحي ذاته، مل ُيشّكك الناق

على عمل متمّيز وخارج عن دائرة التقليد السائد يف كّل من املسرح اهلاوي واملسرح احملرتف«

إنّنا هنا أمام عمل.وهو السبب الوحيد الذي جيعلنا نقف عنده قليالً .حّد سواء

  ـــــــــ
)1(

3ص.موسوعة النظريات األدبية: نبيل راغب
)2(

369، 368ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قّصاب حسن
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هكذا شاء هذا الناقد أن يقرأ عرض مسرحية .)1(» "أرتو"يستوحي مسرح القسوة كما نظّر له 

خروج عن دائرة التقليد والسائد، لكنه قّيد هذا اخلروج  –يف اعتقاده  -؛ فهو"البعد السابع"

نتجه املسرح اجلزائري يف اّجتاهيه اهلاوي أما إّال دود احمللية؛ فما كان السائد احلره يف وحصَ 

أنطونان "مرجعية غربية تتمّثل يف نظرية الفرنسي إىل العتقاده أّن هذا العرض يستند ، واحملرتف

Théàtre /القسوة مسرح"حول ) A.Artaud)"1896-1948/آرتو de la cruauté " اليت

).1938(سنة" املسرح وقرينه"ظهرت يف كتابه 

مشاهد العنف ومشاهد املوت والدماء اليت تُعرض على «وتربيراً منه هلذا التأثر ذكر الناقد 

والرقص (..)إننا نعيش طقوسًا سحرية ُمشبعة برائحة البخور(..)اخلشبة الستثارة املتفّرجني

دان وتعتصرها، واجلمجمة اليت تسخر البدائي الذي يُفِعم املسرح، والشياطني اليت تسكن األب

وهنا .)2(»باألسنان على الطريقة السوريالية من احلياة، والدم النازف من دجاجة يُقطع ُعنقها 

لتصحيح احنرافات سعياً منّا ولكن  ،املعارضةمن أجل نوّد أن نعارض هذا املوقف النقدي ليس 

فيجنون على الكثري من إبداعاتنا املسرحية من حيث  ،نقادنا املسرحينيبعض خطرية يسلكها 

وجدنا أنّه من الضروري الوقوف ،وقبل أن نقّدم تفاصيل هذا االعرتاض.أو يعلمون ال يعلمون

إىل " البعد السابع"الناقد مسرحية  إرجاع؛ ألّن اعرتاضنا يتعّلق ب"مسرح القسوة"عند مفهوم 

.      ياملسرح لشكلا على رأسها هذايقف طائفة من التأثريات 

بديًال عن املسرح الغريب يف نسخته األرسطية القائمة على  هذا املفهوم" آرتو"طرح لقد     

مفهوم احملاكاة اليت رفضها، مطالباً بتحقيق نوٍع من الّسحر والذوبان بني املمّثل واملتفرّج من 

  ـــــــــ
)1(

129ص.دراسات يف املسرح اجلزائري: الرشيد بوشعري 
)2(

130، 129ص.املصدر نفسه 
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عاش واخليايل
ُ
على النقاط " آرتو"وللوصول إىل هذا الطموح، اشتغل .خالل إزالة احلواجز بني امل

:)1(التالية

أو فكرًة جتعل من النّص جمّرد نقطة ،التقليل من أمهية الكلمة يف املسرح إالّ إذا كانت رمزاً -

انطالق، وليست أساساً أو قاعدة للعمل املسرحي؛ ألّن النّص برأيه يتوّجه إىل وعي املتفرّج

إىل نوع من الّصراخ وتالوة التعاويذ ومن هذا املنطلق حتّول النّص لديه .وذهنه ويُهمل ال وعيه

  .األحالم الّسحرية، وآلْت الكلمة إىل ما ُيشبه التمتمة يف

اإلعالء من شأن جسد املمّثل، واعتباره عمادًا للعرض املسرحي، انطالقًا من أّن حركات -

أو  (*)املمّثل اجلسدية هي اليت تؤثّر على أحاسيس املتفرّج وختلق لديه حالة النشوة

وبذلك اعتَرب املمّثل مبثابة .العدوى اليت ُتصيبه من املمّثل من خاللTranse/الَوْجد

  .يف الطقوس السحريةMedium/الوسيط

.يف العرض كعناصر مكّملة لدور اجلسد فيه،واإلمياء ،واملوسيقى، والغناء ،توظيف الرقص -

بعد قراءته لعرض املسرحية السابقة، إىل خلفيتني  )الرشيد بوشعري(لقد أحالنا الناقد 

املدرسة "، و"مسرح القسوة"نظرية :ط؛ ومهاايف بعض النق انفكريتني غربيتني تتقاطع

كاحتفال حمّلي له خصوصيته " العيساوة"ومل جند يف قراءته أّي إشارة إىل طقس".السريالية

الثقافية، ولسنا هنا بصدد املقارنة بني النظرية واملادة الثقافية الشعبية الُغفل، لكننا نعتقد بأّن 

وهو أن ُيشري  -د اهلواةمواطن التأثر عنالناقد عن  يف حديث-األقرب إىل املنطقية

الباحث الذي عايش املسرح اهلاوي يف اجلزائر وكان ُيشرف على إحدى فرقه /الناقد

  ـــــــــ
)1(

447، 446ص ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قّصاب حسن
(*)

حالة استغراق ّمث رِعشة جتعله يفقد نقاط االرتكاز هدفاً لعرضه املسرحي، وهي ترمي إىل إدخال املتفرّج يف " النشوة"من هذه " أرتو"جيعل 

ويُؤخذ .فيحُدث التطهري، هي نوع من اهللوسة والدوخة تُفقده ُهويته فُتعطيه قدرة سحرية ُحمرِّرةو  ؛اليت حتميه، ويدخل يف دّوامة القسوة الّسحرية

، 447ص ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قّصاب حسن.لإلطالع أكثر، يُراجع.التطهري احلاصل يف هذه احلالة باملعىن الطّيب للكلمة

448
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اجلامعية، أن ُحييلنا إىل املصادر احمللية أو العربية، خاصة أنه صرّح أكثر من مرّة مبحدودية الثقافة 

مل " آرتو"النقدية املسرحية الغربيـة ترى بأّن نظرية  إذا كانت الدراساتف.املسرحية عند هؤالء

ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦�ÀȂǼŪ¦�ƨƥǂƴƬǯ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƢȀǼǷ��©¦ŚƯƘƬǳ¦�ǺǷ�ƨǨƟƢǗ�ń¤�ƢĔȂǠǔتولد من فراغ، ÉźÂ
، و )*(

¦�ȄǴǟ�ÀȂǴËǳƾÉȇÂ��ƨȈǳƢȇǂǈǳ¦�ƨǯǂū¦Â��ÄǄǷǂǳ¦�¬ǂǈŭƢǯ��ƨȈƥǂǣ�©ƢȀËƳȂƫ�Ŀ�ƢĔÂǂǐŹÂ�ƨȈǟȂǓȂŭمنها 

، وكتب سنة)الثورة السريالية(أشرف على جمّلتها «حيث،ذلك بانتمائه إليها يف العشرينيات

ÀȂƳǂź�ȏ�ǶĔƜǧ�©¦ŚƯƘƬǳ¦�ǽǀǿ�̈ǂƟ¦®�ǺǷ�ÀȂǠËǇȂÉȇ وحني.)1(»معظم مواد العدد الثالث )1925(

ǓƢǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦�®Âƾū¦�Ǻǟ�Ƣđ ًيف طروحات الفيلسوف  «وحاضراً، فُيحيلون على ما ُيشبهها يا

(F.Nietzsche /نيتشه فردريك"األملاين  ، ويف توّجهات املخرج السويسري )1844-1900"

(A.Appia/آدولف آبيا" "G.Craig/كريغ غوردون"، واملخرج اإلجنليزي )1862-1938"

وبنسف احملاكاة وحذف  ،الّلذين طالبا بإعادة طابع الُقدسية إىل املسرح)1873-1966(

ȏƚđ�ńÌÂȋ¦�ǆ �.)2(»النصّ  Ȉǳ¢- أن يبحثوا يف االحتفاالت  - لو احتكموا إىل املوضوعية

يف مصر الستحضار أو طرد األرواح الشريرة، " الزار"طقس والطقوس والشعائر الشرقية العربية ك

ولوية"وحلقات 
ُ
يف اجلزائر،" العيساوة"، والشيعية" التعزية"، واحتفاالت يف الشام واملغرب "امل

  ؟"مسرح القسوة"عن جذور لنظرية 

واألعمق جتّذراً يف التاريخ؟أليست األسبق زمنياً، 

 «نفسه اعرتف بفضل الشرق عليه يف اكتشاف هذه النظرية بعد أن " أرتو"قال أّن ُي◌ُ 

، عرف  )1931(للرقص الباليين يف معرض املستعمرات سنة أُتيحت له فرصة حضور عرض

" آرتو"أال ُميكن أن يكون .)3(»كيف جيعل من عشقه للشرق أداة لتدمري املسرح الغريب 

  الفرنسي 

  ـــــــــ
)*(

يف شبابه أعراض مرض عصيب غري معروف، وقد ظّل تسع سنوات يتنّقل بني عدد من مستشفيات األمراض العقلية، " آرتو"على ظهرت 

نفسه فغادر حياة املستشفيات وتفرّغ للرسم، لكنه مافتئ أن اكتشف أنه مصاب بالسرطان، فعّد .إىل أن ّمتت معاجلته بالصدمات الكهربائية

ǞǸƬĐ¦�ƨȈƸǓ.96، 94ص ص.موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية: لإلطالع أكثر، يُراجع، وليد البكري

67ص ص.قاموس املسرح: فاطمة موسىويُراجع أيضاً، 
)1(

98ص.املسرح واألنثربولوجيا: حسن يوسفي
)2(

446ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قّصاب حسن
)3(

الصفحة نفسها.نفسهاملرجع  
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يف مسقط  أو شاهدها)1931(وشاهد طقوس العيساوة قبل) املستعمرة الفرنسية(قد زار اجلزائر

نلهث وراء تأويالت قد تسوقنا إىل ريد أن ن؟ ال  ُملتقى املغرتبني اجلزائريني واملغاربة)مرسيليا(رأسه

شوفينية ضّيقة، لكّننا نأسى كثرياً مناقشتنا هلذه القضية عن نظرة ر يف صدُ ن، وال طريق مسدود

على إبداعاتنا، ونستغرب ألمر نقادنا حني يقومون بوأدها بتحميلها أسفار التبعية والتقليد 

 لثقافة املسرحية سوى استلهاماً " فتوحاته"واالجرتار والتماهي يف جتارب اآلخر الذي مل تكن 

تتحّول فيها القراءة إىل فرصة يستعرض فيها وكثرية هي القراءات النقدية اليت .ثقافتنا ؛الشرق

ة، ـالناقد ثقافته املسرحية على حساب العمل املقروء، فتتزاحم فيها األمساُء املنظِّرة واملبِدع

، ويزداد املصطلحات، فيضيع القارئ ويتوارى العمل حتت الرتابوتتسابق النظريات، وتتكّدس

.فّن املسرح غربًة يف جمتمعنا
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  :منظور النقد المسرحي الجزائريمن شروط التجريب /3-2

لكي  ،ضرورة توّفر شروط تضبط املمارسة التجريبية املسرحيةانتبه بعض نّقادنا إىل مسألة

ال تتحّول إىل شطحات وهلوسات فكرية وحركية خترج عن القوانني الفنية واألصول اجلمالية 

¸ƢȈǔǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦�Ŀ�ȆËǬǴƬŭ¦�ƢȀǠǷ�ǞǫȂƫÂ�ǞǬƬǳ��¬ǂǈŭ¦�ǺǨǳ. الشروط الثالثة اليت ومل خيرج هؤالء عن

ط على شر " حمّمد الطاهر فضالء"عرضنا هلا يف صفحات سابقة من هذا الفصل؛ حيث رّكز 

ما  «:ممّا جاء فيهاو الوعي يف صياغة نقدية اعتمد فيها على أسلوب التساؤل االستنكاري، 

لصاخبة، اليت تزحف مبعاول اهلدم، وكّلها تصميم على إزالة كّل أثر من ا هذه املوجة العارمة

الباهتة، آثار الصور العريقة، وكّل لون من ألوان األشكال العادية، لتحّل حمّلها الصور اخليالية 

أو  .كأنّنا جوقة عمياء ال تُبصر إّال بالّسمع، وال تقرأ إّال باألنامل.واألشكال الذهنية الغامضة

كأنّنا فرقة جماذيب ال نريد أن نفهم بقدر ما نتكّلم وال يهّمنا االستمتاع باجلمال إال يف هذا 

جديد والتطوير، ألننا لقد قّوضنا هياكل املسرح القدمية بدعوى الت.الّلون الصاخب من الغموض

رأينا زمن املقاصري املذّهبة قد وّىل، وعهد الكواليس والقصور الفخمة على اخلشبة، قد ذهب 

إىل غري رجعة، وسّنة ارتياد احلفل املسرحي بطقم يوحي باجلالل، ويُعيد إىل األذهان مظاهر 

ك وّىل مع الزمن ودخل يف كّل ذل..الطقوس الوثنية يف عبادة اآلهلة؛ آهلة احلّب واجلمال والفنّ 

يف زمن  -إن حنن قمنا برتميمات علمية-ولكن، ما ضرّنا، وما ضّر املسرح وفّنه.مأثورات التاريخ

العلم لعدد من هذه اهلياكل املعمارية القدمية، لبنايات املسرح القدمية، ذات األشكال اإلغريقية 

احتفظنا يف أنفسنا برهافة ودقة  والرومانية والكالسيكية، فقد نكون يف حاجة إليها إن حنن

ّمث ال مينعنا هذا من أن..الذوق السليم الذي يعرف كيف يستمتع مبختلف أشكال اجلمال

ننطلق يف كّل اجتاه نستقّر عليه، يف بناء مسارحنا اجلديدة، يف املكان الذي نريد، وعلى 

)1(»األشكال اليت نروق 
.

  ـــــــــ
)1(

(حمّمد الطّاهر فظالء ، 262، ص1985ديسمرب-، نوفمرب90، وزارة الثقافة والسياحة، اجلزائر، عالثقافةجملة ).املسرح تارخيًا ونظاالً :

263
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يتحّدث الناقد يف هذه الفقرة عن التجريب رغم أّن هذا املصطلح مل يظهر بلفظه الّصريح 

التجريب والتأصيل معاً؛ معرتض على األّول يف صياغته النقدية، وبدا لنا أنه معرتض على 

قرتب من حدود اهللوسة
ُ
، مبفهومه الّسليب الذي يأخذ معىن اإلمعان يف الغموض واخليال امل

�ƢǸĔƘƥ�Å¦®ƢǬƬǟ¦ه يعين هنا مسرح العبث علّ مسة من مسات التطّور والتقّدم يف املسرح؛ ول

رتض على الثاين عندما حياول أن يتنّكر ومع.الذي ظهر يف اجلزائر يف الثمانينيات والالّمعقول

الرتاث املسرحي اإلنساين العريق، وال يرتّدد هذا -وهو يبحث عن صيغة خاّصة له-ويتجاهل

 ويةماضَ حركة من الذوق الفّين السليم؛ فالتأصيل باعتباره  سبيلالناقد يف جتريد من ينتهج هذا ال

، باعتباره رؤية كذلكالفّين اجلميل، والتجريب   اإلنساين ال حيّق هلا أن تتعامى عن رؤية الرتاث

مستقبلية تتجاوز املاضي واحلاضر معاً، حيّق هلا أن تنطلق يف كّل اجتاه وأن تستقّر على األرض 

ّجتاهات اشريطة أن يسبقها اإلّطالع التام والكامل على كّل ما تراكم من اليت تروق هلا،

وزها بعد ذلك أمراً مشروعًا وفعًال واعياً، ال ُيشِبه ومدارس وأشكال  مسرحية عاملية، ليكون جتا

حمّمد الطاهر (�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ.)1(»طّور ـقفزة على احلبل يف لعبة ال عالقة هلا بالتجديد وال بالت «

يف ذلك أنه الفكري واجلمايل؛ " الوعي"ضرورة أن يتقّيد ِفعل التجريب بشرط أدرك قد  )فظالء

ÀȂƥËǂĐ¦�¾ËȂƸƬȇ�ǾƥƢȈǣ-  وقة عمياء ال تُبصر إّال بالّسمع، وال تقرأ إالّ ج"إىل  -  اعتقادهيف

."تكّلمتفهم بقدر ما تريد أن تفرقة جماذيب ال " أو، "باألنامل

كشرٍط ضروري يُوّجه الِفعل التجرييب يف " الوعي"قد اشرتط حضور )فظالء(وإذا كان      

فإّن ..املسرح، وال يتأّسس التجريب إال يف ضوئه، وإّال استحال إىل فوضى وختّبط وغموض

:بقْيهما،ومهاساأحلّ على ضرورة توّفر شرطني آخرين ال يقّالن أمهية عن  "بوعالم رمضاين"

   ."احلرية"و ،"الشرط احلضاري"

  ـــــــــ
)1(

263ص.املصدر السابق
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ثقايف يف اجلزائر -فعن الشرط األّول، يذهب هذا الناقد إىل االعتقاد بأّن اجلّو السوسيو

العامل العريب عاّمة غري مهّيأ لتقّبل أّي ِفعل جترييب يف املسرح أو يف أي جمال آخر، ومن مثّ يف و 

احلديث دائٌر يف خضّم «ّن ذلك أل؛ أّي نتيجةطرح هذه القضية ال يؤدي إىل  حماولة فإنّ 

�Ǻǟ�ƨƦȇǂǣ�ƢÉē¦®ǂǨǷ�ƪ ƸǓ¢��ǽƢš ȏ¦�ƨȇ®ƢƷ¢�ƨǧƢǬƯÂ�ƨȈǌǨƬǷ�ƨËȈǷ¢Â��ƨƦȈǿ°�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǔǫƢǼƫ

فإشكالية  ،)1(» تفاعلها معهاالناس حبكم عدم متّكنها من الوصول إليها، وبالتايل جتريب مدى 

من  -وهي إشكالية التأصيل املسرح العريب العامة اليت يتخّبط فيها شكاليةاإلالتجريب وقْبلها 

ال تكمن يف اجلوانب الفنية املّتصلة باألشكال والقوالب املسرحية، ولكن يف  -منظور هذا الناقد

حتول دون الشروط احلضارية السائدة وما تنطوي عليه من تناقضات ثقافية واجتماعية رهيبة 

إّن إشكاليات  « اإليديولوجي؛ للخطاب و استجابة القالب الفينترمجة املضمون للشكل، أ

التجريب يف املسرح العريب ليست قائمة على حماولة التأصيل الشكلي، وبالتايل التجريب 

بل هي قائمة يف مستوى أعّم وأمشل يتعّلق باحمليط االجتماعي والفكري (..)اجلمايل احملض

ال ُتشارك يف ،ول دون حتّول املسرح إىل هّم مجاعيواإليديولوجي املفروض، والذي مازال حي

بلورة أشكاله ومتغّرياته فقط الفئات املثّقفة املعزولة عن عامة الشعب الذي نّدعي أنّنا 

كما هو يف مستويات -إّن احلديث عن التجريب كمقولة خنبوية حديث منعزل(...)خناطبه

.)2(»املتلّقي احلقيقي والذي نتاجر بامسه يف معظم األحيان عن  -أخرى

لهجٍة عن الشرط السابق، وب وهو ال ينفصل يف جذوره )شرط احلرية(وعن الشرط الثاين     

قاطعة وروح تشاؤمية، ينفي هذا الناقد وجوده عندنا ومن ّمث تنتفي مع غيابه إمكانية حصول 

Đ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�ĿÂ�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦مرادفة للعلم  «" التجريب" مةـاالت؛ فإذا كانت كل  

  ـــــــــ
)1(

10، ص1989، س6ع. نشرة مهرجان القاهرة الثاين للمسرح التجرييب :بوعالم رمضاين
)2(

الصفحة نفسها.املصدر نفسه  



التجريب إشكالية:الفصل الرابعالباب األّول ـــــــــــــــــ   

~ 177 ~

والدميقراطية واحلرية واملساواة، فإنه ُميكن القول أّن هذه احلاجات احلضارية قليلة عندنا، أو قليلة 

�ǺǸǔȇ�Äǀǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�Â¢�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦�ǺǷ�ƢǼǼËǰÉŻ�ȏ�Äǀǳ¦�°ƾǬǳƢƥ

�Ƣđ�ǞËƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂū¦�Ǌجتاهلٍ ورغم ما يف هذا الرأي من تشاؤم و .)1(»النجاح  Ƿ¦Ȃǿ�ǺǷ�ŚưǰǴǳ

�ȆƷǂǈŭ¦�§ ËǂĐ¦�ǽƾȇǂÉȇ�Äǀǳ¦�¿ȂȀǨŭƢƥ�ƨȇǂƸǴǳ�ƢǼƬǓ°ƢǠǷ�Ƕǣ°Â��ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ŚưǯÂ�ƢǼǠǸƬů

نعتقد بأّن الناقد قد نفسه وهويته وتارخيه يف مقارنة مع اآلخر، فإننا خاصة عندما يضع العريب، 

ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀđ�ƨǬËǴǠƬŭ¦�Ƥيف ب -كما يُقال- أصاب كبد احلقيقة ǻ¦ȂŪ¦�ǒ Ǡ،  إذا كان يقصد املسرح

احملرتف الذي ينشط حتت مظّلة السلطة و يف إطار املؤسسة الثقافية للدولة؛ فكثريًا ما جند 

التجريب يف هذا املسرح حمصورًا بني سندان الرغبة يف االنعتاق اجلمايل، ومطرقة سلطة وقمع 

سرح اهلاوي فإنّه يتمّتع ببعض اهلوامش من احلرية، وكثريٌة هي أّما التجريب يف امل.اإليديولوجي

احلدود واُألطر والقواعد املرسومة له، وهذا ما يُفّسر خروج حلظات انفالته وتسرّبه خارج 

  . االجتاهات التجريبية املسرحية يف شىت بقاع العامل من أرحام املسارح اهلاوية

كما يف املسرح -للتجريب يف املسرح اجلزائري ومهما يقال عن غياب املفهوم الواضح 

وافتقاد أهله إىل وعي نظري بالشروط اجلمالية والفكرية اليت حتُكمه، فإّن وجوده أمٌر  - العريب

الذي خرج من قوقعة  شّكل أُفقًا جديداً للبحث املسرحييُ  استطاع أن واقٌع ال جدال فيه، وقد

يف حركة البحث  الركون إىل االقتباس واحملاكاة والتقليد واإلحساس بالغربة واالستالب، منطلقًا 

وهو ما ينطبق على اخلطاب النقدي .واملساءلة عن األشكال والقوالب والصيغ املناسبة ملسرحنا

المتالك لغته النقدية  الذي مازال يعيش هو اآلخر مرحلة التجريب سعياً ،املسرحي اجلزائري

صطلحية النابعة من خصوصيته احلضارية، ومنهجه املناسب ل
ُ
ثقافته وهويته اليت تضمن له امل

غايرة
ُ
.االختالف وامل

  ـــــــــ
)1(

10، ص1989، س6ع. نشرة مهرجان القاهرة الثاين للمسرح التجرييب :بوعالم رمضاين 
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  .  هوتطّور  "النقد المسرحي"في إشكالية مصطلح:فاتحة الباب

إشكاًال يف تعريفه؛ حيث محل عّدة مفاهيم؛ اختلفت " النقد املسرحي" عرف مصطلُح 

أجنلوساكسونية، أمباختالف مبادئ املدرسة النقدية اليت صدرت عنها؛ فرونكوفونية،أم 

سوفياتية؛ فنراه يتّسع مرّة ليشمل العديد من مستويات هذه املمارسة دون متييز، ويضيق مّرة 

ويف هذا اإلطار جند أّن املدرسة األوروبية .ِصر ضمن نطاق التخّصص فحسبأخرى لينح

وعلى رأسها املدرسة الفرنسية، متّيز بني نوعني من تلك املمارسة النقدية؛ فتفصُل بني النشاط 

النقدي ذو الطابع األكادميي الذي تنطبق عليه شروط البحث األكادميي؛ كالّصرامة املنهجية، 

اإلحالة إىل اهلوامش، ويتم يف اجلامعات واملعاهد، مثّ يصدر يف رسائل، أوكتب ودّقة املصطلح، و 

Etudes)/الدراسات املسرحية(و هو ما ُتطلق عليه مصطلح .أو جمّالت خمتّصة Théàtrales ،

La/النقد املسرحي(و تسّميه،و نظريه الذي يّتخذ من الصحافة ووسائل اإلعالم قناًة له

Critique dramatique()1(.ُملزٌم -يف ُعرف هذه املدرسة-مع اإلشارة إىل أّن األكادميي

مبمارسة النشاطني معاً؛ فمن واجبه أن ُميارس النشر يف الصحافة موازاًة مع انشغاالته 

  .األكادميية

مع صحايف أمريكي " أمربتو إيكو" و حتُضرنا هنا قّصة حدثت للباحث السيميولوجي

Travels/رحالت يف احلقيقة العليا(مقّدمة كتابه اختار أن حيكي عنها يف in Hyper

Reality(لقد تقّبل :"، وبالتحديد يف مقدمة الطبعة األمريكية من هذا الكتاب، ومما جاء فيها

األنثروبولوجيون أنواعًا من الثقافات حيث يأكل البشُر الكالَب والقروَد والضفادع 

وقد " ود بالٍد ُيسهم األكادمييون فيها بالكتابة الصحفيةوالثعابني،ولذا يُفرتض أال ُيستغرب وج

حتّدث يف هذه املقّدمة عن سؤال طرحه عليه صحفي أمريكي استغرب منه كيف استطاع أن 

ينّم عن طبقية  -يف الواقع  -والسؤال األمريكي.يُوّفق بني صفته األكادميية، والكتابة للصُّحف

صات ذات احلدود القاطعة، فريّد ثقافيـة هلا وجود يف أمريكا حيث التخصّ 

  ـــــــــ
(1)

Patrice Pavis : Dictionnaire du Théàtre,Termes et Concepts de L'analyse Théâtrale , Edition
Sociales,Paris,1980
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بأّن األكادميي األورويب وخاصة اإليطايل ال جيد غضاضة يف ذلك؛ ألنه يعتِربُ " أمربتو إيكو"

.)1(الكتابة الّصحفية واجباً، وعادة من عادات الفعل الثقايف العام

إىل أّن اللغة النقدية "حنان قّصاب"و"ماري إلياس"لـ) املعجم املسرحي(وُيشري 

Dramatic/النقد املسرحي(ُتوّظف مصطلحاألجنلوساكسونية  Criticism(للداللة على Đ¦لني ا

واحلقيقة أننا وجدنا أّن هذه اللغة توّظف مصطلحني .دون فصلٍ ،)2(معًا األكادميي والصحفي

ال مصطلحًا واحداً؛ فإىل جانب املصطلح السابق الذي أطلَقتُه على النقد األكادميي اجلاد 

هو إشعاٌر بالعمل احلايل «:معرّفًا كالتايل)Review/العرض(واهلادف، وجدنا مصطلح  

وتكمن .ّيز بينه وبني أنواع أخرى من النقد اجلاد اهلادف¤�ÉŻ�ƢËǼǷ�čȐǯ�ËÀ.على مستوى األداء

و هو التعريُف نفُسه الذي .)3(»وظيفة العرض يف إعطاء القرّاء فكرة عن العمل قيد املشاهدة 

«وعرّفه بأنّه ) العرض النقدي السريع(يف معجمه؛ مرتمجًا املصطلح إىل " إبراهيم محادة " أورده

، وينشرها يف جملة أو مسرحيّ على عرضٍ خمتصرة يبديها كاتبٌ نقديةٌ ، أو تعليقاتٌ مالحظاتٌ 

.)4(»أما النقد املسرحي فهو التعليق التحليلي األكثر جدية ومنهجية ، صحيفة

هو مستوى األداء؛ أي العرض " العرض" هذا التعريف إىل أّن جمال عمل وخنُلص من

وهي التتّبع املتواصل للعروض املسرحية اجلديدة، وهو "املواَكبة "املسرحي، وأنه مرتبٌط بشرط 

إعطاء " كما ُحتيلنا عبارة .ما ال تستطيعه الدراسات األكادميية اليت حتتاج وقتاً، وتتقّيد بشروط

إىل مفهوم آخر ظهر يف أوروبا مع تطـّور "القرّاء فكرة عن العمل قيد املشاهدة 

ـــــــــ
)1(

8، 7، ص1993، 2دار سعاد الصباح، الكويت، ط.األسئلة، مقاالت يف النقد والنظرية ثقافة :عبد اهللا الغذامي
)2(

1997، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط.املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض:ماري إلياس، حنان قصاب حسن

501ص
(3)

William Harmon , Hugh Holman : A hand book to littérature.Person ,éducation,INC, upper
saddle river ,new jersey,2006,p444

)4(
)648:مصطلح رقم(،172ص  ،1994، 3مكتبة األجنلواملصرية، ط.معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية: إبراهيم محادة 
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Prouva(القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، وهو الصحافة يف Générale((*) ،ملفهوما اهذف 

األخري حييلنا إىل ذلك النوع من النقد الذي ُمتارسه الّصحافة على العرض املسرحي قبل عرِضه 

�ǺǷ�ǾƫƾǿƢǌǷ�Ŀ�ǾƦȈǣǂƫÂ��ƨȀƳ�ǺǷ�ǾǼǟ�̈ǂǰǧ�Śƻȋ¦�¦ǀǿ� Ƣǘǟ¤�» ƾđ��°ȂȀǸŪ¦�ȄǴǟ�ȆũËǂǳ¦

.لنقد اجلادّ والّتصاف هذا النقد بالّسرعة والعَجلة، ّمت التمييز بينه وبني ا.جهة ثانية

�ƾǬǼǳ¦Â��ȆŻ®Ƣǯȋ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�śƥ�ǲǐǨƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢǻƾƳÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶƳƢǠŭ¦�ń¤�ƢǼƠƳ�¦̄¤Â

؛ فقد ورد )النقد املسرحي(املسرحي الّصحفي؛ حيث تُدرج املمارستني معًا ِضمن مصطلح

أو  -العملية التحريرية  هو «:كما يلي" معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية"تعريفه يف 

اخلاصة بتحليل، و تفسري وتقييم العرض املسرحي مبا يف ذلك النص، وقد يكون  –الشفوية 

 - وقد يتناول النقد النص الدرامي وحده ، لكل عنصر من هذه العناصر ناقد متخصص

لحٌ مصط «بأنه " املعجم املسرحي" وجاء يف  .)1(» بالدراسة والتقييم -مطبوعا أو معروضا 

يشمل جماالت متعددة منها الكتابات اليت تنصّب على احلركة املسرحية من نصوص عامٌ 

وعروض، ومنها الدراسات اليت تعّرف بالكتاب ونصوصهم وباملخرجني واملمثلني، وبالعروض 

املقدمة، وبتاريخ املسرح، ومنها األحباث النظرية حول املفاهيم املسرحية وطرق حتليل النص 

الكتابات ميكن أن تصدر يف كتب وجمالت خمتصة، أو تأخذ منحًى إعالمياً  هذه.والعرض

.)2(»وتبث عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 

يف معجمه؛ إذ حّدده بأنه " كمال الدين عيد"أورده ال خيتلف عن هذين التعريفني ما  و

  ـــــــــ
)*(

العرض اجلماهريي الرمسي؛ و تقوم املؤسسة املسرحية بعرضه على الصحفيني هذا املصطلح على العرض اخلاص الذي يسبق طلقيُ 

املرجع .يُراجع ماري إلياس، حنان قصاب حسن.املهتمني، ويعود سبب هذا التقليد إىل تأثري النقد الصحفي يف جناح العمل املسرحي أو فشله

503ص.السابق
)1(

)648:مصطلح رقم(، 281ص.ةمعجم املصطلحات الدرامية واملسرحي :إبراهيم محادة 
)2(

501ص. املعجم املسرحي،مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض:ماري إلياس،حنان قصاب حسن
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يف الفحص .مسرحي مرّة أخرىه كعرضٍ مسرحي مرة، ّمث فحصُ العمل الدرامي كنصٍّ فحصُ «

��ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦�ƢēƢǼȇȂǰƫÂ� ƢǼƦǳ¦Â،يتطرق إىل املضمون الدرامي للمسرحية) للدراما(األول 

للعرض (والنقد يف الفحص الثاين .والنواقص اليت مل يتوفر النص عليها  ،الدراماتورجي هلا

بتفسري ، العرض املسرحي يذهب إىل معاجلة التحقيق الفين للنص، من خالل وسائل) املسرحي

،وحتليل وجهة نظر اإلخراج، ومدى حتققها يف العرض، كما يشمل التمثيل عند املمثلني

.)1(»ومهمات مسرحية أخرى  ،وموسيقى ،وخدع ،وإضاءة ،واإلطار املادي من ديكور

هو النقد الذي ينصّب على اُحلكم على املسرحيات إثر متثيلها  «بقوله " جمدي وهبة"وعرّفه

©ËȐĐ¦Â�Ǧ ƸËǐǳ¦�Ŀ�©ȏƢǬǷ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ǂȀǜȇÂ��Å̈ǂǋƢƦǷ)..( وقد يُعاجل النقد املسرحي

كما قد يُعاجل أيضاً مناقشة (..)واملعايري الفنّية اليت تقوم عليها كتابات املسرحياتالعاّمة املبادئ

.)2(»د اإلغريق حىت اليوم روائع املسرحيات منذ عه

والواقع أّن هذه التعريفات املتعّددة  تكاد تكون تعريفًا واحداً، اللتقائها حول نقطتني 

عدم التصريح مبصطلح النقد الصحفي، وتأكيد مستوى عمل النقد املسرحي يف كلٍّ :مها

ّد ذلك هو دون ترجيح كّفة مستوى على حساب اآلخر، ولعّل مر ) العرض(و )النصّ (من

السوفياتية اليت ال تؤمن مببدأ  عن مدرسة نقدية واحدة هي املدرسةصدور هذه التعريفات

التخّصص وتْؤثر عليه مبدأ األخذ من كّل علم بطرف، خالفًا للمدرسة األجنلوساكسونية اليت 

¢ƾƦŭ¦�¦ǀđ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ȄǴǟ�Å¦Śưǯ�ËƶǴƫ. و مع ذلك سوف نكتشف بأّن جّل الدراسات املسرحية

سبب ذلك هو أّن من ُميارس العربية تنظر بعني النقيصة إىل النقد املسرحي الصحفي، ولعّل 

هذا النقد عندنا هم صحفيون مقّيدون بشروط العمل اإلعالمي ويفتقرون إىل عامل 

.التخّصص

  ـــــــــ
)1(

، 1مراجعة، إبراهيم محادة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط.أعالم ومصطلحات املسرح األورويب :كمال الدين عيد

712ص،2006
)2(

122، 121ص، مكتبة لبنان.)إجنليزي، فرنسي، عريب( معجم مصطلحات األدب :جمدي وهبة
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Art/الشعر فنّ "بتعترب كتُ و       poétique"(*)،راجع نقديةم اليت أُلفت يف العهد اليوناين 

نّظمت عملية نقد )**(للنقد املسرحي مبا اشتملت عليه من مبادىء وقواعدرئيسة أّسست 

" أوديب ملكا" وتقييم األعمال املسرحية وّمت استخالصها من مناذج سابقة؛ فمسرحية

كانت النموذج  الذي استخلص منه ،  )م.قSophocle")496-406 /لسوفوكليس"

" اجلمهورية:"ومن أشهر تلك الكتب".فن الشعر" يف كتابهالواردة أرسطو أسس الدراما 

-384(Aristote/ألرسطو "فن الشعر"و ،)م.قPlaton)427-347/ألفالطون

.)م8-م.ق65("Horace /هلوراس "فن الشعر"،و)م.ق322

و يف عصر النهضة اعتمدت الكالسيكية تلك القواعد كمعايري ثابتة أطّرت للممارسة 

�ÅƨǬËǴǠǷÂ�ÅƨƷ°Ƣǋ�ȂǘǇ°¢�ƲĔ�ȄǴǟ�©°ƢǇ�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ƪ،النقدية املسرحية وضبطتها ǳ¦Ȃƫ�Ľ

)Scaliger")1484-1558/سكاليغر"على كتابه ومنها كتابات اإليطاليان 

نيكوالي "للفرنسي) 1674"(فن الشعر"،و)Castelvetro")1505-1571/كاستلفرتو"و

جون "لإلجنليزي ) 1688"(حبث يف الشعر الدرامي" ،و)N.Boileau)"1636-1711/بوالو

"w.Goethe/ولفغانغ غوته "، ومراسالت األملانيني )J.Dryden)"1631-1700/درايدن

الشعر  حول الفرق بني)1759-1805("F.Shiller/شيللر فريدريك"، و )1749-1832(

لألملاين  )1808("حوار حول الشعر"و الدرامي والشعر امللحمي يف القرن الثامن عشر،

غوتولد "لألملاين " دراماتورجية هامبورغ"و ،)A.Schlegel")1767-1845/أوغست شليغل"

"D.Diderot/ دونيز ديدرو"، وكتابات الفرنسي )G.Lessing")1729-1781/لسنغ

)1763( "فن الشعر الفرنسي"و املختلفة حول املسرح،)1713-1784(

  ـــــــــ
)٭( 

Art( تسمية  poétique( مشتقة من الالتينية )Ars poética( ، وقد استخدمها أرسطو للداللة على املنهج الذي طرحه لوصف

Poésie-الشعر الرتاجيدي( وتعبري.ومنها الشعر الدرامياألجناس األدبية  Tragique  (  الذي استخدمه أرسطو يف كتابه)فن الشعر (

.رايعين فعليا النص املسرحي ألن املسرح كان ُيكتب شع،للحديث عن الرتاجيديا
)٭٭(

đƢǌǷ�̈ƾǟƢǫ��̧: من أشهر هذه القواعد ¦Ȃǻȋ¦�ǲǐǧ�̈ƾǟƢǫ��ª Ȑưǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�̈ƾǟƢǫوتتعلق مجيعها ببنية .ة احلقيقة، قاعدة حسن اللياقةـ

.املسرحي وشكله وطريقة عرضه على اخلشبةالعمل
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"علـــــم اجلمـــــال"و ،)J.F.Marmontel")1723-1799/مارمونتيـــــلفرانســـــوا جـــــان "للفرنســـــي 

ومقدمـــــــــــة  ،)1770-1831("F.Hegel/هيغـــــــــــل فردريـــــــــــك"للفيلســــــــــوف األملـــــــــــاين  )1823(

 تقنيــــــــــات"،و)V.Hugo1802-1885(/فكتــــــــــور هيغـــــــــو"للفرنســـــــــي )1837( "كرومويـــــــــل"

.)1816-1895()1("G.Freytag /فرايتاغ غوستاف"لألملاين )1863"(الدراما

، تشّكل األساس  ثابتةوهكذا ظّلت كتب فن الشعر مبا اشتملت عليه من قواعد ومعايري 

أين برزت دعوات طالبت بضرورة  ،النظري يف دراسة مجاليات املسرح حىت القرن الثامن عشر

فك أسر اإلبداع عامة واملسرح خاصة من تلك القواعد اليت ّمجدته يف قوالب متحجرة قرونا من 

 بينا باوش"مع األملاين "Esthétique/علم اجلمال"فظهر يف تلك األثناء ؛ الزمن

حيث تناول النقد موضوع املسرح من  ؛)-B.P.Baumgarten(*))1940/باومغارتن

إىل  ، منظور أوسع وأكثر مشولية يتخطى القواعد املسرحية اليت اعتنت بتوصيف املادة الفنية

هلذه ...) **مضحك، درامي، غروتسك،مأساوي(النظر يف الطابع اجلمايل والبعد الفلسفي

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ¾�). متعة أو تطهري(املادة مع تقّصي كيفية تأثريها على متلقيها  ƸƦǳƢƥ�Ã®¢�ƢŲ

ليشمل جماالت مسرحية تتخطى األنواع  ،إىل التوسيع من آفاقه

  ـــــــــ
)1(

344ص.املعجم املسرحي،مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض:ماري إلياس،حنان قصاب حسن
(*)

وتعين اإلدراك باحلواس،كما ُحدد )Aithisis(¦�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƢēŚǜǻ�ǺǷ�ƢȀƬŴ�Ŗǳ) استطيقا( أول من استعمل كلمة" باومغارتن " اعترب

.1750عام )اإلستطيقا( بصدور كتابه –مبفهومه احلديث  -اجلمالميالد علم 
)٭٭(  

مصطلح ارتبط عند ظهوره بالفنون اجلميلة ؛ حيث أطلق يف األصل على رسومات اكُتشفت يف أوابد  )Grotesque/تسكالغرو ( 

مثل حيوانات هلا شكل نبايت ووجوه إنسانية مصّورة بشكل غري ُمطابق ملا  ؛مغمورة بالرتاب يف إيطاليا وحتتوي على رسومات عجائبيةكانت

فيما بعد توّسع املعىن واستخدمت الكلمة يف علم اجلمال كصفة أو طابع لكل ما هو غري منتَظم ويتصف  .تكون عليه يف الواقعميكن أن

/حك من خالل املبالغة والتشويه ويتناقض مع ما هو ساٍم ورفيع؛ أي أن الغروتسك دخل التصنيفات  اجلمالية ُيضبالغرائبية،ولكل ما 

Catégories Esthétiquesومحل بُعدا فلسفيƢđ�» ŗǠŭ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�«ƢƬǻ�Ȃǿ�ƢǷ�ǒ ǫƢǼÉȇ�Ǿǻ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ƣ... ملزيد من التفصيل

331، 329املعجم املسرحي ،ص :قصاب حسنماري إلياس وحنان: يُنظر

William Harmon, Hugh Holman:A handbook to literature.p244 و يُنظر                

.اجلروتسك يف العروض املسرحية :إقبال نعيم :وخبصوص عالقة هذا املفهوم باملسرح، يُراجع
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ȐȇȂǗ�ƪاملسرحية  ǴŷÉ¢�Ŗǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨƳǂǨǳ¦�¾Ƣǰǋ¢Â�ƨȈƷǂǈŭ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ń¤�Ƣđ�» ŗǠŭ¦. مث عرف

Esthétique/إستيطيقا املسرح"ة وعلم اجلمال عام Théàtràle"جديـدا جتلـى يف  خاصـة تطـورا

Le/الذائقــة"جديــدة للنقــد منهــا معيــاررفــض املطلــق وتبــين مبــدأ نســبية املعيــار، فطــرح معــايري 

Gout "احلقيقــي"و/Le Vrai  "اجلميــل"و/Le Beau ،مث عــرف النقــد املســرحي كمفهــوم 

مرتبطــا بسلســلة مــن العوامــل منهــا مــا تعلّــق بتطــور احلركــةوكممارســـة تطــّوراً كبــرياً مــع تقــّدم الــزمن 

�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨȈƷǂǈŭ¦ و منها ما ارتـبط بتطـور مفهـوم النقـد عامـة باعتبـار النقـد املسـرحي

فاعتبارا من النصف الثاين من القرن التاسع عشر عرف العامل ثورة منهجيـة ؛ جزء ال ينفصل عنه

�ǂȀǜǧ�ƢºººººººººººººººººººȀƴǿƢǼŠ�ƾººººººººººººººººººººǬǼǳ¦�©ƾºººººººººººººººººººǷ¢�Ŗºººººººººººººººººººǳ¦�ƨȈǻƢººººººººººººººººººººǈǻȍ¦�¿ȂºººººººººººººººººººǴǠǳ¦�Ƣºººººººººººººººººººē±ǂǧ¢) النقــــــــــــــــــــد

Socio/ النقـــــد االجتمـــــاعي(و)Psychocritique/النفســـــي Critique(و )التيمـــــايت النقـــــد/ 

Critique Thématique(و)التحليــــل البنيــــوي/Analyse Structurale(و،) التحليــــل

Analyse/الســــيميولوجي Sémiologique.( وقــــد طــــورت هــــذه العلــــوم الدراســــات املســــرحية

ƾǬǼǳ¦�°Ȃǘƫ�ń¤�©®¢�̈ƾȇƾƳ�ƨȈƴȀǼǷ�ǲȈǴŢ�©¦Â®Ƙƥ�Ƣē®Â±Â)1(.

أول العلوم  ،)Psychanalyse/التحليل النفسي(وقد كان علم النفس ممثال يف منهج    

املسرحي،وهو أمر طبيعي مادامت الشخصية هي الدعامة  اإلنسانية اليت أفاد منها النقد

غري أن رواد هذا االجتاه .واملادة اليت يشتغل عليها منهج التحليل النفسي ،األساسية يف املسرح

́�من التخّلص من تمّكنوايف النقد املسرحي مل ي ȂǐǼǳ¦�ǞǷ�Ƣđ�¦ȂǴǷƢǠƫ�Ŗǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦

وُكتاب املسرحيات ،على شخصيات" يونغ"و" رويدف"األدبية؛حيث أجروا عملية إسقاط ملناهج

ǶēȐȈǴŢ�ǞǓȂǷ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦. ّدون (عن" أوتورانك"لْت هذا االجتاه كتاب  ومن الدراسات اليت مث

شارل "روّ ـط، ّمث )هاملت و أوديب(عن " E.jones/إرنست جونز"،ودراسة )جوان

  هذا االجتاه إىل ما أمساه بالنقد التحليلي يف كتابيه " CH.Mauron/مورون

  )الشخصية االستعارات املتسلطة إىل األسطورةمن (و )الالشعور يف حياة راسني ومؤلفاته(

  ـــــــــ
)1(

502ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس،حنان قصاب حسن
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جاك "أخرين منهم خطوات بارزة حنو التطور على يد نقاد التحليلي  النقد بعدها خطا

Jacques/الكان Lacan")1(.

علم (جته إليه من العلوم اإلنسانية إىلامث اجته النقد املسرحي من مجلة ما      

وكان هذا العلم قد عرف طريقه إىل النقد األديب من قبل على ، )Sociologie/االجتماع

،)من أجل سوسيولوجيا الرواية(من خالل أشهر كتبه  L.Goldman/غولدمانلوسيان"يد

Sociologie/سوسيولوجيا املسرح(ما يسمى بـالنقد املسرحي؛ فظهر  ومنه انتقل هذا التأثري إىل

du Théàtre(  ،ولد هذا الفرع من السوسيولوجيا و قد .كجزء من سوسيولوجيا الفن عامة

"G.Gurvitch/جورج غورفتش"سي مع صدور دراسة عامل االجتماع الفرن )1956(عام

،والفلسفة ،متأثرا بعلوم إنسانية سبقته كالتاريخ ،)سوسيولوجيا املسرح(املوسومة بـ

.تطورا سريعا باجتاهات متعددة اعتبارا من السبعيناتِهد شو  واألنثروبولوجيا،

ى خمتلف علبالرتكيز اهتمت سوسيولوجيا املسرح بدراسة املسرح من الوجهة االجتماعية      

كما وّسعت من .ƢȀȈǧ�ǂȀǛ�Ŗǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦Â،أنواع العالقات اليت تربط بني النشاط املسرحي

�°ƢǗ¤�Ŀ�ǲƻƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸŪ¦�©ȏƢǨƬƷȏ¦Â�ƨƳǂǨǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ǧ ǴƬű�ǲǸǌȈǳ�ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�¼Ƣǘǻ

سوسيولوجيا الظالل (و)سوسيولوجيا املسرح(:ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ¾ الدراسات ومن أشهر.املسرح

J.Duvignaud/جان دوفينو"عامل االجتماع الفرنسي) 1965( ا عاممو قد قدمه، )ةاجلماعي

  اه ـومميزا بني ما أمس ،)*(ا مفهوم االحتفالمحمددا من خالهل" 

  ـــــــــ
)1(

1983،أكتوبر،نوفمرب،ديسمرب،1،ع4،اهليئة املصرية للكتاب ،مفصولجملة ).النقد املسرحي والعلوم اإلنسانية( :سامية أمحد أسعد 

156ص
)٭(

واالحتفال فعل على درجة من ، اليت تعين الصفة املقدسة) Caeremonia( مأخوذة من الالتينية) Cérémonie/احتفال( كلمة  

أو   ،يالد والزواج،أو سياسية كاالجتماعات االنتخابيةيرمي إىل تكريس عبادة دينية كالُقّداس،أو مناسبات اجتماعية كأعياد امل،الوقار واجلدية

= واالحتفال بأنواعه يستدعي املشاركة.إخل...وطنية كاألعياد القومية،أو رياضية كاأللعاب األوملبية وعروض تشجيع الفرق الرياضية
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عرف هذا الفرع من السوسيولوجيا اجتاهات وقد.)1(املسرحياجلماعي، واالحتفال االحتفال 

مفردات العملية املسرحية خمتلف انبثقت عنه وغطت  ،جتريبية عديدة

:)2(ما يلي وميكن حصر تلك االجتاهات يف.إخل...نص،ممثل،مجهور،متفرج:من

1/ȆǷ¦°ƾǳ¦�ÀȂǸǔŭƢƥ�ǶƬē�©ƢǇ¦°®�  رفة املطّبقة على سوسيولوجيا املع" غورفتش"أو ما أمساه

ƢȈƷǂǈŭ¦�ÀȂǸǔǷÂ��©ƢǠǸƬĐ¦�̧¦Ȃǻ¢Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ŘÉƦǳ¦�śƥ�ǖƥǂǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫÂ©�.اإلنتاج املسرحي

ويرى أصحابه أن العمل املسرحي يعّرب عن رؤية .ويعترب االجتاه األوسع حىت اآلن.يف زمن حمدد

��ŃƢǠǴǳ¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ƪ مجاعية Ţ�ÄȂǔǼƫ�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǂȀǋ¢�ǺǷÂ؛ �ÀƢȈǈǻǂǨǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ

األسطورة والرتاجيديا يف "حول" V.Naquet/فيدال ناكيه"و" J.P.Vernant /فرنان جان بيري"

حول راسني يف " L.Goldman/لوسيان غولدمان"ودراسة الفرنسي ،)1972("اليونان القدمية

(*)الذي ربط فيه بني الُبىن املسرحية الراسينية والرؤية اجلانسينية ؛)1955" (اإلله اخلفي" كتابه

ماهي رؤية العامل الكامنة يف : اهتم غولدمان يف هذا الكتاب مبسألتني أساسيتنيوقد .للعامل

مّتسق مرتبط بفئة اجتماعية معينة يف القرن مسرح راسني،وكيف ميكن شرح هذه الرؤية ككلّ 

  .الرابع عشر

  ـــــــــ

روامز معّينة تؤثِر معرفتها يف درجة متابعة املشارِك يف وبالتايل االجتماع باآلخرين،وله برنامج وقواعد توضع سلفًا وُحتدد مساره،وتشكل =

Le/الطابع االحتفايل(وتشمل مساره هي ما يسمى ،االحتفال Cérémonial.(
)1(

.256ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس،حنان قصاب حسن 
)٭(

Port-Royal( نبع من دير ،هي مذهب الهويت سليب) Jansénisme/اجلانسينية(  des Champs ( يربط بني عامل السياسة

ظهرت اجلانسينية الفرنسية كإيديولوجية معادية للعامل الذي .و يدعوا املسيحي إىل العفة واالبتعاد عن العامل الفاسد.والسلطة، وقوى الشر

Noblesse/نبالة الرداء(وهي يف األصل رد فعل سليب لـ، اعتربته كاذبا ومتعارضا مع حقائق الدين املسيحي واإلرادة اإلهلية de Robe(

نبالة ( مما جلب ألعضائها إحباطات وجودية؛حيث أن ملوك فرنسا يف صراعهم ضد النبالة اإلقطاعية أو ما مسي بـ ؛ ƢȈǇƢȈǇ�ƢȀǌȈǸēبسبب 

Noblesse/السيف de D'épée( اليت دافعت عن حريتها واستقالهلا، احتاجوا إىل طبقة معادية للنظام اإلقطاعي متثلت يف

ونتج عن هذا التحالف السياسي بني امللك والربجوازية صعود نبالة الرداء،وهي فئة اجتماعية مستقلة نسبيا لعب أعضاؤها الذين .ازيةالربجو 

ىل وقد أدى تعزيز امللكية والتحول من ملكية ال مركزية إىل ملكية مطلقة،إ).يف الربملانات( دورا هاما يف اإلدارة اإلقليمية ،ُمنحوا ألقاب النبالة

فوجدت نبالة الرداء نفسها على هامش احلياة .ǂ̈ǋƢƦǷ�ǾȈǴǟ�ƨǳƢǟ� ȐǯÂ�Ƣđ�¾ƾƦƬǇ¦Â" لويس الرابع عشر" احندار نبالة الرداء فاستغىن عنها

.84ص.النقد االجتماعي: بيري زميا: ينظر.السياسية مما جعلها مضطرة إلدانتها باسم بعض القيم املسيحية
)2(

83ص 1،1991عايدة لطفي،دار الفكر للدراسات والتوزيع،القاهرة،ط: تر.حنو علم اجتماع للنص األديب جتماعي،النقد اال: بيري زميا  
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ووضع الظاهرة ، ..)الرتفيه،التثقيف(دراسات تنصّب حول الوظيفة االجتماعية للمسرح/2

  باإليديولوجيا ¢Â�ǶƟƢǬǳ¦�¿ƢǜǼǳƢƥÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨƦȈǯŗƥ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�Ä املسرحية ضمن ظروف إنتاجها؛

  .السائدة  

  املسرحية ووضع التمثيل كحرفة،وبنية الفرقة�ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǲưǸŭ¦�ƨǻƢǰŠ�ƪ©دراسات اهتمّ /3

¬ǂǈŭ¦�ƺȇ°Ƣƫ�®¦ƾƬǷ¦�ȄǴǟ�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦Â.

سوسيولوجيا الشكل الدرامي وهو فرع يدرس العالقة بني الظاهرة املسرحية على مستوى / 4

ومن .،وبني الرتكيبة االجتماعية يف فرتة معينة)إخل...،األعراف املسرحيةشكل العروض(الشكل 

ƨȇ°ƢǸǠŭ¦�ƨǇƾǼŮ¦�©ƾǏ°�Ŗǳ¦�Ǯ الدراسات اليت Ǵƫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ ǷËƾǫ أو  ،للمكان املسرحي

Architecture/العمارة املسرحية(بـ ما اصطلح على تسميته Théàtrale((*)  على مدى تاريخ

انطالقا من اعتبار املكان  ،)إخل...العلبة اإليطالية،مسرح اهلواء الطلقمسرح  القصور،(املسرح 

.ووظيفة اجتماعية،وبالتايل له عالقة مباشرة بالبىن االجتماعية املسرحي فضاء له وظيفة مجالية

،هكذا استطاع النقد املسرحي أن ينسج شبكة من العالقات الناجحة مع العلوم اإلنسانية     

غري أن الطبيعة السياقية لتلك املناهج ، ثمار مناهجها يف مقاربة العمل املسرحيومتكن من است

Spécificité/اخلصوصية املسرحية(جعلته حيوم حول Théàtrale()**( كما دون مالمستها ،

ويُغفل شكله اخلاص ،من جهة أخرى يتعامل مع املسرح كنص أديبجعلته 

  ـــــــــ
)٭( 

ر يعّرب هذا املصطلح على بناء املسرح برّمته؛أي على املنصة اليت يقوم املمثلون بأداء أدوارهم عليها،وعلى القاعة اليت جيلس فيها مجهو 

ونوعية اجلمهور الذي  ،وعرب تاريخ املسرح العاملي كانت هناك دائما عالقة جدلية بني أسلوب األداء.املشاهدين ملتابعة العرض املسرحي

ملزيد من التفصيل حول تطور شكل العمارة املسرحية عرب . شكل كل من املنصة والقاعة بطريقة أو بأخرىعلى  ده،وهي عالقة تؤثريشاه

ƢȀȈǧ�©ƾƳÂ�Ŗǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǘƥ�ƢȀƬǫȐǟÂ�°ȂǐǠǳ¦:83،92الفصل الثالث،ص ص.النقد الفين: نبيل راغب: يُنظر.
 )*٭(

هذا املصطلح يف املعجم : ر ظنيُ . يز املسرح عن باقي اآلداب والفنون وأشكال العرض وحتدد خصوصيتههي تلك املالمح والعناصر اليت متُ 

185ص.املسرحي



~190~

والقصة،فضال عن ،والرواية ،كالشعر  ؛ب تتضافر يف تكوينه تشكيلة متنوعة من الفنونمركّ ك

  وبتعبري رياضي فإن املسرح معادلة .وغريها ،واحلركة ،والتشكيل ،والرقص ،املوسيقى

و " الكلمة"فن هو أو وطرفها الثاين الفنون األدائية،،األول الفنون األدبيةذات طرفني؛ طرفها 

  .بأيب الفنونُمسّي وهلذه اخلصوصية التكوينية " احلركة"

فريدة من نوعها، ظاهرة  « جعلْت مسّماها،هذه التسمية اليت حتمل داللة التعددية والتنوع    

إبداعا أو نقدا أو  يفرض التعامل معها الكثري من االحرتاس واالنتباه ؛إن كل تعامل مع املسرح

ما مل يُراعه  وهو،)1(»قريبة منه استهالكا يفرض احلذر من اخلروج عن دائرة املسرح إىل أنواع

إىل التأثري الكبري الذي لعبته ، باإلضافة تلك املرحلة املبّكرةالناقد اجلزائري والعريب عامة يف 

،وال خيفى علينا العناية الكبرية اليت أولتها تلك النظرية للنص مقارنة يهالنظرية األرسطية عل

الشخصية،احلبكة،:(بالعرض؛إذ رّكز أرسطو يف نقده للشعر الرتاجيدي على ستة عناصر هي

أو ما أمساه ، يه يف عناصر الفرجةوقد خلص أرسطو رأ).الغناء املسرحية، املرئيات الفكر،اللغة،

جاذبية  - يف احلقيقة - ومع أن لعنصر املرئيات«:املرئيات املسرحية يف كتابه فن الشعر بقوله

انفعالية خاصة به إال أنه أقل األجزاء كلها من الناحية الفنية وأوهاها اتصاال بفن الشعر، فمن 

ويرجع .)2(»تمثيلها ممثلون يف عرض عام يقم ب املمكن الشعور بتأثري الرتاجيديا حىت ولو مل

فن اإلخراج كان ناشئا «إقناعا وهو أن البعض إمهال االهتمام بالعرض إىل سبب آخر أكثر

آنذاك، و مل يكن قد شهد بعُد هذا التطور الذي ساعد على إجياده إىل حد كبري تطور 

.)3(»التكنيك يف القرن العشرين 

  ـــــــــ
)1(

12،ص2000، 1ط.من قضايا اإلبداع املسرحي :حممد مصطفى القباج 
)2(

115،ص)دت(إبراهيم محادة،مركز الشارقة لإلبداع الفكري،الشارقة،: مجةتر .فن الشعر :أرسطو
)3(

115ص.)النقد املسرحي والعلوم اإلنسانية: (سامية أمحد أسعد 
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Mise/اإلخراج"بعد ظهور      en scène "بدأت أسئلة  مستقّلة عن النص، بوصفه وظيفة

النقد املسرحي تتجه حنو التخصيص؛أي حنو البحث عما ميّيز شكل اخلطاب املسرحي عن 

ر تبلوُ وقد عزز هذا الطموح إضافة إىل عامل اإلخراج،.غريه من أشكال اخلطاب األديب

، من سلطتهااجتاهات مسرحية جديدة تدعوا إىل إقصاء الكلمة من العملية املسرحية أو احلّد 

فبدأ معها النص يرتاجع أمام مّد باقي املفردات املسرحية كالديكور،والسينوغرافيا

خاصة وحتول مركز الثقل تدرجييا من النص إىل العرض،إخل ...واحلركة،واإلضاءة،واملوسيقى

وما أفرزه من أشكال مسرحية جديدة نأت "Expérimentation/ التجريب "بعد رسوخ مبدأ 

وقد .عن املفهوم األديب للمسرح- �čƢȈǴǯ-وأحيانا  ،-جزئياً -عن األدب وجعلته يستقلباملسرح 

ألفريد "و )ArtaudA."(*))1896-1948/ آرتو أنتونان"الفرنسيان  برز يف هذا االجتاه

).A.Jarry"(**))1873–1907/جاري

من العبث التعامل معها بات  ومع تطور املمارسة املسرحية على مستوى الكتابة واإلخراج،

وصار من احلتمي أن ينفتح النقد املسرحي على مناهج  ،باملعايري التقليدية للعرض املسرحي

وُتالمس أكثر ،د مجاليات الصيغ التجريبية اجلديدةوترصُ ،تراعي تلك التحوالت حداثية

Sémiologie/سيميولوجيا املسرح فظهرتاملسرحية؛  اخلصوصية Théàtrale(ختتلف اليت مل 

  لتقدمي منهج متكامل  حيث سعتْ  السيميولوجيا العامة؛Ǻǟ�ƢēƢȀƳȂƫÂ يف أهدافها

  ـــــــــ
(*)

، كانت تربطه صلة وثيقة باحلركة السريالية يف األدب،أثر تأثريا جوهريا يف املسرح الفرنسي املعاصر ممثل وخمرج مسرحي وشاعر فرنسي،

)1931(كتب سلسلة من املقاالت مجعها يف كتاب أصدره عام  ،)1922(يف املسرح الشرقي منذ أبدى اهتماما شديدا بالقوة الكامنة 

Le  "بعنوان  Théâtre et son Double" مسرح القسوة"حاول فيه أن يعيد تعريف وظيفة املسرح ورّوج فيه للنظرية املعروفة بـ /

Théâtre de la Cruauté" ،مستخدما يف ذلك  ،ما ميّكنه من هّز أعماق املتفرج بل كيانه كله وهو مسرح فيه من القوة وعنف التأثري

¼ǂǌǳ¦�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǄǷǂǳ¦�ƨȈǻƢǸǈŪ¦�ƨǯǂū¦.واستخدام الصوت  ،كما اختذ ما يتميز به هذا املسرح من رمزية يف احلركة املسرحية

و  فاطمة موسى،:يُنظر).1933)(1932(و بيانني عن مسرح القسوة وقد أصدر آرت.واإليقاع كبديل للوظيفة التقليدية اليت تؤديها اللغة

67ص.قاموس املسرح: آخرون
(**)

A.Lugné/أوليان لونييه بو" اليت أخرجها ) أوبو ملكا(كاتب مسرحي فرنسي تعترب مسرحيته  Poe) أول ) 1940–1869"

املعجم املسرحي، :يُنظر". املسرح بدون نص: " �ƢĔƘƥ)1954(عام" روالن بارت"اليت عّرفها )Théâtralité/املسرحة( مسرحية تعلن 

).املسرحة(مصطلح
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منهما يشكل لغة  �čȐǯ�À¢�°ƢƦƬǟƢب ،)العرض(و)النصّ (بشّقيه قادر على حتليل العمل املسرحي

ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢēƢǷȂǜǼŠ�ƨǴǬƬǈǷÂ�ƨǴǷƢǰƬǷ.سيميولوجيا املسرح مع حتّول النظرة إىل وقد تزامن ظهور

فاجتهت يف البدء حنو البحث عن خصوصية اللغة املسرحية بالرتكيز  كفن ال كنوع أديب،  املسرح

مث أخذت منحى أخر مع انفتاح  ،)احلوار،و اإلرشادات املسرحية(على النص يف ثنائية تكوينه 

وعليه فقط تبلورت خالل تطورها يف اجتاهني يتقاطعان على .املسرح على باقي فنون العرض

S.de/سيميولوجيا الداللة( :ي مهااملستوى العمل la Signification(، وتبحث فيما متثله

S.de/التواصل سيميولوجيا(و العالمة بالنسبة ملستخدمها la communication(وتشتغل على

ج للعمل أي آلية تشغيل روامز الرسالة من ِقبل الفريق املنتِ )Incodage/الرتميز(ما يسمى

.)1(من طرف املتلقي أو عملية تبادل العالمات) Décodage /الروامز فكّ (املسرحي، و

  :هي وعلى العموم ميكن متييز ثالث مراحل يف تاريخ تطور السيميولوجيا املسرحية     

خالهلا تبدأ من ثالثينات القرن املاضي،وكانت مبثابة مرحلة متهيدية ُوضعت : املرحلة األوىل

حلقة براغ اليت اعتمدت على الدراسات اللغوية  منضِ ،األسس األوىل لسيميولوجيا املسرح

.V/فالدميري بروب"والدراسات البنيوية لـ،"F.Saussure/فردينان دي سوسري"لـ

Proppe"سوريو إتيني"و/ E.Souriau" ، الشعرية (وعلى دراسات الشكالنيني الروس حول

Poétique.( ووضعها يف املسرح  ،العالمةحنو حتديد ماهية دراسات هذه املرحلة توّجهت وقد

املسرحية بالتطبيق على العالمات يف املسرح الشعيب باألعراف وحتّوهلا،وعالقتها،وديناميكيتها

ة الذكر باحثني ـفربز خالل هذه املرحلة وعلى صعيد املستويات الدراسية السالف.واملسرح الشرقي

فريدريك"و(*)"O.Zich/زيخ أوتوكار ":الـأكادمييني أمث

  ـــــــــ
)1(

254ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس،حنان قصاب حسن
)*(

ويف جامعة ،لعلم اجلمال التجرييب والفلسفة يف جامعة كارولني يف براغ 1911أستاذ منذ ،)1934-1879(باحث تشيكوسلوفاكي 

L'art"برنو،يعترب كتابه  dramatique" Esthétique de  موكاروفسكي،فيلرتوسكي، (ل أمثال قاعدة للسيميولوجيني األوائ

.1988و قد أُعيد طبعه عام) هونزل
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/يان موكاروفسكي"و،)*("S.Bogatyrev/ بوغاتريف سريج "و ،"F.Honzl/هونزل

Y.Mokarovsky". وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام،أن الدراسات التطبيقية هلؤالء الباحثني

/برخيت برتولد"مستوى اإلخراج عند كل من األملاين على " التجريب"قد تزامنت مع ظهور 

B.Brecht " أنطونان آرتو" والفرنسي/." A.Artaud

يف اللحظة ؛ السبعينيات من القرن املاضيامتّدت حّىت  الستينيات و انطلقت من:املرحلة الثانية 

ومن األحباث .ساليت تعّرف فيها غرب أوربا وأمريكا على أحباث حلقة براغ والشكالنيني الرو 

والنظر  كان هلا الفضل الكبري يف التعريف بدراسات حلقة براغ،اليت  هذه املرحلة و خالل الرائدة 

��ÄƾǼǳȂƦǳ¦�Ƣđ�ǶǿƢǇ�Ŗǳ¦�Ǯ -مبختلف مفرداته -إىل املسرح  Ǵƫ�©ƢǷȐǟ�ƨǷȂǜǼǷ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ

العالمة الدرامية حول تصنيف "زيخ"من مفهوم فيها و انطلق ،)*٭("T.Kowzan/تادوتزكافزان"

املرتبطة بالعرض املسرحي يف ثالثة عشر نظاما جمتمعًة  مث اقرتح تصنيفا للعالمات وقابلية حتّوهلا،

الكلمات،:(عالقتها باملمثل أو يف نأيها عنه وهي يف ،)1(حسب طابعها البصري أو السمعي

األزياء،يف الشعر،تصف املاكياج،املمثلني،  حركة اإلمياء،لوجه،با النص، التعبري إلقاء

.)2()املؤثرات الصوتية املوسيقى،املناظر، اإلضاءة اإلكسسوار،

  ـــــــــ
)*(

تعاون مع جاكبسون يف دراساته .يف تشيكوسلوفاكيا 1940إىل 1921عامل أجناس وفنون شعبية،خترّج يف جامعة موسكو،عمل من

مؤمتر  نشر مرجعا عن الفن الشعيب الروسي وكان له حضور كبري يف 1954،ويف عام 1941األوىل،دّرس يف جامعة موسكو ابتداء من عام 

مقال نشر أوال باللغة التشيكية عام :ومن أهم حبوثه يف السيميولوجيا الدرامية.1962السيميوطيقا الذي عقد يف االحتاد السوفيايت عام 

Les"مث ترجم إىل الفرنسية حتت عنوان  1938 Signes du théâtre  "يف جملة)Poétique ( وقد أبرز فيه العالقة ،1971عام

.النظامية بني الدراسات السيميولوجية
*)٭( 

نال درجة الدكتوراه يف اآلداب .باحث بولندي له إسهامات كثرية يف سيميولوجيا املسرح،درس فقه اللغات الالتينية يف بولندا ويف فرنسا

-1964(بوارسو،ومساعد مدير معهد باريزيان باألكادميية البولندية للعلوم،شغل منصب مدير البحث يف معهد الفن 1964عام

)Diogène( من أكثر دراساته شهرة مقاله املنشور يف جملة.،ويدرس حاليا جبامعة كاين1972أستاذ مشارك يف جامعة ليون ).1968

Le" املوسوم بـ  1968عام  Signe au Théâtre  " وجمموعة من الكتب اهلامة يف سيمياء  املسرح منها " :Littérature et

Spectacle   " و "Analyse Sémiologique du Spectacle Théâtral) Spectacle"، و )1976" et

Signification) La: (ويضم هذا األخري جمموعة من املقاالت أمهها ).1992" Sémiologie Du Théâtre : Vingt -

Trois Siècles ou Vingt – Deux ans  (وLe Signe Au Théâtre)(
)1(

.116:ص ،1،2003ط القاهرة،مركز احلضارة العربية،خالد سليم،:مجةتر .عالمات العمل الدرامي :كارمن بوبيس نابيس  

,1987,p52
(2)

Martin Esslin:The Field of Drama .Methuen ,London
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 "سيمياء املسرح والدراما" الرائد املوسوم بـ"  K.Ilam/كري إيالم" ف إىل ذلك كتابأضِ 

آن "دون أن نغفل كتابات  ماهية سيميولوجيا املسرح،د فيهحدّ وكان قد  ،)1980(

.A/أبرسفيلد Ubersfeld "1981"(املتفرجمدرسة "و،)1977"(قراءة املسرح:"وأشهرها(

  .وقد سعت من خالهلما إىل تطبيق فعلي للسيميولوجيا على النص والعرض

فقد أفرزت  وألن هذه املرحلة كانت مرحلة استكشاف ملاهية السيميولوجيا املسرحية،

كخصوصية املنظومات الداللية يف كل من النص والعرض   ؛مجلة من القضايا اإلشكالية

R.Barthe/روالن بارث"ومفهوم القراءة وطبيعة التواصل يف املسرح،نهما،بي وإشكالية العالقة

 إيفلني"و"U.Ecco/أومربطو إيكو"عالقتها باملرجع    ، وسيميولوجيا العرض يف"

فإن سيميولوجيا املسرح قد  لتشتت الذي عرفته دراسات هذه املرحلة،لونظرا ،"E.Ertel/إرتل

ويزيل تلك الفجوة اليت  مجيع مستويات العملية املسرحية،فشلت يف إجياد منهج متكامل يغطي 

.خيّلفها النص بعد انتقاله إىل العرض واندماجه ضمن مركباته

�Ƣēȏ±�ƪ: املرحلة الثالثة  ǯ°ƾƬǇ¦Â�ƨǬƥƢǈǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ŀ�Ƣē¦ǂưǟ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƢȈƳȂǳȂȈǸȈǈǳ¦�ƢȀȈǧ�©±ÂƢš

 غالقها على نفسها من جهةاليت متثلت يف تشعب جهودها يف مناح متعددة من جهة،وان

على العلوم اإلنسانية مستفيدة من مناهجها   فانفتحتثانية؛

دت عن هذا التالقح العلمي توجهات تولّ و ...) ،النفس  األنثروبولوجيا،علمالسوسيولوجيا،(:كـ

Inter/املثاقفة(:لمث جديدة مفاهيمظهرت و ) السوسيومسيولوجيا( مثل  جديدة culturalité

La/العالقة املسرحية(و )Intertextualité/التناص(و، Relation Théàtrale( ؛هذا املفهوم

" للمتفرج"االمتياز  بإعطاء "اجلمهور"أن تتجاوز مفهوم سيميولوجيا املسرح خّول لاألخري الذي 

إىل العرض كرسالة مركبة مما أدى إىل البحث يف بسيكولوجيا  جعلتُه ينظرو 

.)1(..التلقي،واإلدراك

  ـــــــــ
)1(

254،256ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس،حنان قصاب حسن
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إبراز ورغم كل هذه املساعي اليت بذهلا املنهج السيميولوجي لالقرتاب من العمل املسرحي و      

تركيبة املسرح ذلك أّن  ذات مسة زئبقية تستعص على اإلمساك؛األخرية ظلت هذه  خصوصيته،

مخا من العالمات املتشابكة املختلفة يف طبيعتها من لفظية وغري جعلته يستوعب ز  املعقدة

 مما جيعل عمليةذات الّلحظة بالكثافة والتعدد والتحول،إضافة إىل تلقيها يف  لفظية تتسم

ƨǴȈƸƬǈǷ�ǾƦǋ�ƨȈǴǸǟ�Ƣē¦ǂǨǋ�Ǯرصدها ǧÂ�ƢȀǨȈǼǐƫÂ. ومبا أن العرض املسرحي شيء وقيت زائل

سابقه،فإنه من الصعب ضبطه وقياسه كنتيجة هلا صفة الثبات بطبيعته وكل عرضه خيتلف عن 

L'art(ويرجع ذلك إىل كون املسرح هو فن اهلنا واآلن   de L'ici et le

(Maintenant  ؛أي الفن الذي يتحقق يف زمن ويف مكان معينني دون االعتماد على التدوين

ألنه حني  ،ي ال يتكرر أبداكالكتابة والرسم وغريها من الفنون،وهو ما جيعل العرض املسرح

زد على ذلك أنه إبداع موّجه ملتلق .)1(آخر ومكان آخريُعرض مرة أخرى يكون ذلك يف زمن 

ما جيعل الداللة يف رسالة هذا الفن تتغري تبعا لتغري  ،متباين االستقبال الشعوري واإلدراكي

واحلالة املزاجية النفسية للفنان بيئة االستقبال  استقباهلا وتغري مستويات إرساهلا،وتبعا لتغري

.)2(حاالته وتبعا لتغري املتلقي وتغري، املؤدي من ليلة عرض إىل ليلة عرض تالية

هذه العقبات جعلت بعض النقاد يلجئون إىل التقنيات احلديثة لتذليلها حبفظ العرض 

؛ من الزوال غري أن هذه الوسيلة وإن كانت فعال حتفظ العرض لي،ياملسرحي يف شريط تسج

ƢĔƜǧ وهو يشاهد  -سيجد نفسه تسلبه الكثري من مقومات خصوصيته؛حيث أن هذا الناقد

مقيدا بزاوية رؤية الكامريا اليت سّجلته وأغفلت الزوايا األخرى من الرؤية اليت  –العرض املسجل

 مع اإلشارة إىل أن سيميولوجيا املسرح. العديد من العالمات" احلي "  تكشف يف العرض

عالمات (تتقّصى املعىن الذي ُيضمره العرض من عالقة العالمات بعضها ببعض

).لغوية،مسعية،بصرية

ــ   ـــــــــــــــــ
)1(

56ص ،2004فاس،دار ما بعد احلداثة،.قلق املسرح العريب :سعيد الناجي 
)2(

8ص ،2004للطباعة والنشر، اإلسكندرية،دار الوفاء .مناهج البحث فنون العرض املسرحي و :أبو احلسن سالم 
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هكذا تبقى سيميولوجيا املسرح تعاين قصورا كبريا يف املسرح الغريب والعريب على حدّ 

فاملسرح الغريب ورغم أنه حقق طفرة كبرية يف جمال التنظري السيميولوجي،غري أنه مازال  سواء؛

أما املسرح).املعروض(و)املكتوب(بني اخلطابني  ة اليت جتمعـالدراسات التطبيقيمن قّلة  يعاين

" احلالة"مشوهة أحيانا وال هّم هلا سوى إثبات ،(*)حماوالت قليلة جدايعِرف إّال  العريب فلم

ƨǼȇǄǯ�ȆƳȂǳȂȈǸȈǈǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�Ǧ)1(السيميولوجية ȈǛȂƫ�ń¤�ƢđƢƸǏ¢�ƘŪ�Ʈ ȈƷ���   أو

ظهور  عائدات التجريب أيضاومن .كحيلة إلظهار املقدرة على التحكم يف آليات هذا املنهج

كفعل نقدي يلتصق باإلخراج املسرحي (**)"Dramaturgie/الدراماتورجي"ما يسمى بالتحليل

فيها النص املسرحي املكتوب إىل املرحلة اليت ينتقل ويندمج فيه،ويقوم باالشتغال على تلك

�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ȂǿÂظر يف عالمات النص وما ستؤول إليه يف العرض،ـي ومسموع؛أي النعرض مرئ

"R.Monod/ريشارد مونو"ولذلك جاء تعريف .السيميولوجي للمسرح وجه من وجوه التحليل

اً دقيق حتليالً وإيديولوجيتها  ƢđƢǘƻÂ�ƢȀƬȇǂǠǌǳÂحتليل لداللة املسرحية املراد إجنازها،«:له بأنه

 غالـاالشت إن(...) يكشف عن اخلطوط العريضة للعمل ولتفاصيل إبداعه و ترتيبه 

فيها  الظروف اليت كتبت وُأجنزت ما هي:الدراماتورجي اشتغال نقدي داخلي واشتغال تارخيي

  وكيف مت تلقيها وقتها؟  املسرحية

  ساعد كل هذهبّد أن ت ال. وماذا كان مصريها بعد ذلك ؟ تاريخ األفكار وتاريخ األشكال

  ـــــــــ
( *)
وكتاب املصري عصام .1992") ليايل احلصاد " مدخل إىل السيمياء يف املسرح،مقاربة سيميائية لنص (كتاب األردين زياد جالل،:منها 

رحية،مسحنو نظرية لسانية (وكتاب السوري حممد إمساعيل بصل .1996) مدخل إىل علم العالمات يف اللغة واملسرح(لعال،االدين أبو 

،)سيميولوجيا املسرح بني النص والعرض(املصري هاين أبو احلسن سالم  و كتاب.1996) منوذجا وتطبيقا" ونوس سعد اهللا"مسرح 

2006.
)1(

64،ص1999،ديسمرب 9،م34،جدة،جعالمات،جملة )االجتاه السيميوطيقي يف قراءة النص املسرحي: ( عبد احلميد إبراهيم شيحة 
(**)

يؤلف أو يشكل الدراما،واسم الفاعل منها هو:وتعين) Dramaturgéo(مشتقة من اليونانية ) Dramaturgie/الدراماتورجية(

)Dramaturge ( املشتق هو اآلخر من األصل اليوناين)Dramaturgos(املكّون من شقني):Dramato ( أي مسرحية

لإلطالع أكثر على تطور .وتستخدم الكلمة بلفظها الالتيين يف أغلب لغات العامل مبا فيها اللغة العربية.صاِنع أو عاِمليعين )Ergos(و

204،207:ص ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس وحنان قصاب حسن :يٌنظرالكلمة،مدلول هذه 
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للعمل وحتّكمه فيه،ويف قراءته هلذا العمل من أجل مسرح ومجهور  األمور املخرج يف تأويله

الفضاء،املادة السينوغرافية،التوزيع ولعب (بعدها يأيت اختيار العالمات، ينتميان إىل عصرنا

غوتولد " أّكد هذا املعىن الكاتب األملاين .)1(»الكفيلة بإيصال املعىن املراد )املمثلني

الذي انطلق فيه من  ،"دراماتورجية هامبورغ"يف كتابه  )G.Lessing")1729-1781/غلسن

الفرنسي وتثبيت اخلصوصية احمللية  الرغبة يف اخلالص من هيمنة النموذج الكالسيكي

أول  "لسنغ"األملانية،فقام بربط العمل املسرحي باجلمهور الذي يتوجه إليه ولذلك ُعّد 

برتولد " ومع ذلك مل ينتشر التحليل الدراماتورجي إال جبهود األملاين  ،دراماتورج

.)B.Brecht")1898-1956()2/برخيت

الكاتب الذي يعيد   «للداللة على " دراماتورجي " أما يف وطننا العريب،فقد استخدم مصطلح 

كتابة نصوص تراثية قدمية،أو إعادة كتابة نصوص حديثة هلا مؤلفون،واملخرج أو أعضاء الفرقة 

غري موافقني متاما على النص،ويشريون إىل أمهية ترميمه أو تعديله،أو إضافة مشاهد،أو إلغاء 

.)3(»أخرى

،بني فن املسرح وفن األدب هكذا نشأ النقد املسرحي لصيقا بالنقد األديب،ال يفّرق

العلوم  على املناهج السياقية اليت كانت مثرة لقاح هذا النقد مع –يف مرحلة متقّدمة  -فأقبل

  ية تارة ـية على نصوص أدبية تارة وعلى نصوص مسرحـ¢®Ɵ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Âاإلنسانية، مطّبقا 

عن آليات أخرى واقتنع بضرورة البحث  ،خصوصية فن املسرحأدرك مث ما لبث أن ، أخرى

  السيما، تستطيع مالمسة تلك اخلصوصية ورسم حدودها الكفيلة حبفظ معامل الفن املسرحي

ـــــــــ
(1)

Richard Monod : Les Textes de Théàtre.CEDIC, paris,1977, p111
)2(

206ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس،حنان قصاب حسن
)3(

32،ص2005أكادميية الفنون،دار احلريري للطباعة،.فن االشتباك السيكودرامي بني املمثلني واملشاهدين :مدحت أبو بكر 
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، و مفهوم التجريب ،املسرحية بظهور فن اإلخراج بعد التطور الكبري الذي شهدته العملية

.فكانت املناهج النسقية هي حليف هذا الفن حنو التميز والتفّرد

فهل كانت  تارخيه،شّكل نقطة التحول يفالذي إذا كان النقد املسرحي مدين لإلخراج و      

مسرية هذا النقد يف  هذه املرحلة املتأخرة من تاريخ النقد املسرحي يف العامل مرحلة متقّدمة يف

-كانو  ،باعتبار املسرح اجلزائري قد ارتبط منذ نشأته بالعرض يف غياب شبه كلي للنص، اجلزائر

  ؟ فعال جتريبيا - البداية منذ
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  :توطئة

�ÆƨǇ°ƢŲ�ƢËĔƘƥ� ƾƦǳ¦�ǀǼǷ�°¦ǂǫȍ¦�ń¤�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�«ƢƬŹ

إشكالية، طرُحها للمناقشة يُثري األسئلة أكثر ممّا يُفيد يف إجياد أجوبة حامسة هلا، لعّدة اعتبارات 

  :نذكر منها

صعوبة الفصل الدقيق والصحيح بني الرتاكم الذي ُيصنَّف فعليًا يف باب النقد املسرحي، /1

�Ƣđ�Ǧ -يف اعتقادنا - وذلك الذي يضيق به مفهومه، ومرجع هذه الصعوبة ǐËƫ¦�Ŗǳ¦�ƨǻÂǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ

وجعلته ينفتح على خمتلف أشكال املمارسة النقدية يف املسرح كما "النقد املسرحي"مصطلح 

فاحتة هذا الباب؛ ومن ّمث فالرتاكم النقدي املسرحي يف اجلزائر إنتاج من ُصنع  أوضحنا يف

:منتجني متعّددين وخمتلفني، توزّع كما يلي

نقٌد مسرحيٌّ عَكف على كتابته نّقاد األدب، وانصّب على النّص املسرحي مع تغييب كامٍل -

ية نظر ناقد األدب؛ ومنّثل هلم خلصوصيته، وهم يف الغالب أكادمييون كتبوا عن املسرح من زاو 

عبد اهللا ركييب، حمّمد مصايف، أبو القاسم سعد الّله، عبد امللك مرتاض، عبد اهللا :(بـ

  ).وغريهم...شريط،

نقد مسرحي كتبه نـُّقاٌد أكادمييون حّصلوا ثقافة مسرحية خاّصة، مّكنتهم من االقرتاب من -

ǰǟ��ǶēƢƥ°ƢǬǷÂ�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�ËǺǨǳ¦�¦ǀǿ�ƨȈǏȂǐƻ ختلفة واملتمّيزة باحلرص
ُ
َستها لغتهم النقدية امل

عّرب عن املنهج املناسب الذي استطاع االقرتاب 
ُ
على انتقاء املصطلح املناسب هلذا احلقل، وامل

الرشيد بوشعري، أمحد مّنور، صاحل :(ومنّثل هلؤالء بـ.من ختوم املسرح باعتباره فّنًا وليس أدباً 

  ....)ملباركية

، ِاعُترب من أهّم املراجع اليت اعتمدت عليها "مذّكرات"به فنّانون حتت تسمية كتنقٌد مسرحي-

، "مذّكرات حمي الدين بشطارزي:"الدراسات النقدية يف املسرح اجلزائري؛ أّمهها على اإلطالق

".مذّكرات عالّلو"و

ضل نقد مسرحي يكتبه صحفيون متمّرسون اكتسبوا خربًة بأصول املسرح إبداعًا ونقدًا بف-

��ĺǂǠǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�«ƢƬǻȎǳ�ƨƥÂ£ƾǳ¦�ǶēƢǠƥƢƬǷÂ��ƨƦǌŬƢƥ�ǲǏ¦ȂƬŭ¦�ǶȀǯƢǰƬƷ¦Â��Ƕē¦ ¦ǂǫ

  ). إخل...أمحد بيوض، بوزيان بن عاشور، كمال بن دميراد:(نذكر منهم
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نقد مسرحي يكتبه صحفيون استجابًة لتكليٍف مهين، يتقّيدون فيه بشروط الكتابة الصحفية -

وُمتثّله شرحية كبرية من الصحفيني الذين مل يرتكوا .ية للمجّلة أو الصحيفةوالقوانني الداخل

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶēƢǸǐƥ.

.ناهيك عن الكتابة الدراماتورجية اليت تُعّد وجهاً آخر من أوجه املمارسة النقدية يف املسرح

نجز صعوبة اإلقدام على عملية الرصد التارخيي لتطّور هذا النقد وإخضاع تراكمه /2
ُ
امل

نقداً مناسباتيًا يقرتن  لللتحقيب الزمين؛ ذلك أّن النقد املسرحي يف شّقه الصحفي كان وما يزا

ّتبع من 
ُ
بالتظاهرات الثقافية، واملهرجانات املسرحية، ومل يتمّكن من االرتقاء إىل درجة التقليد امل

الدة؛ إذ ال يتعدى أما يف شّقه األكادميي املتخّصص فهو حديث الو .طرف صحافتنا املكتوبة

.عمره العشرينية األخرية، اليت ختّللتها هي األخرى الكثري من الفجوات الزمنية واالنقطاعات

3/��ƨËǏƢŬ¦�ƢēƢƸǴǘǐǷÂ��ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢēȏȂǬŠ�ƨƸǓ¦ÂÂ�̈ǄƳƢǻ�ƨȇƾǬǻ�©ƢǿƢš ¦�Ŀ�ǽǂǐƷ�ƨƥȂǠǏ

حتفاء بالسياقات حيث مازال االهتمام باملضمون هو اإلجراء السائد واملسيطر، أضف إليه اال

التارخيية واالجتماعية الذي مل ينقطع عن املقاربات اليت تعتمد املناهج السياقية والنسقية على 

.حّد سواء

ومن أجل كّل هذه االعتبارات، جتّنبنا تناول تطّور هذا املنجز النقدي وتصنيفه يف اجتاهات 

ه مل خيرج عن شكلني رئيسيني وقد ال حظنا أن.نقدية ناجزة، وفّضلنا الرتكيز على أشكاله

.، كما سنوّضح يف الفصول التالية)الشكل األكادميي(، و)الشكل الصحفي:(مها
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:(*)مسألة النقد الَصحفي/1

املكتوبة، املسموعة، واملسموعة :من املتعارف عليه أّن الصحافة تنقسم إىل ثالثة أنواع

ولكن الصحافة صحافتان، بل ثالثة ..«":امللك مرتاضعبد "املرئية؛ ويف هذا الصدد يقول 

ذاعة، وصحافة مرئية :  أنواع من الصحافة
ُ
صحافة خرساء أو مكتوبة، وصحافة ناطقة وهي امل

ورغم أّن النوعني األخريين قد اعتمدمها النشاط النقدي املسرحي يف .)1(»وهي املتلفزة

ألّول وهو األكثر شيوعاً، ونصرف النظر عن ، غري أننا سنحصر حتليلنا على النوع ا(**)اجلزائر

ƢǸđ�ȆŻ®Ƣǯȋ¦�Ʈ ƸƦǴǳ�ǲƦÊǫ�ȏ�Ǿǻȋ��Ǻȇǂƻȉ¦�śǟȂǼǳ¦. وقبل اخلوض يف خصوصية هذا النوع من

النقد املسرحي يف اجلزائر، ويف طبيعة الدور الذي اضطلع به إلرساء قواعد الفّن الرابع يف 

  .      ا املفهوم وإشكاالتهثقافتنا، نرى أنه من الضروري أن نقف عند حدود هذ

-؛ فُنضمِّن األّول"األكادميي"مقابًال للنقد "الَصحفي"لقد جرِت العادُة أن نضع النقد 

ËȐĐ¦Â�Ǧ©�«-غالباً  ƸËǐǳ¦�ƢēȂƬƷ¦�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǷƢȀǇȍ¦�ǽǀǿ�ƨǸȈǫ�ǺǷ�ǎ ǬǼÉȇ�ÅƢȈƷƾǫ�ÅŘǠǷ

ļ¦ǀǳ¦�̧ ƢƦǘǻȏ¦Â�ƨǜƸËǴǳ¦�̈ƾȈǳÂ�ƢĔ¢�ÃȂǟƾƥ«)2(يعود سبب هذه التفرقة واملفاضلة إىل  ، ورمبا

غرض الكتابة األكادميية يكون إضافة  «اختالف الغاية اليت يصبو إليها كلٌّ منهما؛ ذلك أّن 

حقيقية إىل حقائق الفرع املعروض للبحث، على حني يكون غرض الكتـابة اإلعالمية، هو 

يقة وخالية من التوثيق، إالّ مناإلثارة من خالل حقائق وأخبار ومعلومات غالباً ما تكون دق

راسل أو وكالة األنباء(حيث املصدر 
ُ
ǪËǸǠƬǴǳ�ƨºǏǂǧ�ȆǘǠÉƫ�ȏ�ƢĔȋ�ÅƢȈƬǫÂ�ÀȂǰȇ�ƢǿŚƯƘƫÂ)امل

  ـــــــــ
(*)

؛ ألّن القاعدة )َصحيفة(نسبًة إىل "َصحفي"، والصواب أن نقول )ُصُحف(وهي النسبة إىل اجلمع " ُصحفي"كثرياً ما نستعمل لفظ 

  .ية تقضي بإرجاع النسبة إىل مفرد األمساء ال إىل مجعهاالنحو 
)1(

§�¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ: عبد امللك مرتاض  ®ȋ¦�ƨǔĔ)1925-1954.(97ص
(**)

على أمواج قناة " ليلى بن عائشة"الذي كانت تقّدمه األستاذة الباحثة )Cine-Théàtre(ُميكننا التمثيل للنوع األول بربنامج 

على القناة التلفزيونية " عبد الكرمي سّكار"ومنّثل للثاين بربنامج شهري كان يُقّدمه الصحايف اهلاوي للمسرح.2002اإلذاعية سنة ) باهلضا(

).ويُرفع الستار(اجلزائرية ، وهو برنامج 
)2(

28، ص1989نشر الفنك، املغرب، .مفاهيم نقد الرواية باملغرب، مصادرها العربية واألجنبية : فاطمة الزهراء أزرويل 
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والتحّري واستعراض جوانب األمر املعروض، لُتالحق املعلومة وتُغّريها كّل ساعة وللعَجلة يف 

.)1(»جين النتائج

صَدر عن باحث أكادميي، وجدناه يّتسم بالتعميم وإذا متعّنا يف هذا التمييز الذي 

جحفة يف حّق النقد 
ُ
ويتجاهل بعض التفاصيل اليت قد تعمل على إلغاء هذه التفرقة امل

الَصحفي؛ فهذه املواصفات اليت ُأحلِقت بالكتابة اإلعالمية ال تنطبق على كّل أنواع هذه 

املقال :( كّفة واحدة؛ إذ هناكاألخرية، حيث ال ُميكن وضع كّل ما ُيكتب يف الصحافة يف

املقال :(ويتفرّع عن األّول عّدة أنواع هي).الصحفي، والتحقيق الصحفي، واحلديث الصحفي

، وقد لوحظ بأّن )االفتتاحي، العمود الصحفي، املقال التحليلي، املقال النقدي، اليوميات

�ǂÉưǰȇ�Ʈيف ترتيب هذه األنواع وفق أمهيتها يف كلٍّ اً كبري   اً اختالفهناك  ȈƷ��ƨËǴĐ¦Â�̈ƾȇǂŪ¦�ǺǷ

استخدام كّل من املقال االفتتاحي، والعمود الصحفي يف اجلريدة اليومية لغلبة الطابع اخلربي 

على كلٍّ منهما، يف حني يشيع استخدام كّل من املقال التحليلي واملقال النقدي ومقال 

ƢȀȈǧ�ǲȈǴƸƬǳ¦�ǞƥƢǗ�ƨƦǴǤǳ�ƨȈǟȂƦǇȋ¦�ƨËǴĐ¦�Ŀ�©ƢȈǷȂȈǳ¦)2(.

�̄ ¤��̈ƾȇǂŪ¦�¥°ƢǫÂ�ƨËǴĐ¦�¥°Ƣǫ�śƥ�ǎ ËǐƼƬǳ¦�ǲǿ¢�ǄËȈǷ��¥°ƢǬǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟÂ»  يغلب

على قارئ اجلريدة اليومية الطابع العام، فهو ينتمي إىل فئات مهنية متعددة وطبقات اجتماعية 

Ơǧ�Ŀ�Å¦°ȂǐŰ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ÅƢƦǳƢǣ�ƨËǴĐ¦�¥°Ƣǫ�ËÀ¢�śƷ�Ŀ��ƨǼȇƢƦƬǷ�ƨȈǇƢȈǇ�©ƢǿƢš ¦Â�ƨǨǴƬű ة حمددة

�ń¤�ÅȐȈǷ�ǂưǯ¢�©ËȐĐ¦� ¦Ëǂǫ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ÅƢƦǳƢǤǧ��́ Ƣƻ�ȆǇƢȈǇ�ǽƢš ¦�Â¢�ƨǼȈǠǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǬƦǗ�Â¢

ƨȈǴºǐǨǳ¦Â�ƨȇǂȀǌǳ¦�©ȐĐ¦� ¦Ëǂǫ�ƨǏƢƻÂ��ƾƟ¦ǂŪ¦� ¦Ëǂǫ�ǺǷ�ǎ ËǐƼƬǳ¦(..) ًوأكثر تعليمًا أو ثقافة

«)3(.

  ـــــــــ
)1(

، 1مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط.ني النظرية والتطبيقاجتاهات النقد املسرحي املعاصر ب: أبو احلسن سالم

210، 209، ص ص2005
)2(

161، ص1998، 2عامل الكتب، القاهرة، ط.مدخل إىل علم الصحافة: فاروق أبو زيد 
)3(

144ص.املرجع نفسه 
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العربيــــة  املعــــاجمحّددتــــه كمـــا "النقــــد املســــرحي"وبعيـــداً عــــن هــــذه التصــــنيفات، يبقـــى مصــــطلح 

املتخّصصة، شـامًال جلميـع أنـواع النشـاطات الصـحفية الـيت ُيشـّكل املسـرح مـادة هلـا دون اسـتثناء  

".النقد املسرحي"كما سبق وأن أوضحنا يف فاحتة هذا الباب عند عرِضنا ملصطلح 

، وجـدنا أنّـه يتكـّون مـن ثالثـة أقطـاب )صحفي/مسرحي/نقد(وإذا جئنا إىل املرّكب االمسي 

معرفيـــة تكـــاد جتتمـــع حـــول حقـــل دالّيل واحـــد يُفيـــد الـــذيوع واالنتشـــار واإلخبـــار واالّتصـــال بـــني 

��ƲºººǔǼǳ¦Â�ȆǟȂºººǳ¦�ǺºººǷ�ÇƨºººƳ°®�ń¤�Śºººƻȋ¦�¦ǀºººđ� ƢºººǬƫ°ȏ¦�Ȃºººǿ�ƾºººƷ¦Â�ƢȀǧƾºººǿ��ËǪºººǴƬǷÂ�ǲºººǇǂǷ��śǧǂºººǗ

وقـد تكــون الطريقــة والوسـيلة واألداة هــي الفــارق .ول بــه إىل حتقيــق الشـعور باملتعــة والتســليةوالوصـ

ونظــراً هلــذا االرتبــاط الوثيــق بــني هــذه األقطــاب الثالثــة، والعالقــة اجلدليــة الــيت تــربط .الوحيــد بينهــا

، ومــــن موقــــع الباحــــث )أي الصــــحافة، واملســــرح(بــــني القطبــــني األخــــريين علــــى وجــــه اخلصــــوص

همـا ّصص يف حقلي الصـحافة واملسـرح، ووعيـاً منـه بأمهيتهمـا كسـلطتني بقـدر مـا يفيـد اتفاقُ املتخ

 
ُ
دراســته " خملــوف بــوكروح"شــاهد والقــارئ، بقــدر مــا جينيــان عليــه إذا وقــع تصــادٌم بينهمــا، قــّدم امل

؛ وكـان موضـوعها "الصحافة واملسرح، دراسة يف التغطيـة اإلعالميـة للعـرض املسـرحي" املوسومة بـ

التغطية الصحفية للمسـرح وبالتحديـد مـا كـان يُنشـر يف الصـفحة الثقافيـة، بـالرتكيز علـى عشـر «

إىل ) 1963(صــُحف وطنيــة أســبوعية ويوميــة بــاللغتني العربيــة  والفرنســية، يف الفــرتة املمتــدة مــن

مـع (...)، ورصد متابعتها لنشاط املسرح الوطين كمؤسسـة رمسيـة وحيـدة يف هـذه الفـرتة)1972(

عاد اإلعالنـــات وتغطيـــة النشـــاط املســـرحي اهلـــاوي والفـــرق الزائـــرة، ومـــا ُيكتـــب عـــن املســـرح اســـتب

تناول األول منها حجم التغطيـة اإلعالميـة :، وجاءت الدراسة يف قسمني)2(»بشكل غري منتظم 

ونوعها، وانصّب الثـاين علـى حتليـل مسـتواها اعتمـاداً علـى ثالثـة منـاهج هـي الوصـفي والتحليلـي 

.)3(لتسهيل عملية تفسري العالقات القائمة بني حجم التغطية ومستواها واملقارن،

  ـــــــــ
)1(

الصـندوق الـوطين لرتقيـة الفنـون واآلداب .الصـحافة واملسـرح، دراسـة يف التغطيـة اإلعالميـة للعـرض املسـرحي: خملـوف بـوكروح

14، ص2002وتطويرها، وزارة الثقافة، اجلزائر، 
)2(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه



~204~

�ÅƢǟË±ȂǷ�ÅƢƦĔ�ȆǸǴǠǳ¦�ǽ°¦ȂǌǷ�ÀƢǯ��śǨǴƬű�śǳƢů�śƥ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǞŦ�ƾǫÂ

ومع ما قد يبدو فيها من تفّوق ".املسرح"و " علوم اإلعالم واالّتصال: "بينهما أال ومها

و أمٌر طبيعي فرضه األكادميي املتخّصص يف حقل اإلعالم على الباحث يف حقل املسرح، وه

، "الصحافة"توّجه موضوع الدراسة؛ حيث جتلى ذلك يف العنوان الرئيسي الذي تصّدرْته كلمة 

العرض "�ƢēŚǜǻ�Ǻǟ�ƨǬƥƢǇ" التغطية اإلعالمية"والعنوان الفرعي الذي جاءت فيه عبارة 

سة؛ ، غري أّن مالمح الباحث املسرحي كانت حاضرة من خالل أهّم قسم يف الدرا"املسرحي

ذلك الذي تضّمن املقارنة بني حجم التغطية اإلعالمية ومستواها، وهو ما ال يتأتى سوى 

.لباحث خِرب خصوصية هذا الفّن نقداً، وحبثاً، وإدارةً 

�ǺǷ�Śưǰǳ¦��ƢȀǼǷ�ǲËǰǌƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǼǇȍ¦�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀđ" النقد الصحفي"يطرح مصطلح كما 

يصدر عن الصحايف؟ أم الذي يتّخذ من  هل النقد الصحفي هو الذي:التساؤالت من قبيل

الصحافة وسيلة لنشره؟ أم مها معاً؟ وهل ُميكن أن نعترب النقد الذي كتبه صحايف وأصدره يف  

ومقابل هذا، هل .كتاب لتقرأه النخبة األكادميية املتخّصصة يف جمال املسرح نقدًا صحفياً؟

¦�ƨǴȈǇÂ�°ƢƦƬǟƢƥ�ÅƢȈǨƸǏ�Å¦ƾǬǻ�©ȐĐُميكن اعتبار النقد الذي ُميارسه األكادميي يف الصحف و 

  النشر؟

مبعىن مبطّنًا بالقدح، يُنِقص من قيمة تلك -كما أشرنا سابقاً -لقد وظِّف هذا املصطلح

اجلهود النقدية اليت تندرج حتت هذه التسمية، ونفرتض بأنه مل يكن هلذا املعىن أن يتسّرب إىل 

دور النشر؛ وندّلل على هذا االفرتاض بالدور تلك اإلسهامات لوال رواج الكتاب وانتشار 

الريادي الذي قام به هذا الشكل النقدي يف تفجري الثورات األدبية، وإشعال فتيل نار املعارك 

النقدية بني األدباء والنقاد يف املشرق العريب يف العشرينيات والثالثينيات وما نتج عنه من تفعيل 

ة العربية، يف زمن مل يكن فيه من حرج على األكادميي لدور األدب ونقده يف احلياة الثقافي

�©ȐĐ¦Â�ƨȈǟȂƦǇȋ¦Â�ƨȈǷȂȈǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ŀ�ǶēȏƢǬǷ�ǂǌǻ�ȄǴǟ�¾ƢƦǫȍ¦�ǺǷ�ƨËǷƢǟ�ƨǨǬưŭ¦�ƨƦƼǼǳ¦Â

ا توّفر هلم عامل النشر يف كتٍب، مل 
ّ
الدورية والفصلية، وكان أغلب هؤالء صحفيني أيضاً، ومل

حفظتها ا تبعثر من تلك املقاالت القدمية اليتتكن هذه األخرية سوى مجعا لشتات م
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©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�©ƢƸǨǏ. كما مل جيد األكادميي األورويب باألمس واليوم حرجًا يف ممارسة

العمل الصحفي ويَعترب ذلك واجبًا يتحتّم عليه القيام به، ونضرب مثاًال على ذلك بالنخبة 

Théâtre/ عيباملسرح الش"األكادميية الفرنسية اليت أّسست جملة  populaire " ويقف على

B.Dort"�Ŀ�Å¦±°Ƣƥ�Å¦°Â®�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�ƪ/برنار دورت"و" R.Barthes/روالن بارث"رأسهم ƦǠǳ�ƾǫÂ��

التأثري على احلركة املسرحية والنقدية يف منتصف القرن املاضي؛ إذ عرّفت باملسرح اجلديد 

كما نُذّكر بالدور .ّل أوروبا الغربيةيف ك" B.Brecht/ برتولد برخيت"وبأعمال ونظرية األملاين 

Drama/دراما"الذي مازالت تلعبه جملة  Review" يف الواليات املّتحدة األمريكية ؛ حيث

األكادميية باألشكال املسرحية اجلديدة يف أمريكا والعامل مثل أعمال خنبتها عرّفت عن طريق 

Le"نسى ملحق صحيفة ، كما  ال ن)J.Grotowski")1/جريزي غروتوفسكي"البولوين 

Monde " األديب الذي أضحى مثار اهتمام النقد األكادميي وباتت النخبة األكادميية تكتب

�ƨǼǇ�ǆ ǇƘƫ�Äǀǳ¦�ǪƸǴ
É
ŭ¦�¦ǀǿ�ƶƦǏ¢�ƾǫÂ��ƢȀËǸē�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ÅƨǠ

ÊƥƢƬǷ��ÇǦ Ǥǌƥ�ǾȈǧ

لعبت الكثري من ويف اجلزائر .، مرجعًا تارخييًا هاّمًا لألدب الفرنسي نقدًا وإبداعاً )1967(

 نجزالصحف والدوريات دورًا بارزًا يف جمال األدب ونقده، ما جعل البعض ينتبه إىل فضلها وي

.(*)دراسات أكادميية عنها

ومــن دالئــل أمهيــة النقــد الصــحفي أيضــاً، أّن نظــريه األكــادميي الــذي كثــرياً مــا نــراه جيلــس يف 

ؤسس قواعـده ويُرّسـخ وجـوده، إالّ علـى أكتافـه؛ فـال برجه العاجي وينظر إليه بعني النقيصة، مل ي

يف جمال املسرح،من هذه  -سيما التأسيسية منها -ية واحدة ـتكاد ختلو دراسة أكادمي

ة تؤرّخ للحركةـية اليت شّكلت مدداً وعوناً هلا يف ظّل غياب مراجع نقديـاملادة اإلعالم

  ـــــــــ
)1(

504، 503ص.املعجم املسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب حسن
(*)

"1956-1925(النقد األديب اجلزائري من خالل دوريات مجعية العلماء : " منثِّل لبعض هذه الدراسات بـ  لعّمار بن زايد، ،)

"�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ®ȋ¦�°ËȂǘƫ�Ŀ�ĿƢǬưǳ¦�ƾǿƢĐ¦�ƨËǴů�°Â®" ،القّصة "حملّمد الصاحل خريف،  "  جتربة جملة آمال يف الصحافة األدبية اجلزائرية" لعقيلة بايل

  .حلسان راشدي" اجلزائرية القصرية من خالل جملة آمال 
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اللبنة األساس لصرح الدراسات  «املسرحية يف اجلزائر؛ ومن مث جّسد هذا النوع من النقد 

الّالحقة حول املسرح اجلزائري، وكان بذلك املهاد الذي انطلق منه النقد املسرحي يف اجلزائر، 

كما عّرب عن )1(»هذا؛ فقد شّكلت هذه التغطيات الرحم الذي نشأ فيه هذا النقدأكثر منبل 

".حمّمد حتريشي"ذلك الباحث 

قّدم الباحث  حافة واملسرح يف اجلزائرـيد على هذا االرتباط الوثيق بني الصـوللتأك

لنشـاطات املسـرح الـوطين عمل فيها علـى رصـد التغطيـة اإلعالميـة دراسة قّيمة ) خملوف بوكروح(

، وتتّبعهــا يف عشــر صــحٍف يوميــة )1972-1963(اجلزائــري خــالل العشــرية األوىل لالســتقالل 

الصـــحافة اجلزائريـــة رافقـــت احليـــاة الثقافيـــة، وكانـــت تتـــابع «، أثبـــت مـــن خالهلـــا أّن )2(وأســـبوعية

لصــحافة الثقافيــة النشــاط املســرحي، لكــن هــذا االهتمــام ظــّل دون املســتوى املطلــوب، فــال تــزال ا

.)3(»حمدودة االنتشار 

:)4(ومن مجلة النتائج اليت متّخضت عنها هذه الدراسة الرائدة يف جماهلا، مايلي

  .سوء تنظيم أرشيف املسرح الوطين اجلزائري -

  .عدم وجود ملفات صحفية ترصد التغطية اإلعالمية للمسرح -

.ضعف التغطية من حيث احلجم قياساً مبجال النشر-

  .عدم انتظام التغطية اإلعالمية للمسرح -

.تبايُن بني العروض املسرحية من حيث اهتمام الّصحف-

 ـــــــــ
تشرين الثاين،2006،  جمّلة عّمان، أمانة عّمان الكربى، عّمان، ع137، (النقد املسرحي يف اجلزائر، سؤال يف املكّون). حمّمد حتريشي:

(1)

33ص
)2(

(تتمّثل الّصحف اليومية يف Leالشعب، النصر، اجلمهورية، : Peuple ،Alger Républicain.(واألسبوعية هي):�ƾǿƢĐ¦

Révolutionاألسبوعي،  Africaine ،Alger Actualitéالثورة والعمل ،.(
)3(

املسرح العريب املسرية والتحديات، منشورات حمافظة املهرجان : منشور ضمن).املسرح واإلعالم، التجربة اجلزائرية منوذجاً : (خملوف بوكروح 

.166، ص 2007الوطين للمسرح احملرتف، وزارة الثقافة، 
)4(

76، 67ص ص .ويُراجع، الصحافة واملسرح.167ص.املصدر نفسه
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  .فحة الثقافيةعدم ثبات موقع الص -

.اخللط بني األنواع الصحفية -

جمّرد وصف وسرد ألحداث العرض، حيتكم  -يف أسلوبه -وإن جئنا إىل مستوى املعاجلة وجدناه

فيــه الصــحفي إىل انطباعــه اخلــاص حــول العمــل الفــّين بــالتعبري عــن إعجابــه بــه، أو اســتيائه منــه، 

�©¦®ǂǨǷ�Ǧ ǴƬű�Ǌ ȈǸēÂ��ǾǼǟ�ǎ ËƼǴǷ�ŉƾǬƬƥ�ÅƢȈǨƬǰǷ1(العرض(.

  ـــــــــ
)1(

167ص .املصدر السابق
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:في الجزائر والصحافة المسرح/2

لعبت الصحافة املكتوبة يف اجلزائر ومنذ وقٍت مبّكر، دور الوسيط بني املسرح واملتلقي حىت 

Ici-هنــا اجلزائــر"ونضــرب مثــاالً علــى ذلــك مبجلّــة .غــداة االســتعمار الفرنســي Alger")1(   الــيت

حرصت دائماً على أن تكون قريبة من املسرح الوطين؛ فرصدت جلمهوره املـتعّطش ملعرفـة أخبـاره 

ǺǗȂººººǳ¦�ǲººººƻ¦®�ƨȈƷǂººººǈŭ¦�ǾººººƫȏȂƳÂ��ǾƫƢǗƢººººǌǻ��ƨººººȈǷȐǟȍ¦�ƢººººēƢȈǘǤƫ�̧¦Ȃººººǻ¢�Ǧ ººººǴƬű�Őººººǟ وخارجــــه ،

ني العـريب ووضعت هذا اجلمهور أمـام خطـط براجمـه املومسيـة، متتّبعـًة بشـيء مـن التحليـل وبالّلسـان

كمــــا كشــــفت لكــــّل باحــــث يف جمــــال املســــرح، عــــن طريــــق أســــلوب .الفنيــــة هوالفرنســــي عروَضــــ

شــــطيه، عــــن مــــواقفهم الفكريــــة، ااملقــــابالت الصــــحفية واللقــــاءات مــــع أقطــــاب هــــذا املســــرح ون

��ǲȈººǏƘƬǳ¦Â��ƨººǤǴǳƢǯ��ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�¬ǂººǈǸǴǳ�ƨȈǳƢǰººǋȍ¦�ƢȇƢººǔǬǳ¦�Ǧ ººǴƬű�Ŀ�ǶººȀƟ¦°¡Â��ƨººȈǼǨǳ¦�ǶēƢººǿƢš ¦Â

عنـــاوين مـــن  -علـــى ســـبيل املثـــال -�ƢēƾºººǸǟ¢Â�ƢēƢƸǨºººǏ�Ŀ�¢ǂºººǬǼǧ.وغريهـــا...واالقتبـــاس،والنقـــد، 

ــــد:"قبيــــل ــــاح املوســــم التمثيلــــي اجلدي مخــــس دقــــائق مــــع األديــــب حمّمــــد الطــــاهر "، )2("حــــول افتت

Le"، )4("األستاذ حمي الدين يعود من الشرق"، )3("فضالء premier festival Algérien du

Théàtre")5( ،"Les Nuis théâtrales D’alsace")6( ،"Le père du théâtre

Algérien parle a El fann")7( ...ومّكنتنــا عــرب األســلوب ذاتــه، مــن رؤيــة الصــورة .إخل

� ƢǼƯ¢�ƨËǴĐ¦�ǽǀǿ�ǶȀƬƦǘǬƬǇ¦�Ǻȇǀǳ¦�§ǂǠǳ¦�śȈƷǂǈŭ¦�ÀȂȈǟ�Ŀ�¬ǂǈŭ¦�¦ǀŮ�ƨȈǬȈǬū¦

  ـــــــــ
)1(

ǾƥƢƬǯ�ǺǸǓ�śƬǳƢǬǷ�ƨËǴĐ¦�ǽǀŮ�ǎ"عبد اهللا محّادي"ري إىل أّن األستاذ الباحث شن Ëǐƻ�ƾǫ":نُفاَضُة اجلِراب، تأمالت يف األدب والسياسة

.85، 75ص ص " 1960جويلية -1952ماي :االستعمارية، وثقافة االندماج" هنا اجلزائر"جمّلة  :عنون األوىل ب".

115، 87ص ص " هنا اجلزائر"املشهد الثقايف اجلزائري من خالل جملة  مسامهة الشاعر حمّمد األخضر السائحي يف:ووَسم الثانية ب
)2(

، جملّـة علميـة أدبيـة فّنيـة، تصـدر عـن اإلذاعـة العربيـة براديـو اجلزائـر، هنـا اجلزائـرجملـة ).حـول افتتـاح املوسـم التمثيلـي اجلديـد( :عثمان بوقطاية 

9، 8، ص ص 1953، نوفمرب 2، س18ع
)3(

14، 13فسه، ص العدد ن.املصدر نفسه 
)4(

13، 12، ص ص1955، ماي، 4، س35ع.املصدر نفسه 
)5(

26، ص1954، جويلية 3، س26ع.املصدر نفسه 
)6(

29، 28، ص ص 1955، أكتوبر 4، س39ع.املصدر نفسه 
)7(

25، 24، ص ص 1955، ماي، 4، س35ع.املصدر نفسه 
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�ȆƟƢǸǼȈǈǳ¦�«ǂƼŭ¦�ǞǷ�ƪ ǴǠǧ�ƢǸǯ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǼǨǳ¦�ǶēȏȂƳواملسرحي املصري الشهري  

.، وغريمها)2("يوسف وهيب"، ومواطنه رائد املسرح املصري )1("كمال بركات" 

��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ËǺǨǳƢƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�Ŀ�ƨǴËĐ¦�ǽǀǿ�ǾƬƦǠǳ�Äǀǳ¦�¾ƢËǠǨǳ¦�°Âƾǳ¦�ȄǴǟ�Å¦ƾȈǯƘƫÂ

حمي الدين باش "حوارًا أجراه مع " عثمان بوقطاية"¦�ËřǨǳ¦�ƢđÂƾǼǷ�ËǲȀƬǇ.ورصدها خطواته

ومبا أّن جمّلتنا هذه فنية أكثر منها أدبية ...«:مدير املسرح الوطين آنذاك، بقوله" ترزي

وعلمية، فقد أرادت أن تزّود قراءها املولعني بفّن التمثيل، بشيء من املعلومات خبصوص املوسم 

الفّين اجلديد، فأوفدت كاتب هذه السطور إىل حضرة مدير األبرا األستاذ حمي الدين ليشرح لنا 

.فعلُت ذلك يف السنة الفارطةاخلطّة اليت رمسها هلذا املوسم، كما 

وما إن زرُت األستاذ حمي الدين يف مكتبه اخلاص حىت قابلين حبفاوته املعهودة، وأخذ يسألين 

��Ƣē ¦ǂǫ�ȄǴǟ�ÆƤ Ǜ¦ȂǷ�ǾǻƘƥ�ňǂǠǋ¢Â��ƢŮ¦ȂƷ¢Â�ƨËǴĐ¦�ŚǇ�ǺǟÂ��ƨËǴĐ¦�ǂȇǂŢ�̈ǂǇ¢�®¦ǂǧ¢�Ǻǟ

وإذا كان هذا التصدير قد .)3(»...عريةومعجٌب مبا ُيكتب فيها من املواضيع الفنية واألدبية والش

�Ǯ ǳǀǯ�ǲÈǬǻ�ǾËǻƜǧ��ǽ°ȂȀŦÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�śƥ�ǖȈǇȂǳ¦�°Â®�ƪ ƦǠǳ�ƨËǴĐ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢�ƢǼǳ�Ǧ ǌǯ

.االنطباع الطّيب الذي تركته هذه األخرية يف نفوس املبدعني املسرحيني اجلزائريني

الصحفي من حيث استفاد ؛ ّكرمنذ وقٍت مبط رجال الصحافة يف اجلزائر باملسرح اارتبوأّكدت 

املسرح بوصفه ماّدة إعالمية ثرية، واستفاد املسرحي بدوره من الصحافة باعتبارها قناًة لنقل 

.)4(خرب، تقرير، مقال:اخلرب ودعوة اجلمهور حلضور العرض عرب خمتلف أنواع التغطية اإلعالمية

  ـــــــــ
)1(

12، 11، 10، ص ص 1953، نوفمرب2، س 18ع  .هنا اجلزائرجمّلة 
)2(

18، 1، ص ص1954، جويلية 3، س26ع.املصدر نفسه
)3(

8، ص1953، نوفمرب 2، س18، عهنا اجلزائرجملة ).حول افتتاح املوسم التمثيلي اجلديد: (عثمان بوقطاية 
)4(

(حمّمد حتريشي 33ص).النقد املسرحي يف اجلزائر، سؤال يف املكّون:
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طية الصحفية، وحسب طبيعة ـوقد اختلف مستوى معاجلة املادة املسرحية حسب نوع التغ

جمرد عالقة تكليف مهين، أم عالقة من حيث هي العالقة اليت جتمع الصحفي باملسرح

هو األكثر األّول من هذه العالقة نوع الونشري يف هذا السياق إىل أّن .رغبة واهتمام وهواية

يف املشهد الصحفي اجلزائري؛ فقد خضعت نسبة كبرية من املادة اإلعالمية  حضورًا وتوافراً 

املوّجهة للمسرح إىل مقاييس ومواصفات التكليف الصحفي من حيث التقّيد مبساحة ورقية 

والتعميم يف التناول، والتجّرد من ،وسطحية الطرح ،حمّددة، والنزوع حنو بساطة األسلوب

الصحفي على مضمون العمل املسرحي فيُلّخص فكرته يف اقتضاب وغالبًا ما يُرّكز .املوضوعية

�ÅƢƦËǼƴƬǷ�Ƣē¦̄ƢƸŠ�ËǂŻ�Ʈ ȈƷ��«¦ǂƻ¤Â��ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇÂ��ǲȈưŤ�ǺǷ�Ãǂƻȋ¦�ǾƫƢǻȂǰǷ�ń¤�©ƢǨƬǳȏ¦�ÀÂ®

الغوص يف مجاليات العرض اليت تنشأ من تضافرها، خمتارًا للتعبري عن انطباعاته الذاتية حوهلا، 

وكان "أو".جنح السينوغراف"،و"وفِّق املخرج"،و"وقد أجاد املمثلون:"صيغًا إنشائية من قبيل

  إخل"...حضور الديكور حضوراً باهتاً، وفشل املخرج يف إيصال رؤيته إىل املتفرّج

هذا النوع من املمارسة النقدية، ) الرشيد بوشعري(هلذه االعتبارات رفض الباحث والناقد 

�Ƣđ�ǂËƯƘƬǳ¦�ǺǷ�ǾËƦǻÂ»Ǉ�ƢĔȋ طحية يف الغالب، ال تعدو أن تكون جمّرد دعاية الجتذاب اجلمهور

، وآخذ على هذا النقد احتفاله  مبضمون العمل املسرحي دون االلتفات إىل ما أمساه )1(»

شكل العرض والتجسيد على اخلشبة الذي ُحيّققه اإلخراج، إضافة إىل « وهو " الشكل الثاين"

ضمون، كما أنه ال ينفصل عن خلفية نظرية أو رؤية الشكل األصلي الذي ال ينفصل عن امل

حمّددة ومتكاملة للعمل املسرحي، حبيث يتمّكن من ممارسة التثمني على أسس واضحة 

   -كما سبق وأن أشرنا-ويصدق هذا احلكم.)2(»وضوابط موضوعية غري متذبذبة 

  ـــــــــ
)1(

،ص  1983حسام اخلطيب،جامعة دمشق،:خمطوط أطروحة دكتوراه، إشراف.العريبأثر برتولد برخيت يف مسرح  املشرق  :الرشيد بوشعري 

3ص
)2(

92ص.املصدر نفسه
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على نسبة كبرية من التغطية اإلعالمية لنشاطات املسـرح الـوطين واألمثلـة كثـرية، نـذكر منهـا علـى 

    من املوسم"�À¦ȂǼǠƥ�ƢēƢـيف واحدٍة من تغطي)1("احللقة"سبيل املثال ما نشرته جمـلة 

�ƨȈƷǂǈǷ�Ƣđ�ƪ" املسرحي يف اجلزائر ËǐÉƻ"الرجل صاحب نعل املطّاط."

«:فبعد أن وقف موقـُِّعها على املالبسات والظروف اليت دفعت بكاتـب ياسـني لتأليفهـا، مـايلي

.)2(»هذا ومن اجلدير بالذّكر، أّن إخراج هذه املسرحية قد وضعه األخ مصطفى كاتب 

Ƣǫ�ǖǠƫ�Ń�ƨËǴĐ¦�ËÀ¢�ǚƷȐǻÂ رئها سوى فكرة بسيطة عن موضوع املسرحية، ومناسبة تأليفهـا، ومل

سوى بذكر اسم ...) متثيل، أزياء، ديكور، إضاءة(حيظ عنصر اإلخراج مبا يتضّمنه من مفردات 

�ǲºººȈƦǫ�ǺºººǷ��̈ƢºººƥƢƄ¦Â�ƨºººǴǷƢĐ¦�² ȂǷƢºººǫ�ń¤�ȆºººǸƬǼƫ�©¦°ƢºººƦǟÂ�©¦®ǂºººǨŠ�ÅƢºººǻŗǬǷ�«ǂºººƼŭ¦" ومـــن اجلـــدير

التعويــــل علــــى شــــهرة صــــاحب هــــذا االســــم ومكانتــــه يف الســــاحة  ؛ حيــــث متّ .."بالــــذّكر، األخ

.املسرحية اجلزائرية وسيلًة لدعوة القرّاء وترغيبهم يف مشاهدة العرض

�¾ȂºǏƘƥ�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�Å¦°ƾǫ�ƢđƢƸǏ¢�Ƥ ǈƬǯ¦�Ŗǳ¦�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�ǒ Ǡƥ��Ƕǰū¦�¦ǀǿ�ǺǷ�řưƬǈǻ�ƾǫÂ

بِفعل الُدربة واهلواية وطول االحتكاك بالنشاط املسرحي؛ فنجـد ،وإخراجاً ،ومتثيالً ،املسرح كتابةً 

مــن بــني الصــحفيني مــن كــان شــغوفاً باملســرح، هاويــاً لــه، واقعــاً يف شــرَكه، ومتوّرطــاً معــه يف عالقــٍة 

وإن مل يــرق مســتوى هــذا الصــحفي .محيميــة، وهــو مــا مّكنــه مــن الكتابــة عنــه مــن موقــع العــارف

، فإنه يتميّـز عـن غـريه )3(العارفونسرحي ِوْفق املواصفات اليت حّددها له الناقد إىل مرتبة الناقد امل

  حتت ضغط من الصحفيني الذين يكتبون عن املسرح 

  ـــــــــ
)1(

.صدرت عن إدارة املسرح الوطين يف ثالثة أعداد فقط، مثّ ُحجبت
)2(

  ").احللقة "وقِّعت التغطية باسم (26، ص1972، 1، تصدر عن إدارة املسرح الوطين اجلزائري، عاحللقةجملة  
)3(

والناقـد املسـرحي الـذي  «: الذي قّدم مواصفات الناقد املسـرحي يف قولـه" علي الراعي"من هؤالء العارفني الباحث والناقد املسرحي املصري

ينبغـي .متفرجـا واعيـا -وطبعـا  -يستحق هذا االسم ينبغي أن يكـون فنانـا مسـرحيا باإلمكانيـة؛ جيـب أن يكـون ممـثال، وكاتبـا مسـرحيا، وخمرجـا، 

  عليه أن يفهم املسرح ومشكالته من كال جانيب اخلشبة أي من وجهة نظر الطاقم الفين املسرحي ووجهة نظر اجلمهور 

ه أيضا أن يتسّلح بثقافة واسعة متتد يف حقل ختصصه وحده إىل أكثر من ثالثة آالف سـنة متصــلة مـن اإلنتـاج املسـرحي، ودع  عنـك بـاقي وعلي

، 12001دار الوفـاء للطباعـة والنشـر، اإلسـكندرية، ط.مـدخل إىل علـوم املسـرح، دراسـة أدبيـة فنيـة:يُنظـر، أمحـد زلـط.»فروع املعرفـة البشــرية 

129ص
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ومن هذه الزمرة العارِفة نذكر، .وظيفي حيرصون على التقّيد بشروطه وضوابطهتكليفٍ 

  احسن "،"حفناوي بعلي"، "بوزيان بن عاشور" ،"أمحد بيوض"، "جروة عالوة وهيب"

. وآخرون"..أمحد بن صّبان"،"عبد الكرمي سّكار" "كمال بن دميراد"،"تليالين

ية من النّقاد الصحفيني امسني بارزين اقرتنا بالنقدوسوف خنتار من هذه الزمرة االستثنائ

، وقـــد وقـــع اختيارنـــا "بوزيـــان بـــن عاشـــور"، و"أمحـــد بيـــوض"املســـرحي الصـــحفي يف اجلزائـــر مهـــا  

«�¦ƢºƬƻ¦�ƾºǫ�¾ËÂȋ¦�ÀƢºǯ�¦̄Ɯºǧ��Ƣđ�ÀƢƦƬǰȇ�Ŗǳ¦�ƨǤËǴǳ°�:هلذين االمسني العتبارين اثنني ȐƬƻ¦��ƢǸŮËÂ¢

الّلغــة الفرنســية الــيت كــان أســتاذاً هلــا يف الطــور الثــانوي، فــإّن الثــاين الّلغــة العربيــة رغــم متّكنــه مــن 

لفعـل اإلبـداع يف جمـال املسـرح " بوزيـان بـن عاشـور"ممارسـة  وثانيهما،.أصدر نقده بلساٍن فرنسي

.باملوازاة مع نقده، واكتفاء الثاين باملتابعة النقدية النابعة من شغفه باملسرح وحسب
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  :تجارب في النقد المسرحي الصحفي في الجزائر/3

  ":أحمد بيوض"تجربة /3-1

، منوذجًا خمتلفاً )1("1989-1926املسرح اجلزائري "املوسومة بـ) أمحد بيوض(تُعّد دراسة 

ومتميزًا للنقد املسرحي الصحفي، أّوًال ألّن صاحبه أصّر على مجع شتات ما كتبه من مقاالت 

وإصدارها يف شكل كتاب كما كان يفعل نّقاد األدب يف مشرقنا العريب يف  يف الصحف الوطنية

العشرينات والثالثينات، وثانيًا لتشّبع صاحبه بالكثري من مواصفات الباحث العلمي؛ فهذه 

الدراسة تقف برجٍل يف أرضية النقد الصحفي وبالرِّجل األخرى يف أرض النقد اهلاوي أو ما 

وللتدليل على هذا احلكم، سنعمل أّوًال على توصيف حمتوى هذا .(*)"خالنقد الناس"يُطلق عليه 

  .الكتاب

كلمة "وزّع هذا الناقد الصحفُي مادة كتابه على اثين عشرة فصًال، مسبوقة بتصدير بعنوان

ومقّدمة، ومتبوعة مبلحٍق بيوغرايف لستٍّ ومخسني شخصية مسرحية جزائرية، "البّد منها

ة وقد رّتب فصوله وفقًا للتسلسل الزمين للنشاط املسرحي يف اجلزائر خالل الفرتة التارخيي.وخامتة

.)2()1989(حىت سنة )1926(املدروسة واملمتّدة من سنة 

  ـــــــــ
)1(

�ƨǼǇ�̈°ÊÂƢĐ¦�¼ȂǬū¦Â�Ǧ -منشورات التبينيصدرت الدراسة عن ȈǳƘƬǳ¦�Ǫū�řǗȂǳ¦�À¦Ȃȇƾǳ¦�ǞǷ�½¦ŗǋȏƢƥ��ƨȈǜƷƢŪ¦1998.
(*)

ط، لكنه خبٌري مبهّمة املسرح، يُفيض يف فّنيات املمّثل نقٌد بسي«:بأنّه)Miméographic/النقد  الّناسخ" (كمال الدين عيد"يُعّرف 

713ص.أعالم ومصطلحات املسرح األورويب: يُنظر، كمال الدين عيد.»وأفكار التعبري عند اإلخراج 
)2(

:وردت هذه الفصول مرتّبة كالتايل

  .املرحلة اجلنينية للمسرح اجلزائري: الفصل األول

  ".القسنطيين"و" باشطارزي"و" عالّلو"ري بني نشأة املسرح اجلزائ: الفصل الثاين

).1932-1926(املرحلة األوىل، مغامرة اهلواة الناجحة : الفصل الثالث

).1939-1932(املرحلة الثانية، مرحلة البحث عن الذات : الفصل الرابع

).1946-1939(املرحلة الثالثة، مرحلة املصاعب : الفصل اخلامس

).1956-1947(بعة، مرحلة االزدهار املرحلة الرا: الفصل السادس

).1962-1955(املرحلة اخلامسة، املسرح اجلزائري يف املهجر : الفصل السابع

).1972-1963(املرحلة السادسة، تأميم املسرح وتأسيس فرقة املسرح الوطين اجلزائري : الفصل الثامن

=)1982-1972(املرحلة السابعة، مرحلة الركود : الفصل التاسع
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أمحد "وما عدا هذا التعويل على مقياس التسلسل الزمين يف ترتيب مادة كتابه، مل يعتمد 

وقد تضّمنت تلك املادة املسرحية .على منهجية واضحة يف توزيعها على فصول الكتاب" بيوض

خليطًا من احملاور اليت تفتقد يف كثري من األحيان إىل عنصر االنسجام يف تسلسلها وترتيب 

املسرح اجلزائري واجلمهور، :(رابطاً بني املباحث التالية - على سبيل املثال ً  –ها؛ فال جند مفاصل

من الفصل الثالث، وال مربّراً لورودها وفق )املسرح اجلزائري والديكور، املسرح اجلزائري واإلعالن

ضمن الفصل ) املسرح اجلزائري والرتمجة(كما أننا مل جند مربّرًا إلدراج مبحث مثل.هذا الرتتيب

وكأنّنا .وجتربته الفريدة يف التأصيل للمسرح اجلزائري" القلعة"األخري، وهو فصٌل خاص مبسرح 

بالكاتب الصحفي ال يريد أن تفلت منه أية جزئية ختّص املسرح اجلزائري خالل الفرتة الزمنية 

.Ǿƥ�ËǶƬē�Ŗǳندرة الدراسات ا -كصحفي متتّبع لنشاطاته-املدروسة؛ هذا املسرح الذي يُدرك

:ومن أبرز املالحظات اليت نسّجلها حول هذا الكتاب هي

رصده لنشاطات املسرح اجلزائري بشّقيه احملرتف واهلاوي يف كلٍّ من املسرح الوطين اجلزائري، -1

، ّمث تقييمه ملوامسه يف إطار الفرتة )قسنطينة، عنابة، جباية، باتنة، وهران(واملسارح اجلهوية 

  . املدروسة

وقوفه عند فرتات االزدهار وحلظات االحنصار، والتتوجيات يف املهرجانات احمللية والعربية -2

ƢȀǧÂǂǛÂ�ƢđƢƦǇ¢�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ǞǷ�©ƢǫƢǨƻȍ¦Â��ƨȈǳÂƾǳ¦Â.

تكوين ِفرق، تأسيس نوادي، فتح (تناوله جلميع مظاهر النشاط املسرحي دون استثناء  -3

  ).إخل...وأيام دراسية معاهد للتكوين املسرحي، تنظيم مهرجانات

اللغة، االقتباس، الرتمجة، (مناقشته لقضايا املسرح العاّمة يف سياق نظري أو تطبيقي مثل -4

  ). إخل...اجلمهور

  ـــــــــ 

).1989-1983(املرحلة الثامنة، مرحلة االنتعاش : الفصل العاشر =

  .اجلزائراملرحلة التاسعة، املسرح اهلاوي يف : الفصل احلادي عشر

.االجتاه اجلديد يف املسرح اجلزائري: الفصل الثاين عشر
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  .إخل...التعريف برجال املسرح من ُكّتاب، خمرجني، ممثلني-5

6-ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¬ǂǈŭ¦�Ǻǟ�Ƕē¦®ƢȀǋÂ�ǶŮ¦Ȃǫ¢�ǺǷ�Ǧ ƬÉǻ�ŉƾǬƫ.

أغنية الغابة أّول إخراج نسوي :(وردت العناوين يف صيغة إخبارية ذات طابع صحفي، مثل-7

 تاريخ املسرح اجلزائري، بيت برناردالبا  جتربٌة نسوية أخرى متفّردة، مسرح القلعة أّول جتربة يف يف

  .وغريها...)اخلروج عن مسرح القطاع العام

8-�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�©ȐůÂ�Ǧ ƸǏ�ǺǷ�̈ƢǬƬǈǷ�ƨȈǷȐǟ¤�̈Ë®ƢǷ�Ȇǿ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�ÀƢǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�ǞƳ¦ǂŭ¦�ǲǯ

)ȀǸŪ¦��Ƥ Ǡǌǳ¦��ȆǟȂƦǇȋ¦�ƾǿƢĐ¦��ƾǿƢĐ¦��ĺǂǤŭ¦�°Ƣǈŭ¦��Ǌ ȈŪ¦��ŐŬ¦�� Ƣǈŭ¦��ǂǐǼǳ¦��ƨȇ°Ȃ

، باستثناء بعض الكتب ذات الطابع الثقايف العام واليت رّكزت على اخللفية التارخيية )أضواء

  :والسياسية يف عرضها للنشاط الثقايف مثل

.أليب القاسم سعد الّله.دراسات يف األدب اجلزائري احلديث -

.حملّمد الطّمار.اجلزائر واخلارجالروابط الثقافية بني  -

  .لعبد القادر جغلول.االستعمار والصراعات الثقافية يف اجلزائر -

توظيف الصورة الفوتوغرافية كأسلوب صحفي، وأغلبها صور ملشاهري املسرحيني اجلزائريني، -9

باإلضافة إىل ملّفات وثائقية تابعة لوزارة اإلعالم .أولقطات من مشاهد لعروض مسرحية

.والثقافة، واجلريدة الرمسية، وأرشيف املسارح الوطنية

هلذا العمل، وهو " الطابع الوثائقي"وُميكن اختصار هذه املالحظات يف عبارة واحدة هي 

ح إليه الكاتب نفسه يف خامتة الكتاب بقوله
ّ
وهلذا ُميكن اعتبار هذا العمل لبنة أوىل «:ما مل

وتعميقه خدمًة للمسرح اجلزائري، وقد هدْفنا من ورائه إىل على طريق البحث يف هذا املوضوع 

نفض الغبار عن العديد من األحداث والشخصيات املسرحية، رّداً جلزء من االعتبار هلا على ما 

.)1(»قّدمته من تضحيات يف سبيل خلق وتطّور مسرح جزائري 

  ـــــــــ
)1(

192ص).1989-1926(املسرح اجلزائري : أمحد بيوض
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إّن هدفنا هاهنا ليس قياس هذا اجلهد النقدي مبعايري التفّحص األكادميي، لعلمنا مسبقاً 

ً◌حبكم وظيفة صاحبه، وثانيًا ألّن هذا األخري صرّح بذلك يف تصدير بطابعه الصحفي؛ أّوال

، ومن ّمث يكون هذا )1(»فآثرنا األسلوب الصحفي حبكم ممارستنا هلذه املهنة  «:الكتاب بقوله

اب جمّرد جتميٍع لشتات مادة إعالمية سبق أن  نشرها صاحبها يف الصحف الوطنية، ولكّن  الكت

كان لزاما عليه إخضاعها خلطة منطقية معقولة مادام قد اختار اإلقدام على هذه اخلطوة وهي 

نشرها يف كتاب يعلم أّن قارئه لن يكون هو نفسه رغم أّن املادة هي هي مل تتغّري؛ ذلك أّن 

املثقفة املهتمة باملسرح سوف تُقِبل عليه بشغف وتتلّقفه بتهافٍت، السيما يف ظّل هذا النخبة 

لذا نعتقد أنه كان لزامًا على .اجلدب والقحط يف الدراسات املسرحية اجلزائرية املنشورة يف كتب

أّن الكاتب أن ينّقح مادة كتابه، وخيّلصها من بعض رواسب الكتابة اإلعالمية املتسّرعة لو فّكر 

هذا الكتاب قد يكون مرجعًا يعود إليه أيُّ دارٍس لفّن املسرح خارج القطر اجلزائري؛ و قد 

شّكل بالفعل مرجعاً أساسياً للكثري من الدراسات اليت تناولت املسرح اجلزائري، وما يزال حيتفظ 

�ƨưƷƢƦǳ¦�ǾȈǳ¤�©®Ƣǟ�Äǀǳ¦�² ƢǇȋ¦�ǞƳǂŭ¦�ǲËǰǋ�ƾǬǧ��¿ȂȈǳ¦�ŕƷ�ƨǸȈǬǳ¦�ǽǀđ"عيدخالدة س "

�Śƻȋ¦�ƢđƢƬǯ�Ŀ" ولد عبد الرمحن كاكي"عندما تعّرضت لتجربة التأصيل يف اجلزائر على يد 

.)2("االستعارة الكربى يف شعرية املسرحة"

علــى طريــق البحــث يف املســرح " لبنــة أوىل" كتابــه بأنــه قــد وَصــف  " أمحــد بيــوض"كــان   وإذا     

االنتقـــــادات املفرتضـــــة الـــــيت سُتصـــــّوب ســـــهامها هـــــو يف اعتقادنـــــا يـــــرّد ضـــــمنياً علـــــى فاجلزائـــــري، 

وبعيــداً عــن تتبّــع  الســقطات و رصــد الســلبيات، وتســجيل نقــاط الضــعف يف هــذا العمــل .حنــوه

أن  -لـو يُعـاد طبعـه طبعـة جيّـدة-الرائد، نعتقـد أنـه وبطابعـه الوثـائقي ونَفسـه الطويـل، مـن شـأنه

سرحية العربية اليت اختزلت احلـديث عـن ُيصّحح الكثري من األخطاء اليت وردت يف الدراسات امل

)3(مسرحنا اجلزائري، مارًة عليه مرور العجالن

ـــــــــ
)1(

7ص) .1989-1926(املسرح اجلزائري : أمحد بيوض
)2(

2008صدر الكتاب يف طبعته األوىل عن دار اآلداب، ببريوت، سنة 
)3(

، و "مصطفى كاتب"ليوسف أسعد داغر، من خلط بني )العربية واملعّربةمعجم املسرحيات (نذكر من بني هذه األخطاء ما ورد يف 

الذي يُعّد " كاتب ياسني"املعروف بـ" مصطفى كاتب"وبعد احلرب العاملية الثانية، استطاع  «:؛ حيث كتب صاحب املعجم"كاتب ياسني"

= »..اجلزائرية إىل جانب الفرقة الفرنسية أكرب مؤّلف مسرحي يف اجلزائر، أن يُقنع بلدية اجلزائر بإنشاء الفرقة املسرحية
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  ":  بوزيان بن عاشور"تجربة /3-2

من األمساء الصحفية البارزة يف جمال النقد املسرحي الصحفي، ) بوزيان بن عاشور(يُعترب 

استطاع أن يُثبت وفاءة للفّن الرابع، ومتّكن على مّر سنوات من املتابعة الدءوبة لنشاطاته من 

بصماته يف املشهد النقدي الصحفي بالّلسان الفرنسي ال استجابة لتكليٍف مهّين إلزامي، ترك 

�ÉǂȀǜƫ�©¢ƾƥ�ËǺǨǳ¦�¦ǀđ�ËȆǫǂǳ¦�Ŀ�ǲƻ¦ƾǳ¦�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�ƨǫ®ƢǏ�ƨƦǣ°�ǲƥ�ÉēƢǷȐǟ ا يف متابعاته النقدية

وقد حتّدث عن هذه ، "أجلريي أكتيالييت"و" الوطن"لنشاطات املسرح اجلزائري بصحيفيت 

امللتقى الوطين العلمي "بة يف مداخلته اليت ُخّصصت حملور النقد الصحفي ضمن فعاليات التجر 

الذي أُقيم على هامش املهرجان الوطين للمسرح احملرتف يف دورة ماي " حول النقد املسرحي

معرتفًا بأّن عمل الصحايف يف النقد ليس سهًال حبكم ارتباطه بالعديد من العوامل )2011(

يه مثل درجة اهتمام مدير اجلريدة اليت يعمل فيها بالثقافة، والوقت احملّدد والقصري اليت تؤثر ف

لكتابة املقال، أضف إىل ذلك جتّنب املسؤول عن اجلريدة الوقوع يف الصدامات اليت قد حتدث 

كما أشار إىل أّن أكثر من كتب عن املسرح هم ...مع أصحاب العمل املسرحي املنقود

 هتلك املساحة الورقية احملدودة املخّصصة لبه وعندما ضاقت .)1(كادمييونالصحفيون وليس األ

من احلرية يف التحليل والنقد، أكرب هامشًا  هيف الصحف، بدأ يف البحث عن وسيط آخر مينح

  البديل الذي هو ذاك الوسيط فكان الكتابُ 

Le"مّرر عربه حماولة نقدية جاّدة موسومة بـ Théâtre En Mouvement octobre 88 à ce

jour" تناول فيه جمموعة من القضايا اليت طبعت املسرح اجلزائري واالّجتاهات اليت كانت وليدة ،

ومل يُغفل احلديث عن النقد .إىل سنة صدور الكتاب)1988(أحداث أكتوبر

  ـــــــــ
�ǶǇ¦�®°Â¢Â��ȄƸǐǨǳ¦�ƨȈƥǂǠǳƢƥ�ƪ" جحا"كما كتب عن مسرحية   = ƦƬÉǯ�ƢĔƘƥ"رشيد "،  "رشيد قسنطيين"، و"علي الساليل"هكذا " ساليل علي

.110، 109يُراجع هذا املعجم، ص ص ".قسطنطني

)املسرح واهلوية العربية، حبث يف جذور وأصول املسرح عند العرب منذ القدم:(كما حّرفت العديد من األمساء املسرحية اجلزائرية يف كتاب

ومجع بني عدة أمساء ظهرت يف ).كايل ولد عبد الرمحن، بوعالم رالسي، سليمان عيسى:(؛ فجاءت كالتايل"مجعة قاجة"للباحث املصري 

عبد احلميد "  من ، وجعل)باشرتزي، بوعالم رايس، توفيق املدين، اجلنيدي خليفة، أبو العيد دودو، سليمان بن عيسى(فرتات زمنية متباعدة 

.506، 505ص يُراجع هذا الكتاب، ص .كاتباً مسرحياً مشهوراً "  بن هدوقة
)1(

28/5/2011جريدة املساء، :لطيفة داريب
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املسرحي يف اجلزائر فوقف حمّلال أسباب تأّخره وابتعاده عن التخّصص سواء يف شكله الصحفي 

أو األكادميي؛ حيث أرجع تأّخره إىل امليالد املتأّخر لإلبداع املسرحي نفسه، هذا اإلبداع الذي 

وعندما ظـهر النقدُ .املدن اجلزائرية الكربىظّل لسنوات طويلـة حمصوراً يف 

«:املتابع هلذا اإلبداع كان ظهوره يف حّد ذاته أمراً إشكالياً باعتقاده؛ ويوّضح هذه الفكرة بقوله

إّن اجلامعة اجلزائرية مل تكتشف املسرح إّال بعد أربعني سنًة من االستقالل، وأصبح هذا 

نّه كان مطلوبًا منه طلب الّدعم من األدب العريب االكتشاف يف حّد ذاته موضوعًا للنقد؛ أل

ويف أحسن  -لُيعطي املشروعية لنفسه حتت مظّلة أساتذة أكادمييني مل حيظر أغلبهم قطُّ 

.)1(»عرضاً مسرحياً من قبل -األحوال

حياول أن يقارن تأّخر ظهور النقد )بوزيان بن عاشور(ويّتضح لنا من وراء هذا القول أّن 

ومازال رغم –رحي يف شّقه األكادميي باجلزائر، بالظهور املبّكر لنظريه الصحفي الذي كان املس

اكبًا للحركة املسرحية اجلزائرية، وال جمال يف احلقيقة إىل املقارنة بني الشكلني؛ مزامنًا ومو -قّلته

الزمنية يف  ذلك أّن النقد األكادميي مشروٌط مبجموعة من الضوابط اليت تعمل على توسيع املّدة

إجنازه، وتأّخر صدوره قياسًا إىل الشروط اليت حتكم الكتابة النقدية الصحفية، وُتسّهل صدورها 

وخبصوص بدايات النقد املسرحي األكادميي اليت كان فيها مديناً .بصورة دورية يوميًا أو أسبوعياً 

عنه بأّن النقد على هذه النشأة، فلعّله قد غاب) بن عاشور(للنقد األديب وهو ما عابه 

حىت القرن العشرين كان يسري جنباً إىل جنب «املسرحي يف كّل أحناء املعمورة وإىل وقت قريب 

مع النقد األديب، السيما بعد أن حتّددت مالمح هذا األخري يف النصف الثاين من القرن التاسع 

يُفّرق بني فّن وقبل ذلك مل يكن النقد املسرحي (..)عشر، وأصبح له منهج واضح يسري عليه

األدب واملسرح، ويُعّد هذا األخري واحدًا من األلوان األدبية املعروفة، ومن ّمث كان يتبع املنهج 

)2(»ذاته الذي يتبعه النقد األديب 

ـــــــــ
(1)

Bouziane Ben Achour:Le Théâtre En Mouvement octobre 88 à ce jour.Ed Dar El
Gharb,Oran, 2002, p195

)2(
155ص).النقد املسرحي والعلوم اإلنسانية( :سامية أمحد أسعد 
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تّتسم بالتعميم والعجلة، وتفتقد يف جمملها إىل )بوزيان بن عاشور(وهكذا هي جّل أحكام 

املناقشة العميقة املتأنية وهو أمٌر راجع إىل ترّسبات أسلوبه يف الكتابة الصحفية الذي بقي تأثريه 

ومن .الذي أصدره يف كتٍب مستقّلة يُفرتض فيها العمق والتحليل اهلادئقائمًا حىت يف النقد 

املظاهر اليت عكست هذا التأثري؛ إقداُمه على اختزال احلديث عن النقد املسرحي يف اجلزائر 

La(بشكليه الصحفي واألكادميي يف مقالٍة موجزٍة بعنوان Critique Théâtrale(

ويُقّلل يف هذه املقالة من .)1(توّسط ضمن كتابه السابقمضغوطة يف أربع صفحاٍت من القطع امل

قيمة النقد الفّين أو النقد املسرحي املتخّصص الذي بدأت مالحمه تظهر بعد افتتاح قسم الفنون 

الدرامية جبامعة وهران، ويعتِرب ما حّققه من تراكم امتدادًا واستمرارًا ملا كان يُكتب من نقٍد 

�ƨȇǂū�Ƥأكادميي يف الثمانينات بأق ǇƢǼŭ¦�®ƢȀŭ¦�ÉƾǠƥ�ƾÊŸ�Ń�Ǿǻȋ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿Ƣǈ

.)2(اإلبداع وتبادل اخلربات بني املختّصني باملسرح

  ـــــــــ
)1(

198 إىل195تتوزّع هذه املقالة على الصفحات من 
(2)

Bouziane Ben Achour: Le Théâtre En Mouvement octobre 88 à ce jour.p195
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إّن مسامهة الصحفي يف إرساء قواعد وأسس الفّن الرابع يف اجلزائر مبتابعاته وتعليقاته 

�ǽǀǿÂ��ƢĔ¦ǂǰǻ�ǺǰÉŻ�ȏ�ÆƨǬȈǬƷ�ƢǿǂǿƢǜǷ�ǞȈŦ�Ŀ�ǺǨǳ¦�¦ǀǿ�©ƢǗƢǌǼǳ�ƨȈǷȐǟȍ¦�ǾƫƢȈǘǤƫÂ

سرح اجلزائري املتابعات اليت يُنظر إليها بعني الّنقص كانت الذاكرة احلية اليت رصدت مسرية امل

وتتبعت مراحل نشوئه وارتقائه، يف حركات مّده وجزره، وأصبحت اليوم املنبع األصلي واملصدر 

غري أّن هذا اإلقرار بقيمة تلك املادة .األساس الذي تعود إليه كّل دراسة جادة حول هذا املسرح

لنا نذهب بعيداً يف الصحفية، واإلشادة بدورها يف إثبات وجود حركة مسرحية يف اجلزائر، ال جيع

��ȆǨƸǐǳ¦�ǂǌǼǳ¦�śǻ¦ȂǬƥ�¨ƾËȈǬǷ�ƨƬŞ�ƨȈǷȐǟ¤�¨®ƢǷ�®Ëǂů�ȄǬƦƫ�ƢĔȋ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢȀƬǸȈǫ�ǂȇƾǬƫ

¸¦ƾƥȍ¦�̈ǂƟ¦®�ǺǷ�ƢȀƳ¦ǂƻ¤�Ŀ�ǶǿƢǈÉȇ�ƾǫ�ƢŲ�ƨǴĐ¦�Â¢�ƨǨȈƸǐǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ�ƨƦȈƴƬǈǷÂ. أضف إىل

�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�ƨȈȀǨǋ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�ƢđƢƸǏ¢�®ƢǸƬǟ¦Â�ƨȈǟƢƦǘǻȏ¦�ƢȀƬǨǏ�Ǯ ǳ̄ ذلك أّن

الصحفي املكّلف مبثل هذه التغطيات اإلعالمية لنشاطات املسرح اجلزائري بشىت أشكاهلا، ال 

ثقافة مسرحية راسخة مستقاة من مصادر ومراجع مسرحية جيتهد يف  - يف الغالب -ميلك 

حتصيلها، ولكنه يأخذ املعلومة من أفواه بعض املسرحيني  أثناء املناقشات يف املهرجانات 

  .  وال خيفى علينا ما قد يشوب هذه الثقافة الشفهية من أخطاء.يام املسرحية املومسيةواأل

وعلى العموم، فقد عِمل الصحايف اجلزائري على مسايرة النشاط املسرحي يف اجلزائر، وتتّبع 

قادها إىل وإن ُصّنفت كتاباته يف إطار فّين متواضع نتيجة افت.فعالياته؛ فكان دوره فاعًال ومؤثّراً 

الرؤية املنهجية الواضحة، والّلغة النقدية الصارمة والدقيقة اليت تنأى عن األساليب اإلنشائية، 

��ƢđƢƸǏ¢�ǽ¦Ȃǧ¢�ǺǷÂ�ƨȈǴǏȋ¦�ƢȀǠƥƢǼǷ�ǺǷ�ƨǷȂǴǠŭ¦� ƢǬƬǇƢǯ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǨǏ¦ȂǷ�ǒ Ǡƥ�Ìƪ Ǵŧ�ƢĔƜǧ

رتات من عمر املسرح والروح العلمية، والّصرب واملثابرة، فسامهت بذلك يف تعريف املهتّمني بف

اجلزائري كانت جمهولة، فلوال تلك األعمدة والصفحات املتناثرة يف الصحف اليومية 

��ƢǷ�ȄǴǟ�ǞǴËǘȇ�À¢�ȆŻ®Ƣǯȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ƨǟƢǘƬǇƢƥ�ÀƢǯ�Ƣŭ��ƨȈǴǐǨǳ¦Â�ƨȇǂȀǌǳ¦�©ȐĐ¦Â��ƨȈǟȂƦǇȋ¦Â

نظرة خاطفة ولو ألقينا .كان يُطرح يف الساحة املسرحية يف ظّل غياب املؤرّخ ووسائط النشر

على املراجع اليت عادت إليها تلك الدراسات األكادميية، لوجدنا أّن جّلها تشّكل من هذه 

الناقد توفري املعلومة، ومتابعة العروض واإلصدارات /فدور الصحايف.املادة األرشيفية الصحفية
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دة األساسية بعد املسرحية، ليأيت الناقد املختّص يف بناء أعماله التحليلية منطلقًا من هذه املا

  . غربلتها واستخالص ما خيدمه من تراكمها
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: النخبة األكاديمية والنقد الصحفي/ 4

مــن عالقــة الباحــث " أمربتــو إيكــو"ســبق وأن عرضــنا يف جزئيــة مــن هــذا البحــث إىل موقــف      

األخــري بــأّن األكــادميي األكــادميي بالنقــد الصــحفي والكتابــة الصــحفية عامــة؛ حيــث أّكــد هــذا

األورويب ال جيد غضاضة يف التزامه بالكتابة الصحفية، بل يرى ذلك مسؤولية وواجباً اجتماعيـاً، 

احلاجــة عنـــدنا أبلــغ، ولســـوف يكــون مـــن «وإذا كــان هـــذا هــو موقـــف األكــادميي األورويب فـــإّن 

ليقـّدم املعرفـة إلـيهم واجب املثّقف أن يكسر حواجز التخّصص، وميـّد جسـوره إىل مجهـور النـاس 

ــــــة واالصــــــطالحية  ــــــازل اخلطــــــاب عــــــن شــــــروطه املعرفي خبطــــــاب عــــــام ُميكــــــن إدراكــــــه دون أن يتن

فمراعاة مستوى املتلّقي عند خماطبته يف أي شأن من شؤون الثقافة، هو واحد من واجبات .)1(»

يتعلّـق األمـر النخبة األكادميية املثّقفة، وال شّك أّن هذا الواجب ُيصبح أكثر من ضروري عنـدما

بفـــّن اجتمـــاعي مجـــاهريي كفـــّن املســـرح، شـــريطة أن ال ُيضـــّحي هـــذا اخلطـــاب املوّجـــه إىل شـــرائح 

�ǖǬºǈȇ�ȏÂ��Ǧ ºǴƬű�§ ƢºǘƼǯ�ǾƬȈºǏȂǐƻ�Ǿºǳ�ǚºǨŹ�À¢�ǺºǰŻ�ƢǷ�Ëǲǰƥ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǼȇƢƦƬǷÂ�ƨǨǴƬű

ن حيـــث يف العموميـــة والشـــمولية، وال ضـــري مـــن االلتـــزام والتقيّـــد بشـــروط الكتابـــة اإلعالميـــة؛ مـــ

التخّفــف مــن ثِقــل اهلــوامش واإلحــاالت، واألخــذ باملوضــوع مباشــرة دون مقــّدمات نظريــة وكثافــة 

  .مصطلحية

عقليـــة الناقـــد " إبـــراهيم نـــّوال"وعطفـــاً علـــى هـــذا الـــرأي، اســـتنكر الناقـــد املســـرحي اجلزائـــري 

الناس مبـا ال يفقهـوه؛ األكادميي اليت جتعله يتعامل مع املسرح من عٍل، من برجه العاجي، خماطباً 

ومـن .حيث أّكد أّن غالبية النقاد األكادمييني عندنا جيهلـون أمسـاء املمثلـني واملخـرجني املسـرحيني

�ƨººǠƥƢƬǷ�ȄººǴǟ�ƨººǷÂ¦ƾŭ¦Â��Ƕē¦°ȂººǐǬǷ�ǺººǷ�«ÂǂººŬ¦Â��ǶȀƳ¦ǂººƥ¢�ǺººǷ�¾ÂǄǼǳƢººƥ� ȏƚººŮ�ǾººƫȂǟ®�© ƢººƳ�ƢººǼǿ

وطالب األكادميَي مبمارسـة .خلالنشاط املسرحي، ليتمّكنوا من تناول األعمال املسرحية من الدا

النشــاط الصــحفي باعتبــاره ضــرورة ال بــّد منهــا؛ فالنقــد الصــحفي رغــم اتســامه بالبســاطة وغلبــة 

طابع العجلة عليه، يبقى خطاباً ضرورياً وإضافياً 

  ـــــــــ
)1(

9ص.ثقافة األسئلة، مقاالت يف النقد والنظرية: عبد اهللا الغذامي
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عتقد هذا الناقد املسـرحي األكـادميي، خـرّيج املدرسـة املسـرحية السـوفياتية لنظريه األكادميي كما ي

الــيت تكفــر مببــدأ التخّصــص إىل أبعــد مــن ذلــك؛ حــني جعــل مــن وظيفــة الناقــد املســرحي وظيفــة 

ــــاد املســــرحيني يف نظــــره ســــوى  ــــرياً عــــن غريهــــا مــــن الوظــــائف، ومــــا النّق ــــة ال ختتلــــف كث اجتماعي

دورهم تبسيط املنظومة املسرحية املعّقدة، وتقريبهـا مـن إدراك " نيمسّهل"، و"وسطاء"، و"ممّررين"

وليســــت هــــذه دعــــوة إىل الســــطحية والعموميــــة كمــــا قــــد يتبــــادر إىل أذهــــان .)1(املتلّقــــي البســــيط

الكثـــريين، أو حماولـــة لتبســـيط دور الناقـــد املســـرحي والتقليـــل مـــن شـــأنه، بقـــدر مـــا هـــو نـــداء إىل 

ليكون يف مستوى فهم وإدراك مجهـور العاّمـة، خاّصـة يف حـال "الفّن اجلامع"تبسيط فّن املسرح 

املسرح اجلزائري الذي ظّل حيمل مبدأ االلتزام بالقضايا االجتماعية واملصريية هلـؤالء العامـة الـذين 

  . حيتاجون يف إقناعهم إىل عنصرين هامني مها البساطة واإلقناع

��ȄǴǟ�Ƣēǂưǯ�ƪ ǴƦǫ¢�� ƢȈǴǟ�ǺǷ�¬ǂǈŭ¦�ËǺǧ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƨËǴǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲƥƢǬǷ�Ŀ

كتابة املقالة الصحفية لعّدة أسباب وعوامل، تقف يف مقّدمتها األسباب املادية؛ ذلك أّن 

ر مل املستوى املادي لغالبية هذه النخبة ال يسمح هلا بطباعة إنتاجها يف كتاب، كما أّن اجلزائ

تعرف اليوم كما مل تعرف باألمس الكثري من دور النشر اليت يُعّول عليها يف الرتويج هلذا اإلنتاج 

النقدي واملسامهة من خالله يف إثراء املشهد النقدي، وتفعيل احلركة املسرحية كما هي احلال يف 

، ودمشق، والقاهرة، عديد من العواصم العربية اليت كانت مركزاً لإلشعاع الفكري العريب، كبغداد

ومن جهة أخرى، يُقِدم الكثري من نّقادنا .وبريوت، وأبو ظيب، والكويت، والدوحة اليوم

كتابة مقاالت يف الصّحافة لاألكادمييني املسرحيني على التضحية مبناهجهم العلمية الصارمة 

ȆǸǴǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ËÀ¢�ƨËǏƢƻ��Ä®ƢǠǳ¦�¥°ƢǬǳ¦�Ȃǿ�¥°ƢǬǳ¦�ǺǷ�ǂƻ¡�Ç̧Ȃǻ�§ ƢǘǬƬǇ¦�» ƾđ  الذين

يعكفون على تدبيجه، كثريًا ما يُرهق كاهلهم بصرامة شروطه وقيوده، و يأخذ من وقتهم ومن 

�ǺǷ�ƨŹǂǋÂ��ǶŮƢưǷ¢�śȈŻ®Ƣǯȋ¦�ǺǷ�ƨǴȈǴǫ�ƨƠǧ�ȄǴǟ�ÅƢǨǫÂ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȄǬƦȇÂ��ǶǿƾȀƳ

©ƢǠǷƢŪ¦�Ŀ�ǶđËȐǗ.

  ــــــــ  
)1(

.، على هامش فعاليات املهرجان الوطين األّول للمسرح األمازيغي مبسرح باتنة17/12/2009 من حوار أجريناه مع الناقد بتاريخ
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وإذا شئنا تربير نزوع الصفوة االكادميية حنو كتابة املقالة الصحفية خباّصة يف بداية نشأة 

عاً يف املسرح يف اجلزائر، فإنّنا ُنضيف عامًال آخر هو عامل النشأة؛ نشأة فن املسرحية ونقدها م

الساحة الثقافية اجلزائرية؛ إذ نعتقد أّن نشأة ظاهرة ثقافية ليس هلا جذور يف تراثنا العريب، ال 

يسمح يف أغلب األحيان بتأليف كُتٍب شاملة حوهلا، ألّن هذه الكتب حتتاج إىل وقٍت وإىل 

ٍر واّطالٍع يف جمال نظرة مشولية ال ميكن أن تتحّقق للناقد إّال بعد تراكٍم يف الِنتاج األديب وتبصُّ 

ولعّل هذا ما يُفّسر البداية النسبية للتأليف يف جمال النقد املسرحي يف اجلزائر خالل .نقده

�ǲČưǸƬǳ�Ƣǻ®ƢËǬǻ�ƚȈēÂ��ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢǻƾȈǳƢǬƫ�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ƺËǇǂƫ�ƨȇ¦ƾƥ�ǞǷ�Ä¢��̈Śƻȋ¦�©¦ȂǼǈǳ¦

املقالة أو زواهلا؛ ألّن أصول نقدها، من غري أن يعين ظهور الكتاب النقدي اختفاء شكل

�ƨƷƢǈǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢǬŭ¦�ËĽ�ǺǷÂ�ƨǴĐ¦Â�ƨǨȈƸǐǳ¦�ƶȇǄÉȇ�À¢�¾¦ȂƷȋ¦�ǺǷ�¾ƢƷ�ËÄƘƥ�ǾǼǰÉŻ�ȏ�§ ƢƬǰǳ¦

الثقافية لعّدة أسباب أبرزها وأمهها على اإلطالق عامل الزمن؛ أي السرعة يف إيصال املعلومة، 

  .   وهي وظيفة الصحافة بال منازع



  الفصل الثاني

النقد المسرحي القريب من 
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:الطبيعة اإلشكالية للخطاب المسرحي ومشكلة غياب الناقد المتخّصص1-1

  إشكالية المنهج 1-2

"القريب من التخّصص" تجلياتها في النقد المسرحي األكاديمي 1-3

بقسم اللغة "شعبة المسرح الجزائري"قراءة في منجز /2

  جامعة/العربية

   نة     بات 

في الخطاب النقدي المسرحي الجزائري" بريخت"تأثير منهج /3
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:النقد المسرحي القريب من التخّصص وإشكالية المنهج-1

:اإلشكالية للخطاب المسرحي ومشكلة غياب الناقد المتخّصصالطبيعة 1-1

اخلطاب املسرحي هو حماولة لرصد مساته وخصائصه اليت جتعله متمّيزاً إّن احلديث عن طبيعة

وخمتلفًا عن بقية األنواع واألشكال اإلبداعية، خاصة منها ما يتقاطع معه يف أكثر من مستوى، 

طة متاس؛ ذلك أّن هذا اخلطاب يتحّدد على املستوى النظري يف معادلة ويلتقي به عند أكثر من نق

وال ُميكن متّثل هذا اخلطاب بالنظر إليه نظرة .النّص، والعرض، والتلقي:ذات ثالثة أطراف هي

جتزيئية ال تأخذ بعني االعتبار التداخل احلاصل بني تلك األطراف، وما تنطوي عليه هذه األخرية 

طبيعتها من أدب، وشعر، ورسم، وحنت، وموسيقى، ورقص، من فنون ختتلف يف 

وغريها، ومبا تُفرزه أيضًا من مفاهيم تتكامل أحيانًا وتتنافر أحيانًا أخرى، كالدراما، ...وعمارة

وغريها من املفاهيم اليت ُتساهم يف تشكيل ...واملسرحة، والسينوغرافيا، والدراماتورجيا، واإلخراج،

اً، وجتعل من وضعه األجناسي وضعاً إشكالياً يضع الباحث والدارس له يف ما ُيسّمى خطاباً مسرحي

  :مواجهة كثري من التساؤالت من قبيل

ما هي احلدود املؤطرة للخطاب املسرحي؟ ومبعىن آخر، ما هي املكونات والعناصر -

  اليت تسمح لنا بتأطري خطاب داخل اخلطاب املسرحي؟

السمات اليت متّيزه عن غريه من اخلطابات اإلبداعية األخرى؟ما هي اخلصائص و  -

هل هذا اخلطاب هو خطاٌب أديب؟-

  ما حدود انتمائه أو عدم انتمائه إىل اخلطاب األديب؟ -

§���ĘÄȂǫ�ÇǶǿƢǈǸǯ�±ÉŐƫ�ƢĔƜǧ) عرض/نصّ (كانت ثنائية   فإذا      ƢǘŬ¦�¦ǀŮ�̈ǄËȈǸŭ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ǺǷ

فّن من الفنون األدبية القولية باعتبار احلّد األّول من الثنائية وهو النّص يف إشكالية جتنيسه؛ هل هو 

مبا حيمله من مسات لسانية لغوية؟أم هو أحد الفنون األدائية أو ما يُطلق عليه فنون الفرجة، استناداً 

إىل احلّد الثاين وهو العرض مبا ُحييل إليه من أنساق ونظُم وعالمات مسعية وبصرية؟
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جاز لنا أن حنشره يف زمرة الفنون األدبية كالشعر والقّصة والرواية، فإننا سنواجه ما  إذاو       

ُيسّمى بالطبيعة اإلنتاجية هلذا الفّن، واليت ال يّتم هلا التحّقق إال يف امتداد واتصال الطرف األول 

اليت تعمل ) العرض(بعملية إبداعية أخرى تعتمد وسائل وتقنيات غري لغوية، وهي عملية ) النص(

كارمن "ويف هذا الصدد تؤّكد .على إخراجه من حدود األدب وفتحه على آفاق الفنون األدائيـة

يف جانبه املزدوج كنّص أديب ونّص مشهدي ويف (النّص الدرامي ميكن أن يّتصف«بأّن " بوبيس

باستعداد النّص املكتوب كي ُميّثل، وهذا االستعداد يبدو جليًا يف )شكله للتلّقي كقراءة وكتمثيل

خطاب على شكل حوار، وفيه إرشادات مسرحية لتحديد العرض، بلغة مباشرة يف احلوار وغري 

و االستعداد الذي لدى النّص الدرامي للتمثيل ُحيّوله إىل (..)رشادات املسرحيةمباشرة يف اإل

خطاب متمايز بقّوة عن نصوص أدبية أخرى؛ قّصة أو قصيدة، ُميكن إعدادها كي ُمتّثل، لكنها 

ويف ظّل صعوبة حتديد اجلنس األديب أو الفّين الذي ُميكن أن نعيد .)1(»ليست يف شكلها االعتيادي

Ǿƫ ¦ǂǫ�ƨȈǨȈǰƥ�ǪËǴǠƬƫ�ƨËŦ�©ƢƥȂǠǏ�ǾƳ¦ȂÉȇ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈإليه اخل ƷƢƦǳ¦�ËǲǛ��ȆƷǂǈŭ¦�§ Ƣǘ.

�Ƣē°ƢƯ¢�Ʈ ȈƷ��ǺȇǂËǜǼŭ¦�ǺǷ�Śưǯ�¿ƢǸƬǿ¦�°ƢưǷ�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǇƢǼƳȋ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ¦�ǽǀǿ�ËÀƘƥ�ƢǼǿ�ŚǌǻÂ

بني املسرح ، وحاولت مناقشتها منطلقًة من طبيعة املشاَكلة )قراءة املسرح(�ƢđƢƬǯ�Ŀ" آن أبرسفيلد"

ÀƢȈƥ®¢�ÀƢǈǼƳ�ƢǸËĔ¢�ǪǴǘǼǷ�ǺǷ�ƨȇ¦Âǂǳ¦Â، وهو ما مسح هلا بالقول بإمكانية حترير النّص املسرحي من

خصوصيته املسرحية بقراءته كرواية ألنه ُميكن اعتبار احلوار فيه حوارًا روائياً، كما ُميكن عّد 

فإنه جيوز حتويل املسرحية إىل  وبناًء على هذا التصّور الذي قّدمته،.اإلرشادات املسرحية أوصافاً 

  " آن أبرسفيلد"ويبدو من هذا أّن .)2(رواية متاماً مثلما جيوز مسرحة رواية ما

  ـــــــــ
)1(

121، ص2003، 1خالد سامل، مركز احلضارة العربية، القاهرة، ط:ترمجة وتقدمي.عالمات العمل الدرامي:كارمن بوبيس نابيس

)2(
Anne Ubersfeld :Lire le Théàtre .Ed ,sociales ,paris ,1982 ,p19
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قد انطلقت يف صياغة هذا املوقف من تلك الفرضية األجناسية اليت تعتقد بوجود نوع من التناظر 

، هذا )سردية املسرح(وهي الفرضية اليت أطلق عليها النقاد مفهوم .والتشابه بني املسرح والرواية

)ŅƢƬǳƢǯ�ƢŮƢŦ¤�ǺǰÉŻ�Ŗǳ¦�ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�©ƢȇȂƬǈŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ÅƢǬ:)1املفهوم الذي ّمت حتديده ودراسته وف

.وُتدرس باعتبارها متوالية من األفعال الدرامية وفق مبدأ التسلسل الزمين:احلكاية

.وُميكن دراستها من خالل إبراز مظاهر الرتابط الضمين لألفعال الدرامية، وفق مبدأ السببية:احلبكة

.ُحتلَّل بواسطتها حركية األفعال الدرامية للكشف عن املنطق الذي حيكمها:البنية العاملية

وفضًال عن هذه املستويات التحليلية، ُحتاول هذه الفرضية األجناسية الوقوف عند تلك التمظهرات 

Ƣŷ�śǼƯ¦�ǺȇǂȀǜǷ�Ŀ�ƢǿƾȇƾŢ�ǺǰÉŻ�Ŗǳ¦Â��¬ǂǈŭ¦�ƨȇ®ǂǇ�Ƣđ�Ǧ ǐƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥƢǘŬ¦:

. قته خبطاب املؤلفخطاب الشخصيات وعال -

املنظورات السردية املتحّكمة يف صياغة الكون احلكائي داخل النّص املسرحي، عرب -

.)2(رصد ما ُميكن تسميته بدينامية وجهات النظر

ستتخّلى عن هذا التصّور الذي ُحيّلل اخلطاب املسرحي من منظور " آن أبرسفيلد"لكن       

سردي، وتتبىن موقفًا مقابًال له ينطلق من مبدأ رفض اعتبار املسرح جنسًا من األجناس األدبية، 

نظرًا  ألّن هذا االعتبار مصدرُه املؤسسة التعليمية اليت تتعامل مع النّص املسرحي بالطريقة نفسها 

من خالل هذا املنظور اجلديد يف " آن أبرسفيلد"وهلذا تؤّكد .ƨËǐǬǳ¦�Â¢�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǞǷ�Ƣđاليت تتعامل 

قراءة اخلطاب املسرحي على ضرورة اإلقرار بأّن الوجود األديب املتخيَّل للفّن 

  ـــــــــ
)1(

11، ص1995مكتبة عامل الفكر، .قراءة النّص املسرحي، دراسة يف شهرزاد :حسن يوسفي

)2(
املرجع نفسه، الصفحة نفسها
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املسرحي، هو مسألة ختتلف عن حتّققه املادي داخل الزمان واملكان أي فوق اخلشبة؛ ذلك أّن 

االختالف بني الوجود األديب للفن املسرحي وحتّققه املاّدي على اخلشبة، إمنا يكمن يف دخول 

املمّثل، والديكور، :مهور ومنهاعناصر فّنية جديدة إىل جانب عنصر اللغة يف عملية التواصل مع اجل

، واإلضاءة، واملوسيقى، وغريها، وبتضافر هذه العناصر مجيعها يتحّقق الوجود الفعلي للمسرح

وليس النّص املسرحي سوى مكّون واحد ضمن سلسلة من املكّونات اليت يُعّول عليها يف تشكيل 

.)1(بنية اخلطاب املسرحي

يت ينضوي عليها اخلطاب املسرحي؛ أي املفاَرقة وعدم التجانس هذه اخلاصية األساسية ال     

بني مكّونات النّص والعرض، كانت مبثابة املنفذ الذي عربت منه الدراسات املسرحية حنو اإلمجاع 

هو اخلاّصية النوعية اليت حتفظ هلذا اخلطاب خصوصيته وفرادته، وجتعله (*)"التمسرح"على أّن 

وعلى هذا األساس، هناك عالقة متضّمنة بني ُقطيب .ات األدبية واإلبداعيةمتمّيزاً عن باقي اخلطاب

يف اخلطاب املسرحي، حتول دون إمكانية الفصل بينهما؛ فالنّص يتوق دائماً ) العرض(، و)النصّ (

إىل اإلجناز والتحّقق سواء بصورة ُمتخّيلة يف ذهن القارئ، أو يف شكل ماّدي 

 ـــــــــ

Anne Ubersfeld :Lire le Théàtre .p22
)1(

(*)
التمســرح مفهــوم يتعلّــق بصــيغة ُتشــبه الصــيغة التقابليــة املوجــودة بــني األدب واألدبيــة؛  «: هــذه اخلاصــية يف معجمــه بقولــه" بــاتريس بــافيس"يُعــّرف 

»فاملسرح هو كّل ما له خصوصية مسرحية، سواء داخل العرض أو داخل النّص الدرامي 

Patrice Pavis :Dictionnaire de théàtre,p 395 يُنظر،

إمكانية حتليل النّص توجد يف ثنايا النّص املسرحي سجالت نّصية للتمثيلية، وهو ما جيعل«:فقد عّرفتها بقوهلا" آن أبرسفيلد"أّما 

.املسرحي خاضعة لطُرٍق خاّصة نسبياً، تقوم بتسليط الضوء على مواقع التمسرح داخل النصّ 

Anne Ubersfeld :Lire le Théàtre; p20 :يُنظر

كلُّ ما ُيشّكل اخلصوصية املسرحية يف العمل املسرحي، متاماً كما يُقـال   «: هلذه اخلاصية مايلي" حنان قّصاب حسن"و"ماري إلياس"وجاء يف حتديد 

§)Littérarité/ األدبية( عن ®ȋ¦�ƨȈǏȂǐƻ�ƢĔ¤ سرحة معاصر لوالدة تعبري األدبية الذي أطلقته حلقة بـراغ ووالدة تعبري امل(..)يف العمل األديب

:ماري إليـاس، حنـان قصـاب حسـن:يُنظر.»للتمييز بني مكونات العمل اللغوية اليت ُحتّدد ماهية األدب، وبني األدب يف حالته النهائية كنتاج إبداعي

462ص.املعجم املسرحي
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ينهما على صعيد الدراسة النقدية جتّنبًا ألي غري أنّه ال مناص من التفرقة ب، حمسوس على اخلشبة

§ ƢǘŬ¦�¦ǀŮ�Ǿƫ ¦ǂǫ�ƾǼǟ�¥°ƢǬǳ¦�ƢǬȈǠȇ�À¢�ƢǸĔƘǋ�ǺǷ�µ ȂǸǣ�Â¢�² ƢƦƬǳ¦.

اإلشكالية للخطاب املسرحي مسألة أخرى شديدة األمهية تتعّلق بناقد هذا  وتثري هذه الطبيعة

ناقد األدب قادر على أداء هذه  اخلطاب املختلف، من هو؟ وما هي مميزاته، ومؤهالته؟ وهل إنّ 

.الوظيفة؟ وإن كان قادراً، ما هي حدود إمكاناته؟

مــــن أّن املســــرح منظومــــة فنيــــة جتمــــع بــــني الشــــعر، والــــرقص، واملوســــيقى، -نً إذ -انطالقــــاً 

، كـــلّ هـــذا الوال ُمتثّـــل الكلمـــة املكتوبـــة ســـوى جـــزء مـــن ...واحلركـــة، واإلميـــاءة، والّنحـــت، والتشـــكيل

هذا الفّن من أكثر الفنون مرونة وقابلية للتجديد والتحديث عرب التجريب وعـن طريـق ِفعـل وباعتبار 

غــايرة
ُ
فإنــه ُيصــبح مــن الضــروري أن يكــون ناقــد هــذا الفــّن شخصــاً خمتلفــاً ومتميّــزاً هــو ، التجــاوز وامل

وقــادر  اآلخــر؛ أي أّن االضــطالع بنقــد كــّل هــذه الفنــون ُجمتِمعــة ال يتــأتى إال لناقــد خمــتّص، عــارف

وطبيعـي أن ال يكـون ناقـد األدب هـو الشـخص .على اجلمع بني ما ائتلف وما اختلف مـن مكّوناتـه

ويف ظـّل .املقصود نظـراً حملدوديـة إمكانياتـه، وعـدم قدرتـه علـى جتـاوز قـراءة الـنّص إىل الكتابـة الركحيـة

¦�ǽǀºđ�¿ƢºȈǬǳ¦�ǶȀǴǿƢºǯ�ȄǴǟ�§ ®ȋ¦�®ƢǬǻ�ǀƻ¢��®ƢǬǼǳ¦�ǺǷ�́ ƢŬ¦�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�§ ƢȈǣ لعمليـة الصـعبة الـيت

ÄƾºǬǼǳ¦�ȆǟȂºǳ¦�śºƥÂ�ȆƷǂºǈŭ¦�ȆǟȂºǳ¦�śºƥ�̈ȂŮ¦Â�ƨǧƢǈŭ¦�ǪȈǸǠƫ�Ŀ�®¦±�ƢǷ�ȂǿÂ��Ƣđ�ǶēȐǿƚŭ�ǲƦÊǫ�ȏ ،

األمر الـذي دفـع بـبعض النقـاد إىل طـرح مسـألة غيـاب التخّصـص، وعـّدها الـبعض مـنهم سـبب أزمـة 

  ملسرحي؟وما هي مؤهالته؟من هو الناقد ا:النقد املسرحي اجلوهرية، ُمطلقني السؤال التايل

الذي طاملا " علي الراعي"أولئك النقاد الذين أّحلوا كثريًا يف مناقشة هذه املسألة،  ومن

ويف تناوله هلّم النقد، آثر هذا .التفت إىل مهوم مسرحنا العريب، وسعى إىل تقدمي حلول لتجاوزها

كما جيب أن يكون من خالل بطاقة " الناقد املسرحي"الناقد أن يطرح هذه القضية؛ فقّدم لنا 

والناقد املسرحي الذي يستحق هذا االسم ينبغي أن يكون فنانا مسرحيا  «:عريفية جاء فيهات

ينبغي عليه أن .متفرجا واعيا -وطبعا  -باإلمكانية؛ جيب أن يكون ممثال، وكاتبا مسرحيا، وخمرجا، 
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يفهم املسرح ومشكالته من كال جانيب اخلشبة أي من وجهة نظر الطاقم الفين املسرحي ووجهة 

افة واسعة متتد يف حقل ختصصه وحده إىل أكثر من ثالثة ـوعليه أيضا أن يتسّلح بثق، نظر اجلمهور

شئنا أن وإن.)1(»رية ـاج املسرحي، ودع عنك باقي فروع املعرفة البشـلة من اإلنتـآالف سنة متص

علي "خنتزل مجيع هذه املواصفات يف عبارة واحدة، أمكننا القول إّن الناقد املسرحي يف نظر 

الذي حييط علماً ودرايًة وتفّقهاً بأسرار صناعة كّل جانب من جوانب "الفّنان الشامل"هو " الراعي

. املسرح

شروطاً " بول شاؤول"اقرتح  وعطفًا على هذه املواصفات، وليس ببعيد عن الشروط السابقة،

:)2(وهي" ناقد مسرحي"يفرتُض ضرورة توّفرها يف الشخص اجلدير بلقب 

أن يكون ذا ثقافة مسرحية واسعة تشمل العروض، وتشمل األعمال املسرحية -

.املنشورة، ويكون متفّتحاً على التيارات املسرحية والنقدية احمللّية والعاملية

.ن يكون متخّصصاً يف هذا القطاعأ-

.أن يكون متفّرغاً للمتابعة اليومية للنشاطات والنتاجات املسرحية-

أن يكون حرًّا يف ممارسة كتاباته، وإبداء رأيه؛ أي أّال خيضع لضغوط املؤسسة اليت -

.فيها، أو للسلطة املهيمنة يشتغل

�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�č¦ƾƳ�ËǶȀǷ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀǿÂ��ƢēƢȈǼǬƫÂ�ƢēƢƷȐǘǏƢƥ�ƨËǐƬű�ƨȇƾǬǻ�ƨǤǳ�¦̄�ÀȂǰȇ أن -

Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ǲȈǏȂƬǳ¦.

أن يرفض كّل االعتبارات غري النقدية اليت ُميكن أن تطرأ، بعيد عن التواطؤ والتمّلق -

.والتزوير

  ـــــــــ
)1(

129، ص1،2001دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط.وم املسرح، دراسة أدبية فنيةمدخل إىل عل: أمحد زلط

)2(
134، 133رياض الريس للكتب والنشر، لندن، ص.1989–1976املسرح العريب احلديث : بول شاؤول 
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أن ُميارس عمله النقدي من دون انقطاع، وممارسة العمل النقدي ال تقتصر على -

مشاهدة األعمال املسرحية املومسية، وإمنا تطول إىل القراءة، والشغف الدائم بكّل ما 

  .هو جديد

، وقناعًة منه بصـعوبة مهّمـة الناقـد املسـرحي، وتعقيـدها مقارنـًة مبهّمـة ناقـد الشـعر وناقـد الروايـة

إىل حتديـد خــّط سـري هــذه املهمـة، فيقــول بـأن هــذا " عبـد الــرمحن بـن زيــدان"يـذهب الباحـث املغــريب 

مطاَلٌب بـأن يسـتوعب اجلديـد املتـدّفق يف املمارسـة العربيـة والعامليـة، وجيـب أن يعـرف كيـف  «الناقد 

ّجـه إلـيهم بالنقـد ينقل هـذا اجلديـد إىل املتلقـي العـريب، وأن ُيشـارك املبـدعني املسـرحيني مهـومهم، ويتو 

العــريب املتعّلــق بذاكرتــه، وبعاداتــه الفنيــة وبالتحليــل، ويــربط العالقــة بــني التجريــب املســرحي واجلمهــور

�ȆƷǂºǈŭ¦�Ëǎ -مبناهجها اجلديدة -واألدبية، وأن جيعل الذاكرة اجلديدة  ǼǳƢºƥ�ǆ Ȉºǳ��̈®ƢºǠǳ¦�ǽǀǿ�¿ƾē

والتقنيـــات الــيت تكســر كـــّل مــا هـــو مــألوف ومتـــداول يف ،والــديكور ،واألداء ،وحــده وإمنــا بـــاإلخراج

الـــدراما املبّســـطة والتارخييـــة واألخالقيـــة الـــيت رمســـت توّجـــه املســـرح االســـتهالكي العـــريب وفـــق قاعـــديت 

.)1(»العرض والطلب 

فيعتقد أّن الناقـد الذي تتحّقق معه وظيفـة النقد املسرحي هو " عبد اهللا أبو هيف"أما       

حب معرفة فّنية ووعي ثقايف تتيحان له الرؤيا الفنية، واملوقف الفكري السليم إزاء صا «شخٌص 

مع حبذق ومهارة وذكاء جياملسرح يف بيئته، إنه رجل مسرح ال يُغّلب الفكرة على الفّن، بل 

ليست شرطاً كافياً " فاملعرفة.")2(»وإحساس وعلم بني حمّبة املسرح ووعيه الفّين والتارخيي معاً 

  ـــــــــ
)1(

139، 138ص.إشكالية اخلطاب النقدي يف املسرح العريب: عبد الرمحن بن زيدان

)2(
69ص.1979منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، .التأسيس، مقاالت يف املسرح السوري: عبد اهللا أبو هيف

، 1983، 1منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، ط.اإلجناز واملعاناة، حاضر املسرح العريب يف سورية:ويُنظر أيضاً، عبد اهللا أبو هيف

102ص
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يُتّممها، "وعيٍ "، بل ال بّد من "عبد اهللا أبو هيف"ملمارسة وظيفة النقد املسرحي من وجهة نظر 

�ÅƢǠǷ�ƢǸđ�ǪËǬƸƬƬǳ"ومها وجهان لعملة واحدة يف اإلبداع؛ فال "املوقف الفكري"و" الرؤيا الفنية ،

و حتتاج هذه العملية لتتحّقق إىل قدرات عقلية وأخرى .فّن بدون فكرة، وال فكرة بدون فنّ 

  .من جهة أخرى)اإلحساس،واحملّبة(من جهة، و)كاحلذق، و املهارة، والذكاء(شعورية، 

، وإن كانت فكرة اإلصرار على التحقيقطوباوية وغري ممكنة إّن هذه الشروط وإن بدت 

 كل هذا  وضع منوذج ملا جيب أن يكون عليه الناقد املسرحي أمراً ضرورياً، فإننا نعتقد بأن األهم من

هذه اإلشكالية؛ ذلك يُعّد أساس الذي " النقد املسرحي"هو االتّفاق حول مفهوم واحد ملصطلح 

دام يتّصف باملرونة، وقابال ألن يُطلق على أي أنه ما مل ُيضبط هذا املفهوم بشكل دقيق، وما 

ممارسة نقدية يكون موضوعها املسرح دون شرط أو قيد، فإّن اإلشكالية ستبقى قائمة، وال يهّم 

ƢǬǼǳ¦�ƪ ǧƢē�Ŗǳ¦�©ƢǨǏ¦ȂŭƢƥ�ƾǫƢǻ�ƾƳȂȇ�À¢�ƢǿƾǠƥد والدارسون يف تعدادها.  

من هذه اإلشكاليات اليت تتعّلق بالطبيعة التكوينية خلطاب اإلبداع املسرحي، توّلدت وانطالقاً 

إشكالية أكرب هي إشكالية املنهج املناسب الذي يُراعي خصوصية هذا اخلطاب اإلبداعي 

وهذا ما سنقف عنده يف املبحث اآليت الذي حرصنا على أن يكون حديثًا عن إشكالية .املختلف

النقد األديب ظّل اإلطار العام للنقد أوهلما، أّن :األديب العريب عامة لسببني هامني املنهج يف النقد

�Ŗǳ¦�©ƢȈǳƢǰǋȍ¦�Ƣē¦̄�Ȇǿ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�©ƢȈǳƢǰǋ¤�ËÀ¢��ƢǸȀȈǻƢƯÂ��¾¦±ȏÂ�ĺǂǠǳ¦�ȆƷǂǈŭ¦

  .يطرحها النقد املسرحي العريب
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  :إشكالية المنهج 1-2

تُعّد إشكالية املنهج واحدة من اإلشكاليات الكربى اليت يُواجهها النقد األديب العريب 

املعاصر؛ فقد شّكلت مسألة البحث عن املنهج النقدي املناسب لقراءة اإلنتاج األديب قراءة فاعلة 

ي قائم وخالّقة، هاجسًا ظّل يؤّرق الناقد العريب الذي أدرك نفسه يف مفرتق الطريق بني تراث نقد

على التوّجه البالغي واللغوي، أصبح عاجزًا عن استنطاق اخلطاب األديب الذي دخل مدارات 

احلداثة وعوامل التجريب بأشكال جديدة وبنيات ُمستحدثة من جهة، ومناهج غربية وافدة 

وإذا  .اكتسحته بقّوة، وكانت وجهًا من وجوه االنفجار العلمي الذي شهده الغرب من جهة ثانية

سلبيًا أو امتثاليًا يف مواجهته لتغريات املشهد النقدي «الناقد العريب قد حاول أن ال يكون كان

العاملي، وكان واعيًا وفاعًال يف متثّله لتضاريس هذا املشهد املنهجية واإلجرائية، وسعيه بلورة رؤيا 

ثّلة املفّكرين والنّقـاد نقدية تُعّرب عن خصوصيتـه وجّديته يف إيصال القطيـعة املعرفية اليت قادها 

فإّن هذه املهّمة مل تكن على اإلطالق سهلة، ومل تكن لتتّم دون خلل، ، )1(»النهضويني العرب 

وهو ما سّجله البعض كمآخذ على الناقد العريب الذي كان يعتقد أنه قادر على نقل تلك املناهج 

احلضارية والثقافية، ودون أن من سياقها احلضاري إىل سياقه اخلاص من غري أن يضّر خبصوصيته

و نذكر من مجلة هذه والرتقيع الذي يُفضي إىل الالّمنهج،  يطاهلا هي نفسها قدر من التحريف

:)2(املآخذ

تلّقيه املتأّخر نسبيًا للمفاهيم واملناهج النقدية الغربية، كالبنيوية مثًال اليت مل ينتبه إىل -1

Ʒ�ƾǠƥ�Ëȏ¤�Ƣē¦±Ƣų¤½ƢǼǿ�ƢȀǴǌǧÂ�ƢȀǠƳ¦ǂƫ�ƾǠƥ�ƢËŠ°Â��ƢȀǼǗȂǷ�Ŀ�Ƣǿ°ȂȀǛ�ǺǷ�ǺȇƾǬǠǳ¦�Ņ¦Ȃ.

  ـــــــــ
)1(

-املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء.اللغة الثانية، يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث :فاضل ثامر

82، ص1994، 1بريوت، ط

)2(
83، 82ص.املرجع نفسه
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.عدم تريّثه، واندفاعه يف عملية التلقي واملثاقفة هلذه املناهج وللفكر النقدي عامة-2

  .االهتمام اخلاص باجلانب النظري يف الرؤيا النقدية -3

الولع بالتعريف باملنهج دون تشغيله؛ أي االكتفاء بالنظرية يف مقابل التعايل على النتاج إىل جانب 

.)1(اإلبداعي نفسه

باإلضافة إىل هذه املآخذ، ذهب البعض إىل االعتقاد بأّن أخطر نتيجة سلبية مّست 

عملية التلقي هذه، هي أّن الناقد العريب عِمل على تبسيط مفاهيم تلك املناهج وقام بتجريدها 

من خلفيتها الفلسفية، وتعامل معها باعتبارها أدوات وطُرق لسرب أغوار اخلطاب األديب، ألن 

ورغم .فية مل تكن تنسجم مع معتقداته الفكرية، وهويته الثقافية، وسياقه احلضاريتلك اخلل

أن يتخّلف عن ركب التقّدم العلمي أىب شرعية هذا اإلجراء الذي اّختذه الناقد العريب الذي 

والتغّري احلضاري، كما طمح يف اآلن نفسه أن يستقّل خبطابه النقدي مبنظومته الفكرية ومقوالته 

غايرةومنظورا
ُ
ية استمداد فقد كان لذلك االختيار تداعياته السلبية؛ ذلك أّن عمل.ته الثقافية امل

�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ǲƥ��Ȇǿ�ƢǸǯ�ƲǿƢǼŭ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ȆǬƦÉƫ�ȏ�ǂƻ¡�ǞǸƬů�Ŀ�ƢēƢƦǼƬǇ¦Â�ǞǸƬů�ǺǷ�ƲǿƢǼǷ

-إذا ّمتت بوعي-تعديلها وحتريرها مبا يتناسب وينسجم مع وضعه هو اخلاص، وهذه العملية 

هلا أن حتقق إضافات حقيقية ومفيدة هلذه املناهج، وأما إذا حدث العكس ومل يتعد الوعي ميكن 

�ƨȈǼƦǳƢƥ�ƨǬȈƯÂ�ƨǫȐǟ�ȄǴǟ�Å¦ƾËǬǠǷ�ÅƢȈǼǿ̄ �ÅƢƳƢƬǻ¤�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼÉȇ�ŃÂ��©¦Â®¢�®Ëǂů�ƢĔȂǯ�®ÂƾƷ�Ƣđ

درة على االستفادة الذهنية والفكرية واالجتماعية املنِتجة له، فإّن ذلك سيؤدي حتماً إىل عدم الق

.)2(منها من ناحية، وتشويهها هي نفسها من ناحية أخرى

  ـــــــــ
)1(

233، صالسابقاملرجع :نقالً عن.1992حماضرة ألقيت يف إحتاد األدباء يف العراق عام ) سؤال املنهج( :حامت الصكر

)2(
113، ص1993، 1، القاهرة، طدار شرقيات.البحث عن املنهج يف النقد العريب احلديث :سيد البحراوي
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حيُدث هذا من جراء الفصل التعّسفي والالواعي بني الرؤيا واملنهج يف النظرية النقدية؛ فاملنهج هو 

°£�ƢǼǿ�ǺǷ��Ƣđ�ƾǋŗǈȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǻǟ�¾ǄǠŠ�ƢǿǄƴǼÉȇ�ȏ�ǾǼǰǳÂ��ËǺǨǴǳ�ƨǴǷƢǰƬǷ�ƨȇ «يف األساس 

املنتشر، وكأنه عني الناقد احلصيف تتمّلى  بل هو ضوء الطريقة -فحسب - ال يُعّد املنهج طريقة

العمل املنقود، وتكشف عن أوجهه الظاهرة واخلفية، فالنظرية ختضع للتطبيق، وما يستمر منها 

جمموعة متناسقة  «:بأنه" سيد البحراوي"أو كما عرّفه .)1(»هو األصوب يف تصميم مسار النقد 

من اخلطوات اإلجرائية املناسبة لدراسة املوضوع، تعتمد على أسس نظرية مالئمة وغري متناقضة 

األصول النظرية للمنهج، وأدواته :أي أّن التناسب والتناسق ال بّد أن يتّم بني جوانب ثالثة.معها

ن يكون املنهج متناسقًا داخلياً أ «ويف النهاية ال بّد كما يقول )2(»اإلجرائية، واملوضوع املدروس 

.)3(»ال تتنافر فيه اإلجراءات مع األصول النظرية 

هذا االبتعاد عن الفهم الصحيح ملفهوم املنهج والنظرية النقدية وضرورة التالزم بينهما، 

��Ëǎ«حّول بعض املقاربات النقدية إىل  Ǽǳ¦�̈ ƢǓ¤�Ȃǿ�Ƣđ°ƘǷ�ËÀ¢�ǞǷ��ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼǸǴǳ�œȇǂš �ǲǸǠǷ

فغدت النصوص اإلبداعية حقًال جتريبيًا لتقدمي املناهج احلداثية، فتحّول املنهج من جمرد وسيلة إىل 

، كما أنه ويف غياب الوعي بأمهية املرجع )4(»غاية، يستدل بالنص على مدى كفايته اإلجرائية 

لية نقدية، اكتسى النقد األديب العريب بُعدًا فوضويًا قائمًا على الرتقيع واالنتقائية النظري يف كّل عم

ƸƬƫ�ƢȀǴǠƳ�ƢǷ��ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦Â�ƨȈǧǂǠŭ¦�ƢēƢǬǴǘǼǷÂ�ƢȀǈǇ¢�Ŀ�̈ǂǧƢǼƬŭ¦�ƲǿƢǼŭ¦�śƥ�ŅƢš°ȏ¦�ǲǬǼƬǳ¦Âّول ـ

  ة على ـإىل قوالب جاهزة تستوعب كّل النصوص األدبي

  ـــــــــ
)1(

§��¦ǂǿƢǬǳ̈��.إشكالية اخلطاب النقدي يف املسرح العريب :الرمحن بن زيدانعبد  ƢƬǰǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇǂǐŭ¦�ƨƠȈŮ¦��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦1994 ،

147ص 

)2(
111ص.املرجع نفسه

)3(
  الصفحة نفسها.املرجع نفسه

)4(
اهليئة املصرية العامة للكتاب، .إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، مقاربة حوارية يف األصول املعرفية:عبد الغين بارة

134، ص2005القاهرة، 
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، فطُِبع الفعل النقدي بالتشّتت املنهجي الذي عَكسه انتقال الناقد من مستوى إىل آخر، اختالفها 

.ومن فكرة إىل أخرى يف غياب الصدور عن رؤيا واحدة، أو رابط منطقي معقول

وإذا كنّا قد ارتأينا أن جنعل من إشكالية املنهج يف النقد األديب العريب إطارًا ننطلق منه لطرح 

كان ومازال مرجع كّل قراءة   «ذات اإلشكالية يف النقد املسرحي العريب؛ فذلك ألن هذا اإلطار 

ىت القرن فقد بات من املعلوم أّن النقد املسرحي ح.)1(»للشعر، والرواية، وحىت للمسرح نفسه 

العشرين، كان يسري جنباً إىل جنب مع النقد األديب بعامة، ومل يكن قبل ذلك يُفّرق بني فّن األدب 

واملسرح، ويُعّد هذا األخري واحدًا من األنواع األدبية املعروفة، ومن ّمث كان يتبع املقاربات املنهجية 

ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ƢȀǠƦƬȇ�Ŗǳ¦�Ƣē¦̄)2( العريب يف تعامله مع النّص  النقد املسرحي، وال يزال هذا هو مسلك

حىت ظل على الصعيد العملي بعيداً عن السند النظري والفهم الصحيح لتكوين ، املسرحي إىل اآلن

�ƨȈƷȐǐƥ�ÅƢǠǼƬǬǷ��ƢȀǴǴƻÂ�ƢđȂȈǠƥ�ƨǳÂ¦ƾƬǷ�ǶȈǿƢǨǸǯ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳƢƥ�ǖƦƫǂȇ�ǾǴǠƳ�ƢǷ�ȂǿÂ��ƨËǏƢŬ¦�Ǿƫ ¦ǂǫ

للنّص املسرحي، ومما نتج عن ذلك إخضاع املقروء للمنهج مناهجه، مصرًّا على جعلها مالئمة 

املعد سلفاً، ولألدوات املسطّرة قبًال، وهو ما كان يغيب فيه الوعي بأن النّص املسرحي هو الذي 

من هنا مل يستطع هذا النقد يف بداياته وحىت يف .يقرتح منهجه، وليس املنهج هو الذي يقرتح نّصه

وتطويعه أجواًء وممارسًة ملنهج، ألنه يُعيد استهالكه دون القدرة على تكييفهامتداده، أن يُعيد إنتاج ا

.)3(للحفاظ على روحه ومبادئه

النقد املسرحي الذي  هذا الشكل من جتليات هذه اإلشكالية يفنعمل على رصد وسوف 

.وصفناه بالقريب من التخّصص

  ـــــــــ
)1(

11ص.النقدي يف املسرح العريبإشكالية اخلطاب  :عبد الرمحن بن زيدان

)2(
155ص).النقد املسرحي والعلوم اإلنسانية( :سامية أمحد أسعد

)3(
116ص.املرجع السابق
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:"القريب من التخّصص "النقد المسرحي األكاديميتجلياتها في  1-3

 ناملا شئارتأينا أن منّهد له بعرٍض موجز قبل الوقوف على هذا الشكل من النقد املسرحي، 

ذي كان ومازال يُنجز بأقسام اللغة ال" النقد املسرحي غري املتخّصص"تسميته بكثري من التحّفظ 

ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǠǷƢŪƢƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�°Ȃǐǫ�ƪ ǈǰǟ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ń¤�§ǂǫ¢�ÀƢǯÂ��

ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ƨȈǏȂǐƻ�½¦°®¤�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢) ًكبريًا إىل النّص ؛ حيث أبدوا ميالً )نّصًا وعرضا 

�ǶǿǄȈǯŗƥ��ĺ®ȋ¦�Ëǎ Ǽǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƢǿȂǠƦƫ¦�Ŗǳ¦�Ƣē¦̄�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�©¦Â®ȋ¦�ǾǳÂƢǼƫ�Ŀ�¦ȂǠƦËƫ¦Â��ȆƷǂǈŭ¦

�Ëǎ" احلوار"على نّص  ǻ�Ǌ ȈǸēÂ"يةإلخراجاإلرشادات ا/ Indications scénique".

والثانية مستقّلة؛ فجاءت األوىل جزًءً◌ من )٭(الشكل صورتان إحدامها جزئيةوقد أخذ هذا      

ها مندراسة أدبية أمشل تناولت شىت فنون النثر أو فنون األدب عامة، وكان نصيب فّن املسرح 

�Ƣđ�ƪمساحة ورقية حمدودة ٌقّدرت أحيانًا بفصٍل يُقارب يف حجمه  ËǐÉƻ�Ŗǳ¦�ƨȈǬƦƬŭ¦�¾ȂǐǨǳ¦

إىل بضع صفحات كما  تصلو هذه املساحة أحيانًا أخرى حىت  توتقّلص، باقي فنون األدب

أليب القاسم سعد الّله أين كان حّظ املسرح " دراسات يف املسرح اجلزائري"هو احلال يف كتاب 

النوع من الدراسة املسرحية يف لب على هذا وقد غ.القطع املتوسط منه سّت صفحات من

ńÂȋ¦�Ƣē°ȂǏ)رة املسرحية التعريف بالظاهطابع )اجلزئية�ÅƢź°Ƙƫ�ƢēƘǌǻ�ń¤�µ ËǂǠƬǳƢƥ�ǂƟ¦ǄŪƢƥ

ومن السمات البارزة هلذا النوع أيضًا امليل حنو ، وتأصيالً، وغالبًا ما يتّم حتديد فرتة زمنية للدراسة

للموضوعات اليت فرضت وجودها يف النّص املسرحي، مثّ ات تبعًا ـتصنيف املسرح إىل اجتاه

  رج عن الطابع خت سريعة للجوانب الفنية اليت الالمسة م خصائص كّل اجتاه معاستخالص 

  ـــــــــ

(*)
-1931(فنون النثر األديب يف اجلزائر .فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث، حملّمد مصايف(:منّثل هلذا النوع بالدراسات التالية

تاريخ .تطّور النثر اجلزائري احلديث ، لعبد اهللا ركييب.القاسم سعد اهللادراسات يف األدب اجلزائري احلديث، أليب .، لعبد امللك مرتاض)1954

إخل)...،أليب القاسم سعد اهللا)1954-1830(اجلزائر الثقايف 
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ولذا مل ، خصوصية يف حتليل عنصر احلوار، أو الصراع، أو احلبكة مثالً  ةاألديب، دون مراعاة أي

النقدي املسرحي، ومن ّمث للخطاب املسرحي حتصيل أية إضافة نوعية للخطاب  تتمّكن من

 ا النوع منهذتُقّيد حرية إىل ذلك الشروط األكادميية الصارمة اليت  ُيضاف.نفسه اإلبداعي

باألخذ مبا هو ثابت ومدّون من املسرح وهو النّص،  يف جماهلا الباحث تُلزم حني الدراسات،

قف حائًال دون نزوعها حنو الشمولية يف و  وهو ما، انتقاء الفصيح منه وإقصاء العاّمي املخطوطب

فنذكر ؛ بعينها وأمساء نفسها النصوص املسرحيةبكما الحظنا احتفائها ،تناول الظاهرة املسرحية

حظيت باهتمام كّل األكادمييني، فال توجد  )عبد الرمحن ماضوي(ل" يوغرطة"أّن مسرحية مثالً 

أمحد (ل" عنبسة"على نّص مسرحية هذا وينطبق .دراسة واحدة مل تتناوهلا من جانب من اجلوانب

.دون غريه من نصوصه املسرحية )رضا حوحو

، واجلزئية ئللجيد من الرد ملفهوم التقليدي للنقد من حيث هو متييزٌ ا ت هذه الدراساتتبنّ 

التناول خاّصة يف اعتماد النقد اللغوي مبعناه التقليدي الذي يقوم على تتّبع األخطاء اللغوية،  يف

والوقوف على مجاليات الصياغة األسلوبية، واحلكم على الكّل من خالل اجلزء كما كان يفعل 

هذه  ويُعزى هذا التوّجه إىل الثقافة التقليدية ألصحاب.الناقد العريب القدمي يف نقده للشعر

الذي يتمّيز بثنائية تكوينه؛ إذ يشمل خصوصية النّص املسرحي ال تؤهلهم إلدراكالدراسات اليت 

  :  التاليةمثلة األمن خالل وسنوّضح ذلك ،"اإلرشادات اإلخراجية"، ونّص "احلوار"نّص 

باإلشارة  اد، ونكتفي هنامن النقّ كثريٍ للبشري اإلبراهيمي باهتمامِ " رواية الثالثة"حظيت مسرحية 

اعتمدت النقد الّلغوي  واحدة نقدية ةرؤيعن كاتبامها صدر  تحليل نّص هذه املسرحية لإىل حماولتني 

آمّنا به وقد جاءت هاتني الدراستني لرتّسخ يف نفوسنا اعتقادًا لطاملا.، واملقالة شكًال فنياً منهجاً 

أديب لشيخ البالغة والفصاحة  وهو؛ أنّه من الصعوبة مبكان أن يُقِدم أّي ناقد على حتليل نصّ 

ويتمّكن من تركيز جهوده النقدية، وتوجيه أدواته اإلجرائية حنو الوفاء  )البشري اإلبراهيمي(

.خلصوصية النوع األديب الذي ينتمي إليه ذلك النّص، متجاهالً جوانبه الّلغوية واألسلوبية

يف مستهّل دراسته اليت خّص  )مرتاضعبد امللك (أّكد هذه احلقيقة وبأسلوب غري مباشر، الناقد 

�ƨȈƷǂǈǷ�Ƣđ"لغة النقد، ونقد افيان هلذا الكاتب، يف فقرة مدجبة بلغة وأسلوب جي" رواية الثالثة
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املسرح على وجه التحديد، ويقرتبان من لغة وأسلوب اإلبراهيمي نفسه، وكأنه يف مقام منازلته 

القرّاء عن الشيخ حمّمد البشري اإلبراهيمي أنه  لقد عَرف «:معارضته شعرياً؛ جاء فيهالغوياً، أو

وخطيٌب مصقع، انقادت له بالغة النثر، فتمثلت يف ذلك األسلوب القوي الرائع الذي كاتٌب فّذ،

فقد كان الشيخ حريصاً .يُعّد استمرارًا لطريقة اجلاحظ، والبديع اهلمذاين، وابن العميد، وابن شهيد

يز ألفاظه باجلزالة، اليت جتعله قويًا غنياً، وثراً ثرياً، ال ضحالً على إشاعة ذلك األسلوب الذي تستم

وليس قصدنا يف هذا املقام حتليل أسلوب اإلبراهيمي، ودراسة خصائصه الفنية، .وال بكيا

واالستشهاد لذلك بالنصوص، واالحتجاج له بالرباهني الساطعة، والدالئل القاطعة، فإّن ذلك 

.)1(»..قال، كما كان قدماؤنا يقولونموطنه غري هذا، ولكل مقام م

 بأنه سينصرف عن التغين جبمال ورونق أسلوب هرغم أّن الناقد حاول أن يوهم نفسه وقرّاءف

مواطنه يف هذا النّص املنقود، غري أنه مل يتمكن من االستعصام ووقع يف غواية البشري و البحث عن 

الفنية يف أسلوب هذا النّص املسرحي الشعري فجاءت مقالته رصداً ملواقع اإلجادة ، هذا األسلوب

ورمبا يكون الناقد نفسه غري مقتنع كّل االقتناع ، الذي مل يقدر على الوفاء خلصوصيته الفنية

بتجنيس هذا النص األديب مسرحًا شعرياً، ويعكس ذلك تذبُذبه يف توظيف املصطلح الدال عليه، 

مسرحية (، و)مسرحية شعرية(، و)أثرًا شعرياً (ّص وعدم التزامه مبصطلٍح واحد؛ فقد ّمسى هذا الن

وقد ذّكرتنا هذه احلرية ).العمل املسرحي اجلميل(، و)الرواية الشعرية الطريفة(، و)شعرية هزلية

املصطلحية بالدراسات النقدية املسرحية العربية يف بدايات ظهور فن املسرح يف البيئة العربية؛ عندما  

  ".ية التمثيليةبالروا"نعت املسرحية تُ  كانت

:)2(قّسم الناقد مقالته إىل تسعة عناصر حتليلية كما يلي

  ).وهي عبارة عن عرض ملضمون املسرحية(مواقف املسرحية  -1

  .موضوع املسرحية -2

  ـــــــــ
)1(

مايو  -، أبريل38، ع7، تصدر عن وزارة اإلعالم والثقافة، اجلزائر، سالثقافةجملة ).رواية الثالثة للشيخ اإلبراهيمي( :عبد امللك مرتاض

38، 37، ص 1977

)2(
52، 38ص ص .نفسهاملصدر 
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.الظروف اليت ُكتبت فيها املسرحية-3

مىت ُكتبت املسرحية، وأين؟-4

  .دوافع كتابة املسرحية -5

  .ارتباط املسرحية مبؤلفها -6

  .شخصيات املسرحية -7

  احلوار -8

  .عالقة الرتاث برواية الثالثة -9

وقف يف العناصر الستة األوىل عند حدود هذا النّص املسرحي ومل يقرتب منه، بل 

سواء ما تعّلق منها باملرحلة التارخيية والظروف االجتماعية  هاهتّم بالسياقات اليت أحاطت بتأليف

وإن كان هذا الدوران املطّول من .فسهاليت ُكتب خالهلا، أو ما اقرتن بالظروف الشخصية للكاتب ن

ِقبل الناقد حول النص وتأجيل االقرتاب منه، ُميكن تربيره بكونه يتعامل مع خمطوط ليس متاحاً 

ويُظهر .ضروريًا وطبيعيًا يف آنللجميع االّطالع عليه، ومن ّمث وجد يف تقدمي فكرة شاملة عنه أمراً 

السابع والثامن بالصيغة اليت وردا عليها، بداية إدراك الناقد خلصوصية التعامل النقدي مع  العنوانان

مها تكشف حقيقة وقوع الناقد تواغري أن قراءة حم.هذا النص باعتباره خمتلفًا عن باقي فنون األدب

Ʒǂǈŭ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǲȈǴŢ�ÃȂƬǈǷ�ȆǨǧ��ȆǣȐƦǳ¦Â�ÄȂǤËǴǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ǾǗË°ȂƫÂ��ǾǼǟ�ȄĔ�ƢǸȈǧ ية وقف

©ƢȈǐƼǌƥ�Ƣđ°ƢǬÉȇ�¬¦°�ǲƥ��ËřǨǳ¦�ƢȀƟƢǼƦǳ�µ ËǂǠƬǳ¦�Ƥ ËǼšÂ��ƢēƢǨǏ�ƾǼǟ» ،اجلاحظ يف البخالء

.)1(»وأحياناً بعض الشخصيات اليت عرفناها يف مقامات األدب العريب

أّمــا يف تناولــه لعنصــر احلــوار، فقــد بــدا ألول وهلــة عارفــاً بأمهيــة احلــوار يف تطــوير حبكــة الــنّص 

، ورتابة نَسقه؛ حبيث مل خيل من ثقل وملل هي عندما آخذ الكاتب على طول نَفسه فياملسرح

  ـــــــــ
)1(

48ص .املصدر السابق
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، لكنه ما لبث أن سارع يف إجياد احلجة للشيخ بقوله أّن هذا امللل ال يشعر بـه )1(كثرية يف مواقف

مــن املعّلمــني واملثّقفــني الــذين قَصــد الشــيخ إىل أّمــا بالقيــاس إىل ذلــك اجليــل «املعاصــر،إالّ املتلّقــي

Ƣƫǂƥ�¦ÂǂǠºǌȇ�À¢�ÀÂ®�ƢĔÂƾǿƢºǌÉȇ�ǶºĔ¢�Ëȏ¤�Ƥاألطوار  بعض تصوير ºǈƷ¢�Ȑºǧ��ǶēƢȈƷ�ǺǷأو ملـل  بـة

وكان األجدر به أن ينظر يف مدى مالئمة هذا احلوار للشخوص وللمواقف اليت تطـرأ عليهـا، .)2(»

  . وار منطوق عند عرضه على اخلشبةحتّوله إىل ح قابلية ومدى دراميته أي يف

�¿ƢǰƷȋ¦Â�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ǢȈǐǳ¦�Őǟ�ƶǔƬƫ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈŠ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƶǷȐǷ�©¢ƾƥ�ÅƢƠȈǌǧ�ÅƢƠȈǋÂ

  :النقديةالتالية

فقد رأينا كيف استقّر (..) ومن ألطف األبيات اليت اشتملت على بعض التعابري الطريفة قوله  « -

�ƢǸĔƢǰǷ�śǜǨǴǳ¦�Ǻȇǀđ�ƢǸŮ�®¦°¢�ƢǷ�Ƣȇ®¢�ƢǸĔȋ��Ȇǈǻǂǧ�ǲǏ¢�¦Â̄�ÀƢȈËǷƢǟ�ƢǸĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

.)3(»الشاعر، وهو التلّمح والتظّرف 

�Ŀ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ƾǼǟ�Ƣđ�ƢǻƾȀǠǯ�Å¦ŚƦǯ�Å¦Ȃũ�ȂǸǈƫ�ƪ" رواية الثالثة"ولكن لغة احلوار يف  « - ǻƢǯ

جزالة ألفاظ، :املسرحية الشعريةالنثر، يف املواطن اليت يُريد هلا ذلك، ولعل أرقى ما ورد يف هذه 

.)4(»"... ال يلزملزوم ما "وفخامة معان، قوله على لسان الرئيس، وذلك يف شعٍر كّله من نوع 

ورغم حماوالت الناقد يف صرف قارئه عن االنتباه إىل وقوعه يف شرك الدراسة اللغوية اليت كان قد 

��Ƣē¦̄ƢƸŠ�ËǂǸȈǇ�ǾǻƘƥ�ǾƬǳƢǬǷ�ƨǷƾǬǷ�Ŀ�¬ËǂǏالنقدي الذي  جاءت هذه األحكام لتكشف توّجهه

Ǿǻ¢�ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ëǲǯ�Ŀ�Ëǆ Ŵ�ƢǼǴǠƳ�Ʈ ȈƷ��ȆƷǂǈǷ�Ëǎ ǻ�ƨŪƢǠǷ�®ƾǐƥ�Ǿǻ¢�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ƢǻƢǈǻ¢

عالقة الرتاث (كما كشف لنا ذلك العنصر األخري من التحليل الذي عنونه بـ،ُحيّلل نّصاً شعرياً صرفاً 

لى استدعاء بعض األبيات من متون والذي عمل فيه ع) برواية الثالثة

  ـــــــــ
)1(

  .الصفحة السابقة.املصدر السابق

)2(
.نفسها الصفحة.نفسهاملصدر 

)3(
51ص .املصدر نفسه

)4(
.الصفحة نفسها .املصدر نفسه
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العقد الفريد، األغاين، املعلقات السبع، البيان والتبيني، معجم األدباء، معجم (شعرية تراثية 

.، عرب االقتباس وربطها مبا متثّلها من نصوص املدّونة املدروسة)البلدان

عبد اهللا "مع التوّجه نفسه يف قراءة النص املسرحي، وتطبيقًا على ذات املدّونة، انساق و      

وراء إبراز مجاليات أسلوب البشري اإلبراهيمي يف هذا النّص املسرحي من خالل وقفة " محادي

، بأسلوب ُيضاهي أسلوب ")رواية الثالثة"وقفة مع البشري اإلبراهيمي ومسرحيته ( بـ ة موسومةـنقدي

ك عليه ـالشيخ، وقد قصد إىل ذلك عمدًا كي ُخياطب الشيخ يف مثواه الزكي بلسان طاملا مل

من أجله، لذا سلك أسلوبًا يف وقفته هذه يتقارب اً نافحم وقف وبأسلوب طاملا ه،ـشغاف قلب

بتلك الكلمات، آمًال أن تنفذ إىل مرقده لتبعث فيه الطمأنينة  هدهدهونفس الشيخ حىت يُ 

عن سابقتها؛ من حيث  -كما شاء صاحبها تسميتها-" الوقفة"ومل ختتلف هذه .)1(والسكينة

«�¦�ƨȇȂƥŗǳ على الوقوف مطّوالً  ¦ƾǿȋ¦Â��ƢȀǨȈǳƘƫ�Ȇǟ¦Â®Â�§ ƢƦǇ¢Â��ƢĔȂǸǔǷÂ��ƨȈƷǂǈŭ¦�ǲǰǋ

كما عكست هذه الدراسة تلك احلرية يف توظيف املصطلح ،  يهاواألخالقية اليت كانت ترمي إل

" الرواية"اخلاص جبنس النّص املدروس متامًا كما عاىن سابقه منها؛ حيث جنده قد وّظف مصطلح 

واملتتّبع «:وقام باجلمع بينهما مرّة واحدة يف قوله، سبع مرّات" مسرحية"ثالثة عشر مرّة، ومصطلح 

�Ƣđ�Ǿǳ�ƾȀǟ�ȏ� ƢȈǋ¢�ȄǴǟ�Ǧ) رحيةاملس(لفصول هذه الرواية  Ǭȇ�ÀƘƫÂ�ƨǫƾƥ«)2(.

ومل يقرتب الناقد من خصوصية هذا الفّن ممّثال يف النص املدروس، سوى يف مستوى واحد من 

مستوياته الكثرية؛ وذلك عندما قام بتشريح الصراع وعنصر العقدة فيه، متكئًا على بعض اآلراء 

لنقدية يف هذا املستوى أساساً نظرياً أخرجها منحول هذين العنصرين أعطت لقراءته ا

  ـــــــــ
)1(

55، ص2000منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، .أصوات من األدب اجلزائري احلديث :عبد اهللا محادي
)2(

65ص.املصدر نفسه
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أّما يف  «:ومما جاء يف هذا التشريح.الذي جعلها قابلة للتطبيق على أّي نّص أديبطابعها العام

�ȏ¤Â�śƬǓ°ƢǠƬǷ�śƫȂǫ�śƥ�ÀȂǰƫ�À¢�Ëƾƥ�ȏ�ƢĔ¢Â��ŚƬǻÂǂƥ�¾ƢưǷ¢�®ƢǬǼǳ¦�ƢȀȈǳ¤�°Ƣǋ¢�ƢŭƢǗ�Ŗǳ¦�̈ƾǬǠǳ¦

دّب الوهن واخللل لبناء املسرحية وشيخنا قد جنح يف كّل هذا، وخباصة عندما وجدناه أثناء الصراع 

، ويتبارى اجلميع كما قال الذي برز فيه الفرنك كهدف أساسي، مما جعل اخلصام من حوله يشتدّ 

، وأصبح احلديث بينهم "ومردود عليه، وسائل وجميب، وهاجم ودافع، وباٍن وهادم فراد :"الشيخ

. املسرحي يف آخر املقالة صّ خصوصية الن مالمسة الناقد استطاع وهكذا.)1(»...يتولد من بعضه

ذات املفهوم التقليدي للنقد؛ فكان يعمل على رصد  )حممد مصايف(الراحل وتبىن الناقد       

التجاوزات الفنية، وتقّصي األخطاء اللغوية، مما جعل خطابه النقدي يقرتب من تلك التمارين 

، وبرناجمها محاية لغة الضاد من "ُقل وال تقل" أو " لغتنا اجلميلة"اللغوية اليت حتمل شعار

عبد (للكاتب " نساء للبيع"ما جاء يف نقده ملسرحية على هذا النوع عنده  مثلةومن األ.الّلحن

ّمث يف املسرحية عيٌب وددُت أن يتحاشاه األستاذ، وهو استعمال بعض العبارات  «:)امللك مرتاض

ƾŧȋ�ƾǳƢƻ�¾Ȃǫ�¦ǀǿ�ǺǷÂ��ǶËȈǬǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�ǪȈǴƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨǳǀƬƦÉ
ŭ¦�©ƢǸǴǰǳ¦Â":  اضرب يديك إىل

ولسُت أزعم أّن األستاذ كان دائمًا ُحيافظ على ".إخل..آخرينساعدت  اجليب، وساعدنا مبائة كما

ّمث إن احلّب الطاهر ليس جرمية فُيعاقب :"كثريًا من مثل هذه العبارةفإّنك جتد.القواعد النحوية

ففي هذه اجلملة تكرار، عالوًة على أن ال ".عليها صاحبها، وليس منكرًا فُيعاقب عليه القانون

ومنه قول .ألّن الصفة كانت كافية مؤدية للمعىن املراد".يُعاقب" فعل حاجة بفاء السببية يف

: عوض قوله".كما ُحتّبين اليوم وهي ال تزال حتّبين، بل ما أظّن أن كانت حتبين فيما مضى  :" خالد

"ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ǺËǛ¢�ƢǷ...الرصد لألخطاء اللغوية واألسلوبية كثرية نكتفي  هذا واألمثلة على.)2(»" إخل

  .مبا ذكرناه منها

  ـــــــــ 
)1(

63ص.املصدر السابق
)2(

106ص.فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث :حمّمد مصايف
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إىل جانب هذا التوّجه النقدي الذي رّكز على اجلوانب األسلوبية والبالغية يف حتليل النّص 

الذي احلّد يف كثٍري من املبالغة، إىل املسرحي، كان هناك توّجه آخر احتفى مبضمون هذا النصّ 

يتحّول فيه اخلطاب النقدي أحياناً إىل حكاية يستفيض الناقد يف تقدمي تفاصيل كّل فصٍل ومشهٍد 

ا النّص، ومن مظاهر تناول املضمون ميُل الناقد إىل مناقشة الفكرة أو القضية اليت يطرحه.منها

ƨȇƢĔ�¬¦ŗǫ¦Â�ƢȀƬǓ°ƢǠŠ�ǾƬȈƷǂǈǷ�¾Ƣǘƥȋ�Ƥ–أحياناً -وتدّخله  ƫƢǰǳ¦�Ƣǿ°ƢƬƻ¦�Ŗǳ¦�ƨȇƢȀǼǳ¦�ŉȂǬƫ�Ŀ

تسمية ) حمّمد الكّغاط(مغايرة هلا، ممّا ُحييلنا على ما أطلق عليه الباحث والناقد املسرحي املغريب

(..)، ولو أنّه فعل...وكان لِزامًا على الكاتب أن:(، وتعكسه عبارات من قبيل(*)"نقد األساتذة"

على هذا التوّجه من النقد املسرحي لدى نّقاد للتدليل ومن األمثلة اليت نستحضرها ).إخل...لكان، 

مع أمحد توفيق املدين حول النهاية اليت اختارها ملسرحيته ) أبو القاسم سعد الّله(، اختالف األدب

ولو عمد الكاتب إىل تغيري بسيط يف احلوادث  «:؛ وممّا ورد يف معارضته له قوله"حنبعل"الشهرية 

ومل يلتزم بالواقع التارخيي حرفياً، ولو هّيأ الظروف النتصار البطل يف النهاية كما فعل كورناي يف 

مبسافات  مأساة عنيفة تعود بنا إىل ما قبل زمننا احلاضر" حنبعل"لكانت مسرحية ) السيد(

̈�¤�Ǿƥ�ǶƬƼȈǳ�ËǶǈǳ¦�ǾȈǬǈȇ�ȂǿÂ�ǲǓƢǼŭ¦�ǲǘƦǳƢƥ�ǶđƢƴǟ.بعيدة ËƾǋÂ�°ȂȀǸŪ¦�̧ ¦ǂȇ�Ń�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ËÀ¤

اريخ ألعاد إلينا ـولو أحّس بإحساس اجلمهور بدل ذلك اإلحساس املرهف بالت.صفحة حياته الرائعة

.)1(»، وعلى رأسه إكليل الغار "شيبيو"طل حنبعل ويف ميينه رأس عدّوه ـالب

أمحد رضا "�Ƣđ�ȄĔ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ƨǌǫƢǼǷ�®ƾǐƥ�ȂǿÂ)أمحد مّنور(وحيضر هذا امللمح أيضًا عند

ÂǄǳ¦�¦ǀđ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƪ¦»�«:؛ فقد كتب معرتضاً "سي عاشور والتمّدن"مسرحيته " حوحو ȀƬǻ¦�ƾǫÂ

السعيد، لكن بقيت يف هذه املسرحية، من الناحية الفنية، ثغرات مل متأل، فهي مل تشبع 

  ـــــــــ
) ٭(

املسرح املغريب بني أسئلة الكتابة اإلبداعية واملمارسة "املوسوم ب) حمّمد فراح(وردت هذه التسمية يف التقدمي الذي خّطه لكتاب 

10ص".النقدية

)1(
63، ص1985، 3للنشر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط الدار التونسية.دراسات يف األدب اجلزائري احلديث: أبو القاسم سعد اهللا
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" املهراجيا"وهو يكتشف مثًال زيف " سي عاشور"املتفرّج يف التعّرف على رّد الفعل لدى فضول 

حنوه، أو حقيقة ما " املرأة اإلفرجنية"، أو حقيقة مشاعر "سي املدين"اهلندي، أو أالعيب صديقه 

ولو .إىل غري ذلك من األمور اليت ظّلت معّلقة يف املسرحية"التمّدنية"يُفّكر فيه الناس إزاء حماوالته 

اعتىن الكاتب مبأل هذه الثغرات، لتجّنب ليس الضعف الفين املشار إليه فحسب، ولكن، وهو 

على إعطاء أعماله طابعاً أخالقياً وتربوياً، لتجّنب أّي ضعف يف وضوح الرؤية الفكرية، أو  احلريص

يكتشف أخطاءه باكتشافه لتلك احلقائق، " سي عاشور"كأن جيعل .مسرحيةاهلدف الرتبوي لل

فيدفعه ذلك إىل مراجعة نفسه يف عالقته مبحيطه، ويف ما كان سادرًا فيه من األوهام والتصورات 

.)1(»نظرة مغايرة تكون أكثر عقالنية وأقّل محاساً "التمّدن"اخلاطئة، وعلى النظر إىل موضوع 

ينتشل املسرح من تلك حياول أن وهو بقيت إشكالية املنهج ُتطارد الناقد األكادميي اجلزائري 

الدراسات األدبية الشاملة اليت مجع فيها خمتلف فنون األدب ونظر إىل فّن املسرح باعتباره واحداً 

بذاته ولكي نرقى رغم بداية إدراك هذا الناقد أّن املسرح فّن قائم منها ال خيتلف يف طبيعته عنها؛ ف

¤�ƢđȂǌȇ�ËǲǛ�Ǿƥ�¾ȐǬƬǇȐǳ�©ȏÂƢƄ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢�Ëȏ.أن نفرده بدراسات مستقّلة ضروريبه صار من ال

مقّيدًا بالثقافة النقدية األدبية اليت الزمته يف حماوالته خلل املنهج؛ فقد بقي الناقد األكادميي 

¦�ÅƢȇǂǠǋ�ÅƢËǐǻ�Å̈®Ƣǟ�Ƣđ�ǾƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�Ƣēاالقرتاب من النصوص املسرحية فواجهها باألدوات اإلجرائية ذ

وخري مثال نستحضره لتوضيح هذه اإلشكالية بالنسبة للدراسات املسرحية .أو قصصيًا أو روائياً 

املستقّلة اليت أُفردت للمسرح دون باقي فنون األدب، هو كتاب الباحث 

  ـــــــــ
)1(

، 2005، 1دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، ط.مسرح الفرجة والنضال يف اجلزائر، دراسة يف أعمال أمحد رضا حوحو: أمحد منور

167، 166ص
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مدخل إىل عامل النّص املسرحي اجلزائري، قراءة مفتاحية منهج "املوسوم ب) شايف عكاشة(

.(*)"تطبيقي

داعية معتربة تشّكلت من عشرة نصوص مسرحية جزائرية مشل هذا الكتاب على مدّونة إب

قراءًة مفتاحية، منهج "ذات توّجهات فكرية وفنّية خمتلفة، اعتمد الناقد يف حتليلها على ما أمساه 

، وهي طريقة مجعت شتات مفاهيم وأدوات إجرائية تنتمي إىل مناهج نقدية خمتلفة  "حتليلي

واعتبار النّص " القراءة"ي؛ فقد انطلق هذا الناقد من مفهوم كالبنيوية، والسيميائية، ونظرية التلق

بنية ُمغلقة منقطعة عن السياقات اليت أنتجتها، كطرح بنيوي، كما وّظف بعض اإلجراءات 

ويقول يف تسويغه هلذا املنهج الذي .كمربّع غرمياس، وأشرك القارئ يف عملية تلّقي النـصّ السيميائية  

ا رأيُت نقاداً « :اختاره
ّ
قد نّصبوا أنفسهم مفّسرين اختصاصيني  -وخاصة املبتدئني منهم - كثريين  مل

أن يقتطف دالالت النّص -عادةً -للنصوص األدبية، ومل يعريوا أي اهتمام للقارئ الذي يُفّضل

ا كان نّقاد آخرون قد حشروا أنفسهم بني األديب 
ّ
بنفسه، ويرفض أن تُقّدم له باقًة يف طبق، ومل

Ǔ°Ƣǧ��ȆǬǴƬŭ¦Â�¼Ȃǧ�ǶȀǧ�ȏ�À¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�Ƕđ�řǻƘǰǳ�ŕƷ��ȆǓƢǬǳ¦�µ ǂǧ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶȀǷƢǰƷ¢�ś

وهو ظنٌّ ..عن فّك الرموز اليت وظّفها األديب يف نّصه -بطبعه -فهمهم، لظّنهم أّن املتلّقي عاجز

هلذا السبب ارتأيت أن أقرتح على أمثال ...قاصراً  -بالضرورة -فاملتلقي ليس..ال خيلو من اإلمث

القراءة :، وأقصد به)أقّل غطرسة وأكثر تعاطفًا مع املتلقي(ّقاد أن يتبنوا منهجًا مسحًا هؤالء الن

املفتاحية اليت تتوّقف عند فتح باب النّص، وترتك مهمة الفهم للقارئ الذي ال ينبغي له أن يتقّيد 

قراءة  بعدد حمدود من القراءات، فهو حرٌّ يف أن يُعيد قراءة النّص األديب مرات عديدة، فكلّ 

  يقوم على  -نإذ - فهذا املنهج.)1(»..جديدة تفتح أمامه آفاقاً جديدة

  ـــــــــ

(*)
1991صدر الكتاب عن ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

)1(
7، 6ص.مدخل إىل عامل النّص املسرحي اجلزائري، قراءة مفتاحية منهج تطبيقي :شايف عكاشة
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ُمتّثل حجر الرحى ومركز الثقل يف النّص املسرحي املدروس، ّمث ترك استخراج الكلمات املفاتيح اليت 

�ŉƾǬƫ�Ǿǳ�ÀƢƸȈƬÉȇ�ƢŲ��ĿǂǠǷ�ÀÂǄű�ǺǷ�ǾǰǴƬǷ¦�ƢǷÂ�ǾƬǧƢǬƯ�ǪǧÂ�Ǿƫ ¦ǂǫ�Ŀ�ǶǿƢǈÉȇ�Ȇǯ�¥°ƢǬǴǳ�¾ƢĐ¦

.قراءة ختتلف عن قراءة أخرى، وجتعل النص منفتحاً على تعّدد القراءات

النقدي عن جمموع الرتاكم النقدي املسرحي الذي سبقه وكان يتحّرك  جلهدو خيتلف هذا ا        

للحركة املسرحية يف اجلزائر، أو قراءة العمل املسرحي والظاهرة  ريخضمن خطّة سري واحدة هي التأ

رشيد بن "وقد أشار الباحث .املسرحية عامة يف ضوء السياقات االجتماعية والتارخيية اليت أنتجتها

الباحث يف هذه الدراسة ال «االنزياح يف التقدمي الذي خطّه للكتاب، معتربًا أّن  إىل هذا " مالك

يطرح إشكالية قيمة النّص على املستوى اجلمايل أو تبعًا النتمائه األيديولوجي، ولكن من حيث 

ه ال يهتّم الكاتب يف هذ.اليت ُتشّكل مركز الثقل يف النصّ ) الكلمات املفتاح(انتظامه واشتغاله عرب 

ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂƸǴǳ�Ë°ƚȇ�ȏÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦Â�Ƥ ȇ®ȋƢƥ�ƨǇ¦°ƾǳ¦ ، مهّه الوحيد هو تقدمي

؛ بعض األدوات املنهجية الكفيلة بتحليل النّص املسرحي على اخلصوص والنّص األديب على العموم

ءة اخلارجية، عمل القراءة النّصية كشرط أساسي للقرا -كفرضية عمل  -فهو يف مجيع أعماله يطرح

وعرب هذا .)1(»"النّص األديب بداخله ال خبارجه"وقد يذهب إىل أبعد من ذلك عندما يقّرر أّن 

البسط للمنظور النقدي الذي اختاره الناقد كي يقرأ النصوص املسرحية واألدبية على حّد سواء، 

أال وهي النزوع  مسألة هامة اقرتنت بالدرس النقدي املسرحي اجلزائري،" رشيد بن مالك" طرح 

�°ȂǨǻ�ǲƥƢǬǷ��ƨȈǫƢȈǇ�ƲǿƢǼŠ�Ƣē ¦ǂǫÂ��ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǴǳ�ƺȇ°ƘƬǳ¦�ȂŴب من الدراسات النقدية غري

التطبيقية اليت يُعّول عليها يف ترسيخ تقاليد فنية مسرحية يف اجلزائر، ورفع مستوى اإلبداع املسرحي 

  .يف بلدنا

  ـــــــــ 
)1(

10، 9ص .املصدر السابق
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د النقدي إقباله على التعريف ببعض النصوص املسرحية جلهمن أجل ذلك نسّجل هلذا ا

أمحد :(احمللية، يف زمن مازلنا نعيش فيه حتت وصاية األدب املشرقي، فال نُقِدم إّال على إبداعات

دون أن .وغريهم...شوقي، وتوفيق احلكيم، وعزيز أباظة، وصالح عبد الصبور، وسعد اهللا ونوس

ومن جهة أخرى يُعترب هذا العمل .ر على هذه األمساء فضلها يف إثراء األدب املسرحي العريبننك

ببعض األدوات اإلجرائية اليت تسمح له  -خاّصة-النقدي دليًال و إسعافًا للطالب اجلامعي

النّص األديب والتوّغل يف داخله، يف وقت سيطر فيه ميل األساتذة إىل تقدمي املنهج يف مبواجهة 

صورة نظرية جافّة، واهلروب من اختبار كفايته يف كشف مغاليق النّص األديب أمام الطالب الذي 

كيف ُحيّلل نّصاً أدبياً؟ بله نّصاً مسرحياً؟ :تبقى معاناته األزلية

وممّا نسّجله عليه، عدم مراعاته خلصوصية النّص املسرحي الذي خيتلف وال ريب يف طبيعته 

ديب آخر؛ فقد جعل من هذا املنهج مفتاحًا صاحلًا لكّل األقفال؛ حيث التكوينية عن أي نّص أ

القراءة "أطلق عليه اسم  سلسلة سبق له أن اختربه على نصوص شعرية، وروائية، وقصصية ضمن

.)1(»منهج أّويل، بل جزئي، حيتاج إىل تكملة من القارئ «، ووصفه بأنه (*)"املفتاحية

�ËǺǨƥ�ÅƢǷƢǸƬǿ¦�©ǂȀǛ¢Â�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�ń¤�ƪ ƦǈƬǻ¦�Ŗǳ¦�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƨƦƼǼǳ¦�ǽǀǿ�ǺǸÊǓ

املسرح فأقدمت على مقاربته من منظور ثقافتها النقدية األدبية، ظهرت على السطح حماوالت 

�ȆǬȈǬū¦�ǂǿȂŪ¦�ń¤�̄ƢǨǼǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�̧ƢǘƬǇ¦�Ʈ ȈƷ��ƢȀǧȐƬƻ¦�°Âǀƥ�ƢȀǠǷ�ƪ Ǵŧ�ƨȇ®ǂǧ

  ـــــــــ
(*)

:تضّمنت هذه السلسلة اإلصدارات التالية

1988ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .مدخل إىل عامل الشعر اجلزائري املعاصر -

1988ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .مدخل إىل عامل القصة القصرية يف اجلزائر -

1990املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ديوان.مدخل إىل عامل الرواية اجلزائرية -

1991ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، .مدخل إىل عامل النّص املسرحي اجلزائري-

)1(
3ص.مدخل إىل عامل الرواية اجلزائرية :شايف عكاشة
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للمسرح، ومتكنوا من إدراك منظومته الفنية اليت ال تقف عند حدود الكلمة فحسب بل تتعداها إىل 

�ǶǿǂǨƷÂ��ƨƦǌŬ¦�Ń¦ȂǠǳ�ǶȀǷƢƸƬǫ¦Â�µ، الفعل ǂǠǳ¦�ËǺǧ�ǺǷ�Ƕđ¦ŗǫ¦�ȆǟȂǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ǶǿƾǟƢǇ�ƢŲÂ

من جهة ثانية يف الثقافة املسرحية الكالسيكية منها والتجريبية احلداثية، فكانت تلك الثقافة سنداً 

ǺǷ�ǺËǰŤ�ÄƾǬǻ�Ç§ Ƣǘƻ�ǪǴŬ�¾ƢĐ¦�ǶŮ�ƶƬǧ�ÅƢȇǂǜǻ  وخري أمنوذج  ةاخلصوصية املسرحياالقرتاب من ،

الذي كان وفياً " الرشيد بوشعري"ميكننا أن منّثل به هلذه الفئة من النّقاد؛ الناقد والباحث األكادميي

للمسرح منذ مرحلة الدراسات العليا؛ فانتقى مدّونة مشرقية إلعداد رسالة املاجستري، وواصل طريقه 

واخرتنا  ؛ العريب سرح املشرقمرخيت يف األكادميي يف االجتاه نفسه حني اختار موضوع أثر منهج ب

كتابه الذي كان نقدًا تطبيقيًا بامتياز نأى به عن جدل طرح القضايا والتأريخ والتأصيل للظاهرة 

  ".دراسات يف املسرح اجلزائري"املسرحية يف اجلزائر، ونقصد كتابه 

سرحية، وحَصرها وقف الباحث يف مقّدمة هذه الدراسة على أهم أسباب غياب الدراسات امل

:)1(اثنني مهايف سببني

حداثة فّن املسرح يف الثقافة اجلزائرية، وغياب تراكم إبداعي ُميكن االنطالق منه خللق -

  .جمال دراسي نقدي

املسرح اجلزائري على العرض، يف غياب شبه كامل للنّص املنشور املكتوب بلغة  ارتكاز -

درامية مهّذبة وغري مبتذلة، ما جعل الدارسني يتجنبون التعامل مع هذا الفّن الذي ال يتمّتع بقدر  

وقد جعل من هذا العزوف .كاف من الرمسية والرصانة اليت تدفعهم إىل اخلوض يف قضاياه وظواهره

راسات املسرحية من ِقبل الباحث اجلزائري دافعه إلجناز هذه الدراسة اليت شاء هلا أن تكون عن الد

خمتلفًة عّما سبقها من دراسات كانت جتنح حنو اجتاه واحد هو التأريخ للظاهرة املسرحية يف اجلزائر 

ǴŢ�ǺǷ�ƨƥËǂȀƬǷ�Â¢�ƨǴǿƢƴƬǷ��ƢēƢǗƢǌǻÂ�¼ǂǨǳ¦�ǆ ȈǇƘƫ�Â�µ ÂǂǠǳ¦�ÀȂǸǔǷ�ȄǴǟ�ƢǿǄȈǯǂƫ�ǞǷ يل

ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨȈƴȀǼǷ�ń¤� ȏƚǿ�°ƢǬƬǧȏ�Â¢�ƢđƢȈǤǳ�ƢËǷ¤��́ ȂǐǼǳ¦.

  ـــــــــ
)1(

1ص.دراسات يف املسرح اجلزائري: الرشيد بوشعري



~251~

ومل يُقِص الباحث مسرح اهلّواة من دراسته، ولكّنه ختّلى عنه مؤقتًا وجزئيًا كما صرّح يف 

مسي أو احملرتف، كما اعتمد على آلية االنتقاء دون مقّدمتها، ورّكز جهوده على املسرح الر 

االستقصاء؛ فتناول أبرز األعمال اجلزائرية، وأقصى تلك املقتبسة عن نصوص أجنبية قناعًة منه بأّن 

اإلخراج وحده ليس كفيًال بعّد عمل ما جزائرياً، خاّصة يف حالة االقتباس احلريف الذي خيلو من 

وجهة نظر معقولة يف عملية االنتقاء هذه؛ حيث كان حريصًا على وقد كان للباحث .روح اإلبداع

أخذها من مراحل تارخيية خمتلفة، ومن اجتاهات مسرحية متباينة لُيعطي لوحة متكاملة عن املسرح 

وألّن الباحث جتّنب من البداية التأريخ للظاهرة املسرحية يف اجلزائر، فقد اختار منهجية .اجلزائري

رتاب من النصوص والعروض املسرحية، وتناُول بعض القضايا اليت ال ُميكن جتاهلها املزاوجة بني االق

، والقضية "اهلواية واالحرتاف"، و"التأليف اجلماعي"الرتباطها الوثيق بالكتابة املسرحية كقضايا 

وهكذا انطلق الباحث من منهجية واضحة سطّر خطوطها العريضة وأعلن ".الّلغة املسرحية" األزلية 

.ها مسبقاً يف مقدمة دراستهعن

وبعد متّعن يف هذه الدراسة النقدية، اّتضح لنا بأّن الناقد على دراية بأصول هذا الفن ونقده 

نّصًا وعرضاً، واجلديد يف كتابه هو اهتمامه بنقد العرض الذي ظّل ردحًا من الزمن بعيدًا عن 

ات يف املضامني، والتعليق على اجلمهور انشغال الدرس النقدي اجلزائري ماعدا بعض القراء

وقد كان حضور اجلمهور حمتشماً، أو كان غفريًا وقد أعجبه :"املسرحي بعبارات انطباعية من قبيل

وقد عمل على تفكيكه وقراءة شىت مفرداته من اإلخراج، إىل التمثيل، ".إخل...العرض وصّفق حبرارة

ونظر يف مدى توفيق املخرج يف تسخري هذه املفردات ، ىوالسينوغرافيا، واللباس، واألغنية، واملوسيق

�ÃƾǷ�Ƥ.خلدمة الداللة املسرحية العامة ǈƷ�Ǯ ǳ̄Â��Ƣđ�ǾǷƢǸƬǿ¦�ƨƳ°®�Ŀ�ÅƢƸǓ¦Â�ÅƢƫÂƢǨƫ�ƢǼǜƷȏÂ

اشتغال املخرج على كّل مفردة منها أو إمهاله هلا، وتبعًا كذلك لالجتاه املسرحي الذي ينتمي إليه 

  .العرض املدروس

عاب هذا اخلطاب عمومًا هو الصيغة املختزلة اليت ورد عليها؛ فقد كان الناقد يقف عند كّل  وما

وال ُميكننا أن نفّسر ذلك بوجود قصور يف .مفردة من مفردات كّل عرض وقفة املنتظر يف حمطّة

األداة النقدية عند هذا الناقد، فهذا احتمال بعيد نظرًا ملا ظهر على خطابه من وعي منهجي، 
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ودراية تكشف عن طول ممارسته ومصاحبته للعروض اليت يقّدمها املسرح اجلزائري، ناهيك عن 

Ƣđ�Å¦̄ƢƬǇ¢�ÀƢǯ�ƢǷƾǼǟ�ƨǼȈǘǼǈǫ�ƨǠǷƢŝ�ȆǠǷƢŪ¦�¬ǂǈŭ¦�ƨǫǂǧ�ȄǴǟ�Ǿǧ¦ǂǋ¤. ولذلك منيل إىل االعتقاد

ȋ¦�Ŀ�ƢĔƘƥ�ËǺǜǳ¦�ƢǼƦËǴǣ�Ȃǳ��̈®ȂǐǬǷ�ƪ ǻƢǯ�µ ǂǠǳ¦�ǂǏƢǼǟ�Ŀ�̈ǂǈƬƦŭ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�ËÀƘƥ صل

Ƣē ¦ǂǫ�Ŀ�Ņ¦ǄƬƻȏ¦�§ȂǴǇȋ¦�¦ǀǿ�ƾǫƢǼǳ¦�ȄǴǟ�µ ǂǧ�ƢǷ�ȂǿÂ��ƨǧƢƸǐǳ¦�Ŀ�ǂǌǼǴǳ�©ƾËǟÉ¢�©ȏƢǬǷ.

كما نسّجل أيضًا على هذا اخلطاب، إسرافه يف عرض املضمون ومناقشته وهي البصمة اليت 

طبعت النقد املسرحي العريب عامة منذ نشأته إىل اليوم؛ فرغم أّن الناقد قام بتخصيص قسم من  

فإننا جنده .كتابه لقراءة النصوص وآخر لقراءة العروض، وهو ما يعين اختالف طبيعة القراءتني

ًا يقرأ العرض كما لو كان يقرأ نّصاً؛ فيسرتسل يف شرح املضمون يف عّدة صفحات ويُفرد أحيان

لعبد القادر علولة؛ حيث " اللثام"لعناصر العرض بضعة أسطر، كما فعل يف حتليله لعرض مسرحية 

، وأمجل احلديث عن كّل من التمثيل، )98، 94ص ص (أفرد للمضمون مخس صفحات 

واملوسيقى يف أقّل من أربعة أسطر، موجزًا ومصدرًا أحكامًا تفتقد إىل والديكور، واإلضاءة، 

ǂƻ¡�µ ǂǟ�Ä¢�ȄǴǟ�ǪǴǘÉƫ�Àȋ�ƶǴǐƫ�ƢĔ¢�Ä¢��ƨȈǏȂǐŬ¦. وليّتضـح مقصدنا أكثر نورد نّص حتليله

، "حيمور"مرنًا جيداً، وخاصة أداء كل من املمثلنيوقد كان أداء « :هلذه العنـاصر كامًال فيما يلي

الذين تألقوا يف هذا العرض الذي يظّل عرضاً " غاسول"و" حشماوي"،و"ينسرياط بومد"و

اإلضاءةوكانت ".األجواد"كان وظيفيًا حمافظًا على مجاليات ديـكور لديكوروكذلك فإّن ا.ناجحاً 

.)1(»متقنتني ختدمان املوقـف املسرحي  املوسيقىو 

وبة مبقــوالت نقديــة مــا فتئــت ُتطالعنــا يف  وممــا الحظنــاه أيضــاً التزامــه برؤيــة نقديــة واحــدة مصــح

كّل قراءة نقدية للعروض اليت تنتمي إىل االجتاه نفسه ال سيما االجتاه امللحمي،الذي أبدى هذا 

ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�ƨƳ°®�Ƣđ�¾ƢǼȈǳ�ǾƬƷÂǂǗ¢�¿Ëƾǫ�Äǀǳ¦�ȂȀǧ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨƥ¦ǂǣ�ȏÂ��Ǿƥ�Å¦ƾȇƾǋ�ÅƢǠǳÂ�ƾǫƢǼǳ¦

  ـــــــــ
)1(

98ص.املصدر السابق
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ومــا دون ذلــك؛ ختّلــل خطابــه بعــض االرتبــاك علــى مســتوى املــنهج، وأحيانــاً يف .(*)هــذا املــنهجحــول 

  :توظيف املصطلح

فأما على مستوى املنهج فقد حاول الناقد يف بعض األحيان أن يُطّبق قواعد النقد األرسطي 

وهو بصدد  -" ةعبد القادر علول"على مسرحية جتريبية، ملحمية الشكل والتوّجه؛ فنجده يؤاخذ 

فعّلولة يف احلقيقة «:عن عدم التزامه مبوضوع واحد فيها، فيقول -"األجواد"قراءة عرض مسرحيته 

̧�" األجواد"ال يتناول موضوعاً واحداً يف  ƢǘǬǳ¦Â�ňƢĐ¦�ËƤ ǘǳ¦�̧ȂǓȂǸǯ�̈ƾȇƾǟ�ǞȈǓ¦ȂǷ�¾ÂƢǼƬȇ�ƢŶ¤Â

وقراطيني العلم، وموضوع املعرقلني من البري الصحي، وموضوع التضحية من أجل

وكما نرى فإن هذه املواضيع تكاد تكون متداخلة فيما بينها وهو ما ُيضفي شيئاً (..)الدمياغوجيني

ولوال ذلك جلاز لنا أن نؤاخذ عّلولة على تقدميه أكثر من موضوع يف " األجواد"من املشروعية على 

من زاوية نظر " جواداأل"فكما هو مالحظ فإّن الناقد قد نظر إىل مسرحية .)1(»مسرحية واحدة 

أرسطو الكاتب املسرحي  هألزم ب ذيأرسطية؛ وبالذات من زاوية نظر قانون الوحدات الثالث ال

).وحدة املوضوع أو احلدث، ووحدة الزمان، ووحدة املكان:(وهي

وال نعرتض هنا على املنهج األرسطي يف حّد ذاته، ولكن اعرتاضنا على الناقد الذي طّبقه 

وهو .مسرحي يعلم سلفًا جفاءه لألطُر الكالسيكية، ومتّرده على القواعد األرسطية على عرض

وهو ما يُؤّكده هذا الناقد ".برخيت اجلزائر" عرٌض ملحمي الشكل، برخييت اهلوى، لُّقب صاحبه بـ

إّن علولة يرفض املنهج األرسطي الذي يراه ُمقّيدًا للمؤلف، ألنه جيعله مقتصراً «:الحقًا يف قوله

مثّ .)2(»على تناول موضوع واحد غري قادر على استيعاب احلياة جبميع جوانبها وأبعادها 

�ȆǘǇ°ȋ¦�ƲȀǼŭ¦�Ƣđ�ǲËǇȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǆ ȈȇƢǬŭƢƥ�ÅƢƦǻƢƳ�ȆǬǴÉȇÂ�ǾǨǫȂǷ�Ǻǟ�ǞƳ¦ŗȇ�ƢǷ�ÀƢǟǂǇ

  ـــــــــ
(*)

1983، سنة "حسام اخلطيب"جامعة دمشق حتت إشراف ، قّدمها يف "أثر برتولد برخيت يف مسرح املشرق العريب"عنوان األطروحة 

)1(
83ص.دراسات يف املسرح اجلزائري :الرشيد بوشعري

)2(
90ص.املصدر نفسه
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واحد يف حدث  إّن علولة مل يلجأ إىل عرض« :وذلك يف صياغة نقدية صرحية جاء فيها مايلي

، ومل يُعاجل قضية واحدة ذات بناء تصاعدي درامي، كما هو معروف يف املسرح "األجواد"

األرسطي، إنه يقّدم لوحات عديدة مثلما رأينا، وهذه الّلوحات ينفصل بعضها عن بعض، وال 

ترتبط فيما بينها إال بأسباب خفّية، وهذا أسلوب تغرييب معروف يف املسرح امللحمي، وهو 

طروحة من مجيع جوانبها كما يستهدف تعميق وعي املتفرّج وجعله يستهدف مسح القضايا امل

يتعامل مع املشاهد بعقله وليس بعاطفته حىت يتشّبع بروح الرغبة يف التغيري وحييد عن مطبات 

.)1(»التنفيس والتخدير 

الذي جتاوزه " ديكور"وأما اخللل يف توظيف املصطلح؛ فمكمنه تفضيل الناقد تداول مصطلح      

طاب النقدي املسرحي املعاصر عربيًا وعاملياً، وعّوضه مبصطلح آخر أكثر مشوًال وهو اخل

من املصطلحات املسرحية احلديثة، على مستوى التداول يف «ويُعّد هذا األخري ، "سينوغرافيا"

فقد بدأ املعنيون .حول هذا احلطاب اخلطاب املسرحي العريب، أو املقاربات النقدية املتمحورة

باملسرح تداوله يف عقد الثمانينات من هذا القرن، ولعّل أّول من استخدمه املسرحيون يف املغرب 

العريب، حبكم اّتصاهلم الوثيق بالثقافة الفرنسية، مث أخذ يشيع استخدامه يف أحناء أخرى من العامل 

كـور واإلضـاءة معًا حينما يُنسبان إىل مصـّمم واحد، ، أو الدي"الديكور"العريب بديًال عن مصطلح 

يُعّرب عن مفهوم جديد يتجاوز " سينوغرافيا"وهكذا أصبح مصطلح  .)2(»وحتكمهما رؤيـة واحـدة 

املفهوم الذي أعطي للديكور؛ حيث أصبح يُغّطي جماالت أوسع، و يتخّطى جمّرد تصوير مكان 

شكل العالقة بني اخلشبة ومكان املتفّرجني، وبذلك احلدث إىل حتديد نوعية التلقي من خالل 

حتّولت هندسة الديكور إىل جمال تنفيذي حبت، وأصبح تصميمه من مهمات السينوغراف الذي 

.)3(يستند يف عمله إىل رؤية متكاملة تنبع من القراءة الدراماتورجية لبنية العمل

  ـــــــــ
)1(

91، 90ص.السابقاملصدر 

)2(
87، ص1997، 1املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط.غواية املتخّيل املسرحي، مقاربات لشعرية النّص والعرض والنقد :علي عواد

)3(
217ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس، حنان قصاب حسن
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دراسات يف املسرح "يف كتابه " الرشيد بوشعري"وعلى العموم، فإّن اخلطاب النقدي عند 

هو امتداٌد لتجربة النقد املسرحي األكادميي يف اجلزائر، لكنه امتداد بتوّجه مغاير، " ائرياجلز 

وطروحات ختتلف مبنهجها وبرؤيتها عن جممل الرتاكمات اليت تعرفها الساحة النقدية اجلزائرية يف 

ƾǳ¦�Ǻǟ�ÅƢǓȂǟ�µ ÂǂǠǳ¦Â�́ ȂǐǼǳ¦�¾ÂƢǼƬƥ�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ǂƯ¡�ƾǬǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ خول يف

مناقشة القضايا النظرية اليت تدخل يف باب اجلدل العقيم، واليت مل تضف إىل الدرس النقدي 

وباختصار، لقد شّكل هذا اخلطاب تنويعًا وإضافة .املسرحي يف اجلزائر سوى التقوقع والتحّجر

داول عّمقت جمال البحث األكادميي املسرحي اجلزائري، وكشفت عن حتّول يف خّط مساره من املت

.إىل املغاير، ومن املؤتلف إىل املختلف
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  :جامعة باتنة/قسم اللغة العربيةب"شعبة المسرح الجزائري" منجزقراءة في /2

إّن فكرة استحداث ختّصص يف املسرح اجلزائري يف إطار الدراسات العليا، هو خطوة 

جريئة عكست عشق القائمني على حتقيق هذه الفكرة لفّن املسرح ورغبتهم يف إخراجه من 

فلقد .هامشيته، وإنصافه كفّن له استقالليته وخصوصيته بوجه عام واملسرح اجلزائري بوجه خاص

على حتقيق فكرة هذا املشروع حتويل وجهة الباحث اجلزائري حنو تراثه وإبداعه  استطاع القائمون

فعلى صعيد ؛ احمللي بعد أن مارس نظريه املشرقي سلطته األبوية على فكره وميوله ردحاً من الزمن

:(األدب املسرحي حظيت أمساء مشرقية كثرية باهتمام مبالغ فيه من طرف باحثينا، نُعّدد منها

ومن ّمث فإّن ).إخل...ظة، توفيق احلكيم، علي أمحد باكثري، أمحد شوقي، سعد اهللا ونوسعزيز أبا

 هو...) ولد عبد الرمحن كاكي، احممد بن قطاف، عبد القادر عّلولة(العناية بأمساء جزائرية أمثال

إسرتاتيجية مدروسة إلعادة االعتبار هلذه األمساء اليت وِضعت يف بؤرة اهتمام بعض املنصفني من 

الباحثني العرب، وبقيت تعيش يف الظّل وعلى هامش اهتمامات الباحث اجلزائري يف حقل 

.املسرح فّناً وأدباً 

  :تكاملة لسببني اثننيإىل الرؤية امل -يف نظرنا -غري أّن فكرة هذا املشروع افتقدت

أّوهلما، يتعّلق بالتخّصص الذي سّجل على الشهادات املتّوجة؛ إذ بالرغم من أنّه أُطلق على 

ووّجهت مشاريع البحث اليت اندرجت حتتها ضمن هذا املسار، ) املسرح اجلزائري(الشعبة تسمية

طبق على املشاريع اليت وهو ماال ين)األدب احلديث(غري أّن شهادات املاجستري أُدرجت يف إطار

أّن ثانيهما،و .املسرحي الذي ال ينضوي حتت مظّلة األدب مطلقاً " العرض"ميّمت وجهها شطر 

افتتاح مشروع حبث يف جمال الفنون يف إطار الدراسات العليا حتت إشراف وإدارة أقسام اللغة 

�ËÀƘƥ�ƢËǼǷ�Å¦®ƢǬƬǟ¦�Ʈ ƦǠǳ¦�ǺǷ�Æ§ǂǓ�Ȃǿ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦ ُتدرج حتت مظّلة هذا املشروع اجلهود اليت س

، سوف تكون أشبه باالبن غري الشرعي الذي ال أصل له، ومن ال أصل له ال مستقبل لديه

يف حقل  بأّن إقدام أّي باحث على تقدمي رسالة أو أطروحة جامعيةنقول وتقريبًا للمعىن املراد 

حيث  -ات التدرّج على األقليف دراس -وهو فاقٌد لتكوين أكادميي مسبق )فّنا وليس أدباً (املسرح
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جيد نفسه يبحث فيه ويكتشف أجبدياته يف ذات الوقت، هو يف احلقيقة أكرب من مغامرة، أو 

جبامعة باتنة قد تلقوا )املسرح اجلزائري(لإلشارة فإن طلبة شعبةو .لنقل أنه أشبه بالنحت على املاء

كان اهلدف منها تقريبهم من هذا   يف السنة األوىل التحضريية جمموعة من املقاييس البيداغوجية

نقد مسرحي، سيمياء املسرح، :(، نعّدد منهاالذي يفصلهم عنهحاجز الغرابة  احلقل الفّين، وكسر

لكن سنًة تكوينية ).إخل...سوسيولوجيا املسرح، تاريخ املسرح اجلزائري، نظرية التلقي يف املسرح

بكّل ما خيّص فّن املسرح نّصاً، وعرضاً،  ليحيط هؤالء الطلبة -يف اعتقادنا -واحدة غري كافية 

.وتلقياً 

بعد هذا الفرش التمهيدي الذي كان هدفنا من ورائه الوقوف عند إجيابيات مشروع      

، مع تسجيل مواطن اخللل واالرتباك يف "احلاج خلضر" الدراسات العليا يف املسرح اجلزائري جبامعة

اليت جّسدت فكرة هذا املشروع، ونوّد بدايًة  دراساتبعض النسعى فيما يلي إىل التمثيل ب.فكرته

حتليل النصوص املسرحية :قد أخذت اجتاهني أنّنا الحظنا بأّن غالبية تلك الدراسات أن نشري إىل

قضايا املسرح اجلزائري للمناقشة ومتييز اجتاهاته وفقًا لفرتة زمنية أديب، أو عرض منظورمن 

لتغامر يف عامل العرض بتشكيلته املتنّوعة جبرأة كبرية  تتسّلحاستثناءات نادرة مع .حمّددة

واملتشابكة؛ أين ابتعد الباحث يف شعبة املسرح اجلزائري عن املوضوعات املسرحية اليت تتطّلب 

والفعل، وهو منه تسّلحاً كبرياً بثقافة مسرحية، ووعياً أكرب خبصوصية هذا الفّن اجلامع بني الكلمة 

فّسرناه بافتقار هذا الباحث إىل تكوين علمي أكادميي سابق يف جمال وأن  التوّجه الذي سبق

أو الدرامية ومن بينها املسرح، لذلك كانت خياراته نابعة من طبيعة  الفنون السمعية البصرية

ǀŮ�Ƣđ�ǲËưŶ�ƨǼËȈǟ�µ¦�.تكوينه األكادميي خالل مرحلة التدرّج ǂǟ�ļƘȈǇ�ƢǸȈǧ�¾ÂƢŴ�ŘǠŭ¦�ƨȈǧȂƬǳÂ

املسرحية اليت حّققت فكرة مشروع الدراسات العليا يف املسرح اجلزائري على الدراسات النوع من 

            .أرض الواقع
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" بالل بن رباح"مسرحية ) سعاد محييت(حبت عاجلت الباحثة  من منظور أديب أسلويب     

، والداللية، )النحوية(الرتكيبيةالصوتية، :ا��ēƢȇȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ƢȀǧȂǫȂƥ)حمّمد العيد آل خليفة(للشاعر

الذي يرتقي إىل األدبية الفنية  بعض الظواهر األسلوبية وعالقتها بالشعور النفسي«إضافًة إىل 

علم  وبذلك التزمت هذه الباحثة مبنهج من مناهج األدب الذي يأخذ مبعطيات، )1(»واجلمالية

عه، يف إغفال واضح لتحليل درامية ويصلح للتطبيق على أّي نّص أديب مهما كان نو  اللغة العام

فغابت خصوصية النّص املسرحي يف ،الّلغة ومدى مناسبتها للتمثيل يف مرحلة جتسيد النصّ 

   .وحدها ميدان اختبار آلياته اللغة اللفظية مواجهة هذا املنهج الذي تُعدّ 

لغة اخلطاب املسرحي " املوسومة بـ)حّدة غنام(ووفق املنظور ذاته اندرجت دراسة الباحثة      

، وقد مجعت فيها بني أسلوب )٭("، دراسة أسلوبية)1990-1970(اجلزائري بني الفصحى والعامية

وحتليل النصوص؛ حيث أّن الباحثة مل تتعامل مع قضية الّلغة يف املسرح اجلزائري مناقشة القضايا 

الفصيح " االنتهازية"سرحية تعامًال نظرياً، بل من خالل استحضار منوذجني تطبيقيني مها نّص م

.العاّمي من تأليف فرقة املسرح اجلهوي لقسنطينة" ناس احلومة"، ونّص )حمّمد مرتاض(ل

        ومن منظور آخر مالت بعض هذه الدراسات إىل اختبار النظرية احلداثية الغربية على          

   اآلفاق اليت تفتحها «لية، هادفًة إىل استجالء حاملة للخصوصية الرتاثية احملنصوص جزائرية 

يف قراءة النّص العريب والسيما النّص املسرحي اجلزائري يف ظّل ما يسّمى  النظرية الغربية

.)2(»حبوار احلضارات

                                               ـــــــــ   
)1(

، قسـم اللغـة )صـاحل ملباركيـة(خمطـوط رسـالة ماجسـتري، إشـراف.مسرحية بالل بـن ربـاح حملّمـد العيـد آل خليفـة، دراسـة أسـلوبية :محييتسعاد 

��ƨǼƫƢƥ��ǂǔŬ�«Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦2009-2010أ:، ص
)٭(

.2010-2009خلضر، باتنة، ��Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ»)معمر حجيج(خمطوط رسالة ماجستري، إشراف

)2(
خمطوط .حملّمد بن قطاف أمنوذجاً " الشهداء يعودون هذا األسبوع"املتعاليات النّصية يف املسرح اجلزائري احلديث، مسرحية :خدجية جليلي

  ب:ص ،��ƨǼƫƢƥ��ǂǔŬ�«Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��2009-2010)حمّمد خلضر زبادية(رسالة ماجستري، إشراف
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مقاربــة املتعاليـات النّصــية يف ) خدجيـة جليلـي(واسـتجابة لنـداء هــذا الطمـوح اختـارت الباحثــة

ملـا حيملـه مـن كثافـة تراثيـة حمليـة  )حمّمد بـن قطـاف(ل" الشهداء يعودون هذا األسبوع"نّص مسرحية 

اإلرشــادات "عكســتها لغتــه العاميــة الرتاثيــة، واجلــدير بالــذكر هاهنــا هــو أّن الباحثــة مل تُغفــل خطــاب 

حـول " G.Genette/جريار جنيـت " استعانت فيها بأطروحاتيتيف مقاربتها النّصانية ال" اإلخراجية

Para/املنــاص"مفهــوم  Textualité "عنــوان الــنّص، املؤّشــر اجلنســي، اســم (وئه الــذي قــرأت يف ضــ

Méta/امليتـانصّ "، وعّرجـت علـى مفهـوم )املؤلّـف، اإلهـداء، االسـتهالل، الغـالف، شـكل الكتـاب

Textualité"احلــــوار املســــرحي مســــتفيدًة مــــن آراء النظريــــة التداوليــــة، والّلغــــة تناولــــتوعلــــى هديــــه

معمارية "مثّ عاجلت .ية، والزمن من منظور سرديباعتبارها تشكيًال بصرياً، والشخصيات كبنية عامل

L'archi/النصّ  Textualité."

L'axe/احملـــور العمـــودي الـــزمين"ومـــن  Paradigmatique" احملـــور األفقـــي "، انتقلـــت الباحثـــة إىل

L'axe"/التــزامين Syntagmatique  التنــاصّ "معطيــة األولويــة يف إطــاره ملفهــوم/Intertextualité"

املرجــع الــديين، املرجــع الرتاثــي، املرجــع األديب، املرجــع:(هــي علــى التــوايلاســتنبطت أربــع مرجعيــات و 

لقد تعاملت الباحثة مع نّص خمطوط قد تكون املتعاليات النّصية وردت فيه بصـورة .)1()اإليديولوجي

ºººǘǳ¦�ƨºººȇƢǨǯ�ÃƾºººǷ�» ƢºººǌƬǯ¦�ń¤�ƪ ǠºººǇ�Ǯ ºººǳ̄�ǞºººǷÂ��Ƣē¦ǀºººǳ�̈®ȂºººǐǬǷ�Śºººǣ�ƨºººȈǗƢƦƬǟ¦ يف  ح الســـيميائير

.مقاربة نّص مسرحي جزائري حيمل معه مالبسات تأليفه وخصوصيته احمللّية

املسرح اجلزائـري اجتاهاتـه وقضـاياه "املوسومة بـ)عبد املالك بن شافعة(واستجابت دراسة الباحث     

هلــذا املنجــز؛ ذلــك الــذي اعتمــد علــى إجــراٍء يعتمــد تصــنيف إىل التوّجــه الثــاين )2()"1990-2006(

��ƪالنّص  ºŢ�©Ȃºǔǻ¦�Ŗºǳ¦�ƢȇƢºǔǬǳ¦�ËǶºǿ¢�¶ƢƦǼƬǇ¦�ǞǷ��ƨǼËȈǠǷ�ƨȈǼǷ±�ƨǴƷǂǷ�Ƣē±ǂǧ¢�©ƢǿƢš ¦�Ŀ�ȆƷǂǈŭ¦

وعليه حـّدد الباحـث انطالقـاً مـن املدونـة املسـرحية الـيت ظهـرت خـالل هـذه الفـرتة اجتـاهني .كّل اجتاه

األسرة، البطالة، الفقر، الطالق، ( وأفرز قضايا" االجتاه االجتماعي:"اثنني مها

  ـــــــــ
)1(

300:، إىل ص157:الثالث، من ص الفصل.املصدر السابق
)2(

.��ƨǼƫƢƥ��ǂǔŬ�«Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��2008 ،2009)حسني بن مشيش(رسالة ماجستري، إشرافخمطوط  
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احلريــــة، العنــــف، التطــــّرف، (ومشــــل قضــــايا " االجتــــاه السياســــي"، و)العالقــــات االجتماعيــــة، الســــكن

).األحزاب السياسية والدميقراطية، السُّلطة، التهميش، احلاجة إىل االنتماء

�Ȃººǿ�ǲººƥ��Ƥونــوّد اإلشــارة هنــا إىل أّن هــذا التوّجــه مل تلتــزم بــه ººǈƸǧ�Ƣē¦ǀººƥ�ƨººǸƟƢǫ�ƨËǴǬƬººǈǷ�©ƢººǇ¦°®

موجود  بالقّوة يف جّل دراسات هذا املنجز؛ فال تكاد ختلو دراسة واحدة منها من فصل على األقّل 

فيـه علــى تــاريخ املسـرح اجلزائــري وأبـرز قضــاياه اإلشــكالية، واالجتاهـات الــيت رمســت ّمت تسـليط الضــوء 

يف  -الرتكيــــز علــــى هــــذا التوّجــــه كــــان مــــن بــــني األســــبابولعــــلّ .مســــاره و حــــّددت مالحمــــه اخلاّصــــة

صـــورة واحـــدة  الـــيت أّدت إىل تقوقـــع البحـــث األكـــادميي يف جمـــال املســـرح بـــاجلزائر واختـــاذه -اعتقادنـــا

نســخاً مكــّررة عــن أصــل واحــد هــو تلــك الدراســات الرائــدة الــيت -تقريبــاً -جعلّــت مجيــع الدراســات 

جزائــريني وعلــى رأســها دراســتني رائــدتني األوىل للباحــث أجنــزت جبامعــات عربيــة مــن طــرف بــاحثني 

، والثانيـــة )1()"1980-1945(اجتاهـــات املســـرح العـــريب يف اجلزائـــر " بعنـــوان ) نصـــر الـــدين صـــبيان(

.)2("، نشأته وتطّوره اجلزائريف املسرحية العربية أدب "موسومة بـ) مرياث العيد(للباحث 

أمــاّ تلــك االســتثناءات الــيت وصــفناها باجلريئــة واملغــاِمرة، وأشــرنا إليهــا يف فرشــنا التمهيــدي هلــذا 

ازدواجيـة اإلخـراج "املوسـومة ب) جنـود مخيسـي(الباحثـة  املشروع فتكـاد تكـون نـادرة منثّـل هلـا بدراسـة

؛ حبيـــث )3("-أمنوذجـــاً  - حســـن بوبريـــوة/لفـــارس املاشـــطة" الـــدراويش"ة ـيف املســـرح اجلزائـــري، مسرحيـــ

على خلفية نظرية مهمة يف جمال اإلخـراج املسـرحي، مّكنتهـا منهـا يف هذه الدراسة استندت الباحثة 

 باجتاهاتــه )٭(ƢººĐ¦�¦ǀººŮ�©ǂººËǜǻ�Ŗººǳ¦�ƨȈ¾ـية واألجنبيــة املرتمجــة إىل العربـــجمموعــة كبــرية مــن املراجــع العربــ

ه املتنّوعة من كالسيكية وجتريبية، وبشىت مفرداتاملختلفة من  

  ـــــــــ
)1(

1984،1985كلية  اآلداب،  جامعة دمشق، قسم اللغة العربية،  ، )عزيزة مريدن(  رسالة ماجستري، إشرافخمطوط
)2(

1988كلية اآلداب، جامعة القاهرة، قسم اللغة العربية،  ، خمطوط رسالة ماجستري
)3(

��ƨǼƫƢƥ��ǂǔŬ�«Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��2009،2010)حمّمد خلضر زبادية(خمطوط رسالة ماجستري، إشراف 
)٭(

التكامل الفّين يف العرض املسرحي أللكسي بوبوف، نظرية العرض املسرحي جلوليان هلتون، :(من املراجع األجنبية املرتمجة إىل العربية

، العناصر األساسية إلخراج املسرحية أللكسندر دين، تقنية املسرح لفليب فان تيغم، إعداد املمّثل مجاليات فّن اإلخراج لزجيموند هبنر

=ونذكر من بني ).إخل...لكونستانس ستانسالفسكي، املساحة الفارغة لبيرت بروك، املسرح والعالمات إللني أستون، وجورج ساقونا
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وبالرغم من ذلك .وغريها...واألزياء، واملاكياج، واإلكسسوارإىل اإلضاءة، واملوسيقى، السينوغرافيا 

يف مساء العرض املنتقى للدراسة دون أن تطأ قدماها  -يف انتشاء - الحظنا أّن الباحثة ظّلت ُحتّلق 

ما  أرضه وتتوّغل خطاها يف حقوله املتشابكة، وال غرابة يف ذلك فاملعرفة النظرية وحدها غري كافية

ارسة النقدية الدائمة واملشاهدة املتواصلة للعروض املسرحية مبختلف أشكاهلا املممل تُعّززها 

��ƢēƢȀƳȂƫÂوقد اعرتفت الباحثة يف ثنايا .ا يدفع بتلك املعارف النظرية إىل االختبار على احملكمم

فّن العرض املسرحي، حمدِّدًة بداية هذه التجربة االستكشافية يف التعامل مع دراستها حبداثة عهدها

دورة (حبضورها وهي طالبة يف السنة األوىل ماجستري فعاليات املهرجان الوطين للمسرح احملرتف 

االعتقاد بأّن الباحثة قد وقعت يف غواية هذا الفّن اجلميل الّساحر ، وهو ما يدفعنا إىل)2006

جزائري ككّل طالب -الذي مل تكن تعرف أجبدياته أو أبسط فكرة عنه؛ إذ مل يسبق هلا أن تلّقت 

Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�¿Ƣǈǫ¢�Ŀ- أية معرفة مسرحية ال سيما ما خيّص الطرف الثاين يف املعادلة

، وهو ما جعل إقدامها على اختيار موضوع هذه الدراسة مشوباً "العرض"الرتكيبية هلذا الفّن وهو 

النبهار من جهة أخرى وممّا عكس هذا ا.بانبهارها بعامل املسرح خاّصة يف إطار مهرجان وطين رمسي

يف اختيار األمنوذج التطبيقي لدراستها؛ حيث  -كما صّرحت يف املقّدمة-حالة الرتّدد اليت انتابتها

وقع اختيارها يف بادئ األمر على واحد من العروض املشاركة يف املهرجان وهو عرض مسرحية 

" الدراويش"عرض مسرحة وانتقت  ، ّمث عدلت عن هذا االختيار لغياب النّص املكتوب"الطالق"

.)٭(مسجَّال

نجـوعموماً لقد عكست هذه الدراس
ُ
  يف مستواها النظري ز ـة االستثنائية ضمن هذا امل

يفة كّل عنصر من عناصر العرض املسرحي وطرقـاستيعاباً واضحاً من طرف الباحثة لوظ

  ـــــــــ
إلبراهيم محادة، مبادئ التمثيل واإلخراج حملّمد سعيد اجلوخدار، " اللغات املسرحية غري الكالمية"التقنية يف املسرح (املراجع العربية املعتمدة =

  ).إخل...املسرح من الكواليس ألمحد محروش، املخرج والتصّور املسرحي ألمحد زكي

)٭(
ل والعرض املسرحي احلّي؛ ذلك أّن قراءة النوع األّول غالبًا ما تكون مقّيدة بزاوية رؤية هناك اختالف بني قراءة العرض املسرحي املسجّ 

.الكامريا اليت سّجلته
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من توظيف تلك املعارف يف قراءة بعض عناصر العرض  -إىل حّد ما-اشتغاله، ومتّكنت

حكام فيما ندّلل على هذه األوسوف .ظهر عجزها بّينًا يف متّثل البعض اآلخراملدروس، كما 

يتمكن حىت سيأيت بشواهد توضيحية قد تبدو للقارئ املبالغة يف طوهلا ألننا راعينا عدم برتها 

  .القارئ من اقتفاء أثر الفكرة  اليت نريد لفت انتباهه إليها

وحاول املمّثل يف هذا العرض أن ..«:كالتايل  "األداء املسرحي"تناولت الباحثة مستوى      

ُيضفي أبعادًا تشكيلية مسعية وبصرية؛ فاملمّثل يعي متامًا كّل حلظة من حلظات وجوده على 

املسرح، ألنه يف كّل حلظة منوط به أن ينقل إىل املتفرّج فكرة أو قضّية أو معلومة، وبشخصيته 

ي السائد منطلقًا من فهم واضح للشخصية حياول كسر املدَرك واملألوف يف املشهد البصر 

��² ƢǼǳ¦�Ëǲǰǳ�ƾËǈĐ¦�ǲǘƦǳ¦�¿ȂȀǨŭ�ȆǘǇ°ȋ¦�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�¿ƢǠǳ¦�ǂȇȂǐƬǴǳ�ÅƢǬǧÂ�ƢȀǷËƾǬÉȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦

وبالتايل فإّن املتلقي لرسالة الباث سوف ال يقبل .ألّن ما حيدث له حيدث هلم مجيعاً 

فرتض؛ فاألداء ما مل تنسجم صورة الرسالة مع ح) Codage(التشفري
ُ
جم ُمدرَكه الداليل امل

ينبغي أن تتبع ) Brecht/برخيت(الربخييت حيكم االنفعال باليقظة وسيطرة العقل؛ ففي مسرح 

.)1(»جاذبية املمّثل ال من شكله ووسامته وإمنا على أساس ما ُميثّله من أفكار

أّن الباحثة التجريبية املنحى،" الدراويش"والغريب يف هذا التناول لألداء التمثيلي يف مسرحية 

أقدمت على اجلمع بني مفهومني خمتلفني ومتعارضني ألداء املمّثل يُفرتض أّن أحدمها قد ثار على 

؛ أي اآلخر يف حماولة تصحيحية الستحداث أشكال مسرحية حداثية عرب حركية اإلبداع التجرييب

علماً )2(له" الربخييت"، واملفهوم امللحمي للتمثيل" األرسطي"أّن الباحثة قامت باجلمع بني املفهوم 

ودفع املتفرّج إىل اّختاذ " التغريب"أّن املفهوم الثاين الذي قام على مبدأ 

  ـــــــــ
)1(

212:ص.حسن بوبريوة أمنوذجاً /لفارس املاشطة" الدراويش"ازدواجية اإلخراج يف املسرح اجلزائري، مسرحية  :جنود مخيسي

)2(
التجريب يف مسرح السّيد :يُراجع، ليلى بن عائشة.)الربخييت(امللحمي  ، واملسرح )األرسطي (الدرامي  ملعرفة الفروق اجلوهرية بني املسرح 

365، 364:، ص ص2005، 1مركز احلضارة العربية، القاهرة، ط.حافظ
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ي اكتفى باستثارة الذ" التطهري"املفهوم األّول الذي تأّسس على مبدأ القرارات قد ثار على 

 اخللط عادت الباحثة يف موضع آخر منوبعد هذا .مشاعر املتفرّج وإضعاف قابليته على الفعل

إّن «:بقوهلا) الربخييت(وتُثبت املفهوم ) األرسطي(حتليلها ملستوى األداء التمثيلي لتنفي املفهوم 

قّدمها الدراويش كعرض أو كتجربة يف هذا السياق قابلة للمناقشة واألخذ والرّد وإثارة التفكري، 

قتبس
ُ
بطل العرض  )حسن بوبريوة(و ) فارس املاشطة(واملخرج الثنائي)عبد احلميد رمضاين(امل

�Ëȏ¤�Ǯ ǳ̄�ń¤�ǲȈƦǇ�ȏÂ�©ƢȇËǂū¦�ǪǼƻÂ�ǶǴǜǳ¦Â�Ƥ ǟȐƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ȄǴǟ�°ȂȀǸŪ¦�Ǧ Ǭȇ�À¢�» ƾđ

�ǾǨȈǛȂƫÂ�ÅƢǸƟ¦®�¬ǂǈŭ¦�Ǧ ȇƾē�ƨȇƢǣ�Ŀ�ǂȀǜȇ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲǔǧ�ËǲǠǳÂ��ƨǜǬȈǳ¦Â�ǽƢƦƬǻȏ¦Â�ŚǰǨƬǳƢƥ

�Â��ǞǸƬĐ¦Â�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨǷƾŬƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¬ǂǈŭ¦�®¦Â°�Ƣđ�¿ǄƬǴȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ƨǸǤǻ�Ȇǿ طوير املسرح واخلروج

به على منطية ممارساته خاّصة يف أداء املمّثل اجلزائري وفكره بتوجيهه حنو توظيف قدراته العقلية 

وحفز روح اجلدل يف أدائه ليتخطى منطقة االستغراق وخيرج من دائرة اإليهام اليت سيطرت على 

.)1(»أدائه طويالً فجّمدته وقولبته

وقعت فيها الباحثة وعكست حداثة جتربتها بنقد العروض املسرحية ومن اهلّنات اليت 

� ƢǤǳƜƥ�ÅƢǻƢȈƷ¢�¿ȂǬƫ�ƢËĔ¢��ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ĺ®ȋ¦�ƢȀǼȇȂǰƫ�©ƢƦËǇǂƫ�°ȂǔƷÂ الشخصية"الفروق بني "

Â��̈ƾËǈĐ¦"املمّثل"��§ȂƬǰǷ�Ëǎ ǻ�ȏ�ȆƟǂǷ�µ ǂǟ�ƾǬǻ� ¦±¤�ƢĔ¢�ȄǈǼƫÂ�°Âƾǳ¦�¦ǀǿ�ǎ ËǸǬƬȇ�Äǀǳ¦

�ǾƫƢȈǻƢǰǷ¤Â�ǲËưǸŭ¦�ǶǇ¦�ǂǯ̄ومن املظاهر الدالة  �Ǻǟ�ƪ ǸǐƫÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶǇ¦�®Ë®ǂƫ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ

.)2(جتسيد دورهاالفنية يف 

متّكنت الباحثة من اإلبانة يف مستويات حتليلية أخرى عن استيعاب واضح لوظيفة كّل  وباملقابل

يف تعزيز دالالت النّص باعتبارها عالمات غري " املوسيقى"، و"واإلضاءة"، "الديكور"من 

وعلى الرغم من بساطة ديكور العرض املمّثل يف الفراغ..«:ȂǰȇƾǴǳ�Ƣē ¦ǂǫ�Ŀ� ƢƳ�ƢËŲÂ°.لغوية

  ـــــــــ 
)1(

215:ص.حسن بوبريوة أمنوذجاً /لفارس املاشطة" الدراويش"ازدواجية اإلخراج يف املسرح اجلزائري، مسرحية  :جنود مخيسي
)2(

216، 215:ص ص.يُراجع األمثلة الدالة على ذلك يف املصدر نفسه
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، قد أعطت إشارة عن املكان املظلم املوحي املشّكل من سجن مكّون من قضبان حديدية

ت ب
ّ
يف تلك املكان، وانفعاالته حتوم  الذي راح صوته ميأل"الدرويش"باحلرمان وباملعاناة اليت أمل

وكان وسط هذا الفراغ الرهيب يتّخذ من .الزنزانة مناجيًا أحيانًا ومتذّكرًا واقعه أحيانَا أخرى

من كّل القضبان ومن كّل ما حييط به جّوًا لتعميق هذه الصرخات وهذا األمل الذي أّمل به

كرمز إحيائي آخر يدّل على العامل اآلخر الذي يلقاه املتهم من أيضًا حبالً كما وّظف .جانب

Ǿƫ ¦ǂƥ�ƾËǯƚƫ�©ƢȈǘǠŭ¦�Ëǲǯ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�ŕƷ�ǽǂǜƬǼƫ�ƨȈǸƬƷ�ƨȇƢĔÂ��ǂȀǫÂ��§ ¦ǀǟ. لقد حاول

التعبريي املخرجان استثمار كّل أبعاد الفراغ املسرحي ليكسب الفراغ أّوًال بأّول مقومات املعادل 

وإن مل يكن الديكور مستخدمًا بشكل واضح فهذا ال يعين ُضعف مصّمم الديكور، بل .للعرض

بالديكور   على العكس فالعرض املسرحي كما أكدنا قبًال قد ُعرض مبالمح رمزية واقعية؛ فاإلحياء

العمل  كان مقتصرًا على بعض العناصر، كما أننا نستطيع أن جنعل من املمّثل العنصر اهلام يف

حبل (،)كرسي التعذيب(املسرحي، ومل يكن العرض ليخلو من بعض العناصر؛ إذ وّظف املصّمم 

وكلها عناصر ذات دالالت )...قناع الوجه(،)قطعة القماش البيضاء(،)مشوع األمل(،)املشنقة

ت ل احلركاإحيائية أضافت للعرض الكثري من التفاصيل اليت حّددها املمثلون أثناء العرض من خال

.)1(»املختلفة، رّمبا أوحت كّل هذه العناصر على بساطتها بعامل سحيق من العذاب والالجدوى

�ƨǗȂƦǔǷÂ�̈ǄËǯǂǷ�ƨȇƾǬǻ�ƨǤǴƥ�Ƥ ƬǰƫÂ��ƢēƢǸǴǯ�Ŀ�ƾǐƬǬƫ�À¢�ƨưƷƢƦǳ¦�ÀƢǰǷƜƥ�ÀƢǯ�ƾǬǳ�ÅƨǬȈǬƷ

ȈƸÉƬǧ��ƨǬȈǫƾǳ¦�ƢēƢƸǴǘǐŠاملسرح الفقري"مباشرة ودون إطالة إىل مفهوم لنا/Théâtre

Pauvre")٭(�ȆǴȈưǸƬǳ¦� ¦®ȋ¦�ǞǷ�Ǿƫȏȏ®�ǂǧƢǔƫ�Ŀ�°Ȃǰȇƾǳ¦�̈ǂǨǋ�ËǮ ǧ�©®ƢƳ¢�ÅƢǷȂǸǟ�ƢĔ¢�Śǣ��

   .لبطل املسرحية

  ـــــــــ
)1(

221، 220:ص ص.املصدر السابق
)٭(

أسلوب عمله القائم على االقتصاد يف الوسائل  ليصف به) J.Grotowski/جريزي غروتوفسكي(هو تعبري استخدمه البولوين

وتطّوره يُراجع، ماري إلياس، حنان قّصاب ملزيد من اإلّطالع حول هذا املفهوم .املسرحية، حبيث ُيصبح عمل املمّثل هو األساس

446، 443:ص ص.املعجم املسرحي:حسن
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حّقق تراكُمه مشروع الدراسات العليا يف شعبة املسرح اجلزائري تعّرضنا للمنجز الذي

منه ما كان تأرخيًا للظاهرة والحظنا أّن ، ومّيزنا خمتلف توّجهاته؛ )باتنة/احلاج خلضر(جبامعة 

�ƨȈƷǂǈŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǲȈǴŢ�ȂŴ�ǽǂưǯ¢�¾ƢǷÂ��ƢēƢǿƢËš ¦Â�ƢǿƢȇƢǔǬǳ�ÅȐËǐǨǷ�ÅɌÈƢǓǂǟÂ�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦

القليل النادر منه  -باستحياء -باعتماد مناهج سياقية تارة ونّصانية تارة أخرى، وتلّمسحتليًال أدبياً 

.بكّل ما حيتضنه من مفردات" العرض"تلك اخلصوصية املسرحية اليت تستوطن 

اليت مل تقو على دفع هذا املنجز ليقرتب  الرابضة وراء هذه التوّجهات  وحاولنا أن نكشف الدوافع

سمعية البصرية ويبتعد خطوات عن حقل األدب، أو يّتخذ على األقل موقعاً ن الكثريًا من الفنو 

وعلى العموم لقد اقرتب هذا املنجز من التخّصص لّكنه ظّل قابعًا عند عتبته .برزخيًا بينهما

ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾƬǠȈƦǘƥ�µ ǂǠǳ¦�ŃƢǟ�Ƣđ�ǶƸƬǬȇ�Ŗǳ¦�̈ËƾǠǳ¦�ń¤�ǽ®ƢǬƬǧȏ.
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  :في خطاب النقد المسرحي الجزائري "بريخت"تأثير منهج /3

ُكِتب الكثري عن تأثري النظرية امللحمية والفكر الربخييت عمومًا يف التجارب املسرحية العربية 

واجلزائرية، خاصة تلك اليت انتهجت منحى تأصيليًا بغاية البحث عن شكل مسرحي نابع من 

ي أخذ على عاتقه متابعة تلك التجارب اليت خصوصيتنا الثقافية العربية، ويف اخلطاب النقدي الذ

وقد أشرنا يف مفصٍل سابق من هذا .(*)تبحث عن االختالف والتمّيز واخلصوصية العربية

إىل األسباب والعوامل اليت ساعدت على قبول هذا الشكل الفّين يف العامل  )فصل االقتباس(البحث

مايل، وتأّكد لدينا أّن التأثر جبوانبه الفكرية  العريب، والتأثّر مبا يطرحه على الصعيدين الفكري واجل

ودور املثّقف يف التغيري االجتماعي والسياسي، وجتاوزه للوظيفة " االلتزام"كان ألجل تثمينه ملبدأ 

ختليص  التقليدية للمسرح بانتقاله من التطهري إىل الوعظ واالحتجاج واإلقناع، وكذا السعي إىل

¦�ƨƠȈƦǳ¦�ŚȈǤƫ�Őǟ�©ƢǠǸƬĐ¦أّما على الصعيد اجلمايل، فقد بدت التقنيات اليت قام عليها من .خلارجية

توظيف الراوي، وكسر اجلدار الرابع لدعوة املشارك يف احلدث، مألوفة ألطراف العملية اإلبداعية 

�ƨȈƯ¦ŗǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�Ŀ�ƨǧÂǂǠǷ�ƢĔȋ�ǺȇƾǿƢǌǷÂ�§ ƢËƬǯÂ�®ƢËǬǻ�ǺǷا ّمسي مبرحلة ما قبل املسرح في

.)1(ّين الف

  ـــــــــ
(*)

:، منّثل بالدراسات التاليةعربياً 

1983دار اآلداب، القاهرة، .الدراما التجريبية يف مصر والتأثريات الغربية عليها:حياة جاسم حمّمد-

دار النهضة العربية، القاهرة.املؤثرات الغربية يف املسرح املصري:حسن حمسن -

2005أكادميية الفنون، القاهرة، .املسرحي املصري يف الستينياتأهم اجتاهات اإلخراج :مىن صادق -

ǂǈŭ¦��ƨǴĐ¦��Ƥ¬(كما أفردت جمالت  ƫƢǰǳ¦ ( األورغانون "، وُنشر كتابه الشهري "برخيت"بعض أعدادها ملسرح  1965، 1964لسنيت                      

1964سنة ) املسرح(يف جمّلة  -بعد ترمجته - الصغري            

:، منّثل بالدراسات التاليةجزائرياً و 

1983خمطوط أطروحة دكتوراه دولة، جامعة دمشق، :أثر برتولد برخيت يف املسرح املشرقي العريب:الرشيد بوشعري -

  املوقف األديب).أثر الفكر الربخييت يف املسرح العريب:(الرشيد بوشعري -

خمطوط رسالة ماجستري، جامعة وهران.أثر املسرح امللحمي الربخييت على أعمال ولد عبد الرمحن كاكي:ّنادالطّيب م-

2004، س160جملة احلياة الثقافية، تونس، ع).أثر برخيت يف اخلطاب النقدي املسرحي العريب:(امساعيل بن اصفية -
)1(

23، 22، ص2004، س160، ع29، تونس، ساحلياة الثقافيةجملة ).العريب أثر برخيت يف اخلطاب النقدي املسرحي:(امساعيل بن اصفية
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مع ومهما قيل عن توافق هذا التيار يف بُعديه الفكري واجلمايل مع مسرحنا العريب عاّمة و 

اّصة يف فرتات حمّددة من تارخينا، فإّن هذا ليس مربّرًا للهوس به؛ إذ نعتقد أنه خبمسرحنا اجلزائري 

 - فظّ يف قراءة كل عرض مسرحي و  ةالصواب يف شئ أن تُقَحم مبادئه ومعايريه النقديليس من 

بعض املفاهيم واملقوالت أو التقنيات اليت قام عليها هذا التيار يف شّقيه  -بوعي أو بدون وعي

�ȂǿÂ�ǽƢš؛ اإلبداعي والنقدي ȏ¦�¦ǀđ�ǆ ǻƘƬǇ¦�ƾǫ��ÅƢƳǂűÂ�ÅƢǨǳƚǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ

أدواته خللق شكله املسرحي اخلاص، وكان هلذا االجتاه الفضل يف التفاته إىل تراثه الشعيب  يستجمع

الزاخر بشىت أشكال الفرجة اليت تُقارب يف بنيتها ويف عملية تلقيها شكل املسرح امللحمي، ومن مثّ 

ئ النقدية أن يستحضر الناقد املباد -يف اعتقادنا -فإنه من اإلجحاف..يكون أمر تأثره به حمسوما

هلذا االجتاه ، و يقرأ يف ضوئها كّل جتربة مسرحية أخذت نتفًا منه أو تقاطعت معه يف بعض 

فقد وقع بعض نقادنا أسرى لبعض مقوالته النقدية الذين .اجلزئيات، وجعلها أسرية مفاهيمه وأُطره

ǀǳ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�ÅƢǧ¦ǄƳ�ƢǿȂǘǬǈȈǳ�ƢĔÂǂǔƸƬǈȇÂ�ÅƢǨǴǇ�ƢĔÂƾǠÉȇ�¦ȂƠƬǧ�ƢǷ ،ي جيد نفسه يضيق

.وذلك العتقادهم بأّن املنهج هو الذي يقرتح نّصه ويبحث عنه وليس العكس

املنهج "الرشيد بوشعري"ومن األمثلة الدالة على هذه الظاهرة، تلك القراءات اليت تبّىن فيها

اضًا على مقاس ، وبدا فيها هذا املنهج ثوبًا فضف"دراسات يف املسرح اجلزائري"الربخييت ضمن كتابه 

�Ǧ ȈǛȂƫ�ȄƸǓƘǧ��ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢǬǴǘǼǷÂ�Ƣǿ¦£°�©®ËƾǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦

بني املمثل واملتفرّج ملمحًا برخيتيًا بالرغم من وجود هذا البعد يف الكثري من األشكال " االندماج"

مقولة برخيتية وصناعة " االلتزام"كما بات مبدأ .االحتفالية، والفرجة الشعبية اجلزائرية والعربية

  . ملحمية مع أنه أحد املبادئ األساسية لألدب الواقعي عامة

ومن جراء هذا اهلوس باالجتاه امللحمي والوفاء املبالغ ملقاييسه النقدية، جاءت معظم القراءات اليت 

خًا مكّررة عن قّدمها هذا الناقد للنصوص والعروض املنتقاة كمدّونة لدراسته السالفة الذكر، نس

عن  -مثالً -أصل واحد؛ حيث صدر يف تقييمها عن رؤية واحدة، ومن زاوية نظر واحدة؛ فيقول

وقد حاول املخرج أن يصطنع « :للطّيب دهيمي" لوشام"يف العرض املسرحي " القّوال"شخصية 

ر فُيقّدم شخصية الراوية على حنو ما جند يف مسرح عّلولة، فالقّوال يُّطل علينا من حني إىل آخ
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أو يندّس بني اجلمهور حماوًال خلق تواصل مادي بني املمّثل واملتفرّج  "(..)حّفار القبور"شخصية 

.)1(»كاسراً اجلدار الرابع على حنو ما جند يف مسرح برخيت 

�µ ǂǟ�Ƣđ�ǶËȈǫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǣƢȈǐǳ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǴƬţ�®Ƣǰƫ�ȏÂ"لعبد القادر " األجواد

الشفوية اليت تتعامل " القّوالني"وإذا كان عّلولة متمّيزًا يف عودته إىل تقاليد «:ممّا جاء فيهاو عّلولة، 

على تعاليم " األجواد"بالكلمة وُتداعب اخليال حّىت يف الظالم، فإنه يعتمد بشكل أساسي يف 

يف " برخيت"لنا املدرسة امللحمية يف التمثيل، ومفهومه لوظيفة املمّثل هو ذات املفهوم الذي قّدمه 

وتتكّرر هذه األحكام النقدية بذات الصيغة يف قراءات أخرى؛ كقراءته .)2(»"األورغانون الصغري"

" احملقور"لولد عبد الرمحن كاكي، و" القراب والصاحلني"لعّالوة بوجادي، و" ديوان العجب"لعرض 

نهجه عند قراءته واإلصرار على حتكيم م" برخيت"وال يتوان يف استحضار .لسليمان بن عيسى

�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ǪƦǈŭ¦�ǾǸǴǟ�Ƕǣ°�ȆƷǂǈŭ¦�ǾǿƢš ¦�ǺǷ�©¦ŚƯƘƫ�ń¤�ƢǿË®°Â�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�µ ÂǂǟÂ�́ ȂǐǼǳ

يف ختام قراءته لعرض  -مثالً  -فيقول،أعماًال ملحمية، أو ال يربطها بامللحمية سوى خيط رفيع

ه املسرحية أن ويبدو أّن سليمان بن عيسى حياول يف هذ« :لسليمان بن عيسى" احملقور"مسرحية 

-على الرغم من بنية مسرحيته الدرامية -يقرتب قليًال من مجاليات املسرح امللحمي التسجيلي

ومبحاولة إدماج املمثلني مع املشاهدين يف قاعة املسرح جسدياً (..)باستخدام الالّفتات من جهة،

علمًا بأّن (مللحميوهو ما يوهم بإزالة اجلدار الرابع يف املسرح ا.على األّقل، من جهة أخرى

الداعي الستحضار الشكل امللحمي ما وهنا نتساءل .)3(») ليست مسرحية ملحمية" احملقور"

ومبعىن أوضح هل توظيف عرٍض مسرحي لتقنية واحدة من تقنيات .مادامت املسرحية درامية؟

  الشكل املسرحي امللحمي تشرتك فيها مع شكل مسرحي آخر 

  ـــــــــ
)1(

106ص.دراسات يف املسرح اجلزائري :الرشيد بوشعري

)2(
90ص .املصدر نفسه

)3(
119ص.املصدر نفسه
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النظر عن دواعي هذا التوظيف، كاف حلشرها ضمن هذا االجتاه؟ ّمث ماذا كان يقصد وبصرف 

بالرتكيبة اليت ورد -؟ فنحن مل نعثر على هذا املصطلح "املسرح امللحمي التسجيلي" الناقد مبصطلح

وإمنا يوجد مصطلحان .العربية واألجنبية اليت اعتمدها هذا البحثّل املعاجم املسرحية يف ك -عليها

:"اثنان يُعّربان عن مفهومني خمتلفني قد يتفقان يف بعض اجلزئيات، لكن لكّل منهما استقالليته مها

" ومها يتقاطعان يف ذات النقطة مع مفاهيم أخرى مثل " املسرح التسجيلي"، و"املسرح امللحمي

، هذا األخري الذي يُعترب مبثابة املظّلة "املسرح السياسي"، و"املسرح الربوليطاري"، و"مسرح الشعب

.الكبرية الًيت حتتمي حتتها كّل األشكال املسرحية السابقة مبا حتتويه من مفاهيم
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  :تجربة مخلوف بوكروح النقدية/ أّوالً 

من التجارب البارزة يف النقد املسرحي اجلزائري والعريب، وليس " خملوف بوكروح"تُعّد جتربة 

متّكنت من اإلعالن ¢�Ŗǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƢĔ ناقولمن املبالغة يف شئ 

إىل  اعندفومما .واالستمرارية ،والتنوّعواإلضافة،بالبحث اجلاّد، واالستقصاء،عن وجودها 

حجم هو ، ناهإضافة إىل ما ذكر فصلها عن الرتاكم الذي حّققه النقد املسرحي املتخّصص 

ȐĐ¦Â�Ǧ© املقاالت ناه ؛ فإذا استثنيتالرتاكم النقدي الذي أفرز  Ƹǐǳ¦�ƢȀƬËǸǓ�Ŗǳ¦�ƨȈǨƸǐǳ¦،

قد بلغ عددها  "خملوف بوكروح"، فإّن جممل الدراسات اليت نشرها مؤّخراً  واملواقع اإللكرتونية

تبّين تدرّج فيها من املؤتلف إىل املختلف، ومن احلرية والرتقيع املنهجي، إىل،(*)ست دراسات

إىل إعادة النظر يف  ومن التأريخ والتسليم باحلقائق التارخيية الثابتة،، أحدث املناهج

حتليل خطابه من يأيت على جتميع هذا الرتاكم النقدي، ووصفه، وحماولة سوسنعمل فيما .التاريخ

  .ل وإضافات نوعيةحتوُّ هّنات ومن أجل التعرف على ما يسكنه من

  :إسهاماته في النقد الصحفي /1

يف الصحافة املكتوبة متمّثالً بدأت هذه التجربة تتلّمس طريقها مع كتابة املقال الصحفي،

عدم ختّصصها،و  ،اليت كانت تصدر على استحياء لشموليتها الصحفية يف بعض العناوين

يف أواخر السبعينيات، وبدايات " اجليش"كمجلة   يديولوجيا السائدة،ومتثيلها لإل

  أعدادها أحد ومن األمثلة على النقد الصحفي لديه، هذا املقال الذي نشره يف .الثمانينيات

  ـــــــــ
(*)

  :هي على التوايل حسب تواريخ نشرها

1982أمال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، جمّلة .مالمح عن املسرح اجلزائري -

1996منشورات التبيني، اجلاحظية، .املسرح اجلزائري ثالثون سنة مهام وأعباء -

2002املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، رغاية، اجلزائر، .الصحافة واملسرح، دراسة يف التغطية اإلعالمية للعرض املسرحي-

2002.املسرح واجلمهور، دراسة يف سوسيولوجية املسرح اجلزائري ومصادره-

. بوكروح تقدمي وحتقيق، خملوف.املشتاق وغّصة العشاق يف مدينة طرياق يف العراق، أول نّص مسرحي عريب حديث تأليفاً وطباعةً  نزاهة -

2003املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة رغاية، اجلزائر،

2004مؤسسة فنون وثقافة، اجلزائر، .التلقي واملشاهدة يف املسرح -
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وقد انتهج يف قراءته لعرض املسرحية على ، "مسرحية االختيارانطباعات حول :" بعنوان

´ وواضحة منهجية بسيطة ȂǐǼǴǳ�Ǿƫ¦ ¦ǂǫ�Ŀ�ÅƢǬƷȏ�Ƣē¦Ȃǘƻ�ƾǸƬǟ¦  والعروض املسرحية على

فكرة ومضمون املسرحية، متوّغالً استهّلها بعرٍض مرّكز عن؛ حيث ألوىلا حّد سواء يف مصّنفاته

، مثّ سارع إىل مناقشة النهاية ُمراجعاً املخرِج )ƨǴĐ¦�ƨǇƢȈǇ�ǶǰŞ(اإليديولوجيا فيهايف مساحات 

يف الطريقة اليت اعتمدها يف حْسمها؛ إذ فّضل لو تركها مفتوحة لُيشرِك املتفرّج يف إنتاجها، 

�ËǲƷ�Ŀ�ƨǟƢǸŪ¦�½¦ǂǋȍ�Å¦°ËŐǷ�ŐƬǠÉƫ��ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǰǧ�Ƣđ�Ä®ƢǼÉƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǠǸŪمعتقدًا أّن الرؤية ا

ȆƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�¬ǂǘǳ¦�¦ǀđ�Ä®ƢǼÉƫ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨȇƢĔ ،بيد أّن أّول مالحظة أسّجلها على  «:فيقول

موضوع املسرحية هي تلك النهاية اليت جاءت بطريقة فردية رغم أّن الدعوة كانت من أجل 

العمل اجلماعي املنّظم، فكانت النهاية مبثابة عنصر جديد مل يأت ضمن الرقابة الشعبية و 

أحداث املسرحية منذ البداية ومل متّهد له، وبذلك قد أقحم صاحب املسرحية يف النهاية على 

املوضوع، الفكرة املتمثّلة يف الضمري الفردي الذي خّلص البطل من املؤامرة اليت حاكها 

 فّخ احلل اجلزئي املصطنع الذي فرضته عند النهاية من خالل الّلصوص، فسقطت املسرحية يف

وحّبذا لو ترك جناح مؤامرة الّلصوص يف وضع حّد ملؤامرة الّلصوص وإعالن صوت البطل، 

الشعب الذي سوف يناضل  البداية لكانت املسرحية أقوى تأثرياً، وترك النهاية مفتوحة إلرادة

إلنقاذ البطل، أي ترك احلّل للمشاهدين الذين سيفّكرون بال شّك يف احلّل النهائي وحماكمة 

إّن «:موّضحاً ويُتابع.)1(»اللصوص، وحىت تكون املسرحية درسًا يدعوا إىل النضال املستّمر 

ُميكن أن تُقّدمه املسرحية  فما، املسرح ال يتطّلب بالضرورة حّل القضايا واملشاكل اليت يعرضها

�ƨȈǳÂƚǈǷ�ǲËǸƸƬȇ�ŕƷ�°ȂȀǸƴǴǳ�ƨǬËǴǠǷ�ƨȇƢȀǼǳ¦�½ǂƫ�Ȃǿ�§ȂǴǘŭƢǧ��ȆƟǄƳ�ËǲƷ�Ȃǿ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ

ولعّل املسرح التعليمي الذي كان رائده الكاتب والشاعر األملاين ، التفكري يف احلل الشامل

وحثّه على البحث وإدراك ،جإيقاظ ضمري املتفرّ :إمنا يسعى لتحقيق هذا اهلدف" برتولد برخيت"

.)2(»املشاكل املطروحة 

  ـــــــــ
)1(

59، ص1981، فرباير 18، س203، عاجليشجملة ).انطباعات حول مسرحية االختيار( :خملوف بوكروح
)2(

الصفحة نفسها.املصدر نفسه
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ة ُميّكنه ـاملسرحيعتقد هاهنا بأّن الناقد كان يبحث عن مدخٍل هشٍّ يف البناء الفين هلذه أو      

د ضرورًة يف إلزام املخرج بتعليق النهاية جنال  ان؛ حيث أنّ (*)إقحام الرؤية الربخيتية يف قراءته هلامن 

وهي الفكرة اليت يُعاجلها مضمون يف حّل القضايا املصريية" اجلماعية"فكرة حتقيق  من أجل

النهاية املطلوبة وينجح يف ¦�ǶǈƷ�ƨËǸȀǷ�ƢēƢȈǐƼǋ�ÃƾƷ¤�ǲďǸÉŹ�ƾǬǧ��ȆƷǂǈŭ هذا العرض

�ƢȀǬȈƦǘƬǳ�ÅƢȈǟƢǇ��¬Âǂǳ¦�ǽǀđ�ÅƢǠËƦǌƬǷ�«ǂź�» ȂǇ�Äǀǳ¦�°ȂȀǸŪ¦�ȄǴǟ�ŚƯƘƬǳ¦-  بعد العرض- 

   .جتماعيةاليف حياته ا

وعلى مستوى الشكل؛ كان الناقد حريصًا على االلتزام بشروط الكتابة النقدية الصحفية، 

"الذي صّدره بكلمة  هبدءًا من عنوانيدينا أخطابه النقدي الذي بني ويظهر هذا يف 

هور العاّمة من القرّاء؛ حيث نزل به إىل مستوى إدراكه الفكري مجمروراً إىل مراعاته   "انطباعات

ويظهر ذلك واضحًا يف ؛ فجاء بسيطاً، متجّردًا من الكثافة املصطلحية أو متخّففًا من ثِقلها

" امللحمي املسرح"ملفهوم  - �ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƢĔ�ǞǼÉǏ�Ŀ�«ËǂǨƬŭ¦�°Âƾǳ�ǾƬǌǫƢǼǷ�ƾǼǟ-تعّرض الناقد 

ببساطة ومن دون تعقيد أو سقوط يف فّخ التنظري؛ فرّكز على غايته، وجتّنب حشو ِخطابه 

ǈƦǳ¦�ȆËǬǴƬŭ¦�ǂǰǧ�ǪǿǂÉƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦Â�Ǿǳ�ƨǬÊǧ¦ǂ
É
ŭ¦�©ƢƸǴǘǐŭƢƥونعّدُد من هذه .يط

التغريب، الغستوس، كسر اإليهام، حتطيم اجلدار الرابع، :( املصطلحات على سبيل املثال

     ).  إخل...التقطيع، مبدأ التناقض،

هذا العرض املسرحي يف نقده ملستوى اإلخراج فحَكم عليه حول وواصل الناقد انطباعاته      

مل يسبق له أن مارس اإلخراج، لذا «ألّن املخرج إالّ -ظّنه حسب  -بالفشل ال لشئ 

  ـــــــــ
(*)

؛ فكثرياً ما كان يربط بني لإلنتاج املسرحي اجلزائريولعًا شديداً بالقراءة السوسيولوجية " خملوف بوكروح"أظهر الناقد والباحث األكادميي 

 . هذا النتاج لنظرية امللحمية الربخيتية اليت قرأ يف ضوئها الكثري منمضمون املسرحية وخلفيتها االجتماعية، كما أبدى اهتماماً كبرياً با



~ 274 ~

�Śƻȋ¦�Ŀ�ƢǼǳ�½ŗƫ��ƢēƢȈËǼǧÂ�Ƣē°ȂŰ�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�Ƥأّن جند  ǻ¦ȂŪ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƾǬƬǨƫ�ƨȈƷǂǈŭ¦

االنطباع باملغامرة، لكن املسرح ال يقبل املغامرة لسّد الفراغ؛ إذ أّن عملية اإلخراج املسرحي 

وهذا ما ينفي يف النهاية جدوى مثل هذه املسرحية اليت تأيت .اخلربة والثقافة والتجربةتتطّلب 

.)1(»دون مراعاة أية قواعد 

محلْته مربّرات فنية مقِنعة ملا عدم جلوئها إىل سّجلها على هذه الصياغة النقدية، نوأّول مالحظة 

ما الذي قَصده بقوله أّن هذه -مثالً -أحكاٍم نقدية؛ ذلك أن كاتبها مل يُوّضح لنامن 

�Ƥ املسرحيـة تفتقد ƸǈǼȇÂ���ƢēƢȈǼǧÂ�Ƣē°ȂŰ�Ŀ�ƨºȈǇƢǇȋ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ń¤ هذا التساؤل

.)2(»مكتّظّ◌ة بالروتني «�ƢĔƘƥعلى ُحكمه عليها أيضاً 

، "الديكور"عنصري ة، يُعرّج الناقد على ـٍج نقدية غري ُمقنعحمّملة حبجة ـويف عبارات ُمقتضب

االنسجام  «، ويقضي بغياب له ّرد صدىـاين تابعًا لألّول وجمـ، فيجعل العنصر الث"التمثيل" و

بني عناصر العرض، ال سيما الديكور الذي مل يُعّرب إطالقًا وبدون أّي إخالٍص حملتوى النص 

درجة ضمن احلوار
ُ
أثّر على األداء عند كّل ذلك .املسرحي، أّدت مجيعًا إىل إخفاء املعاين امل

�ǲËưǸŭ¦�ƨËǏƢƻ�ǶȀǼǷÂ�°¦Â®ȋ¦� ¦®¢Â�ǶȀǧ�Ŀ�ƨȈƥƢŸȍ¦�ǶēƢŷƢǈǷ�ȄǴǟ�Ƣǻ®ËȂǠƫ�Ǻȇǀǳ¦Â�śǴËưǸŭ¦

-خاّصة-ّص، أن يُؤثّرـصًا حملتوى النـفكيف للديكور ولو مل يكن معّربًا وال ُخمل.)3(»" سرياط"

  على أداء املمثلني؟

على تضليل  -إن مل ُحيسن استغالله يف إنتاج الداللة املسرحية-قد يعمل هذا العنصر املّهم 

أو الرسالة اليت حيِملها النّص، ولكّنه من غري املتفرّج؛ فيستعص على هذا األخري إدراك املعىن 

يم املتعّلقة فالديكور، والسينوغرافيا، وغريها من املفاه.املنطقي أن يتأثّر بسببه أداء املمثّلني

بالفضاء املسرحي؛ هي مفاهيم جديدة تأّخر ظهورها عن التمثيل أقدم هذه املفاهيم وجذرها 

  ـــــــــ
)1(

60، 59، ص1981، فرباير 18، س203، عاجليشجملة ).انطباعات حول مسرحية االختيار( :خملوف بوكروح
)2(

60ص.املصدر نفسه
)3(

64، ص18، س195، عاجليشجملة ).املسرح اجلهوي بوهران بني الرتاجع واملراجعة( :خملوف بوكروح
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الذي تفّرعت عنه، ومن ّمث فإّن املمّثل الذي يُقّيده الديكور، وحيدُّ من سلطته ليس ممّثًال يف 

، دون أن يعين هذا إنكار أمهية الديكور كعالمة سيميائية ُتشارك يف تعزيز معىن النّص نااعتقاد

  .  و توليد دالالته

خملوف " ويف ماّدة صحفية أخرى غلب عليها طابع املراجعة النقدية السريعة، كتب 

مقاالً " جعةاملسرح اجلهوي بوهران بني الرتاجع واملرا:" حتت عنوان) اجليش(يف جمّلة " بوكروح

فيه مسرية املسرح اجلهوي بوهران منذ أن طُّبقت عليه سياسة الالمركزية يف شهر نوفمرب من قّيمَ 

ة بني موسم مسرحي وآخر من ـباعتماد منهج املقارن ،وفَتح أبوابه للجمهور)1972(سنة 

الكتفاء وقد اعتمد يف هذا التقييم على شرح مضمون كّل عمل، وا.حيث اإلنتاج كّمًا ونوعاً 

 –فيقول ؛ بذكر عناوين املسرحيات اليت مل ترق إىل املستوى الفين املطلوب من وجهته النقدية

وليس هناك الشئ الكثري الذي « : لولد عبد الرمحن كاكي" ديوان ملّالح"عن مسرحية  -مثالً 

اجلهوي  ُميكن أن يُقال عنها، فهي تُعترب من األعمال الفاشلة لولد عبد الرمحن كاكي وللمسرح

البئر "ثالث عمٍل للمسرح اجلهوي وهو «:ويعِرُض لعملني آخرين بقوله.)1(»بوهران أيضًا 

أدار، وإخراج العباسي خلضر، وهي املسرحية الثانية للممثل أدار بعد من تأليف حمّمد" املسموم

من تأليف رابع عمٍل ملسرح وهران وهي " حب امللوك"تُعّد مسرحية «:ويُتابع.)2(»" األخماخ"

خملوف "هكذا ساهم و . )3(»الصحايف مجعي عبد القادر، وإخراج املمّثل حمّمد خالدي 

يف النقد املسرحي الصحفي، ورغم الطابع السريع واملعاجلة السطحية هلذه املقاالت " بوكروح

�Ŀ�ÄǂŸ�ƢǷ�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ�śǸƬȀŭ¦�ƪعالموهو أمٌر اقتضته خصوصية الكتابة اإل ǼËǰǷ�ƢĔƜǧ��ƨȈ

�ƢǼƷǂǈǷ�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�©¦ŗǨǳ�ƨȈū¦�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�¿ȂȈǳ¦�ǲËưÉŤ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾǼȈƷ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ƾȀاملش

  .  باحث يف هذا احلقل كلّ وال غىن عنها ل

  ـــــــــ
)1(

64ص.)املسرح اجلهوي بوهران بني الرتاجع واملراجعة( :خملوف بوكروح 
)2(

   الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
)3(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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  :فاتحة البدايات" مالمح عن المسرح الجزائري"/2

من الدراسات التأسيسية يف النقد  واحد" مالمح عن املسرح اجلزائري" كتاب  عتربيُ 

نجز النقدي هلذا الناقد،املسرحي اجلزائري
ُ
ومع شكله املتواضع ، وحيتل موقع الصدارة ضمن امل

إذا استثنينا الصفحات البيضاء، (عدد صفحاته الستني وحجمه الصغري؛ حيث مل يتجاوز 

، متّكن الباحث من ضغط مجلة من احملاور والقضايا املسرحية اجلديرة )وصفحات الصور

والبدايات داخلت هذه  بواكريوككّل ال.باملناقشة والتناول يف هذا العدد احملدود من الصفحات

:الدراسة بعض اهلّنات سّجلناها فيما يأيت

على مستوى املنهجية، افتقدت هذه الدراسة إىل أهّم مسات األكادميية واملتمثّلة يف ضرورة -

وقد ُغيِّبت .نقدية واضحة تؤطّرها، وتُعّرف القارئ باحلدود اليت تتحّرك ضمنهاالصدور عن رؤية 

املقّدمة اليت جرى التقليد على جعلها منربًا حيتضن تصرحيات الباحث بشأن مفاصل حبثه 

بسط من خالله موقفه من وُعّوضت بتمهيد .خطّته، واملنهج الذي عّول عليه يف عرض مادتهو 

أال وهي  اجلدل القائم حول قضية من أهم القضايا اإلشكالية اليت يعرفها النقد املسرحي العريب

  .قضية التأصيل

استشفافه جتّنب الباحث التصريح املباشر باملنهج النقدي الذي تبنّاه، ومع ذلك نستطيع -

واجلزم بأنه تضافر بني املنهجني االجتماعي والتارخيي بفضل مجلة من املعطيات والقرائن؛  

¦�ƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ� ¦ȂǇ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇ°ǀŪكإصراره على ربط املسرحية بالتحّوالت 

امني السياسي أو الفكري والثقايف، و تركيزه أثناء دراسته لألعمال املختارة على األفكار واملض

لحق، والوثيقة التارخيية.واألبعاد اإليديولوجية
ُ
.وكذا االستئناس باملناسبة التارخيية، والصورة، وامل

الباحث بني أسلوب طرح القضايا العاّمة اليت ختّص زاوج على مستوى الطرح والتناول، -

اعى يف انتقائها الظاهرة املسرحية يف نسختها اجلزائرية، وأسلوب قراءة األعمال املسرحية اليت ر 

.التزامها بالقضايا االجتماعية، والقضايا النضالية الوطنية والعربية والعاملية

خبصوص لغة الباحث، وجدناها لغة نقدية بسيطة، ُتالمس املصطلح النقدي املسرحي -

، باإلضافة إىل توظيفه لبعض باستحياء، فهي ال ختتلف كثريًا عن لغة اخلطاب النقدي األديب

 حرصه على وعدم ،)التمثيل الكاريكاتوري، التمثيل الواقعي:(لحات غري الواضحة مثلاملصط
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األشكال التمثيلية، :(كتوظيفه لعدة مصطلحات تفيد الداللة نفسها منهاملصطلح؛  اتوحيد 

.)األشكال شبه املسرحية، األشكال البدائية

احلاالت ال نعرف إن كان بصدد ؛ ففي بعض يقرأ الباحث العروض كما لو كان يقرأ نصوصاً -

¤�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�ƨȈƷǂǈǷ�ƢĔ «":الغولة"ومن ذلك مثًال قوله عن عرض مسرحية قراءة عرض أم نّص؟

الواقع الثوري املبين على النقد الذايت، وتعرُض علينا منوذجًا من األدب الغين بالفكاهة والروح 

يرّكز يف قراءته على كثرياً ماو .)1(»الية اإلنسانية املشبعة بعقل فطن وشعور بالقضايا الرئيسية احل

كالشخصيات، واللغـة :املضمون، مشريًا إشارة سطحية وعابرة للعناصر البنائية األخرى

مهّمًشا العناصر الفنية الثابتة املكّونة لكّل عرض مسرحي؛  و واألسلوب، والبناء الدرامي، 

، وأحيانًا ُجيمل احلديث عن أهّم إخل...كالتمثيل، والديكور، واإلخراج، واألزياء، واإلضاءة

مها تقييمًا انطباعياً قيّ يالتمثيل، واإلخراج، والديكور يف سطٍر واحد، و :ثالثة عناصر منها وهي

�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƘƥ�ÅȐưǷ�ƢȀǼǟ�ǾǳȂǬǯ"عندما " الغولة"كما ورد ذلك يف حتليله لعرض مسرحية " رائعة

وتشتمل املسرحية على لوحات خمتلفة يربط بينها موضوع  «:صاغ هذا احلكم االنطباعي

أساسي هو تشييد اجلزائر من جديد، فكانت هذه اللوحات رائعة من ناحية التمثيل واإلخراج 

.واألمثلة على مثل هذه األحكام كثرية، نكتفي مبا قّدمناه منها.)2(»والديكور 

إطالقًا من ال ينقص  يف هذه الدراسة، نا لبعض اهلنات اليت وقع فيها الباحثإّن رصدَ 

�ÄƾǬǼǳ¦�§ ƢǘŬƢƥ�«ÂǂŬ¦�ƪ ǳÂƢƷ�Ŗǳ¦�̈ƾƟ¦ǂǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ƢŮ�Ƥ ǈ ÉŹÂ��ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢȀƬǸȈǫ

، ويُنظر املسرحي إىل االستقاللية بعد أن كان يُفرد له فصل أو مبحث ضمن الدراسات األدبية

العنصر الّلغوي فيه  على دراسة وحتليلإىل املسرح كواحد من الفنون األدبية، بسبب االقتصار 

.وهو النصّ 

  ـــــــــ
)1(

30، 29ص.مالمح عن املسرح اجلزائري :خملوف بوكروح 
)2(

30ص.املصدر نفسه 
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  :الفن الرابع والسلطة الرابعةبين / 3

يف جمال الدراسات املسرحية، دراسته " خملوف بوكروح"من التجارب املتمّيزة للباحث 

عن مسألة النقد  ناإليها يف معرض حديث تناوقد سبقت إشار " الصحافة واملسرح"املوسومة ب

تناول التجربة حنن نو  -اعود يف هذا الفصل للحديث عنها ثانية؛ ألنه ال ُميكنننو ، الصحفي

ّر عليها دون التوقف عندها، نظرًا ملا أضافته من تنوّع لتجربته النقدية منأن  -النقدية لصاحبها

وجتنّباً للوقوع يف فّخ .خلاّصة من جهة، وللتجربة النقدية املسرحية يف اجلزائر عامة من جهة ثانيةا

سعى للقيام بعملية توصيف نيف الفصول السابقة من هذا البحث، س ناهالتكرار ملا أورد

استدالًال مبا ورد من " املسرح"، و"الصحافة"للكتاب، ّمث حماولة تفسري العالقة بني قطيب 

.صرحيات الباحث يف مقّدمة كتابهت

ية بالسنتمرت ـوحجم التغط منها نوع تناول القسم األّول؛ جاءت هذه الدراسة يف قسمني     

وألّن هذا .ّين ـية ومدى توفيقها يف حتليل العمل الفـث الثاين يف مستوى هذه التغطوحبَ ، املربّع

 «ج ـجداول خاّصـة، فقد كانت مناهالنوع من الدراسات يلجأ إىل توظيف بيانات ُتصّب يف

ومن خالل هذين القسمني  .، أنسب املناهج يف التعامل معها)1(»الوصف، والتحليل، واملقارنة 

حاول الباحث أن ينظر يف عالقة الصحافة باملسرح، وبالتحديد تقدمي دراسة عن دور الصحافة 

، يف (*)وأسبوعية بالّلغتني العربية والفرنسيةاجلزائرية املكتوبة ممثّلة يف عشرة صحف وطنية يومية 

التعريف بالعروض املسرحية اليت كان يُقّدمها املسرح الوطين اجلزائري خالل فرتة ُحّددت بالعقد 

وسيطني كهما  أمهيتوتنبع أمهية البحث يف عالقة الصحافة باملسرح، من .األول من االستقالل

  متلكان إمكانيةني الّلتني اخلطريتنيثابة السلطتمبهما فنشر الوعي لدى املتلّقي؛ يف هامني 

  ورمبا يكون ، السيطرة على وعي هذا األخري

  ـــــــــ
)1(

14ص.الصحافة واملسرح :خملوف بوكروح 
(*)

Ƥ :هي Ǡǌǳ¦��ǲǸǠǳ¦Â�̈°Ȃưǳ¦��ƨȈǬȇǂǧȍ¦�̈°Ȃưǳ¦��ȆǟȂƦǇȋ¦�ƾǿƢĐ¦��Ƥ Ǡǌǳ¦)بالفرنسية(�ȆǷȂȈǳ¦�ƾǿƢĐ¦��ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�� ،اجلزائر األحداث

.اجلمهورية، النصر
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يُفّضل الّلون األمحر لعنوان الدراسة الذي جاء على  هذا هو السبب الذي جعل الباحثكان 

هذا إذا افرتضنا أّن (بالسواد مبا فيها امسه والعنوان الفرعي لدراسته، ج فيها البياضُ خلفية تزاوَ 

" املسرح"، و"الصحافة"�ǺǷ�čȐǯ�ËÀ¢�ƢǸǯ.)يف اختيار غالف دراستهالباحث قد تدّخل فعًال 

ينتميان إىل حقل معريف واحد هو الذيوع واالنتشار والتواصل، وكالمها حباجة إىل اآلخر؛ ومن 

عملية النقد  «هذا املنظور نظر الباحث إىل العالقة بني هذين القطبني، وحاول الربهنة على أّن 

ملا تقوم به من وظائف ُتسهم يف استكمال العملية الفّين لألعمال الفنية عملية اّتصالية وذلك 

الصحف بصفة (االتصالية العامة وحتقيق أهدافها، يقوم خالهلا الناقد الفين يف وسائل االّتصال

ومرِسل أو قائم باالّتصال مرة أخرى يف عالقته ،بدور املتلقي يف عالقته بالعمل الفين) خاصة

سواء متثل الدور األخري يف تقومي األعمال الفنية من خالل جبمهور املتلقني واملؤسسة اإلنتاجية، 

املعايري واألسس الفنية األكادميية، أو متثل يف عملية إرشاد وتوجيه مجهور املتلقني إىل االنتقاء 

.)1(»ية املعروضة ـوالتعرض املقصود إىل األعمال الفن

من قبل القرن " النقد املسرحي"و كان الباحث قد تطّرق يف مقّدمة دراسته إىل تطّور مفهوم 

وأشار إىل دور الصحافة يف بلورة هذا املفهوم، .إىل اآلن" اإلخراج"أي قبل ظهور فّن ،العشرين

.وظهور الصحفي املتخّصص يف النقد املسرحي

ُضعف التغطية اإلعالمية للمسرح؛ حيث أثبت  فحواهاوخرجت الدراسة يف األخري بنتيجة      

لصحافة الوطنية املكتوبة تابعت النشاط املسرحي، لكن هذا االهتمام كان على ا «الباحث أّن 

الصعيد الكّمي، وهذا ما جيعل صعوبة تقومي هذا االهتمام احملدود وغري املنسجم للتغطية 

اإلعالمية للمسرح ونوعها خاصة يف هذه الفرتة اليت متّيزت على الصعيد الثقايف بقّلة احلركة 

ية الواسعة واملستمرّة، ُميكن أن تكون حمّل اهتمام ومتابعة من طرف الصحافة؛ الثقافية واملسرح

أي أّن قّلة اإلنتاج املسرحي وحمدودية رواجه سبب من أسباب ضعف التغطية 

  ـــــــــ
)1(

14ص.الصحافة واملسرح :خملوف بوكروح 
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�¿ƾǟÂ��ƨȈǷȐǟȍ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂū¦�ǾȈƳȂƫ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ«)1(.

�ǽǀđÂ حول التغطية اإلعالمية للعرض املسرحي " خملوف بوكروح"النتيجة املتوّقعة، أّكدت دراسة

انعدام النقد الفّين الذي يُعّد أحد االختصاصات األساسية، ومن ّمث غياب يف اجلزائر،

�¾ȂƷ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ƨǸȀǷ�ǾǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ǀƻ¢�Äǀǳ¦�ĿƢƸǐǳƢǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǎ ËǐƼƬŭ¦�ȆǨƸǐǳ¦

�ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÅƢȈǼȀǷ�ÅƢǼȇȂǰƫ�ǪǴƬȇ�ŃÂ�ÅƢËǐƬű�Ǻǰȇ¾النشاط املسرحي، مل
عدم  وباإلضافة إىل.)2(

ينطلق من خلفية معرفية بأصول  داً جاتناوًال النشاط املسرحي على تناول  )الناقد(الصحفيقدرة 

، بل عدم متّرسه على هذه املسرحيتركيبة العرض عتمد مهارات التوّغل يف نقد هذا الفن، وي

على التفريق بني األنواع الصحفية  أيضاً  عدم قدرته.�ÅƢǨȈǴǰƫ�Â¢��Åƨȇ¦Ȃǿ�ƢËǷ¤�Ƣđ�¿ȂǬȇالوظيفة اليت 

�Ëǲǰǳ�ËÀ¢�Ǯ «؛ أي أنه )خرب، وتقرير، ومقال(من ǳ̄��Ƣđ�Ƥ Ƭǰȇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǺǷ�ǺËǰǸƬǷ�Śǣ

وإذا كان هذا الصحفي .)3(»نوع صحفي خصوصيته ومقدرته على محل نوع خمتلف من الرسائل

التحّكم يف أصول وقواعد هاتني الوسيلتني، فإنه يستحيل تأثريه على املتلّقي، فاقدًا ملفاتيح

املسرحية من جهة، وعلى املتلّقي الذي واألهم من كّل ذلك أنه سيتحّول إىل خطر على احلركة

وكعادته .من جهة أخرى يتذوق هذا الفن وحيتاج إىل من يُعينه يف اختياره ملا ُيشاهد من عروض

�ƨǫȐǟ�Ä¢��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈيف ختم دراس ƸƦǳ¦�ǪȈǸǠƫÂ�ǂȇȂǘƫ�̈°ÂǂǓ�ń¤�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¦Ȃǟƾȇ��ǾƫƢ

�ÅȐƦǬƬǈǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂū¦�ǾȈƳȂƫÂ�ƶȈƸǐƫ�» ƾđ�¬ǂǈŭƢƥ�ƨǧƢƸǐǳ¦.

واحلقيقة أنه وإن مل يكن للباحث شرف الريادة يف البحث يف عالقة الصحافة باألعمال 

من طرف الكثري من الباحثني يف اجلزائر ويف الوطن العريب، وقد مثّلنا  يهاالفنية؛ حيث ُسبق إل

   الباحث فإّن جممل اجلهود اليت بذهلا بإرادة وصرب، يف الفصل األول من هذا الباب ملبعضه

  ـــــــــ
)1(

73ص.الصحافة واملسرح: خملوف بوكروح

)2(
74ص.املصدر نفسه

)3(
75ص.املصدر نفسه
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يف ) تسميته "عبد الرمحن بن زيدان"يشاء الباحث والناقد املسرحي املغريب كما " (النّباشة"

تقليب ركام أرشيف الصحف اجلزائرية، يُعترب من إجيابيات هذه الدراسة؛ وتكمن اإلجيابية فيها 

من دهاليز التكرار واالجرتار الذي طبعها ردحًا من  اجلزائر ة يفيف إخراج الدراسة املسرحي

  .الزمن
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:وكسر المسّلمات "نزاهة المشتاق"/ 4

يف زمن سّلم فيه الدرس النقدي العريب بذلك التاريخ الذي ُضبطت فيه بدايات املسرح 

قتبس على يد " البخيل"العريب بنص 
ُ
، أو بتلك الفرجات )1848(سنة" مارون النقاش"امل

ا بالظواهر املسرحية، يف تغييب تام للنص الشعبية الشفوية املوروثة اليت اصطُِلح على تسميته

جاء هذا .املؤلف واملطبوع الذي ظّل التسليم قائمًا بأنه احللقة املفقودة من تاريخ املسرح العريب

الكتاب حماولة علمية جاّدة إلعادة النظر يف مجيع تلك املسّلمات، وخلخلة األحكام املطلقة 

ƢǸǟ¢�Ŀ�Ǌ¼�اجلاهزة اليت ترفض منهج الشك وتقُصر األدو  ƦǼǳ¦�Ǻǟ�ƢđƢƸǏȋ�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�©¦

لقد اعتمد صاحب هذا الكتاب تقنية احلفر األركيولوجي يف .التاريخ ونفض الغبار عن خمبوئه

نزاهة :"الذاكرة الشعبية، مدّلًال بالوثيقة املكتوبة عن وجود نّص مسرحي عريب مطبوع عنوانه

اجلنسية، ، الفرنسيكاتبه اجلزائري املولدل" املشتاق وغصة العشاق يف مدينة طرياق يف العراق

عتقد والديانة 
ُ
.(*)"ابراهام دنينوس"اليهودي امل

محل الغالف اخلارجي للكتاب صورة عن صفحة من خمطوط املسرحية مكتوبة باخلّط 

يف أعلى .املغريب القدمي، ّمت حمو جزء منها وُكتب على هذا احملو عنوان املسرحية املذكور سابقاً 

ابراهام دنينوس، ويف أسفله وبعد العنوان مباشرة وِضعت:الغالف ُكتب اسم املؤلف

  ـــــــــ
(*)

وقد جتّنس باجلنسية الفرنسية قبل االحتالل، وأصبح يشغل وظيفة ، ، ولعّله من نسل إغريقي أو يوناين)1797(من مواليد اجلزائر سنة 

وملعرفته بالبالد .على ضّباط اجليش يف اجلزائر املسؤولونمرتجم يف حمكمة التجارة يف باريس، وسبق أن كتب معجمًا بالعربية والفرنسية، وّزعه 

رتجم الدليل(ّمسي 
ُ
إّن الفرنسيني قد استفادوا منه معلومات عن اجلزائر أثناء نزول احلملة " فريو"ويقول ).1830(للحملة الفرنسية سنة ) امل

ة، فكان هو املرتجم لّلجنة اإلفريقية اليت جاءت وقد بقي دنينوس يف اجلزائر بعد جناح احلمل.بسيدي فرج، وهو الذي قاد السفن عند النزول

).1833(للتحقيق يف خريف 

" األمري عبد القادر"ليطلب تدّخل امللك الفرنسي يف قضية اخلالف بني )1838(إىل فرنسا سنة " املولود بن عرّاش"وعندما سافر 

ويبدو أنه بقي باجلزائر إىل وفاته .ن إقليم قسنطينة، سافر معه دنينوسحول تفسري بعض بنود معاهدة التافنة م) احلاكم العام" (املاريشال فاليه"و

�ƨǼǇ�Ƣđ)1872.(

الرتمجة :(، الفصل الثاين بعنوان2005، 2دار الغرب اإلسالمي، ط).1954-1830(تاريخ اجلزائر الثقايف :يُراجع، أبو القاسم سعد اهللا

147، 146ص ص).وظهور النخبة االندماجية
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، تلتها عبارة أخرى )أّول نص مسرحي عريب حديث تأليفًا وطباعةً :(ة التاليةالعبار بني قوسني 

  .خملوف بوكروح:حتقيق وتقدمي:توضيحية حّددت نوع الدراسة واسم صاحبها كما يلي

تصّدر الكتاب مقّدمة بسط فيها الباحث أهّم اآلراء حول بدايات تشّكل التجربة املسرحية 

يعقوب :(جانب الذين خاضوا يف مناقشة هذه املسألة، ومنهمالعربية ألبرز النقاد العرب واأل

، ورّواد هذا املسرح حسب )الندو، حمّمد يوسف جنم، حمي الدين بشتارزي، علي الراعي

وعرض آراءهم ..) مارون النقاش، يعقوب صّنوع، عبد الرمحن الشرقاوي:(التاريخ السابق وهم

:اليت مل خترج عّما يلي

لعربية، وتركيبة العقلية الشرقية بتخّلفها ومجودها قد حالتا دون وجود فّن أّن طبيعة الثقافة ا-

  .راق كفن املسرح

.ولذا فإّن املسرح العريب قد نشأ عرب آلية النقل، وكان نسخة من املسرح األورويب-

من املعّوقات، ألنه نظر إليها كلغة جامدة ال  واحدا" جاك بريك"عامل اللغة الذي اعتربه  -

  .يف البناء الرتاجيدي للدراماتصلح 

وبعد وقوفه عند هذه اآلراء اليت سّلمت بعدم وجود املسرح مبفهومه احلديث يف الثقافة العربية، 

انتقل إىل احلديث عن التجارب الرائدة يف االقتباس والرتمجة واستلهام الرتاث العريب واإلسالمي 

  . يف التأليف املسرحي العريب

ل الباحث إىل اخلاص؛ متعّرضاً بالتفصيل للتجربة املسرحية يف اجلزائر، ومرّكزا ومن العام انتق     

�¾ËÂȋ¦�¾ȐƬƷȏ¦�ËÀ¢�Ǧ ȈǯÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ľ�ňƢǸưǠǳ¦�śǳȐƬƷȏƢƥ�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǽǀǿ� Ȃǌǻ�ȄǴǟ

عمل على تسييد ثقافته ولغته على حساب اللغة العربية وثقافتها، وسياسات االحتالل الثاين 

اهلوية العربية واإلسالمية للشعب اجلزائري؛ فكان هدفه من االحتالل إيديولوجياً يف مسخ 

وعقائدياً، ولوال الروابط الدينية واللغوية، واملساعي السياسية والوطنية اليت وّحدت بني فئات 

.هذا الشعب على اختالفها، لتمّكن هذا االحتالل من حتقيق غايته اليت خّطط هلا منذ البداية

بدايات التجربة املسرحية يف اجلزائر الرأي القائل ببزوغ فجرها مع  خبصوصويتبىن الباحث      

مطلع القرن العشرين، معتمدًا يف ذلك على أبرز الدراسات الغربية والعربية واجلزائرية اليت تطرق 
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ȆǿÂ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ�¾ȂƷ�¦ȂǬǨƫ¦Â�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�ƢđƢƸǏ¢" : املسرحية يف األدب العريب

ليعقوب الندو، " املسرح والسينما عند العرب"حملمد يوسف جنم، و")1914-1847(ديثاحل

لتمارا " ألف عام وعام على املسرح العريب"لعلي الراعي، و" املسرح يف الوطن العريب"و

وذكر .وغريها..حمي الدين بشتارزي، وعبد القادر جغلول" مذكرات"الكساندروفنا بوتيتسيفا، و

ملارون النقاش، ومل تشر إىل " البخيل"الدراسات مل تغفل اإلشارة إىل مسرحية الباحث بأّن هذه 

�Ʈ ƷƢƦǳ¦� ȏƚǿ�ǺǷ�řưƬǈȇÂ��ƢȀǈǨǻ�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�ƪ ƦƬǯ�ƢĔ¢�Ƕǣ°�ǪȈǬƸƬǳ¦�̧ ȂǓȂǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦" أبو

ويُعّلل ".تاريخ اجلزائر الثقايف"الذي كان قد أشار إليها إشارة عابرة يف مصّنفه" القاسم سعد اهللا

�Ŀ�µذلك باال ǂǠǳƢƥ�ƨǘƦƫǂǷ�©ƘǌǻÂ�©ƾǳÂ�ƢĔ¢�ǺǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƥǂƴƬǳƢƥ�Ǫū�Äǀǳ¦�®ƢǬƬǟ

أّما فيما يتعّلق مبسرحية أبراهام دنينوس، فنذكر مرة أخرى عدم تعّرض «:غياب النص، فيقول

الدراسات العربية واألجنبية هلذه املسرحية، إذ تشري معظم الدراسات أّن البدايات األوىل 

جلزائري ارتبطت بالعرض؛ أي باملمارسة باالعتماد يف غالب األحيان على نصوص للمسرح ا

حملية ومل تعتمد على النصوص املنشورة، أو على الرتاث املسرحي األورويب، باستثناء املسرح 

النصوص "وكانت العروض اجلزائرية تعتمد على ما ميكن أن أُطلق عليه .الفرنسي حتديداً 

وقد متيزت ، ُتكتب لتقّدم فوق الركح، ومل يكن الغرض من كتابتها النشر، اليت كانت "الوظيفية

ية منذ ظهورها بغياب النص املطبوع، واستمرت هذه الظاهرة بعد االستقالل وإىل ـاحلركة املسرح

ومن هنا ُتشّكل ، اجلزائري اليوم؛ إذ يُعّد النص املطبوع احللقة املفقودة يف النشاط املسرحي

.)1(»دثاً هاماً باعتبارها تعّد أول مسرحية عربية مطبوعة مسرحية دنينوس ح

  ـــــــــ
)1(

حتقيق وتقدمي .نزاهة املشتاق وغصة العشاق يف مدينة طرياق يف العراق، أول نص مسرحي عريب حديث تأليفاً وطباعةً  :ابراهام دنينوس

48، 47، ص2003اجلزائر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة رغاية، .خملوف بوكروح
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 استعرض الباحث مراحل تطّور التجربة املسرحية اجلزائرية بالرتكيز على نقاط االتّفاق مثّ 

ŅƢƬǳƢǯ�ƢǿƾǏǂƥ�¿ƢǫÂ��ĺǂǠǳ¦�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�ƢēŚǜǻ�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ:

على مستوى لغة احلوار ومجالياته، سّجل متيّزها باإلغراق يف السجع الثقيل، والتكّلف يف -

  .لصور البيانيةا

يف أسلوب التعامل مع الرتاث العريب، مل ختتلف التجربة املسرحية اجلزائرية يف هذا اجلانب -

ȆǈǻǂǨǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ǺǷ�² ƢƦƬǫȏ¦�Ŀ�ƢȀǠǷ�ƪ ǬǨËƫ¦�ƢǸǯ��ƨȈǫǂǌŭ¦�ƢēŚǜǻ�Ǻǟ.

ارتبط العرض بالغناء دون أن يكون لذلك مربّرًا فنياً، أو موضوعيًا عدا منح العرض طابعاً -

.فرجوياً جلذب املتلقي

ورغم وجود من هو مثّقف ، والعامية الدارجة أّن املسرحية اجلزائرية كتبت بالعربية الفصحى-

�ÅƢȈƥǂǟ�ÅƢǬǘǻ�ǪǘǼÉƫÂ�ƨȈǼȈƫȏ�» ÂǂŞ�ǾƫƢȈƷǂǈǷ�ƨƥƢƬǯ�ǲËǔǧ�ǾËǻ¢�Śǣ��ƢđƢËƬǯ�śƥ�ǺǷ�ƨȈǈǻǂǧ�ƨǧƢǬƯ.

قني الشعبيني، ومل يكن يتوّجه خبطابه إىل أّن املسرح اجلزائري ارتبط باألغلبية الساحقة من املتل-

  .النخبة املثقفة

وبرصده هلذه اخلصوصيات اليت طبعت التجربة املسرحية العربية عموماً، وصل الباحث إىل 

حجر الزاوية يف هذه املقدمة أال وهو تأكيد غياب االهتمام بالنّص املسرحي املؤّلف واملطبوع، 

افه أو إعادة ـملسرحية يف الدرس النقدي العريب، ليجعل من اكتشوالرتكيز على جانب الفرجة ا

 «:ريب؛ حيث يقول عن هذه التجربةـص حدثًا علميًا هامًا يف تاريخ املسرح العـاكتشافه هلذا الن

للدارسني أن  إّن اكتشاف املسرحية يُعترب حدثًا هامًا يف تاريخ الدراما العربية، ألنه مل يسبق

عرب، أو باحثون ÀȂưƷƢƥ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ� ¦ȂǇ��ƨǟȂƦǘǷ�ƨȈƥǂǟ اهتموا بأول مسرحية

ومن جهة أخرى .أجانب؛ ذلك أّن الدراسات تشري إىل املمارسات، ومل تشر إىل موضوع النشر

فإّن هذا االكتشاف يعيد النظر يف االعتقاد السائد بأن املسرح العريب بدأ من املشرق العريب يف 

عشر، يف حني مل يعرف املغرب العريب املسرح يف هذه الفرتة، علمًا أّن  منتصف القرن التاسع

مارون النقاش قّدم مسرحيته األوىل يف عام 

.)1(»نفس السنة اليت طبع فيها دنينوس مسرحيته يف مدينة اجلزائر يف بريوت، أي يف 1847
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واحرتامًا منه لتقاليد األمانة العلمية وأصوهلا، أقّر الباحث بفضل من سبقه من الباحثني 

بالتحليل املستفيض من زاوية نظرهم إّما اجلزائريني واألجانب الذين تعّرضوا هلذا النّص 

ويعود الفضل يف اكتشاف  «:اإلشارة العابرة؛ حيث صرّح قائالً بوأهدافهم من الدراسة، أو 

النّص إىل الباحث الربيطاين فيليب سادجروف أستاذ ورئيس الدراسات الشرقية جبامعة 

ويبدو أّن هذه .1847ويذكر الباحث أّن كاتبها كان مرتمجًا باحملكمة األهلية حوايل .مانشيسرت

كاتب ولد عام أّما أبو القاسم سعد اهللا فيذكر أّن ال.املسرحية هي عمله الوحيد املنشور

، وعاد )2(»باجلزائر، ويذكر أنه كان مرتمجًا يف حمكمة التجارة يف باريس1872وتويف يف1798

ويف األخري نذكر أّن  «:خامتة املقدمة إىل التنويه بفضل هؤالء الباحثني بقولهمرة أخرى يف 

بية يف  موريه حّققا النّص ونشراه مع جمموعة من النصوص العر .سادجروف، وك.الباحثني ف

jewish"كتاب contributions to nineteenth century arabic théâtre" وقد استفدنا

املنشورة يف هذا الكتاب اليت تفّضل الزميل األستاذ فّين عاشور برتمجتها كثرياً من الدراسة القّيمة

نا النّص حىت تسهل قراءته، لنا، وننّبه القارئ أننا مل نكرر ما قام به هذان الباحثان فقد شكلْ 

على القارئ اجلزائري والعريب، وحرصنا أن خيرج النص قريباً  تستعصوشرحنا املفردات اليت قد 

Ʀǘǳ¦�Ŀ�²ـمن الصيغ ȂǼȈǻ®�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�ǾǷËƾǫ�Ŗǳ¦�ƨ3(»عة احلجرية ـ(.

 بعد هذا التقدمي التوضيحي عمد الباحث إىل حتقيق نص املسرحية وحتليل مستواه اللغوي 

:الرتكييب، وخرج من هذه اخلطوة اإلجرائية باملالحظات التالية

  ـــــــــ
)1(

59، 58ص.املصدر السابق 
)2(

48ص.املصدر نفسه 
)3(

63، 62ص .املصدر نفسه 
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أن املسرحية وظّفت املثل الشعيب، واعتمدت على السجع الثقيل وموسيقى الكلمات، وقد  -

ƢȀƬǰƦƷ�Ǧكانت هذه اخلصائص  ǠǓ�ȄǴǟ�Ƣđ�ƪËǘǣ�Ŗǳ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦�ǲȈū¦�ƨƥƢưŠ.

.عكست غزارة األمثال اهتمام دنينوس بالذاكرة الشعبية الشفوية اجلزائرية -

.قام الكاتب بتأثيث بعض مقاطع نّصه احلوارية بالشعر الشعيب-

.اهتمامه مبوضوع احلبّ -

االقتباس من الرتاث العريب؛ حيث وّظف أشعاراً مقتبسة من ألف ليلة وليلة وكشف األسرار، -

  . واستوحى بعض املواقف من القرآن الكرمي

.إدراج مقاطع مطّولة من الشعر الشعيب امللحون واملغّىن -

اعتماد أسلوب األشعار الفصيحة كي تصبح عادية، واالنتقال بكّل تلقائية من النثر-

  .املسجوع إىل الشعر املوزون املقفى

.وّظف الكاتب هلجة مدينة اجلزائر يف القرن التاسع عشر، واهتّم بوضع اإلرشادات املسرحية-

وخلص الباحث بعد تسجيله هلذه املالحظات، إىل تأكيد جزائرية هذا النّص املسرحي الذي مل 

  .فصوليكن تقليداً للمسرح األورويب سوى يف طريقة تقسيمه إىل 

�Ë®ƢƳ�ȆǸǴǟ�®¦Ǆƥ�ǪǴǘǻ¦�Äǀǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ƶƬǨǳ¦�¦ǀđÂ،كّل   تشكيك يفقوامه منهج الشّك وال

املسّلمات واحلقائق املطلقة والنتائج النهائية إلعادة النظر يف تاريخ املسرح العريب، بإعادة كتابته 

ائري مرحلة جديدة، دخل الدرس النقدي العريب عرب الباحث اجلز .استنادًا إىل الوثيقة املكتوبة

عبد "الركون إىل األجوبة النهائية، وكما قال الباحث املغريب   منهي مرحلة طرح األسئلة بدالً 

إّن توسع دائرة البحث عن احللقة املفقودة من تاريخ املسرح العريب، ودعم   «":الرمحن بن زيدان

وختليص النقد املسرحي من كّل األحكام حول تاريخ هذا املسرح بالوثيقة الناطقة بتارخييتها، 

األحكام اجلاهزة، والتعميم، والفرضيات اليت مل تكن تُفضي سوى للمغالطات يف املنهج، 

عمليات ال ميكن ضبط اشتغاهلا إّال بتبّين املناهج العلمية كّلها.والرؤية والنتائج املتوّصل إليها

ها بالشكل الذي يراعي نسبية اليت توّظف توظيفًا سليمًا من أجل بناء حقيقة الوثيقة، وتقدمي

وما نراه .إلضفاء املوضوعية على موضوع البحث القراءة واملقروء، ونسبية االستقراء أثناء تتّبعه
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اليوم من توّجه يف النقد املسرحي والبحوث امليدانية، وقراءة النصوص املخطوطة إّال نوعًا من 

.)1(»حول تاريخ املسرح العريب  أنواع تقدمي املقّدمات األساسية لبناء أطروحات جديدة

وميتّد هذا التوّجه اجلديد يف النقد املسرحي الذي يعتمد املناهج العلمية املناسبة، ويُوظفها 

توظيفًا سليمًا يف قراءة الظاهرة املسرحية يف اجلزائر عند هذا الباحث، إىل دراسات أخرى 

أال وهي ظاهرة اجلمهور، كما سيتبّني يف هاّمة يف الرتكيبة املسرحية ميدانية اهتّمت بظاهرة 

  .بحث املوايلامل

  ـــــــــ
)1(

للمؤلف " نزاهة املشتاق، وغصة العشاق يف مدينة طرياق يف العراق"معىن اجلدل حول أول نص مسرحي عريب ( :عبد الرمحن بن زيدان 

43، ص2008، كانون األول، 162عّمان الكربى، ع، ثقافية شهرية تصدرها أمانة عّمانجملة ).ابراهام دنينوس



~ 289 ~

  :خطابه النقديفي وموقعها  الجمهور ظاهرة/5

:في النظرية الدرامية هاجذور /5-1

من املعلوم أّن ظاهرة االهتمام باجلمهور املسرحي ظاهرة قدمية، بدأت تظهر بوادرها مع 

فجر النظرية الدرامية اليت تُعّد نظرية احملاكاة األرسطية أقدمها وأمهها على اإلطالق، فكانت 

الدراما يف إنتاجها وتلقيها القاعدة اليت تأسست عليها تلك النظرية، مسنودة مبجموعة من 

يؤطّرها مفهوم و ، )إخل...احملاكاة، التمّثل، اإليهام، اخلوف، الشفقة:(فاهيم من قبيلامل

.ِفعل التلّقي لديهو  املفهوم األكثر ارتباطاً بعنصر اجلمهور(*)"catharsis/التطهري"

بأسلوب " السياسة"و، "علم البالغة"و، "فّن الشعر"طرح أرسطو هذا املفهوم يف كتبه      

يف الفصلني السادس، (بشكل سريع وعابر مرتني" فّن الشعر"ذكره يف كتابه متفاوت؛ حيث 

وربطه مبشاعر اخلوف والشفقة اللذين يشعر " علم البالغة"، وأورده يف كتابه )واحلادي عشر

�ǾǈǨǻ�ǲËưǸƬȇ�śƷ�«ËǂǨƬŭ¦�ƢǸđ البطل املأساوي، كما  ربطه باملوسيقى من منظور طّيب مكان

؛ فقد اعترب املوسيقى العنيفة صاحلة لعالج بعض احلاالت املَرضية اليت "السياسة"حبت يف كتابه 

يكون املريض فيها مسكوناً باألرواح من منطلق أّن هذا النوع من املوسيقى ُحيِكم 

  ـــــــــ
(*)

، "التطهري"حتمل داللة ، ويُرتَجم يف حاالت نادرة إىل كلمات "كاتارسيس"مصطلح ُيستعمل يف أغلب لغات العامل بلفظه اليوناين 

".فّن الشعر"وهي الكلمة اليت وردت يف ترمجة أيب بشر بن مّىت لكتاب أرسطو .أو التنظيف) Epuration,Purgation" (التنقية"و

سدي هي يف األصل من مفردات الطّب وتعين التنقية والتطهري والتفريغ على املستوى اجل"Katharsis"جدير بالذكر أّن الكلمة اليونانية 

�ƢēŚǜǼƥ�ƨǸǴǰǴǳ�ŉƾǬǳ¦�œǘǳ¦�ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�ǖƦƫ°¦Â��ȆǨǗƢǠǳ¦Â"Pharmakos" اليت كانت ُحتيل إىل معىن العقار والسّم يف ذات الوقت؛ أي

من ّمث حتّول مدلول الكلمة مع الز .معاجلة الداء بالداء، وإثارة أزمة جسدية أو انفعالية بواسطة عالج له نفس طبيعة املرض من حيث اخلطورة

ماِرس واملت
ُ
لّقي كٌل من لتأخذ مفهومًا فلسفيًا ومجاليًا له عالقة بالتأثري االنفعايل الذي يُثريه العمل األديب أو الفّين أو االحتفال عند امل

وهو ابن (ويُعترب أرسطو ).سيغموند فرويد(وبعد ذلك دخل مفهوم التطهري جمال علم النفس والتحليل النفسي مع عامل النفس النمساوي .جهته

أّول من طرح التطهري مبعىن االنفعال الذي ُحيّرر من املشاعر الضاّرة، وحّدده كغاية للرتاجيديا من حيث تأثريها الطّيب والرتبوي على) طبيب

هدة العنف ُيشّكل الفرد، عندما ربط بني التطهري واالنفعال الناتج عن متابعة املصري املأساوي للبطل، معتربًا أّن التطهري الذي ينجم عن مشا

:يُنظر، ماري إلياس، حنان قصاب حسن.عملية تنقية وتفريغ لشحنة العنف املوجودة عند املتفرّج وهو ما ُيساعده على التحّرر من أهوائه

130ص.املعجم املسرحي
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سيطرته على املستمع، ويتمّلكه، وحيّقق النشوة االنفعالية والّلذة فيكون مبثابة العالج الذي 

ومل يتوّقف هدف التطهري عند العالج بالنسبة .)1(مما علق بنفسه من أرواح شرّيرةويُنّقيه يُطّهره

ألرسطو، بل تعداه إىل حتقيق املتعة لدى املتلّقي؛ متعة مجالية ترتبط بالبناء اخليايل الذي تسمح 

لية به الرتاجيديا من خالل حتقيق احملاكاة واإليهام املسرحي، ومتعة نفسية تتوّلد عن عم

.)2(التطهري

ورغم ما هو باٍد على هذا املفهوم من وضوح وعدم تعقيد، غري أنه أثار جدًال كبرياً عند النقاد 

:)3(منها نُعّددحول كيفية حدوثه، فذهبوا يف تفسريه مذاهب شّىت 

�Ŀ�ŚưÉƫ�ƢĔ¢�ÃȂǟƾƥ�ƢȇƾȈƳ¦ŗǳ¦�ǶƳƢǿ" أفالطون"ومنطلق هذا التفسري أّن :التفسير المقارن-1

شاهد للرتاجيديا ضعيفًا من الناحية 
ُ
النفس عاطفيت اخلوف والشفقة؛ هذه اإلثارة اليت جتعل امل

شاهد ، االنفعالية
ُ
فقام أرسطو بالرّد على أستاذه وأوضح له أّن إثارة هاتني العاطفتني يف نفس امل

عالية مما  ُخيّلصه منهما، ومن مث يقع التطهري الذي جيعل الشخص أكثر صحًة من الناحية االنف

  . كان عليه من قبل

شاهد الرتاجيديا عندما يتمتع برؤية وفحواها أّن التطهري حيدث يف نفس مُ :النظرية السادية-2

شاهد من أّن ما ُيشاهده على خشبة 
ُ
اآلخرين يتعذبون، وتتضاعف تلك املتعة حني يتحّقق امل

.املسرح ليس إالّ متثيالً 

ملتفرّج عادة ما يتمثل نفسه يف إحدى الشخصيات وتقول بأّن ا:النظرية اإلحاللية-3

:الرتاجيدية اليت تُعاين العذاب، وبنهاية املسرحية يُداخل املتفرّج نوع من الفرح مبعثه شعوران

.أّن األحداث املفجعة مل حتدث له حقيقة/أ

  ـــــــــ
)1(

130ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس، حنان قّصاب حسن
)2(

131ص.املرجع نفسه  
)3(

73، 72ص.معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية :إبراهيم محادة 



~ 291 ~

.أّن متاعبه الشخصية ليست كارثية قياساً إىل تلك اليت شاهدها، وميكن حدوثها لآلخرين/ب

اليت تذهب إىل القول بتعلُّم املتفرج من املصري الذي يؤول إليه البطل :النظرية التعليمية-4

الشرير؛ فهو عندما يرى معاناة البطل خياف ويشفق عليه، مثّ يتجّنب كل املشاعر اليت كانت

وباختصار، فإّن مفهوم التطهري وبالرغم من ارتباطه ارتباطا مباشراً بذات املتلّقي .سبباً يف هالكه

د ظّل غري أنه مل يتم النظر من خالله إىل هذا األخري كقطب فاعل يف العمليـة املسرحية، فق

ُختترب بواسطته درجة قوة تأثري الرتاجيديا؛ فقد ذكره أرسطو يف سياق يُنظر إليه كمتلق سليب

.تعريفه هلا كنوٍع مسرحي

كما خّطط .وبناء على هذا االرتباط الوثيق بني حدوث التطهري والبنية الدرامية للرتاجيديا     

اكاة، مروراً باإليهام، والتمّثل، واخلوف، هلا أرسطو، وحّدد مسارها الذي اختار له أن يبدأ باحمل

وهذا الرتتيب نادرًا ما حيدث يف األشكال املسرحية التجريبية .والشفقة، وصوًال إىل التطهري

احلديثة اليت ظهرت يف ظروف خمتلفة عن تلك اليت نبعت منها الرتاجيديا؛ لذلك كان هلذه 

غايرة، ومن ّمث تأث
ُ
غايراألخرية بنيتها الدرامية امل

ُ
وهو ما أّدى إىل حتمية تراجع مفهوم .ريها امل

ة سرحيالتطهري الذي أعلن إفالسه نظرًا لعجزه عن وصف التأثري الذي حتدثه األشكال امل

املخرتِقة للتقاليد الدرامية األرسطية، خمّلفًا الساحة ملفهوم آخر يَفرتض وعيًا أعمق، وفاعلية 

كان الذي  " Aliénation/ التغريب"ه مفهوم ونقصد ب.أكرب للمتلقي أثناء وبعد العرض

مواجهًا به املفهوم ،(*)إدخاله إىل جمال املسرحفضل  "برتولد برخيت"لكاتب واملخرج األملاين ل

املتفرّج بالبطل الرتاجيدي بعد إيهامه بأّن ما ُيشاهده "متثُّل"السابق الناتج عن 

  ـــــــــ
(*)

يف املسرح ) بكّل عناصره أو بعضها(مل خيرتع مفهوم التغريب ال كمصطلح، وال كمدلول؛ فقد كان موجودًا " برخيت"من املعروف أّن 

فيكمن يف تبّنيه، " برخيت"أما فضل .يف اهلند" Kathakali/الكاتاكايل"يف اليابان، ومسرح"Kabuki/الكابوكي"الشرقي، كمسرح 

.احمليط املسرحي بشكل فّعال عن طريق ربطه جبوانب إيديولوجيةوتطويره، وإدخاله 
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حقيقي، وهو ما ُيشّكل حسب رأيه مظهرًا من مظاهر االستالب الذي يتعرض له 

، أو ما يُطلق عليه "اإليهام" بديًال ملصطلح)وإن مل ُيسمِّه"(اإلنكار"فاقرتح مصطلح .املتفرّج

بدأ مجايل وإيديولوجي يتكئ على تغريب املألوف، ، منطلقًا من م"كسر اإليهام"أيضًا تسمية 

درك الواعي ملا ُيشاهد، ّمث احملّلل واملناقش
ُ
فتشتغل بذلك طاقاته ، مما جيعل املتفرّج يف موقع امل

.ن استقبال ما ُيشاهده بطريقة آلية سلبيةعاإلدراكية عوضاً 

:في النقد المسرحي الجزائريموقعها / 5-2

منذ بدايات  اجلزائري الدرس النقدي املسرحيقضية اجلمهور عن اهتمامات مل تغب 

وال غرابة .اليت تناولت أزمة املسرح خاصة تلك ؛ فقد كانت دائمة احلضور يف مناقشاتهتشّكله

يف ذلك ألنّه ال مسرح دون مجهور، وهناك مقولة شائعة يف الوسط املسرحي تؤّكد أّن اجلمهور 

خطر من العرض، مما يعين أّن حياة العرض املسرحي تكمن يف هو النصف األفضل واأل

.)1(استجابة اجلمهور الكاملة له

هذه املسألة، لكنه يف أدلوا بدلوهم الذين  اجلزائريني من أوائل النقاد" عبد اهللا ركييب"ويُعترب 

قيمة اكتفى بتأكيد حيث وقف عند حّد مالمسة السطح منها ومل يتعّمق يف مناقشتها، 

عن املشهد املسرحي  هذهب إىل تقرير حقيقة غيابو اجلمهور كطرف فاعل يف العملية املسرحية، 

التجربة املسرحية اجلزائرية، اعتقادًا من هذا اجلمهور أنه من التقاليد الدخيلة  نشأة يف بدايات

كسلوك اخلاصة باملعّمرين، ما دفعه إىل التوّجس خيفة منه وهو ما حال دون ترسيخ املسرح  

.)2(اجتماعي يف البيئة اجلزائرية

�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔ¢�¦ÂƾƦȇÂ.وقف عند عتبة هذه املسألة مكتفياً بتوصيفهاالناقد قد هذا أّن  ناالحظقد و 

  موضوع مناقشته من البدء؛ ولكنه قام باستدعائها يف سياق مناقشة قضية أخرى لصيقة 

  ـــــــــ
)1(

122ص.آفاق املسرح :نبيل راغب 
)2(

.تطّور النثر اجلزائري احلديث :اهللا ركييب عبد



~ 293 ~

�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ŀ�ǞƦËƬǷ�ƾȈǴǬƬǯ�¬ǂǈŭ¦�ƺȈǇǂƫ�ƨȈǔǫ�ȆǿÂ�ƢȀǼǟ�ƢȀǴǐǧ�¾ƢƷ�ÄƘƥ�ǺǰŻ�ȏÂ�Ƣđ

مثّ الوقوف على أّن إدبار اجلمهور عن ارتياد قاعات املسرح هو ، والعوائق اليت حالت دون ذلك

إىل اجلمهور " عبد اهللا ركييب"، نظربذلكو .لديه مسرحيةالسبب اجلوهري يف عدم ترسيخ تقاليد 

عّلق عليه كل املشاكل اليت يُ من زاوية ضيقة بالرغم من إدراكه ألمهيته؛ فلم ير فيه سوى مشجباً 

ويتأّكد هذا الزعم، عندما يذهب هذا الناقد إىل .حتول دون سريورة وتطّور املسرح يف اجلزائر

حىت ظهر آخر متّثل يف البحث عن اللغة املناسبة ملخاطبة الشى القول بأّن هذا العائق ما إن ت

هذا اجلمهور يف ظرف تفشت فيه األمية، وسادت الثقافة األجنبية على وسائل اإلعالم والثقافة 

.)1(واالتصال

على مناقشة هذه القضية من املوقع نفسه؛ أي من اخلارج " حممد الطاهر فضالء"وأقبل      

ف بسيط، متثل يف رفضه حتميل اجلمهور تبعات املشاكل اليت تعوق ترسيخ دائمًا مع اختال

�Ƥ ȈȈǤƬƥ�ȆǔǬȇ�ǂƻ¡�ÅƢǸǰƷ�ǺǸǔƬȇ�Ƕǰū¦�¦ǀǿ�ËÀ¢�Å¦ƾǬƬǠǷ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈǷ�ƾȈǳƢǬƫ

ال سيما يف عصرنا هذا  -من وجهة نظره  -وهو ما ال ُميكن قبوله  الوعي الثقايف عن مجهورنا

املدى الثقايف األوسع، ولذا من األجدى البحث عن الدوافع  رك علىالذي اّتسعت فيه املدا

مث .)2(اجلمهور، عوضًا عن إصدار أحكام تعّسفية يف حّقه طرف الكامنة وراء هذا العزوف من

ختم مناقشته بتوجيه دعوة إىل املهتمني باملسرح إىل توطيد العزم على البحث عن األسباب اليت 

ح،وأّكد بأن احلل ليس عسريًا إذا توفرت اإلرادة، وصدقت صرفت مجهورنا عن هذا املسر 

أّن املسرح هو أقصر طرق األدب للوصول إىل " توفيق احلكيم"العزمية، مستشهدًا مبقولة 

.)3(اجلمهور، ولكنه أكثرها امتالء بالعوائق والصخور

  ـــــــــ
)1(

.تطّور النثر اجلزائري احلديث :عبد اهللا ركييب 
)2(

268، ص1985، ديسمرب 90، عالثقافةجملة ).املسرح تارخياً ونضاالً (: الطاهر فضالءحممد 
)3(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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حول ذات القضية أال وهي " أمحد بيوض"ال خيتلف هذا الطرح كثريًا عن الذي قّدمه 

رجعه إىل حيث أ؛ غياب مجهورنا عن مسارحنا، لكنه ذهب يف تفسري هذا الغياب مذهباً خمتلفاً 

إسرتاتيجية خاصة انتهجها املسرح اجلزائري يف مرحلة مبّكرة، كان هدفه منها كسب ثقته بنفسه 

وال ندري ماذا كان يقصد الناقد .)1(أوًال قبل انطالقه يف بناء قاعدة شعبية له عرب أحناء الوطن

بدون رّسخ أسسه ي بكْسِب املسرح لثقته بنفسه؟ وكيف ميكن أن ينطلق بعيدًا عن مجهوره، أو

اجلمهور  عن ثقة -�Ƣđ�®¦ǂŭ¦�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ -وجود قاعدة شعبية له؟ وهل ميكن فصل ثقته بنفسه

�ǲȈǴƸƬǳ¦�ÄǂǐǼǠǳ�ƨȈǧƢĐ¦�ǾƫƢǸȈǸǠƫÂ��ȄǴƴǠǳ¦�ǾƫƢǠȈǫȂƬƥ�ȆǨƸǐǳ¦�ǞƥƢǘǳ¦�ÀƜǧ�¿ȂǸǠǳ¦�ȄǴǟÂبه،

  .حيلقضية اجلمهور املسر " أمحد بيوض"املعّمق، والنقاش اهلادي، هو ما طبع عرض 

يف هذه املسألة؛ إذ أّكد " خملوف بوكروح"ويف اجتاه معاكس هلذا الطرح جاء رأي الباحث      

ه أن ـول إىل املستوى الفين اجليد، بقدر ما كان هدفـأّن املسرح اجلزائري مل يكن هدفه الوص

مسرحنا وبالرغم من مساعي .)2(باجلمهور وأن تزداد قاعدته وأن يرتبط به الناس ويألفوهيلتحم

لتحقيق هذا اهلدف بتنظيـمه لزيارات خارج العاصمة كانت وجهتها مدنًا جزائريـة عديدة، بقي 

الفشل يطارده بسبب تكّتل سلسلة من املعوقات منها، استحالة أن تُغطي فرقة مسرحية واحدة  

ألة فمن الطبيعي أن تتوفر لكل مدينة فرقتها اخلاصة، مث ما أمساه مبسكامل القطر اجلزائري

اليت اعتربها أشكاًال خميفة يقف مجهورنا أمامها مشدوهاً؛ ) أو الشكل املعماري احلايل(البنايات 

ƨƯÂ°Ȃŭ¦�ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢǻƾȈǳƢǬƫ�Ŀ�ƨƳǂǨǳ¦�Â¢�ǲǨū¦�ǂǗÉ¢�ǾƦǌƫ�ȏ�ƢĔȋ)3(. وإن كنا نوافق الناقد

  خبصوص اجلزئية اليت ذهب فيها إىل القول بعدم 

  ـــــــــ
)1(

40ص).1989-1926(املسرح اجلزائري : أمحد بيوض 
)2(

62ص.مالمح عن املسرح اجلزائري: خملوف بوكروح 
)3(

 الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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التعويل على فرقة مسرحية واحدة يف خلق مجهور مسرحي جزائري على نطاق واسع، فإننا 

ملسارحنا يف خلق هوة بني اجلمهور خنتلف معه جزئيًا فيما قّرره بشأن إسهام الشكل املعماري 

واملسرح باعتباره يعكس البنية االجتماعية لآلخر؛ ذلك أننا حباجة فعًال إىل بنية معمارية 

ومردود على .تعكس تركيبتنا االجتماعية والثقافية واحلضارية، وتستجيب ألعرافنا االجتماعية

مجهورنا، وجتعله يقف مشدوهاً الباحث قوله بأّن تلك األشكال تثري مشاعر اخلوف يف نفوس 

�ń¤�®ƢǬƬǧȏ¦Â�̈Â¦ƾƦǳƢƥ�ǾǷƢËē¦�ƾȈǨÉȇ�°ȂȀǸŪ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ÅƢȈǇƢǫ�ÅƢǸǰƷ�ǺǸǔƬȇ�¾ȂǬǳ¦�¦ǀȀǧ.أمامها

حىت لو كان يقصد حبكمه هذا مجهور العشرينيات من القرن .الذوق واحلّس الفّين 

مشكلة من  يعاين رياملسرح اجلزائفحواها أّن نتيجة إىل  يف األخري ويتوّصل الباحث.املاضي

اجلمهور؛ ويقصد بغياب اجلمهور هنا عدم خضوعه لتقاليد مسرحية تدفعه حلضور غياب 

ويعتقد .بطريقة منتظمة، وجتعل من عادة ارتياد املسرح جزءا من حياته االجتماعية العروض

نتاج، عملية اإلعلى  تقتصر؛ هذا املسرح الذي ظّل يعتقد بأّن مهمته هبتوّرط مسرحنا يف تغييب

يف حني أّن أعظم واجب عليه هو خلق مجهور واملثابرة من أجل تربية ذوقه، وزرع عادة ارتياد 

.)1(املسرح فيه

منها  اآلراء السابقة ألبرز نقاد املسرح يف اجلزائر زاوية النظر الضيقة اليت نظركشفت لقد         

ثبتت مسؤوليته يف جّل املشاكل اليت اً مّتهمهؤالء إىل قضية اجلمهور املسرحي؛ حيث اعتربوه 

تقف يف وجه سريورة املسرح وتطّوره؛ فهو البدائي الذي عجز عن فتح نوافذ فكره لرياح 

تقّبل أي دخيل على ثقافته التقليدية، احلضارة، وهو الرجعي املتقوقع على نفسه الرافض لفكرة

¾�ƢǘǠÊŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ƨȈƸǔƬǳ¦Â �ال يفهم اللغة الفصحى ومن الضروري التناز  وهو األّمي الذي

   .إخل...ألجله

وعلى العموم فإّن قضية اجلمهور كان هلا حضورها الدائم يف اخلطاب النقدي املسرحي 

�Ŀ�ǾǸǴǫ�ŐƷ�¾ƢǇ¢�ǺǷ�Ëǲǰǧ��®ƢŪ¦�ȆǸǴǠǳ¦�³ ƢǬǼǳ¦�ǺǷ�ƢȀËǜƷ�ǀƻƘƫ�Ń�ƢĔ¢�ƾȈƥ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦

ـــــــــ
)1(

61ص.مالمح عن املسرح اجلزائري: خملوف بوكروح 
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كان ينظر .تناوهلا، ورغم إدراكه ألمهيتها ووعيه باجلمهور كمرّكب أساس يف العملية املسرحية

إليها من اخلارج ال من الداخل؛ أي أّن هؤالء آمنوا بالدور الذي يلعبه اجلمهور يف جناح أو 

اولة تشريح هذا الدور الكتشاف أهّم العوامل فشل املسرحية لكنهم مل جيهدوا أنفسهم يف حم

�Ǿǳ�©ƢǷƢēȏ¦�ǾȈƳȂƫ�ƨǇƢȈǇ�Ǻǟ�Å¦ƾȈǠƥ�ȆƷǂǈŭ¦�µالنفسية واالجتماعية املتحكمة يف تلقّ  ǂǠǴǳ�ǾȈ

من هذه القضية يعطينا " عبد امللك مرتاض"ولعّل موقف الباحث .باجلهل واألمية والتخلف

�ƢǷ�Ƥصورة واضحة عن املستوى الضحل للمناقشات اليت خُ  ÈƬǯ�Ʈ ȈƷ��ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ƪ Ëǐ

إّن املتفّرجني خيتلفون عن القرّاء الذين ال يكونون كذلك حىت يتعّلموا، وال يكون التعّلم  «:يلي

هور من القرّاء ـمجون وأيسر من إجياد ـاد مجهور متفرّج أهـوإجي، لة جّداً ـسنوات طويإّال يف 

هؤالء الذهاب بعيدًا يف دراسة ظاهرة اجلمهور؛  يف هذا املقام بأنه مل يكن مبقدور ونؤّكد.)1(»

ابتداء من النصف مالحمه يث النشأة، فقد بدأت تظهر دذلك أّن هذا النوع من الدراسات ح

وذلك لرصد دوافع اجلمهور وذوقه  «الثاين من القرن املاضي مّتخذة شكل االستبيانات 

يه يف املكان املسرحي ويف فضاء والشرائح االجتماعية اليت ينتمي إليها، وكذلك ملعرفة رأ

له ـابه ملا ُقّدم له، ومدى تقبّ ـه ملا سُيعرض عليه ومدى استيعـالعرض، ومنظور الرؤية، وسرب توقع

.)2(»إخل  ...اله على املسرحـوإقب

يف تناوله هلذه القضية هي أول " خملوف بوكروح"ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا إّن جتربة الباحث 

ة يف اخلطاب النقدي املسرحي اجلزائري؛ فقد كان تناوله هلا علميًا جاداً ـجتربة علمي وأهم

«�¦�ƲƟƢƬǻ�ń¤�¾ȂǏȂǳمسّلحًا باملنهج ƾđ�̈ƾǟƢǈǷ�Ãǂƻ¢�ƨȈǸǴǟ�©ƢȈǼǬƬƥ�ÅƢǈǻƘƬǈǷÂ��Ƥ ǇƢǼŭ¦

:إىل أّن هذه التجربة النقدية املتمّيزة كان هلا حمطتني اثنتنييف هذا املقام ونشري .دقيقة ومضبوطة

  ـــــــــ
)1(

199ص.فنون النثر األديب يف اجلزائر :عبد امللك مرتاض 
)2(

161ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس، حنان قصاب حسن
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املسرح واجلمهور، دراسة يف سوسيولوجية "ºƥ�¿ȂǇȂŭ¦��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƾƟ¦ǂǳ¦�ǾƥƢƬǯ�ƢȀǴËưǷ:األوىل

  ".املسرح اجلزائري ومصادره

ǾƥƢƬǯ�ƢǿƾËǈƳ�ƾǫÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǷƾǫ�ȂǇ°�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƪوهي اليت :والثانية ƦƯ¢": التلقي

  ".واملشاهدة يف املسرح

  :بالظاهرةبدايات اهتمامه /5-3

�Ƣđ�ǲǤǌǻƢǧ،اهتمامًا كبريًا بظاهرة اجلمهور يف الرتكيبة املسرحية" خملوف بوكروح"أبدى 

وحاول مناقشتها مبا توّفر لديه من أساليب ومناهج علمية منذ بدايات تشّكل خطابه النقدي؛ 

بدايات جتربته النقدية، الكتشفنا بني أسطرها مع فلو عدنا إىل مقاالته الصحفية اليت كتبها 

هتمام حسب ولعًا شديدًا مبناقشتها، ويُعزى هذا اال ظهراليت أ حضورًا دائمًا هلذه املسألة

وللتدليل .اعتقادنا إىل كون هذه القضية تنتمي إىل حقل االتصال الذي ختّصص فيه الباحث

�ǂǜǼǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�ń¤�«ƢƬŢ�ƨȈǳƢǰǋƜǯ�ƢȀȈǳ¤�ǽǂǜǻÂ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�Ǿȇƾǳ�ǂËǰƦŭ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ

هذه  ته للسطح مناملستمر، نعرض هذا املقال الذي نشره مطلع الثمانينيات مكتفيًا مبالمس

القضية، إّما إلحساسه حينها بقصور أدواته النقدية عن البث فيها، أو تقّيدًا منه بضوابط 

وقد صّدر هذه املقالة مبقولة للمفّكر والفيلسوف اإلرلندي .الكتابة الصحفية، أو للسببني معاً 

إّن من واجيب أن أفّكر يف جييب ويف جيب املتفّرجني ويف مدى ما  «:جاء فيها "برناردشو"

يستطيع الناس اجللوس يف املسرح، ويف طوابق أصوات املمثلني، ويف طاقة السمع والرؤية عند 

 أن جيلس هذا الغالم الذي يعترب حّقه يف(...)هذا الغالم اجلالس يف مقعده بأعلى املسرح

ة اليت جيلسها ذلك ـة هو حق مقّدس قدسية اجللسـتيعاب الروايجلسة متّكنه كّل التمكني من اس

وتبدو نية الباحث من اختياره هلذا التصدير واضحة، وهي .)1(» يةـاملليونري يف املقاعد األمام

  يف املعادلة كطرٍف فاعل أمهية اجلمهور   تأييده لفكرة

  ـــــــــ
)1(

53، ص1980، مارس17، س192ع، اجليشجملة ).رأي يف املسرح( :خملوف بوكروح 
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من ّمث إعطائه نصيبًا من املسرحية باعتباره املرآة اليت تعكس جناح أو فشل العرض املسرحي، و 

االهتمام يف الدراسات املسرحية لفهم سيكولوجيته والقبض على العوامل اليت تتحّكم يف تلّقيه 

واجلمهور ضروري  «:يهاوهو ما عّرب عنه يف صياغة نقدية بسيطة قال ف، للعرض املسرحي

للمسرح كاملاء واهلواء بالنسبة للكائنات احلية، ومهما زاد عدد اجلمهور فإنه يُعّد إحدى العوامل 

الرئيسية الستمرارية احلركة املسرحية يف أي بلد كان، فاملسرح ال ُميكن أن ينمو ويزدهر إال 

اح وفشل املسرح بدون بوجود اجلمهور؛ أي أنه ال يوجد هناك مقياس دقيق نقيس به جن

.)1(»اجلمهور

م على مناقشة الباحث يف هذه املقالة عن أمهية اجلمهور؛ إذ مل يُقدِ اقتصر حديثقد و      

من الداخل والوقوف على خصوصيتها يف املسرح اجلزائري،  تناوهلابمناقشة جدية،  هذه القضية

وترك  إقبال مجهورنا اجلزائري على املسرح،هي قّلة لدى اجلميع و  بتقرير حقيقة معروفةاكتفى بل 

غري أّن السؤال يبقى مطروحًا عن هذا االنفصام بني املسرح واجلمهور؟ «:الفكرة معّلقة بقوله

لكنه أشار .)2(»ألن اإلجابة عن ذلك تتطّلب دراسة وافية عن ظهور وميالد املسرح يف اجلزائر 

ولعله يُلمح هنا إىل رغبته املستقبلية يف إجناز هذا إىل أّن األمر حيتاج إىل دراسة وافية وجادة، 

املسرحية؛ اليت حتتاج إىل الوقت واجلهد لطبيعتها امليدانية، ولعدم التعويل  النوع من الدراسات

ƨǗȂƦǔǷÂ�ƨȈƟƢĔ�ƲƟƢƬǻ�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ،؛ هذه األخرية اليت تتغري بتغّري نفسية املتفرّج

؛ ذلك أّن جلمهور املسرح ميزة الجتماعي الذي ينتمي إليهواحمليط ا وظروفه االجتماعية،

أساسية وهي أنه ال ميلك مالمح حمّددة، إنه يرتّكب من أناس جمهولني، اجتمعوا بالصدفة يف 

وكلّ ،)3(الغالب، ال يعرف بعضهم بعضاً، إنه فئات وأصناف

  ـــــــــ
)1(

الصفحة السابقة .املصدر السابق 
)2(

  الصفحة نفسها .املصدر نفسه 
)3(

306، ص1976وزارة الثقافة، دمشق، شريف شاكر، مطبوعات :ترمجة.التكامل الفين يف العرض املسرحي :ألكسي بوبوف 
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من شأنه أن جيعل التنبؤ بطبيعة تكوينه متاماً، أو مبدى استجابته للعرض املسرحي أمراً  «هذا 

إىل تصريح، سوف يتحّول التلميحنرى أّن هذا وس.)1(»صعبًا بل ومستحيًال يف بعض األحيان 

كما سيتّضح يف دراستني ضمن هذا التوّجهوُتصبح النية فعًال ومنَجزًا يف مشروع تطّور عرب 

  .املباحث األتية

  :ظاهرة من منظور سوسيولوجيا االستقبالتناوله لل/ 5-4

املسرحي  ظاهرة اجلمهورب "خملوف بوكروح" الباحثهتمام الدة ااجلالفعلية كانت البداية       

املسرح واجلمهور، دراسة يف سوسيولوجية املسرح اجلزائري "املوسومة بـ مع صدور دراسته

؛ حيث خّصص الفصل الثاين منها لدراسة  ظاهرة إقبال اجلمهور على عروض "ومصادره

ل، وذلك تبعاً الالستقاملسرح الوطين اجلزائري خالل فرتة زمنية ُحّددت بالعقد األول من ا

حسب السنوات واألشهر واأليام واملواقيت، لسلسلة من املتغريات؛ كالتوزيع الزمين للعروض 

بعد أن درس توجهاته بالنظر إىل نوع ، والنوع املسرحي، ووسيلة التعبري، وطبقات املقاعد

أن تسري  هذه لدراستهشاء الباحث وقد .املسرحية، وموضوعها، ومصدرها، ووسيلتها يف التعبري

الدراسات السوسيولوجية اليت تسعى إىل فهم بعض املشكالت املتعلقة بطبيعة  «يف اجتاه 

�ǶȀǧ�Ŀ�ǶȀǈÉƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȈǼƦǳ¦�ȄǴǟ�¢ǂǗ�Äǀǳ¦�ĿƢǬưǳ¦�ŚǤƬǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦

�©ƢǠǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�ǞǷ�Å¦°Ȃǘƫ�®¦®Ǆƫ�Ŗǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ƨȈǴǸǟ�ŚǈǨƫÂ وجلأ إىل  ،)2(»املعاصرة

األدوات اإلجرائية اليت غالبًا ما يُوظّفها هذا النوع من البحوث امليدانية؛ فاعتمد يف التنويع 

، أسلوب املقابالت الشخصية مع العاملني باملسرح من ممثلني، وكّتاب، وخمرجني، وإداريني

غري مقنعة  «وسيلة األوىل وقد كان الباحث على يقني بأّن ال،واستثمر أرشيف املسرح الوطين

�ƨǇȂǸǴǷ�©ƢȈǘǠǷ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ȏ�ƢĔȋ«)3( ، أما  

  ـــــــــ
)1(

116، ص2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، .آفاق املسرح :نبيل راغب 
)2(

7ص.املسرح واجلمهور، دراسة يف سوسيولوجية املسرح اجلزائري ومصادره :خملوف بوكروح 
)3(

97ص.املصدر نفسه 
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عاجزة عن حتقيق  ، جعلهامنهاتوّفر عّما  الوثائق وغياب املعطيات الدقيقةالثانية فإّن نقص 

ƨǗȂƦǔǷÂ�ƨȈƟƢĔ�ƨȈǸǴǟ�ƲƟƢƬǻ. حتليل التلقي عند  «والعملية ككل ليست سهلة؛ ذلك أّن

مستويات اجلمهور عملية متعبة ومعّقدة؛ ألن كل عرض له مجهور يتكون من أفراد ينتمون إىل 

وهذه املستويات ختتلف وتتعّدد طبقًا للسّن، والتعليم، والثقافة، .عديدة وخمتلفة يف كيفية التلقي

والبيئة، واالستيعاب، واحلساسية العاطفية، واخلربة سواء فيما يتصل باحلياة أو بالفّن الدرامي 

.)1(»نفسه 

نطلق أقّر الباحث 
ُ
اليت توّصل إليها من خالل هذه الدراسة  النتائج "بنسبية"ومن هذا امل

��ÅƢƷȂƬǨǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈالدراسات ضمن الرائدة  ƸƦǳ¦�§ Ƣƥ�ȄǴǟ�ȄǬƥ¢Â��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦

موضوع اجلمهور يبقى حمّل دراسة ميدانية قائمة على البحث «حيث ذهب إىل التأكيد بأّن 

اجلزائر من خالل جمموعة فرضيات طبيعة اجلمهور املسرحي يف واالستقصاء للوصول إىل حتديد 

وماهي وأسئلة تطرح على اجلمهور الذي كان يقبل على عروض املسرح، أين ومىت وملاذا وكيف 

الفكرية اليت حيملها قبل مشاهدة العرض الدوافع اليت جتعله يُقبل على املسرح، وما هي اخللفية 

املسرحي وبعده؟ كّل هذه العناصر تبحث يف إطار الدراسات اخلاّصة بسوسيولوجية اجلمهور 

الذي ُتوظّفه الدراسات " أسلوب االستبيانات"وُيشري هنا إىل ما ُيطلق عليه .)2(»املسرحي 

هذه الدراسة باللجوء إليه يف حبث  ُد يف خامتة�ÊǠȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ǞǸƬĐ¦�ǂǿ¦ȂǛلفهم السوسيولوجية 

.)3(همع املسرح، وحتديد توّجهات اجلزائري مستقبلي لدراسة موضوع تفاعل اجلمهور

  ـــــــــ 
)1(

128ص.آفاق املسرح :نبيل راغب 
)2(

93ص.املسرح واجلمهور، دراسة يف سوسيولوجية املسرح اجلزائري ومصادره :خملوف بوكروح 
)3(

103ص.املصدر نفسه 
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اليت تعّمق فيها البحث يف ظاهرة اجلمهور اجلزائري والعوامل  احملطة الثانية وجاءت      

دراسته النقدية، ممثَّلة يف " خملوف بوكروح"املتحّكمة يف ِفعل التلقي لديه يف جتربة الباحث 

  :التوايلثالثة حماور هي على من خالهلا تناول ."التلقي واملشاهدة يف املسرح"املوسومة بـ

  .التلقي -

  .مسات اجلمهور املسرحي -

  .أمناط التفاعل مع العرض -

  .الفضاء املسرحي -

قّدم الباحث لكتابه مبقدمة حاول من خالهلا تقرير ، وإفاضته فيها احملاورهلذه  هعرضوقبل 

النقد وحتّوالته املتعلقة بالعمل الفّين وكيفية تلقيه، جعل  بصريورةسلسلة من احلقائق املتعّلقة 

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǽ°ƢȈƬƻȏ�©ƢǣËȂǈǷ�ƢȀǼǷ نوجزها يف النقاط اآلتية:  

1-�©ǄËǯ°�ƢĔ¢�Ä¢��ǾǳƢǇ°¤Â�ǾƳƢƬǻ¤�Ŀ�řǨǳ¦�ǲǸǠǳƢƥ�ƢȀƬȇƢǼǟ�ƪ ǳÂ¢�ƨŻƾǬǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ËÀ¤

�ƪ.به أثناء عملية خلقهالنّص وكاتبه والسياقات اليت أحاطت على ǴǨǣ¢�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�řǠȇ�ȏÂ

 ها مل تر فيه غرياملتلقي؛ فاالهتمام به كان حاضرًا ضمن أولويات تلك الدراسات، ولكن

 بنية ذهنية وسيكولوجية واجتماعيةبوصفه نظر إليه تمل و للعمل الفين؛  سليبّ ل مستقبِ 

عند برخيت،  " التغريب"عند أرسطو، و" التطهري"ومن أبرز جتليات هذا االهتمام نظرية .مستقّلة

.وقّوة التأثري وأسلوب اإلقناع يف خطب السفسطائيني قبل هذه وتلك

إّن النظر إىل املتلّقي كقطب فاعل وخّالق يف العملية التواصلية مل يظهر واضحًا إّال مع -2

القارئ، ؛ هذا املوت الذي خلفته والدة "موت املؤلف"الشهرية " روالن بارث"صدور دراسة 

بفضل بعدها احتّل هذا القطب مركز الثقل يف العملية التواصلية خاصة بعد بروز نظرية التلّقي 

ومل يغفل ".إيزر"، و"ياوس"جهود جامعة كونسطانس األملانية، ُممثّلًة يف شخص كّل من 

الباحث احلديث عن اخللفية السياسية واالجتماعية اليت مّهدت يف الستينيات لرتاجع سلطة 

.املؤلف وتقّدم سلطة القارئ

إّن الدراسات النقدية احلديثة قد اهتمت مبوضوع التلّقي ضمن عالقة القارئ بالنّص، غري -3

أّن املسرح ظّل إىل وقت غري بعيد خارج هذا االهتمام يف مستواه النظري على الرغم من أّن 
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، ل مباشرًا بني املرسل واملستقبلالذي يكون فيه االتصاِفعل التلّقي أكثر ما يتجّلى يف املسرح 

. ار فرضيات نظرية التلقيبوهو ما جيعله امليدان األفضل الخت

إّن احتفاء الُكّتاب، واملخرجني املسرحيني باجلمهور والتلقي، سبق بكثري اهتمام النّقاد -4

.واملنظّرين

األربعة اليت أّسس املفاصل عرض وبعد استظهاره هلذه احلقائق النقدية، أقدم الباحث على 

واملشاهدة مستحضراً أشهر النظريات اليت عليها دراسته؛ فخّصص املفصل األول ملفهوم التلقي

��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ ƸƦƫّمث أفرد املفصل .كمدخٍل ضروري لفهم طبيعة وخصوصية التلقي يف املسرح

مهور اجلزائري الثاين إلبراز اخلصائص والسمات االجتماعية اليت دخلت يف تشكيل تركيبة اجل

وخّصص املفصل الثالث للنظر يف .خالل فرتة زمنية حمّددة هي التسعينيات من القرن املاضي

وختم مبفصٍل رابع تناول فيه الفضاء املسرحي  .أمناط وردود أفعال اجلمهور أثناء العرض املسرحي

�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐƢكإطار للعرض ال ُميكن عزله عن سلسلة القيم الثقافية واالجتماعية اخلاّصة ب

.وسنعمل على عرض ما جاء يف كّل مفصٍل أو حمور بشيء من التفصيل فيما يأيت.يوجد فيه

الفرش النظري الذي سيضع القارئ غري املتخّصص يف جعل الباحث احملور األّول مبثابة 

اليت اقرتحتها نظرية التلّقي من خالل إسهامات  تجو املوضوع؛ حيث عرّفه بأهم األطروحا

أفق "فقّدم مفهوم ".فولفغانغ إيزر"، و"ستانلي فيش"، و"هانس روبريت ياوس"رواّدها 

، "مجاعات التأويل"للثالث مفهومي ، وعرض"القارئ الضمين"لألول، و للثاين مفهوم" التوقعات

إّال أن يُنّوه باجلهود النقدية للنقاد وِضمن هذا الفرش النظري أىب الباحث".القارئ العليم"و

�ƾǫƢǼǳƢƥ�ǶŮ�ǲËưǷÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�§ǂǠǳ¦"حدث :"الذي اقرتح بعض املفاهيم مثل" جابر عصفور

ّمث أمجل احلديث عن بعض االجتاهات واألمساء اليت ".املوضوعية"، و"النسق املعريف"، و"القراءة

 ".فيتوغسكي.س.ل"، و"هيل.ن"طبعت بصمتها النقدية يف جمال التلّقي أمثال 

الباحث إىل اخلاص؛ فتعّرض خلصوصية التلّقي يف املسرح مقابًال بني وّجهومن العام ت     

مهمة اجلمهور يف املسرح ال تقف عند حدود أّن وّضحاً ، م"املشاهدة"و" التلقي"مفهومي 
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عرض أمامه على كفعل سليب، بل تتعّداها إىل صياغة التفاعل بينه وبني ما يُ " املشاهدة"

اخلشبة، وهي اخلصوصية النابعة من طبيعة الفن املسرحي؛ تلك اخلصوصية القائمة على احلضور 

ليتدرّج بعد ذلك يف استعراض مكانة. الفعلي للجمهور ومشاركته املباشرة يف العرض املسرحي

اجلمهور قد نُظر التأكيد على أّن  ههدفو اجلمهور يف املسرح منطلقًا من العهد اليوناين،  ظاهرة

إليه كمرّكب مهم يف العملية املسرحية دون العملية النقدية التنظريية، مستشهداً بالصورة السلبية 

حني نظرا إليه باعتباره مرآة ُجتلي " هوراس"، و"أرسطو"اليت التقطها له املنظرون األوائل أمثال 

النقدية احلديثة اليت اجتهدت يف مث انتقل إىل اجلهود .عظمة الرتاجيديا يف التأثري على البشر

اخلروج باملتلقي من قوقعة املشاهدة السلبية، إىل رحاب التلقي القائم على تبادل التأثر والتأثري 

śƳǂƼŭ¦Â�§ ƢËƬǰǳ¦�ƨƠǧ�Ƣē®Ƣǫ�©¦®ƢȀƬƳ¦�ȆǿÂ��«ǂǨƬŭ¦Â�ǲưǸŭ¦�śƥ  الذين ما فتئوا أن نقلوا

أعلن ميالد نظرية التلقي بفضل أعالم  الذي ،عدوى االهتمام باجلمهور إىل الدرس النقدي

الذين أقبلوا على دراسة اجلمهور باعتباره ظاهرة ثقافية ومنهم  ؛ هؤالءاالجتاه السيميوطيقي

 ".إيالمكري " و ،"بارثروالن " و ،"إيكوأمربطو "

ومل يتوقف الباحث عند هذا احلّد، بل أخذ يتوّغل أكثر فأكثر يف دروب ختّصص 

يف اخلطاب  من املفاهيم احلديثةيف املسرح باعتباره " االستقبال"حّدثنا عن مفهوم التخّصص، ف

بتوصيف اجلمهور، وتصنيفه حسب اجلنس، ارتبط هذا املفهوم الذي النقدي املسرحي؛

معرفة الشروط اليت تتحّكم يف بغاية إخل، ...والسّن، واملهنة، واملستوى االجتماعي، والعادات

ليتوقف بنا عند ذلك املنعرج احلاسم يف تاريخ النظرية الدرامية؛ .للعرض املسرحيعملية استقباله 

حني احنرفت بتوّجهها العتيق من تقديس النّص، إىل التقليل من شأنه لصاحل العرض يف عالقته 

وحرصًا منه على .املباشرة جبمهوره بالرغم مما أُثري من ردود فعل معاِرضة هلذا التوّجه اجلديد

ذا الفرش النظري صورته الواضحة والكاملة، عرض الباحث اجتهادات أولئك الذين إعطاء ه

، مذّكرًا بريادة العاملني يف "بنظرية العرض"عملوا على ترسيخ هذا التوّجه النقدي الذي ُعرف 

�ǺǷ�Ëǲǯ�©ƢǷƢȀǇƜƥ�ÅƢǿËȂǼǷÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǺȇǂËǜǼŭ¦Â�®ƢËǬǼǳ¦�ȄǴǟ�śƳǂűÂ�§ ƢƬǯ�ǺǷ�¬ǂǈŭ¦

، ومن حذا "برتولد برخيت"، واملخرج األملاين "كونستانتني ستانسالفسكي"وسياملخرج الر 
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حذومها من املنظّرين الذين اختاروا املسامهة جبهودهم النقدية ضمن هذا التوّجه 

).شومان، دافنا بن شامي، جيل دوالن، هريبريت شالزكي، سوزان بينيت.م:(أمثال

سبق أن أشار إليها يف  هامة بتأكيد حقيقة صلب الدراسة،احملور الثاين الذي ميّثل واستهّل 

باجلمهور كمساهم قوي له وزنه وثقله يف صناعة  احملور السابق وهي اهتمام الكّتاب واملخرجني

.¦ȆƷǂǈŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�śưƷƢƦǳ¦Â�®ƢǬǼǳ¦Â�ǺȇǂËǜǼŭمن طرف  ميشهēو العرض املسرحي، 

ƪ ǳÂ¢�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǒ ǠƦƥ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǲËưÉŻÂ�ƢȀȈǳ¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�ǲËưÉŤ�ƢĔȂǰǳ��°ȂȀǸŪ¦�̈ǂǿƢǜƥ�ƢȀƬȇƢǼǟ

مثًال، ولّكنه يُقّلل من قيمة  عصب احلياة الذي مينحها وجودها واستمرارها؛ كمجال االتصال

هذه األحباث القتصارها على وصف وتصنيف هذا اجلمهور إىل فئات، وحتكيمها ملقياس الكّم 

قة اليت تربطه بوسائل اإلعالم املختلفة من أجل حتقيق وغايتها هي التحّكم يف العال.دراستهيف 

أمراً حتمياً، خاّصة بعد ظهور  تلك الدراسات إفالس وهلذا السبب كان.غايات جتارية ال علمية

اجتاهات حديثة جتاوزت هذا املستوى من الدراسة، وعملت على حتقيق مستوى أخر يستهدف 

ماعي لسلوكه وتوجهاته بُغية بناء إطار نظري الوصف الدقيق للجمهور، ّمث تقدمي تفسري اجت

   .متكامل خيدم املؤسستني العلمية واإلعالمية يف اآلن نفسه

التصنيف كللجمهور؛   ¦ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ© التصنيفات وجلأ إىل التمثيل ببعض

الرباعي الذي ، والتصنيف )اجلمهور احملادث، الوسط، الواسع":(روبري اسكاربيت"الثالثي لـ

الباحث من  انتقلّمث ).الفيتيسيتالقارئ املهوس، اهلستريي، البارانوكي، ( "بارث روالن"وضعه 

احلديث عن اجلمهور بصفة عامة، إىل ختصيصه جلمهور املسرح وأبرز الدراسات احلديثة اليت 

ّثل للوسط تناولته كظاهرةّ  اجتماعية يف كل من الوسطني االجتماعيني العريب واألجنيب؛ فم

جلمهور املسرح العريب، وقّسمه إىل أربع " حممد عزيزة"األول بالتصنيف الذي وضعه 

اهرة اجلمهور ظوكان ذلك ضمن دراسة عاّمة مل ُختّصص ل)حضري، ريفي، ذكور، إناث(فئات

  .وحدها



~ 305 ~

تحدة بدراستني أجريتا على اجلمهور املسرحي يف كل من الواليات امل فمّثل له لوسط الثاينأّما ا

وليام "، و"ويليام بومول"ȆƟƢǼưǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫاألوىل،:األمريكية، وبريطانيا لتحديد مساته األساسية

، "ثروسيب"أجراها " اقتصاديات الفن األدائي"صادرة بعنوان  والثانية،.)1966(سنة " باون

ومن ضمن املآخذ اليت سّجلها الباحث على هذا النوع من الدراسات، اقتصارها ".ويذرس"و

على مجهور املؤسسات املسرحية الكربى وعدم مشوهلا الفرق املسرحية اليت تنشط خارج 

؛ أي دراسة هذه الدراسة نفسهاعلى الحقاً  أخذهاسن اليت آخذامل من بني يوه.اإلطار

.عن التلّقي واملشاهدة يف املسرح) خملوف بوكروح(

ليكشف عن العوامل اليت حتّكمت يف إقبال اجلمهور اجلزائري على يف احملور الثالث  جاءو 

وكيفية تلّقيه هلا، من خالل استمارة استبيانية ّمت توزيعها  "حافلة تسري"مشاهدة عرض مسرحية 

، )1991(منية حّددها بشهر أفريل من سنة ز ملسرحية يف مدة ا هلذه عروض ةعلى مجهور ثالث

وتضمنت االستمارة سلسلة من األسئلة اليت .وبدار عرض واحدة هي املسرح الوطين اجلزائري

، وجعل حبيث ُيكّمل الواحد منها اآلخروي ببعضها؛ العضراعى الباحث يف ترتيبها ارتباطها 

إجابة السؤال الّالحق اختبارًا لصّحة جواب السؤال السابق، وحّدد عدد املستجوبني مبائة 

.ومخسني مستجوباً 

جنسه، (استهدف قسم منها شخَص املستجَوب:االستبيان إىل ثالثة أقسامُقّسمت أسئلة 

وكان اهلدف منها اإلحاطة بالرتكيبة االجتماعية ).مستواه التعليمي، مهنتهسّنه، حالته العائلية، 

قًا من أّن معرفة الوضع االجتماعي جلمهور ما، هي اخلطوة األوىل انطال هلذا اجلمهور املدروس

   .حنو التنبؤ بطريقة جتاوبه مع العرض املسرحي

من اجلمهور مع العرض املختار؛   واّجته القسم الثاين منها للنظر يف أمناط تفاعل هذه العينة

وهدفه من وراء ذلك .إخل...كتفاعله مع لغته، ومضمونه، وشكله، ونوعه، ومصدره، وعناصره

.هو ضبط درجة اهتمامه باملسرح، وحدود ثقافته املسرحية وإمكانياته اإلدراكية
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القتها جبمهورها أُفرِد للمؤسسة املسرحية يف عقد أما القسم الثالث من أسئلة هذا االستبيان، ف

من ناحية اخلدمات اليت تُقّدمها له، والوسائل اليت تعتمدها يف إعالمه بعروضها، وكّل ذلك من 

   .مجهورها اهتمام هذه املؤسسة بسياسة خلق حوار معمدى أجل معرفة 

Ŀ�ÂƾƦƫ�ƢĔ¢�Ƕǣ°Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ËÀ¤ بعينها من دراستني  ، تكرارًا ألجزاء هامفاصل بعض

املسرح واجلمهور، دراسة يف "و ،"الصحافة واملسرح:"سابقتني هلا للباحث نفسه مها

، وتبّنيها للمنهج ذاته وهو املنهج السوسيولوجي املعتمد "سوسيولوجية املسرح اجلزائري ومصادره

ها؛ إذ عنصري اإلضافة والتعّمق واضحان فيغري أن .على أسلوب اإلحصاء، والنسب املئوية

سوسيولوجيا "نعتربها استجابة ألحدث فرع يف سوسيولوجيا املسرح، أال وهو فرع 

وبتحديد أكثر التوّجه الثاين الذي أخذه هذا املفهوم، وقد سبق احلديث عنه يف ".االستقبال

ودون أن ننكر على الباحث جهوده الفّعالة، ومساعيه .هذا الفصلالصفحات السابقة من 

¦�ƺȇ°ƘƬǳ¦�ƨǠǫȂǫ�ǺǷ�Ƣđ�«ÂǂŬ¦�ƨǳÂƢŰÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ ة يف حتديث الدراسةألكادميية اجلادا

بأي شكل على قيمتها العلمية، نسّجل على دراسته هذه بعض املآخذ اليت ال تأيت ، والتأصيل

  :نوجزها يف النقاط اآلتية

فالدراسة ؛ ولذلك ةال ُميكن حتديد مسات اجلمهور اجلزائري من خالل مجهور العاصم-1

لرتكيزها على دار عرض واحدة هي قاعة املسرح الوطين اجلزائري، ومجهور  الشموليةتفتقد إىل 

كما نعتقد بأّن الفرتة الزمنية اليت وزّع فيها االستبيان غري مناسبة؛ .خاص هو مجهور العاصمة

مّكن من ضمان فلو أّن الباحث وزعه أثناء فعاليات املهرجان الوطين للمسرح احملرتف مثًال، لت

على مجهور خاص وعليه فإن الباحث قام باختبار أسئلته .التنوّع يف اجلمهور املسرحي اجلزائري

له تركيبته النفسية اخلاصة وذوقه املختلف، ّمث أقدم على تعميم النتائج اليت توّصل إليها على 

   .اجلمهور املسرحي اجلزائري عامة

مهرجانا   -كنظريه األول-املسرح اهلاوي الذي يُقام له االهتمام باملسرح احملرتف، وإقصاء -2

جوده الذي ال ُميكن جتاهله؛ من خالل فرِقه، وجتاربه، وحضوره و وهو مسرح له كيانه و .كل سنة

الدائم والفعال يف املهرجانات املسرحية احمللية والعربية والدولية، وله أيضًا مجهوره 
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احدًا عن هذا املسرح، وبالضبط عن مستوى وتضمني الباحث الستبيانه سؤاًال و .اخلاص

.األعمال اليت يُقّدمها ال يُعطي للدراسة بعدها الشمويل املطلوب

سطوة اجلانب النظري وسيطرته على اجلانب العملي؛ وتظهر هذه القسمة الضيزى يف  -3

ƢĔƜǧ��ÅƢȇ°ÂǂǓ�ÅƢȇǂǜǻ�ÅƢǋǂǧ�ƪ.النظرية لكّل قسم من هذه الدراسةاملداخل  ǻƢǯ�À¤Â�ȆǿÂ  تطول

ويظهر ذلك جليًا يف آخر ، أحيانًا بشكل غري حمّبب عل حساب اجلانب األهم وهو التطبيق

الباحث برصد عالقة الفضاء املسرحي يف شكله املعماري فيه اكتفى  ؛ حيثقسم من الدراسة

بالفضاء االجتماعي وبِنياته على مر العصور، ليصل بنا إىل نتيجة بديهية ومعروفة لدى العام 

واخلاص؛ وهي أّن املسرح اجلزائري ورغم تعّدد جتاربه مل يتمّكن على صعيد العمارة املسرحية من 

اإلفالت من قوقعة العلبة اإليطالية اليت ال تعكس بنيتنا االجتماعية، وهي نتيجة تدخل يف إطار 

    .حتصيل احلاصل

يتّفق معنا حوهلا؛ وتتمثل نعتقد أّن الباحث على هذه الدراسة مالحظة  يف األخريونسّجل 

�² من الدراسات هذا النوعبعبثيةيف احلكم  ƢȈǬǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȈƟƢĔ�ƲƟƢƬǻ�ǪǬÉŢ�À¢�ƢȀǼǰŻ�ȏ�Ǿǻȋ

تتغري من عام إىل عام  ليست ثابتة، فهيسلوك وعادات اجلمهور؛ ذلك أّن أذواق اجلماهري

اجلماهري متقّلبة تقّلبًا شنيعاً،   جتعل رحياتآخر، وأّن مثة حلظة نفسية لكّل مسرحية من املس

�Ŀ�ȏÂ��ÀƢƯ�°ȂȀŦ�Ƣđ�Ƥأحدها  يندر أن يستجيبو  ȈƴƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƢȀǈǨǻ�ƨǬȇǂǘǳƢƥواضع من م

.)1(املسرحية نفسها

  ـــــــــ
)1(

108، ص1996اهليئة املصرية العامة للكتاب، .عناصر الرؤية عند املخرج املسرحي :عثمان عبد املعطي
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يف النقد املسرحي، جتربة استثنائية، متّيزت بالثراء والتنوّع " خملوف بوكروح"كانت هذه جتربة 

والوعي النقدي، ورّسخت قدم صاحبها يف جمال الدراسات املسرحية يف اجلزائر، وأعلنْتُه واحداً 

ثقافتنا العربية، الباحثني املسرحيني العرب، اجلاّدين يف إعطاء قيمة لفّن املسرح يف /من النّقاد

الطريق الصحيح لتحقيق هذه الغاية ، هو التعامل معه من موقع منطلقني من قناعتهم بأّن 

هنا فقط يتحّول هذا الفّن إىل كائٍن .العارف خبصوصيته، واستثنائيته، وتفّرده عن باقي الفنون

غاِيرة، و مطواٍع،
ُ
ّال على أولئك إ ال يستعصيستجيب لرغبات الناقد يف إبراز مجالياته امل

الطفيليني الذين يعتقدون أنّه فّن ال خيتلف كثريًا عن الفنون األخرى، وال مانع يف التعامل معه 

ÀȂǼǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ�ǪǘǼƬǈÉƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�©¦Â®ȋ¦Â��ƲǿƢǼŭ¦�©¦ǀƥ.
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:جامعة الّسانيا-منجز قسم الفنون الدرامية/ ثانياً 

اجلماعية جمموع الدراسات اليت أُجنزت خالل السنوات األخرية يف قسم نقصد باجلهود      

يُعّد حديث النشأة وهو قسم الفنون الدرامية بكلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة 

وقد شّكلت هذه البحوث يف اعتقادنا إضافة نوعية يف البحث املسرحي على مستوى .وهران

ائرة البحث العلمي املسرحي الذي ظّل لعهود املوضوعات واملنهج؛ حيث عنيت بتوسيع د

طويلة منضويًا حتت وصاية الدراسات األدبية الضيقة، فانتقلت به من حتليل النّص حتليًال أدبياً 

إخل، وأظهرت ...من متثيل، وسينوغرافيا، وإخراج، وإضاءة:إىل قراءة العرض بكّل مفرداته

املسرحية وهو اجلمهور وطبيعة التلقي يف املسرح، معّولة اهتماماً كبرياً باملرّكب الثالث من املعادلة 

Ƣē¦®ǂǨǷÂ�©ƢƦǯǂŭ¦�ǽǀǿ�ǲƻ¦®�Ŀ�ǲËǣȂƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƨȈƯ¦ƾƷ�ƲǿƢǼǷ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ĿƢē ¦ǂǫÂ  قراءة

املنهج السيميائي باعتباره  من أبرزها وأمهها وأكثرها حضورًا يف هذه الدراسات، كان منِتجة

، وغري Verbal/الّلفظية:سرحي الذي يتكّون من اللغتنياألكثر مالئمة لطبيعة العمل امل

Non/اللفظية verbal. مرّكب اجلمهور وكيفية تلقيه للعمل وكذلك نظرية التلقي يف التعامل مع

ǬƬǈǷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǾËƳȂƫ� ƢƳ�ËĽ�ǺǷÂ��ȆƷǂǈŭ¦�čȐ ّعن اخلصوصية املسرحية اً بذاته ومعرب.  
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  :جهود جماعية -1

مع منتصف التسعينيات بدأ خطاب النقد املسرحي حيّدد إطاره اخلاص، ويضبط جماله 

الفكري الذي حيفظ للمسرح خصوصيته واستقالله عن باقي فنون األدب، بتخّلصه من النظرة 

األدبية االختزالية اليت كانت تنصّب على مضامينه وتعمل على مصادرة نصفه احلي وهو 

هذا اإلطار اجلديد يف املشروع األكادميي اجلاّد الذي أسهم يف وضع حجر وقد متّثل، "العرض"

اآلداب واللغات والفنون جبامعة السانيا  بكلية)٭()النقد واألدب التمثيلي(األساس فيه قسم 

يف سلسلة  وجتّسد هذا املشروع على الصعيد العملي، )1987(، الذي افتتح عام )وهران(

، سعيًا منها )عربيًا وغربياً (زّع اهتمامها على احلركة املسرحية يف العامل الرسائل اجلامعية اليت تو 

–إلبراز معامل هذا املشروع، وإيضاح تفاصيل هندسته املغايرة ملا كان يُنجز من نقد أكادميي 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ-Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¿ƢǈǫƘƥ.

سرحية احمللية عن طريق تسخري جهوده مث ما لبث هذا املشروع أن نزع حنو اخلصوصية امل     

خلدمة التجربة املسرحية اجلزائرية من جهة، والعمل على وضعها يف قلب احلداثة النقدية 

وحتقيقًا هلذه الرؤية الطموحة، أعلن عن ميالد مشروع الدراسات العليا يف شعبة .املسرحية

إلشراف على تنفيذه الرئيس الذي تبىن فكرته وا) املسرح اجلزائري من منظور نظرية التلقي(

اإلسهام  «اليت اعتربت بأّن ) جازية فرقاين(ثة ـ، األستاذة الباح)٭٭(السابق لقسم الفنون الدرامية

يف إبعاد اخلطاب املسرحي عن اهلامشية ضمن اخلطابات اإلبداعية األخرى، وعدم 

  ـــــــــ
)٭(

؛ ذلك أّن )النقد واألدب التمثيلي(بعد مطارحات عديدة أسفرت عن وضعه حتت هذه التسمية ) وهران(افتتح هذا القسم جبامعة الّسانيا 

�Ʈ ȈƷ��ǲȇƢƸƬǳ¦�ǺǷ�ƢƥǂǓ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨȈǸǈƬǳ¦�ƪ ǻƢǰǧ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾȀǠŠ�¬ǂǈǸǴǳ�Ƕǈǫ�ƶƬǨǳ�Å¦°ŐǷ�¦ÂƾŸ�Ń�ǶȈǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ�śǸƟƢǬǳ¦ نُعت هذا

وعندما شهدت اجلامعة اهليكلة األخرية ).النقد واألدب التمثيلي(يف التداول العادي، أّما يف املعامالت الرمسية فهو قسم )املسرح(لقسم  بقسم ا

.وُحّل اإلشكال) قسم الفنون الدرامية(، وانضوى هذا التخّصص حتت اسم )اآلداب واللغات والفنون(لنظام الكّليات، أُنشأت كلية 
)٭٭(

)2012-2011(ترتأس يف الوقت احلايل قسم الرتمجة، ابتداًء من هذا املوسم اجلامعي 
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تركه يتحّرك ضمن اإلشكالية الرتاثية بشكٍل متحفي، حيث يتحّول املاضي إىل قّوة ُمتارس 

وتؤّكد على هذا اهلدف الطموح .األساس هلذا املشروع، هو املبتغى )1(»احلاضر سلطتها على 

إخراج املسرح خطابًا فنيًا من هيمنة الدراسات التارخيية والتأصيلية اليت عملت على الذي يُريد 

ما يهّمنا هو .. «: هاـحتنيطه وجتميده زمنًا طويًال بقوهلا وهي بصدد اإلبانة عن أهداف مشروع

حتقيق موقع ثابت هلذا الفّن ضمن اخلريطة الثقافية بوصفه مؤسسة تسعى إىل صياغة الذات يف 

.)2(»بعيداً عن قلق التساؤل يف األصول واجلذور  شرعية

ويتضح لنا من هذا التصريح أّن الباحثة ومن موقع املسئول على رأس مؤسسة أكادميية والعارف 

بأصول هذا الفّن، تعتقد بأّن جتاوز فكرة التأصيل والتنقيب يف تراثنا عن جذور لفّن املسرح 

ع النقد املسرحي الذي ال ُميكن أن يتحقق إال بات أمرا حتميا، ومنطلقا أساسيا يف مشرو 

.بوجود موقع ثابت وراسخ لفّن املسرح يف ثقافتنا ، بعيداً عن قلق التساؤل عن أصوله

بعد اّطالعنا على املنجز النقدي الذي تراكم بقسم الفنون الدرامية خالل العشرية 

ذي يدرسه؛ إذ مل تظهر يف هذا املنجز األخرية، لفت انتباهنا اجلرأة يف اقتحام عامل الفّن ال

عالمات الدهشة ومسات االنبهار بالتشكيلة الفنية للمسرح، أو احلرية العلمية يف التعاطي 

ويُعزى ذلك إىل تلقي الباحث يف هذا القسم تكوينًا علميًا دقيقًا خالل سنوات التدرّج .معه

لذلك استطاع أن يتوغل يف .تلقياً تأليفاً، وإخراجاً، و :غطى خمتلف أطراف العملية املسرحية

�Äǀǳ¦�Ȇź°ƢƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ǂǇ¢�ǺǷ�©ȐǨǻȏ¦�ǺǷ�ǺǰŤÂ��°ƢȀƦǻ¦�Â¢��Ƥ ËȈē�Â¢��» Ȃƻ�ÀÂ®�Ǿǈȇ°Ƣǔƫ

يرصد الظاهرة املسرحية ويتعّقب مراحل منوها وتطّورها، واالجتاهات اليت تبلورت 

  ـــــــــ
)1(

  .التونسية" سوسة"املبدعات العربيات مبدينة حوار أجري مع الباحثة على هامش فعاليات مهرجان 

  )ثقافة وفنون( 21، ص1006متوز  14، اجلمعة 2334لبنان،ع املستقبل،جريدة 
)2(

 الصفحة نفسها.املرجع نفسه 
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فيها، وكذلك املناهج السـياقية اليت اهتمت دوماً مبا هو خارج املسرح مرّكزة على النّص، 

العرض الذي يُعّد نبض احلياة يف العمل املسرحي، وهو ما وممارسًة إقصاء خطريًا جلماليات

وعملت على حتقيقه يف جّل املشاريع اليت أشرفت عليها يف إطار ) جازية فرقاين(أكدته الباحثة 

إّن النقد املسرحي الذي يهتم بالّنص فقط دون جتاوزه إىل «:املاجستري، وعّربت عنه بقوهلا

العرض ككل يبقى نقدًا ناقصاً، ألن العرض هو عبارة عن حياة متفّجرة، زاخرة باحلركة والفكر 

حيًا بني جمموعة من الفنانني يف الفراغ املسرحي وجمموعة من املشاهدين واالنفعال، تقيم حواراً 

فاملسرح هو وجود من ؛ ج مل يُعد طرفًا قصيًا يف العملية اإلبداعيةواملتفرّ .يف مكان املتفّرجني

لذلك مل تعد مهّمة املتلقي .خالل تواجد اآلخر، أي من خالل تواجد املتلقي، اجلمهور

ما يُعرض أمامه فوق مقتصرة على عملية املشاهدة بل تتعّداها إىل صياغة التفاعل بينه وبني

احلضور الفعلي للجمهور ومشاركته  لفّن املسرحي القائمة علىاملنّصة، وذلك نابع من طبيعة ا

على ضرورة هذا ) عّز الدين جالوجي(وقد أّحل الباحث والناقد .)1(»يف احلدث املسرحي 

التكوين العلمي املسبق، وأّكد على أمهية إدراج املسرح كمادة يف املناهج الدراسية يف مستويات 

.)2(سرحية لدى اجليل اجلديد من الشبابتعليمية خمتلفة، خللق الذائقة امل

وعلى العموم ميكننا أن نستخلص جمموعة من املالحظات العامة حول هذا املنجز، نوجزها 

  :يف النقاط التالية

املسرح :(إّن هذا املنجز وّجه عنايته بالتجربة املسرحية اجلزائرية بشىت روافدها وأنواعها.1

).، املسرح املدرسي، مسرح الطفلاحملرتف، مسرح اهلواة

يف إطار هذا االهتمام بالتجربة املسرحية اجلزائرية حظي مسرح وهران باالهتمام .2

  ـــــــــ
)1(

  الصفحة السابقة.املصدر السابق
)2(

  74ص).مالمح النقد املسرحي يف اجلزائر بني هاجس التأريخ وتأرجح املنهج:(عّز الدين جالوجي
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بالنصيب األوفر ضمن هذا املنجز ال           " عبد القادر علولة"األكرب، كما حظيت جتربة 

، ونذهب يف تفسري هذا التوّجه )األجواد، األقوال، اللثام(الشهرية سيما ثالثيته

.اً حبت اً يالتجربة ومتيّزها، أو قد يكون الدافع جهو إماّ لثراء هذه :وجهتني

والتخّفف من ثقل التنظري، واملداخل التأرخيية املبالغة يف اإلسهاب " التطبيق"النزوع حنو .3

  .كما الحظنا ذلك يف منجز جامعة باتنة

نطاق البحث األكادميي يف الفنون الدرامية ليشمل فنونًا أخرى تتقاطع اجلرأة يف توسيع .4

كانت أبرز األفالم السينمائية العربية  كالسينما؛ إذمع املسرح يف تقنياته السمعية البصرية  

والعاملية حمّط دراسة وحتليل مستويات كثرية منها كاإلخراج، والصورة، والتمثيل 

 .وغريها...

¦ÂƢǼƫ�ƢǷ�ƨǏƢƻ�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�ȆƟƢȈǸȈǈǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ǂƯƘƬǇ¾�على مستوى املنهج .5

السينوغرافيا، اإلخراج، اإلضاءة، التمثيل،(منها خطاب العرض بكّل مفرداته من 

أما تلك اليت نزعت حنو الطرف الثالث يف العملية ...).اإلكسسوار، األزياء، الديكور

 .نظرية التلقي األملانية، فقد استفادت من طروحات"املتلّقي"املسرحية أال وهو

قل املراجع البيبليوغرافيا الحظنا ختّلص الباحث يف قسم الفنون الدرامية من ثعلى صعيد .6

اليت اهتّمت بتحليل اخلطاب األديب عامة، حيث حنا باجتاه بيبليوغرافيا متخّصصة يف فّن 

.املسرح والفنون السمعية البصرية، وهو ما مل تستطع حتقيقه الدراسات املسرحية السابقة

ǄƴǼŭ¦�¦ǀŮ�Ƣđحناول فيما يلي عرض مناذج منتقاة منّثل ،وبعد تسجيلنا هلذه املالحظات العامة     

¦�ǺǷ�ƢĔ¢�Ȃǿ�¾ËÂȋ¦�°ƢƦƬǟȏ:النقدي، ونشري هاهنا إىل أننا أخضعنا تلك النماذج إىل اعتبارين اثنني

، ومنها ما كان )املسرح اجلزائري من منظور نظرية التلقي(فرتات زمنية خمتلفة منها ما جّسد مشروع 

النّص، العرض، (ف الثالثة للعملية املسرحية وهيألطرالالثاين فيتمّثل يف مشوهلا أما االعتبار .سابقا له

كما ارتأينا أن نقّدم منوذجًا استثنائيًا من النقد املسرحي األكادميي املتخّصص الذي مل يُقّدم يف ).التلقي
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صورة رسالة أو أطروحة جامعية لنيل درجة علمية، بل كان مثرة سنوات من االجتهاد يف حقل املسرح 

احملاضرات والدروس التطبيقية اليت أُلقيت على طلبة قسم الفنون الدرامية جبامعة جمّسدًا يف سلسلة من 

املسرح واملناهج النقدية احلداثية، مناذج من املسرح "املوسوم بـ) أنوال طامر(وهران، وهو كتاب الباحثة 

  ".اجلزائري والعاملي

وجتّولنا يف دروبه وزواياه حبثاً عن تلك املالمح وجلنا باب النقد املسرحي األكادميي باجلزائر، وعندما      

�Å¦®ËǂǨƬǷ�ÅƢƥƢǘƻ�ǾƳËȂƬÉƫÂ��ĺ®ȋ¦�ǽŚǜǻ�Ŀ�ȆǿƢǸƬǳ¦�ǺǷ�ÄƾǬǼǳ¦�ǾƥƢǘƻ�ȆǸŢ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨǏƢŬ¦

وتوقفنا عند عتبة منجز قسم الفنون الدرامية جبامعة وهران، تبّدت ، مبراعاته خلصوصية اإلبداع املسرحي

لقد متّكن .اّصة اليت ُكّنا نبحث عنها على صعيدي املنهج والّلغة النقدية املنتقاةلنا تلك املالمح اخل

الباحث اجلزائري يف دراسات ما بعد التدرّج من أن يُزيح عن كاهله هّم التأريخ للحركة املسرحية 

رض باجلزائر، وختّفف من ثِقل سؤاهلا التأصيلي، كما ختّلص من عقدة التهيُّب من اقتحام عامل الع

دون أن  ،البصري مبفرداته وتشكيالته اليت تتطّلب ملواجهتها حتّكمًا كبريًا يف املناهج النقدية احلداثية

فارق واملختلف عما عهده يف فنون 
ُ
تظهر عليه عالمات االنبهار والوقوع يف أسر عامل املسرح امل

خالل مرحلة التدرّج؛ حيث ورمبا يرجع ذلك إىل تلقي هذا الباحث أجبديات ومفاتيح هذا الفنّ .األدب

اطّلع على تارخيه وتعّرف على مدارسه واجتاهاته التجريبية ومناهجه يف نقد النّص والعرض، حىت بات 

�Ƣđ�Ã®Ƣǻ�ƢŭƢǘǳ�Ŗǳ¦�ƨǳȂǬŭ¦�Ǯ.الوقوع يف شرَكه وغوايته باملفهوم السليبمعصوماً من Ǵƫ�¼ƾǏ�ƾËǯƘƫ�¦ǀǰǿ

ة ضرورة إدراج مادة املسرح يف مناهجنا التعليمية خللق بالدنا وهي مقولكّل شغوٍف بفّن املسرح يف 

قد ) أنوال طامر(ورمبا تكون األستاذة والباحثة بقسم الفنون الدرامية ، الذائقة اجلمالية لدى طالّبنا

�Ŀ�ǲËưŤ�Ä®ǂǧ�ÇƾȀƳ�Őǟ�ƢȀƼȈǇǂƫ�ń¤�ƪ Ǡǈǧ��ƨǳȂǬŭ¦�ǽǀđ�ƪ ǼǷ¡
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ºƥ�¿ȂǇȂŭ¦�ƢđƢƬǯ�Ƣǿ°¦ƾǏ¤ "وهو ، )٭("دية احلداثية، مناذج من املسرح اجلزائري والعاملياملسرح واملناهج النق

من أجل .)1(»" النقد املسرحي احلديث"حوصلة جمهود ُقّدم عرب سنوات لطلبة قسم الفنون حتت مقياس«

على (...) يس،لة سنوات التدر ـإىل طلبيت، طي«: ة قائلةـذلك ذيّلت مّقدمته بإهداء مشروط هلؤالء الطلب

ضمن النقد املسرحي املتخّصص سوف  يندرج هذا الكتاب وألن.)2(»هم باملسرح ـعاظم شغفـويتأن يزيد

الوقوف على طبيعته وخصوصيته باعتباره جهدًا استثنائيًا مل يُنجز يف إطار أكادميي -الحقاً -حناول

لسياقية ونوّضح فيما سيأيت أبرز املناهج النقدية ا.أكادميية بضوابطه وشروطه لنيل درجة علمية مشروط

�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦Â�©Ƣǟ¦ƾƥȍ¦�ƨŪƢǠŭ�ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�ÀȂǼǨǳ¦�Ƕǈǫ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ƣđ�ǲËǇȂƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǬǈǼǳ¦Â�ƢȀǼǷ

  .املسرحية

  ـــــــــ
)٭(

بيعه  وقد لقي إقباالً يف أوساط الطلبة والباحثني بكلية اآلداب واللغات والفنون، أثناء.2011صدر هذا الكتاب عن دار القدس، وهران، 

  .2011نوفمرب  9، 8بالتوقيع يومي 
)1(

  5ص.املسرح واملناهج احلداثية، مناذج من املسرح اجلزائري والعاملي :أنوال طامر 
)2(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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  :المنهج السوسيولوجي/ أّوالً 

ظّل جتدر بنا اإلشارة يف البدء إىل أّن االجتاه السوسيولوجي يف النقد املسرحي اجلزائري، 

االجتاه الوحيد املتحّكم يف جّل الرتاكم النقدي املسرحي باجلزائر بشىت أوجهه وأشكاله، متجليًا يف 

فقد نظر .قراءة املضمون وحماولة الكشف عن مدى تعبريه ورصده للتغيري االجتماعي واإليديولوجي

املتلقي من خالل ه خطابًا يهدف إىل خلق عالقات تواصلية مع وصفالناقد اجلزائري إىل املسرح ب

�ƨȈǼǧ�¾Ƣǰǋ¢�Őǟ�³ ƢǬǼǴǳ�ƢȀƷǂǗ�ƨǳÂƢŰÂ��ƨȈǠǸƬĐ¦�ǲǯƢǌŭ¦Â�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦

ونظرًا لضيق أفق هذا املنهج النقدي الذي عمل دومًا على إسقاط العديد من احملتويات .ومجالية

اليل، اقرتح الباحث اإليديولوجية على اشتغال اإلشارات املسرحية وحتميلها ماال ُتطيق من حت

M.De/ماركو دومارينيز(اإليطايل Marinis ( نوعني من التحليل السوسيولوجي للعمل املسرحي

، وحتليل التلقي املسرحي "سوسيولوجيا اإلنتاج املسرحي" حتليل اإلنتاج املسرحي أو ما أمساه ب:مها

  ".سوسيولوجيا التلقي املسرحي" أو 

إىل تلك ) دومارينيز(األخري من التحليل السوسيولوجي أشار في مناقشته هلذا النوع ف     

«�" اجلمهور"الدراسات امليدانية اليت تناولت  ƾđ�ƨȈƳȂǳȂȈǇȂǇ�©ƢȈǳ¡�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǽƾǏ°�ƪ ǳÂƢƷÂ

الوصول إىل تصّور عن تركيبته اجلنسية والعائلية واالجتماعية والثقافية، والكشف عن مدى تأثري 

ستيعابه ألشكال الفرجة املسرحية، وأّكد أّن هذا الفرع من هذه الرتكيبة يف توجيه ذوقه وا

�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƳǂǨǴǳ�ƨȈǼǨǳ¦�©ƢȇȂƬǈŭ¦�Ǌ ȈǸēÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȈǏȂǐŬ¦�Ƥ ȈȈǤƫ�ȄǴǟ�ǲǸǟ�ƾǫ�ƢȈƳȂǳȂȈǇȂǈǳ¦

.)1(ألنه اقتصر على حتديد الشروط االجتماعية الّصرفة هلذه الفرجة

ـــــــــ

)1(
Marco De Marinis:Sociologie in Théâtre (Quatre modes d’approche),Ed, Labor,

Bruxelles,1987,p :77
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ومن ّمث جلأ هذا الفرع من املنهج السوسيولوجي إىل االستعانة ببعض آليات احلقول املعرفية األخرى  

 تنييف النقط) دومارينيز(وأخذ منحى جديدًا وأكثر مشولية ّخلصه ..كالسيميولوجيا، وعلم النفس،

:)1(تنيالتالي

 اجلمهور"االنتقال من مفهوم/Public "  إىل مفهوم  اً متجانس اً اجتماعي اً كيانبوصفه ،

يتمّيز برتكيبة معّقدة تتداخل فيها جمموعة مستّقالً اً عنصر بوصفه "  Spectateur/املتفرّج"

.من العوامل النفسية والثقافية اليت ُحتّدد هويته اخلاّصة

 ةالعالقة املسرحي"طرح مفهوم جديد هو /La Relation Théâtrale " من حيث هي

عالقة تواصلية وتفاعلية ال تقوم على تلقي املتفرّج للعمل املسرحي تلقيًا سلبياً، بل تفِرض 

  .فاعليته ومشاركته يف إنتاج هذا العمل

لقد عرف النقد املسرحي اجلزائري االجتاه السوسيولوجي بشىت فروعه، ومن الدراسات األكادميية 

املمّثل اجلزائري بني املؤثرات االجتماعية " املوسومة بـ) أمينة حايك(تبّنته دراسة الباحثة اليت 

(*)"والتكوين األكادميي

قيقة واقعة تتعلق حبّظ املسرح اجلزائري من البحث اإلقرار حبجلأت الباحثة يف املقدمة إىل      

إذ ال تزال هناك جوانب معّتمة فيه  مل يأخذ حقه من البحث والدراسة؛ «، مؤّكدًة أنّهاألكادميي

بعض الباحثني نفور واستنكرت  ،)2(»حتتاج إىل من يضيئها، ولعل أمهها األداء املسرحي

ƾƥȍ¦�¿Ƣē¦�Â¢��̈ƾǟƢǈŭ¦�ǞƳ¦ǂŭ¦�ǎ¦̧�متحّججني هذا النوع من الدراسات من اجلزائريني  ǬǼƥ

ية تُغري بالتحليل،عنـاملسرحي اجلزائري بالضعف الفين الذي ال يؤهله ألن يكون مادة 

  ـــــــــ
(1) Ibid,p:77

، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، "جازية فرقاين" و" حممد بشري بوجيرة (خمطوط رسالة ماجستري بإشراف الثنائي  )٭(

2005-2006

  أ:ص.املمثل اجلزائري بني املؤثرات اإلجتماعية والتكوين األكادميي :أمينة حايك )2(
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وعليه فّضلت التعويل .)1(اجلاهزةوصفتها الباحثة باألحكام املسبقة  التربيرات اليتوغريها من 

على التفكري العلمي الذي يقصي مثل هذه األحكام اجلاهزة، ويُعّول على مقاربة الظاهرة 

�Â¢�ƢēƢƦƯƜƥ�ȆȀƬǼƫÂ�©ƢȈǓǂǧ�̧ ȂǸů�Â¢�ƨȈǓǂǨƥ�ǪǴǘǼƫ�ƨȈǸǴǟ�ƨƥ°ƢǬǷ�ƨǇ¦°ƾǴǳ�ƨǓÂǂǠŭ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦

إال  ،ة حكماً صحيحاً ومؤسساً ال ُميكن احلكم على أية ظاهرة فنية أو اجتماعي «نفيها؛ حيث 

�Â¢�¿ƢǰƷȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ƾȈǯƘƫ�ń¤�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�¾ȂǏȂǴǳ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ƾǬǼǳƢƥ�ƢȀƬƥ°ƢǬǷÂ�ƢȀƬǇ¦°®�ƾǠƥ

وتسهيًال للوصول إىل الغاية املنشودة وهي مبدأ العلمية، استعانت .)2(»نفيها بشكل علمي 

توّسلت به للوصول إىل  الذي" املنهج التحليلي"الباحثة مبجموعة من املناهج يف مقدمتها 

إضافة إىل .طغيان الصبغة الكوميدية على املسرح اجلزائري األسباب املوضوعية اليت كانت وراء

يف الفصل األول مبباحثه الثالثة اليت سلطت الضوء  باديةً  الذي ظهرت مالحمه" املنهج التارخيي"

وتطوره فكريًا ومجاليًا إىل " التمثيل"على أهم النظريات املسرحية اليت استهدفت ضبط مفهوم 

 .غاية القرن العشرين؛ حيث صار جلسد املمثل لغته اخلاصة املنبثقة من لغة املسرح ذاته

مسّوَغة علمياً، وجتليات تطبيقهما " التارخيي"و"التحليلي"وإذا كانت دوافع تبّين املنهجني 

املنهج "ما أمسته بـ  غري أّن مكمن الغموض يف.واضحة يف مستويات عديدة من الدراسة

إّال أّن املنهج احملوري الذي حاول  «: العمود الفقري هلذه الدراسة بقوهلااعتربته الذي " النقدي

تفعيل كّل أركان هذا البحث هو املنهج النقدي، الذي حاول تسليط الضوء على طبيعة األداء 

لوضع التارخيي والسياسي املسرحي يف املسرح اجلزائري قبل وبعد االستقالل، وبالنظر إىل ا

.)3(»للجزائر من جهة والرتكيبة االجتماعية والثقافية لكّل من املمثل واجلمهور من جهة أخرى 

  ـــــــــ
)1(

 الصفحة السابقة.املصدر السابق
)2(

 الصفحة نفسها.املصدر نفسه
)3(

 ه:ص.املصدر نفسه
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الذي تتبّني مالحمه منذ العنوان " املنهج السوسيولوجي"والواقع أّن هذا الوصف ينطبق على 

  املمثل اجلزائري بني املؤثرات االجتماعية والتكوين"الذي ومست به الباحثة دراستها وهو 

العبارة ���ǾǈǰǠƫ�Äǀǳ¦�ȆƳȂǳȂȈǇȂǈǳ¦�ƾǠÉƦǳ¦�ń¤�̈ǂǋƢƦǷ�ƢǼǴȈÉŹ�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀđ�À¦ȂǼǠǳƢǧ"األكادميي

الذي ال يتحقق إال " التكوين األكادميي"، باإلضافة إىل عبارة "املؤثرات االجتماعية"الصرحية 

ȂȈǇȂǈǳ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǾƫƢȀƳȂƫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨƦȈǯŗǳ�ƢȀů¦ǂƥ�Ǟǔţ�ƨȈŻ®Ƣǯ¢�ƨǈǇƚǷ�°ƢǗ¤�Ŀ-

من " رياملمثل اجلزائ"وعطفًا على هذا، فقد تعاملت الباحثة مع الظاهرة املدروسة وهي .ثقافية

Sociologie/سوسيولوجيا املسرح(منظور سوسيولوجي حبت استنادًا إىل أّن  du Théâtre(

�©ȏƢĐ¦�Ǯ Ǵƫ�śƥ�ǺǷÂ��ƢȀưŞ�©ȏƢů�©®ËƾǠƫ�¿ƢǠǳ¦�ȆƳȂǳȂȈǇȂǈǳ¦�ǽƢš ȏ¦�Ƣǿ±ǂǧ¢�Ŗǳ¦»  دراسة

�ƨǼȀǷÂ�ƨǧǂƸǯ�ǲȈưǸƬǳ¦�ǞǓÂÂ��©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǲưǸŭ¦�ƨȈǠǓÂ...«)1(.ة وهو عني ما عملت الباحث

على جتليته يف دراستها السابقة، كما استعانت ببعض آليات هذا املنهج كالدراسة امليدانية 

املعتمدة على مأل استمارة استبيانية حتقيقًا لنتائج دقيقة، وإن مل تعمد إىل تسمية األمور 

ƢēƢȈǸǈŠ.

قد  املنجز جّل الدراسات اليت تبّنت املقاربة السوسيولوجية ِضمن هذالإلشارة فإّن 

وحتليل أفق توقعه للعرض " اجلمهور"خاصة يف دراسة ظاهرة  ،مع نظرية التلقي تقاطعت

سوسيولوجيا "، وهذا يف إطار ما أُطلق عليه )أي االستبيان(املسرحي بتوظيف اآلليات نفسها 

ƢƷÂǂǗ¢�©°ƢƬƻ¦�Ŗǳ¦�Ƣē¦Śǜǻ�ǺǸǓ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�¾ÂƢǼƫ�ƢǼǴËǔǧ�Ǯ".االستقبال ǳ̄�ȄǴǟ� ƢǼƥت 

.نظرية التلقي منهجاً هلا

  ـــــــــ
  257:ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس، حنان قصاب حسن)1(
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  :االتجاه السيميولوجي/ ثانياً 

كري "إذا كان املنهج السيميولوجي يُعىن بدراسة العالمة اللغوية وغري اللغوية، وبتعبري 

ƢȈǴǸǠƥ�Ǯ©�علٌم مكّرس«هو"K.Ilam/إيالم ǳǀǯ�ŘǠÉȇÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ŘǠŭ¦�«ƢƬǻ¤�ƨǇ¦°ƾǳ

وتشمل .الداللة وعمليات االّتصال؛ أي الوسائل اليت بواسطتها تتوالد املعاين وجيري تبادهلا معاً 

�́ ȂǐǼǳ¦Â�ƨȈǴǠǨǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�©¦®Ȃǰǳ¦Â�©ƢǷȐǠǳ¦�¼Ƣǈǻ¢�ŕǋ�ƢȀǠȈǓ¦ȂǷ

برتكيبته املعّقدة اليت تشمل منظومة العالمات اللفظية املسرح فإنّ .)1(» اليت تنتج من خالهلا

�Ƣē¦Â®¢�ƨȇƢǨǯ�ÃƾǷ�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ŐƬţ�À¢�ƢȈƳȂǳȂȈǸȈǈǴǳ�ǺǰÉŻ�¾Ƣů�ǲǔǧ¢�Ȃǿ��ƨȈǜǨǴǳ¦�ŚǣÂ

±ƢȈƬǷƢƥ�©ƢǷȐǠǳ¦�ƨȇ°ȂǗ¦ŐǷ¤�ƢĔȋ�Å¦ǂǜǻ�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦.

مكتوب، إىل نّص وإذا كانت طبيعة اخلطاب املسرحي تقتضي االنتقال من نّص لغوي

فإّن هذا .مسعي بصري معروض يستعني بتقنيات متعّددة وخمتلفة تتباين أحيانًا وتتفق أخرى

االنتقال يف حّد ذاته اقتضى نوعًا خاّصًا من املقاربة اليت تعمل على رصد دالالت هذه 

�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ƢŮƢǤƬǋ¦�ǲÉƦǇ�±¦ǂƥ¤�» ƾđ�ƢȀƦȈǯǂƫ�̈®Ƣǟ¤�ËĽ�ƢȀǰȈǰǨƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ƢȈǼǬƬǳ¦املسرحي.  

ومن أبرز املسامهني يف حتديد مالمح هذا النوع من املقاربة السيميولوجية  للمسرح تنظرياً 

، وغريهم من الباحثني "أندري هلبو" و"آن أبرسفيلد" ، "تادوز كوزان" ، "كري إيالم:" وتطبيقاً 

ǟ�ǒ ƦǬǳ¦Â�ƢǸē¦ǂǨǋ�ǲȈǴŢ�¾Ȑƻ�ǺǷ�µ ǂǠǳ¦Â�Ëǎ Ǽǳ¦�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�ƾǏ°�¦ȂǳÂƢƷ�Ǻȇǀǳ¦ لى

.)2(الدالالت اليت حتملها

واجه التحليل السيميولوجي للعمل املسرحي إشكاليات عديدة تتعّلق بالطرف الذي 

أن يلتفت إليه هذا التحليل، هل هو النّص؟ أم العرض؟ أم مها معاً؟ يستحق

  ـــــــــ
)1(

5:، ص1992، 1الدار البيضاء، ط-املركز الثقايف العريب، بريوت.كرمترمجة وتعليق وحواشي، رئيف  .سيمياء املسرح والدراما :كري إيالم  
)2(

، 1مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط.اخلطاب املسرحي وإشكالية التلقي، مناذج وتصورات يف قراءة اخلطاب املسرحي :حممد فراح 

75:، ص2006
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عندما قامت بإلغاء سيميولوجيا  من أهم املسامهني يف حّل هذا اإلشكال" آن أبرسفيلد"وتُعترب 

:)1(النّص باالستناد إىل اعتبارين اثنني مها

أّن النّص املسرحي موجود يف ثنايا العرض يف شكل صوت له حضور مزدوج؛ إذ أنه-

.يسبق العرض ويُزامنه يف الوقت نفسه

مثًال من أّن االكتفاء بقراءة النّص املسرحي سيميولوجيًا باعتباره جنسًا أدبيا كالرواية -

.شأنه أن يُفقد العرض خصوصيته ونكهته الفنية واإلبداعية

وحّددت املقاربة السيميولوجية (*)إقصاء النصّ " سامية أمحد أسعد"هذا رفضت يف مقابل 

:)2(للخطاب املسرحي يف اخلطوات التالية

.دراسة النص الدرامي باعتباره جمموعة دالة ومنتهية ومتضمنة لعناصر العرض-

العرض املسرحي باعتباره جمموعة دالة أخرى مستقلة، ال ُيشّكل النص منها  دراسة-

.سوى عنصر مسعي تتفاوت أمهيته حبسب نوعية العرض

رصد العالقة بني النّص والعرض وحماولة البحث عن الشفرات اليت مبقتضاها يتم -

.انيةاالنتقال من األّول إىل الثاين شريطة استثمار نتائج الدراسة األوىل والث

سّجلت املقاربة السيميولوجية حضوراً معترباً يف النقد املسرحي األكادميي املتخّصص الذي 

عّول على أدواته اإلجرائية وأطروحاته الفكرية املختلفة يف مقاربة قضايا ومدّونات مسرحية على 

  وفق هذا  اتكما حظيت بعض األعمال املسرحية املتميزة مبقارب،  )*(*حّد سواء

ــــــــــ
)1(

Anne Ubersfeld:Lire le Théàtre.Ed,sociales,paris,1982,p:19
(*)

Closet/ املسرح املقروء:(يف لغة النقد املسرحي ب ذهنها ما يسمىيف قد استحضرترمبا تكون الباحثة  drama( أو باملقابل ،

Théâtre(الفرنسي  dans un fauteuil( لذلك مل تقم ئيف خمّيلة القار واالكتفاء مبا ترمسه هذه النصوصالذي ُميكن قراءة نصوصه ،

.بإقصاء النّص من التحليل السيميولوجي
)2(

158:، صفصولجملة ).النقد املسرحي والعلوم اإلنسانية (  :سامية أمحد أسعد 
(**)
  :نذكر من بني هذه الدراسات 

، إشراف "مليكة عثمان"خمطوط رسالة ماجستري، إعداد .ائية يف اإلرسال واالستقباليف اللغة املسرحية، دراسة سيمي السريورة التواصلية-

=2004، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، "أمحد يوسف"



~ 322 ~

مدونّة لدراسته " خلضر منصوري" اليت انتقاها الباحث " األجواد"أبرزها مسرحية املنهج ومن 

.(*)"علولة، دراسة تطبيقية ملسرحية األجوادالتجربة اإلخراجية يف مسرح " املوسومة بـ

ما يُتيحه «معّوًال على ) املنهج التكاملي(صرّح الباحث يف مقّدمة دراسته بنيّته يف تبّين 

من حرية يف التحليل والتقّصي، إضافة إىل ما تفرضه طبيعة البحث للتحليق بني خمتلف املناهج 

كان العمود الفقري لك اكتشفنا أّن املنهج السيميولوجي  ، ورغم ذ)1(»لإلملام جبوانب الدراسة 

أطروحات أشهر من استفاد فقد الذي قامت عليه هذه الدراسة بشّقيها النظري والتطبيقي؛ 

من ، )باتريس بافيس(، و)آن أبرسفيلد(أعالم سيميولوجيا املسرح ويف مقّدمتهم الفرنسيان 

Lire: "خالل كتابني شهريين لألوىل مها le Théâtre"و ،"L'école de spectateur". ًوكتابا

"ومعجماً متخّصصاً للثاين مها :Voix et image de scène, pour une sémiologie de la

réception"و ،"Dictionnaire du Théâtre, termes et concepts de l'analyse

théâtrale".يف حتليالته ملفردات العرض املسرحي  هذين العلمنيتنظريات سار على هدي  وقد

باملفهوم الذي  - على سبيل املثال -مستأنسًا ببعض مفاهيمهما النقدية؛ فقد استضاء

Trou/الفراغ الالشعوري للنصّ " حول ) آن أبرسفيلد(اقرتحته Inconscient du texte"  وهو

ب إىل املرئي واستغالل معاجلة املخرج للنّص املسرحي بتحويله من املكتو بصدد حتليل كيفية 

تلك املساحة الفارغة اليت أغفلها املؤّلف سهوًا أو عمداً، وهي خاصية من خصائص النّص 

Texte/نّصاً مثقوباً "املسرحي يف كونه  troué " آن أبرسفيلد(بتعبري الباحثة الفرنسية.(  

  ـــــــــ

جلول "، خمطوط رسالة ماجستري، إعداد -منوذجاً -التحليل السيميائي للنّص املسرحي الشعري، مأساة احلالج لصالح عبد الصبور-=

2005قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران،، "أمحد يوسف" ، إشراف"لقجع
(*)

2002، ، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران"فاتن اجلراح"خمطوط رسالة ماجستري، إشراف 
)1(

  ).املقدمة(ث :ص.املصدر نفسه 



~ 323 ~

يستعني الباحث .ويف عرضه لطرق قراءة املخرج للنّص املسرحي، وقراءة املتفرّج للعرض

Lecture/ القراءة األفقية:"مها) باتريس بافيس(بنوعني من القراءة اقرتحهما  Horizontale"

Lecture/ القراءة العمودية"و Verticale." ،ويعين باألوىل القراءة اليت تتبع الفعل خطوة خطوة

.يف تسلسل َمشاهدها، وتصنع نوعاً من التشويق ملعرفة النهايةوتتابع احلكاية 

أّما القراءة الثانية فهي اليت ترتكز على معرفة كّل اإلشارات اليت يتضمّنها النّص إلعادة بنائه 

النبع "باإلضافة إىل مفهوم .ار خصوصية العرضوفق قراءة تأويلية جديدة تأخذ بعني االعتب

Source/ الظاهر Visible" وهو ما تعّلق بدور املوسيقى كرافد من أهم روافد اللغة غري ،

.(*)لغة املمّثلاللفظية اليت تعّزز 

يف الفصل الرابع الذي محل  -يف هذه الدراسة - وميكن اقتفاء أثر التحليل السيميولوجي     

هذه املسرحية " نصّ "أفرده الباحث للنظر يف عالقة فقد ؛ "اد بني النّص والعرضاألجو :" عنوان

لينقل النّص )عبد القادر عّلولة(عن طريق حتليل الشفرات اليت اشتغل عليها " عرضها"ب

�ËÀ¢�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǽǀƻ¢�ǞǷ��ƢēƢǻȂǰǷÂالدرامي من فضائه النّصي الورقي إىل فضاء اخلشبة 

على هذه املعاجلة الدرامية للنّص هو نفسه كاتبه، وهي جتربة خاّصة املخرج  الذي اشتغل 

ال سيما يف األمنوذج الذي اختاره  "التحليل الدراماتورجي"وعيًا كبرياً مبعىن  الباحثتطّلبت من 

  :للتطبيق لسببني

:أّن خمرج العمل املسرحي هو نفسه مؤلف نّصه وهو ما أشار إليه الباحث يف قوله-

للنّص، فما قولنا يف حالة توّحد الكتابة خراج هو قراءة ثانية مبا أّن اإل«

داللتني اثنتني؛ -يف اعتقادنا- حتمل" توّحد الكتابة واإلخراج"فعبارة  ،)1(»واإلخراج؟

ابة ـالكت( طالع فاعل واحد بالوظيفتني معاً ـل األوىل إىل اضـُحتي

  ـــــــــ
(*)

158، 148:الدراسة السابقة، ص صميكن تتّبع ورود هذه املفاهيم يف 
)1(

213:ص".األجواد"التجربة اإلخراجية يف مسرح عّلولة، دراسة تطبيقية ملسرحية  :خلضر منصوري
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Ƣđ�Ëǎ).اإلخراجو  Ƭƻ¦�ƨËǏƢƻ�ƨǳƢƷ�ń¤�ƨȈǻƢưǳ¦�ŚǌÉƫÂ)وهي أنّه كان ) عبد القادر علولة

ينبثقان يف حلظة إبداع الن يتخّيل شكل اإلخراج أثناء طور الكتابة؛ أي أّن الفع

وأّن (..)يقوم باحلذف مبّكراً، أي أثناء عملية الكتابة األولية« واحدة؛ حيث كان 

.)1(»املعاجلة الدرامية لنصوص عّلولة وخباصة الثالثية تبدأ عادًة أثناء عملية الكتابة 

أّما السبب الثاين فريجع إىل أّن هذه املسرحية خضعت لتجربيت إخراج برؤيتني -

خمتلفتني ظّلتا بعيدتني عن أّي تفسري من النّقاد واملخرج نفسه، عدا تصرحيات 

.)2(مبتسرة وعاّمة أطلقها يف بعض حماوراته الصحفية

أمنوذجًا خاّصًا مجع فيه مبدعه بني وظيفيت  مقدّ ) خلضر منصوري(وإذا كان الباحث      

اختار أن " شريط سنوسي"فإّن الباحث ، ممّا جعل مّهمته صعبة" اإلخراج"، و"التأليف"

ملسرحية آمن خمرجها مببدأ " التحليل الدراماتورجي"يستأنس باملقاربة السيميولوجية يف قراءة 

الشهداء يعودون هذا "فّن املسرح ؛ فأسند لكّل طرف ما اختّص به، وهي مسرحية " مجاعية"

لقت من نّص مسرحي ُمعّد عن نّص ǘǻ¦�ƢĔȋ�ÅƢǔȇ¢�ƢȀƬȈǏȂǐƻ�ƢŮ�ƨƥǂšاليت تُعّد  "األسبوع

  . قصصي

زياين (د عملية التحليل الدراماتورجي اليت انتهجها املخرج وقد كان هدف الباحث هو رص

ّمث تأويله ) حممد بن قطاف(لنّص "Lecture"معتمدًا على قراءته ) الشريف عياد

"Herméneutique." لى ثالثة مستويات يف املسرح قد توزّع ع" القراءة"وللتذكري فإّن مفهوم

  :هي

.قراءة النصّ -

.قراءة العرض-

وضمن هذا املستوى األخري الذي يُعىن بعملية .قراءة عالقة النّص بالعرض-

  ـــــــــ
)1(

216، 215ص.املصدر السابق
)2(

214، 213ص.املصدر نفسه 
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)Dramaturgie/ الدراماتورجية(االنتقال من النّص إىل العرض، أو ما يسمى بالقراءة 

اليت تقوم على تقّصي العالمات املوجودة يف النّص، وما ُميكن أن تؤول إليه يف العرض 

تقّصي ، تندرج الدراسة السابقة اليت قامت على )1(من خالل التحوالت اليت تطرأ عليها

اتّبع الباحث فيها مساراً تطبيقياً و ) زياين الشريف عياد(هذه العملية من منظور املخرج 

  :ل اخلطوات التاليةمش

.ملّخص املسرحية-

.مسرحة القّصة-

.عملية االقتباس-

.قراءة املخرج للنص-

.تفسري وتأويل املخرج للنص-

.  اإلعداد الدراماتورجي-

رصد الباحث أنواع القراءة اليت انتهجها املخرج اجتاه نّص -مثالً  - ففي اخلطوة الرابعة     

وحّددها يف قراءتني متالزمتني ومتعاقبتني؛ األوىل ، بعد اقتباسه" الشهداء يعودون هذا األسبوع"

حاول بواسطتها التعمق يف حيثيات النّص من أجل ؛)األفقية( القراءة االستكشافية«هي

ومن جهة أخرى لغرض .دف املؤلف الذي يصبو إليه، هذا من جهةالوصول إىل معرفة رؤية وه

ƢȀǧ¦ƾǿ¢Â�ƢēƢǨǏÂ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�®ƢǠƥ¢�ƾȇƾŢÂ�Ëǎ ǼǴǳ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�ƾȇƾŢ�ń¤�ǲËǏȂƬǳ¦«)2(.

وقد أراد من خالهلا تنسيق األحداث .)العمودية(القراءة االستبدالية « أما القراءة الثانية فهي

وىل، وترتيبها ترتيباً منطقياً ومالءمتها ملوضوع القّصة، ويف الوقتاليت استوعبها يف القراءة األ

  ـــــــــ
)1(

354ص.املعجم املسرحي :ماري إلياس، حنان قصاب حسن

.117، 116ص ص" التأويل"ومصطلح .355، 354ص ص" القراءة"وملزيد من التوضيح يُراجع مصطلح 
)2(

خمطوط رسالة ماجستري، .-أمنوذجاً -القراءة والتأويل لدى املخرج املسرحي، الشهداء يعودون هذا األسبوع :شريط سنوسي

.108، ص2004-2003حممد بشري بوجيرة، ذهبية بن نكاع، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران،  :إشراف
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�ËȂºǐƫ�ǺǸǓ�Ƣē°ȂǴƥÂ�Ǧ ǳƚŭ¦�̧ȂǓȂŭ�ƨȈƫ¦̄�ƨºȇ£°�®ƢŸ¤�ǾǈǨǻ ر إخراجي يتماشى مع السياق العام

.)1(»للنّص 

وبعد أن وقف الباحث عند قراءة املخرج للنّص املسرحي الذي هو يف األصل إعداد عن 

إىل حتليل نوع آخر من القراءة حيمل العنوان نفسه، انتقل )الطاهر وطّار(نّص قصصي للكاتب 

نظراً خلربته الفنية وجتربته ) حممد بن قطاف(اليت أوكل املخرج مهّمتها لصديقه " الدراماتورجية "

�ƾǬǼǳ¦�ƨǤǳ�Ŀ�ǾȈǴǟ�ǪǴǘÉȇ�ƢǷ�Â¢�ǖȈǇȂǳ¦�°Âƾƥ�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�¿Ƣǫ�Ʈ ȈƷ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨƸƳƢǼǳ¦

صورته البدئية ومن تربته األصلية  فنقل هذا النّص من"Dramaturge/ الدراماتورج"املسرحي 

�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǾǟƢǔƻ¤�ƾǠƥ�«¦ǂƻȍ¦Â�ƨƷǂǈǸǴǳ�ǲƥƢǫ�ȆƷǂǈǷ�Ëǎ،)القصصية( ǻ�ń¤

الفنية اليت يستوجبها الفّن املسرحي، خمّففًا من سيطرة عنصر السرد الذي يقوم عليه فّن 

ارية مرّكزة ذات صبغة الذي جاء يف صورة مقاطع حو  القصص، وإعطاء األولوية للفعل الدرامي

إحيائية، ّمث جعل اإلطار العام الذي جيمع هذه العناصر هو الشكل املسرحي اإلغريقي الذي 

.)2(الذي يقوم به الراوي"Prologue/االستهالل"بدت مالحمه ظاهرة من خالل عنصر 

  ـــــــــ
)1(

109، 108ص.السابق املصدر 
)2(

114ص.نفسه املصدر
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  :نظرية التلقي/ ثالثاً 

أشرنا يف بداية حديثنا عن منجز قسم الفنون الدرامية إىل مشروع الدراسات العليا الذي      

�ǲŧ�ƾǫÂ��ȆËǬǴƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�ǪǧÂ�Ƣē ¦ǂǫÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨǻÂƾǸǴǳ�ƨǸȈǬǳ¦� Ƣǘǟ¤�ǺËǸǔƫ

دت ومن الدراسات اليت جسّ ).املسرح اجلزائري من منظور نظرية التلقي(هذا املشروع تسمية 

اخلطاب املسرحي عند عّلولة "املوسومة ب) سعاد حراث(دراسة الباحثة فكرة هذا املشروع 

وكما هو واضح من العنوان، فقد اختارت هذه .(*)"ومجالية التلقي، دراسة تطبيقية ملسرحية اللثام

"الّلثام"ة ّمث انتقت أمنوذجًا تطبيقيًا متّثل يف مسرحيعند عّلولة عاّمة، سرحياملطاب اخلالدراسة 

من منظور  هذا اخلطاب مجالياتعن  كشفلل) و هي آخر حلقة يف ثالثية عّلولة الشهرية(

حول طبيعة اخلطاب املسرحي انطالقًا من إشكالية رئيسة تطرح تساؤًال ، نظرية التلقي

وتفّرعت عنها.)1(التواصل مع اجلمهور شرط ǪËǬƸȈǳ�Ƣđ�ÀƢǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�Â،)عّلولة(عند

:)2(من قبيل ثانويةسلسلة من األسئلة ال

هل ميتلك اخلطاب املسرحي عند عّلولة لغة التواصل و التحاور مع اجلمهور؟-

كيف تعامل عّلولة مع ثقافة مجهوره ومع الثقافات الغربية األخرى؟-

كيف تتحّدد نوعية املقاربة بني اسرتاتيجية التلّقي وخطاب العرض املسرحي؟-

مازال ُحيّقق فاعلية التلّقي يف الوقت احلايل؟"الّلثام"هل عرض مسرحية -

:وحتقيقاً هلذه الرؤية وّزعت دراستها على أربعة فصول

 الفكرية والكشف عن املؤثرات"النّص "عمدت يف الفصل األول منها إىل تشريح بنية خطاب 

صل الثاين ميدانًا لتفكيك و جعلت من الف.اليت تدّخلت يف تشكيله)الرتاثية احمللية، والغربية(

األداء التمثيلي، الديكور، األزياء، املوسيقى،:(وقوفاً عند تقنيات" العرض"خطاب 

  ـــــــــ
(*)

، ونوقش بقسم الفنون )جازية فرقاين(هو حبث تقّدمت به الباحثة لنيل درجة املاجستري يف املسرح اجلزائري، أشرفت عليه األستاذة 

.2006-2005الدرامية، جامعة وهران، خالل املوسم اجلامعي 
)1(

أ، ب:ص.املصدر نفسه 
)2(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
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اخلبزة، :(بعة مسرحيات خمتلفة يف اجتاهها الفّين وهيمن خالل أر  )اإلضاءة، اإلكسسوار

أّما الفصالن الثالث والرابع فقد جعلتهما ).األجواد، أرلوكان خادم السّيدين، محق سليم

يف املسرح؛ حيث رَصد الفصل الثالث مفهوم التلقي يف املسرح الدراسة وقفاً على ظاهرة التلقي 

«�¦Ǵǟ�ƾȈǯƘƬǳ،)ياوس، إيزر، هانز(ة عند كّل من ياألملان" نظرية التلقي"إىل " أرسطو"من  ƾđ ى

دراسة اإلنتاج املسرحي من زاوية التلقي أصبحت ضرورة حتمية ال بّد منها، بعد أن مهُّش «أّن 

دوره خالل عقود خلت وظّل مبثابة بنية مل تتعّد حدود مجالية اإلنتاج لبلوغ مجالية 

هذه القضية مع مراعاة القارئ غري املتخّصص، ارتأت  وللوقوف على تفاصيل.)1(»التلّقي

حىت " أرسطو"أن تقوم بعملية رصد موقع املتلّقي يف النظرية املسرحية منذ تنظريات الباحثة 

معتمدًة على آراء واحد من " أرسطو"عند " التطهري"؛ فقّدمت مفهوم )2("انسطمدرسة كونس"

Hans/هانز روبرت ياوس(أقطاب مدرسة كونسطانس وهو robert jauss(  اليت تضّمنها

Pour:"كتابه une esthétique de la réception" فلسفة «، وهذا تذكريًا منها على أّن

يف بعض ما انتهوا إليه من أحكام  عند أرسطو كانت مرجعًا واضحًا لرواد نظرية التلقيالتلّقي

هلذا الرصد التارخيي ملوقع  ولتعطي.)3(»يف حديثهم عن مهّمة القارئ ومشاركته يف صنع املعىن

يف عملية التبئري )4(املتلقي يف النظرية النقدية بُعده الشمويل، قامت بإدراج مسامهات املخرجني

بريتولد "األملاين :إىل إسهامات كّل منللمتلقي يف الفعل املسرحي؛ فتطرّقت 

/بيرت بروك" ، والربيطاين"J.Grotowski/ جريزي غروتفسكي"، والبولوين "B.Brecht/برخيت

P.Brook" فسيفولود ميريخولد "، والروسي/"V.Meyerhold.

       ـــــــــ
)1(

154ص.املصدر السابق 
)2(

، 157ص ص.ضمن الفصل الثالث من الدراسة السابقة)من التطهري عند أرسطو إىل التلّقي(يُنظر هذا الرصد يف املبحث املوسوم ب

170
)3(

158ص.املسرحي عند عّلولة ومجالية التلّقي، دراسة تطبيقية ملسرحية الّلثاماخلطاب  :سعاد حراث
)4(

176، 171يُنظر إسهامات هؤالء بالتفصيل يف املصدر نفسه، ص ص
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الدرامية رّكزت اهتمامها على النصوص السردية مهّمشة الفنون ) مدرسة كونسطانس(ومبا أنّ 

يأخذ قيمته من احلضور املباشر للمتلقي، أقدمت القائمة على التجسيد الفعلي الذي 

الباحثة على ختصيص هذا الرصد جلهود نظرية التلقي والتواصل يف جمال املسرح مستشهدًة 

/ كري إيالم"، و"P.Pavis/باتريس بافيس"، و"A.Ubersfeld/آن أبرسفيلد"جبهود 

K.Ilam."

أين أبانت الباحثة عن الوجهة اليت " الّلثام"حنو التطبيق على مسرحية ونزَع الفصل الرابع 

مع مراعاة طبيعته االستثنائية، من ستسلكها يف حتليل عرض املسرحية من منظور نظرية التلّقي

�µ ǂǠǴǳ�ǲËƴǈǷ�ǖȇǂǋ�ȄǴǟ�©ƾǸƬǟ¦�ƢËĔ¢�Ä¢��°ȂȀǸŪ¦�ǞǷ�̈ǂÈǋƢƦŭ¦�ƨǨǏ�ƾǬƬǧ¦�Ǿǻ¢�Ʈ ȈƷ

فّن العرض املسرحي من زاوية التلّقي ُميكننا دراسة «: هذا األسلوب وّضحةفكتبت م، املدروس

تتوّجه يف )االستقبال(على حسب طبيعة الدراسة، وذلك ألّن نظرية التلّقيبوسائل متنّوعة وهذا 

فالدراسة التزامنية للعرض .وجهة تزامنية ووجهة تعاقبية:دراستها لفّن العرض املسرحي وجهتني

ّدد، وتسعى إىل قياس وتقييم تأثريه على هور حممجاملسرحي تفحص العرض احملّدد املقّدم أمام 

أّما الدراسة التعاقبية، فرتصد ).اهلنا/اآلن(هذا اجلمهور؛ أي أّن هذه الدراسة تعتمد اآلنية

التغريات والتوجهات املختلفة اليت طرأت على الذوق املسرحي عرب التاريخ، وحتاول أن تُفّسر 

ر معّينة، واختفائها أو االنصراف عنها يف شعبية بعض املسرحيات واألساليب املسرحية يف عصو 

لقد كانت هذه الدراسة تعتمد على فحص العمل املسرحي يف عصور خمتلفة، .عصور أخرى

.)1(»أي أّن صفة العرض اآلين غري مهّمة يف هذا النوع من الدراسات

االنفتاح وانطالقًا من هذا التوّجه الذي يؤمن بأّن الدراسة التعاقبية للعرض املسرحي تسمح ب

على تعّدد التلّقي للعمل الفّين الواحد عرب فرتات زمنية خمتلفة ومتباعدة، عملت الباحثة على

  ـــــــــ
)1(

245، 244ص.املصدر السابق
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بكّل ما حتمله من )1989(منية ماضية هي سنةز نقل العرض املسرحي األمنوذج من فرتة  

شريط ، وهذا من خالل )2005(فرتة آنية هي سنةسياقات سياسية واجتماعية وثقافية، إىل 

مسّجل ألغى التفاعل املباشر بني اخلشبة وقاعة العرض، للكشف عن مواطن التأثري يف هذا 

  .العرض باستعمال استمارة استبيانية لتحقيق هذه الغاية

خدجية "¦�ƢēËƾǠǷ�ƢȀȈǧ�©ǂǸưƬǇ هي دراسة أخرى "الفضاء السينوغرايف يف املسرح اجلزائري"     

جمال «بعض آراء نظرية التلّقي يف تناوهلا للفضاء السينوغرايف باعتباره فضاء يشمل" بومسلوك

°ȂȀǸƴǴǳ�ƘȈȀŭ¦�¾ƢĐ¦Â��śǴËưǸǸǴǳ�ǎ ËǐƼŭ¦�Ƥ ǠËǴǳ¦«)1( من خالل ثالث مسرحيات خمتلفًة يف

، )األجواد(مسرحييت شكلها الدرامي وبالتايل اختالف تلّقيها من طرف اجلمهور، وهي

الشهداء يعودون هذا (وتأليفًا وإخراجاً، "عبد القادر عّلولة"لـ ) أرلوكان خادم السّيدين(و

وإذا كانت التنظريات ".زياين الشريف عياد"وإخراج" حممد بن قطاف"من إعداد ) األسبوع

دها له اجلزء مفهوم الفضاء السينوغرايف يف املسرح قد أدرجت يف حتدي تالنقدية اليت تناول

إنه من املهم دراسة نظام الفضاء املسرحي «):آن أبرسفيلد(املخّصص للجمهور؛ أو بتعبري

انطالقًا من اجلمهور، حيث يكون هذا اجلمهور موظّفًا يف هذا الفضاء فيزيولوجياً 

، فقد ارتأت الباحثة تسليط الضوء على هذا املرّكب الذي اقتطع لنفسه مكاناً )2(»وسيكولوجياً 

كطرف مهّم ما عاد يُنظر إليه طرفًا قصّيًا أو جمهوًال يف املعادلة   يف اخلريطة النقدية احلداثية

؛ حيث أطّل علينا من خالل تناول الباحث للفضاء السينوغرايف ال سيما يف املسرحية

أسلوبًا يهدف إىل مّد جسور التواصل والتفاعل " احللقة"اليت وظّفت فضاء "عّلولة"مسرحيات 

العرض مبا حيمله من خصوصية تراثية جزائرية، واملتلقي اجلزائري الذي وجد فيه استجابًة  بني

.)3(هلويته العربية

  ـــــــــ
)1(

جازية "و"حمّمد بشري بوجيرة:خمطوط رسالة ماجستري، إشراف.الفضاء السينوغرايف يف املسرح اجلزائري، دراسة تقنية داللية :خدجية بومسلوك

18:، ص2006، 2005الفنون الدرامية، جامعة وهران، ، قسم "فرقاين

Anne Ubersfeld:Lire le théâtre, p:166
)2(

)3(
117ص.املصدر السابق
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بالرغم من هذا الرتاكم الـذي حّققـه النقـد املسـرحي األكـادميي يف شـّقه املتخّصـص، مـا زال 

لــى املدّونــة بصــعوبة احلصــول ع معظمهــايعــرتض الباحــث والناقــد اجلزائــري صــعوبات كثــرية يتعلّــق 

اإلبداعيــــة الــــيت بقــــي قســــم كبــــري منهــــا خمطوطــــاً، مركونــــاً يف أدراج مكاتــــب عــــائالت مؤلّفيهــــا أو 

أصــدقائهم املقــرّبني الــذين ظلّــوا ينظــرون إليهــا باعتبارهــا إرثــاً خاّصــاً لــيس لآلخــر حــّق فيــه، زيــادًة 

مـر الـذي يسـعى قسـم الفنـون الدراميـة على حاجتها إىل قدر كبري من التنظيم واألرشفة، وهو األ

الذي متّكن من مجع قرابـة ،)يخمرب حبوث املسرح اجلزائر (على تداركه عرب واحد من هياكله وهو 

الفنيــة  األلفــي وثيقــة ختــّص املســرح اجلزائــري، تتنــاول مراحــل تطــّوره منــذ النشــأة، وأشــهر األعمــال

هــذا املخـــرب علــى أرشــفة وتصــنيف هـــذه كمــا يعمــل .رجني ســامهوا يف تفعيــل حركتـــهخمــلكتّــاب و 

املاّدة الوثائقية تسهيًال لإلطالع عليها من طرف طلبة القسم يف إطار اإلعداد ملذّكرات ختّرجهم 

ــــة متخّصصــــة يف املســــرح تُعتــــرب األوىل يف .ورســــائلهم األكادمييــــة إضــــافًة إىل حتضــــريه إلصــــدار جمّل

.)1(اجلزائر يف إطار هذا التخّصص

ـــــــــ  
(1)

http://www.djazairess.com/aps/94124
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  :فردية جهود -2

ــا قــد أشــرنا يف فاحتــة حــديثنا عــن النقــد املســرحي املتخّصــص الــذي متّثــل يف منجــز قســم كّن

��¤Âǂºǔƥ�ƢđƢƸºǏ¢�ǺºǷ¡�Ŗºǳ¦�ƨºȇ®ǂǨǳ¦�®ȂºȀŪ¦�ǺºǷ�ƾºƷ¦Â�ń°̈�)وهران(الفنون الدرامية جبامعة الّسانيا

تأسيس صرٍح نقدي يُتابع مسـرية الفـّن الرابـع يف بالدنـا، وال بـأس أن يبـدأ هـذا الفعـل التأسيسـي 

قـد يعجـز تـأثري  -أحيانـاً -واحدة من يٍد واحـدة قـد ُحتّفـز بـاقي األيـادي، وأّن للعـزف املنفـرد بلبنة

هـذا اجلهـد النقـدي الـذي اسـتثنيناه عـن غـريه باعتبـاره جهـداً .عن حتقيقـه العـزف اجلمـاعي املـنّظم

حــرّاً مل خيضــع لتلــك الضــغوط والضــوابط األكادمييـــة املشــروطة للحصــول علــى شــهادة أو درجـــة 

املســرح :" املوســوم بـــ) أنــوال طــامر(يــة، هــو كتــاب الباحثــة األســتاذة بقســم الفنــون الدراميــة علم

لريّسـخ هـذا اإلجنـاز الـذي جـاء .)٭("واملناهج النقدية احلداثية، مناذج من املسـرح اجلزائـري والعـاملي

اعتقادنــا بوجــود طفــرات نوعيــة خمتلفــة ومفارِقــة لكــّل مــا ســبق مــن تــراكم يف جمــال النقــد املســرحي 

مـــع بـــني هوايـــة املســـرح وإدراك خصوصـــيته، واملهـــارة يف جيٌم اســـتطاع أن قلـــدعـــه أببـــاجلزائر، نقـــٌد 

أعمـــــاق  برتجـــــيح كّفـــــة القـــــراءة العموديـــــة املتســـــائلة املتعّمقـــــة يف«حتليلـــــه وتناولـــــه مـــــن الـــــداخل 

العـــــــرض علـــــــى حـــــــّد ســـــــواء، عـــــــن القـــــــراءة األفقيـــــــة املعياريـــــــة الـــــــيت حتـــــــتكم إىل خـــــــارج /الـــــــنصّ 

.)1(»العرض/النصّ 

هو لغة الناقدة اليت متّيزت جبمالية إبداعية عالية، جانبت لغة النقـد يف أّول ما لفت انتباهنا

إلبـداع، دون أن حييـل ذلـك علـى صرامتها ودقّتها وجفافها أحيانـاً، ومتاهـت شـيئاً فشـيئاً يف لغـة ا

ƲǿƢºǼŭ¦�ǶºȀǧ�ȄºǴǟ�Ƣē°ƾºǬǷ�Ŀ�ÇǦ Ǡºǔǳ�§ÂǂºŮ¦�ŘǠǷ النقديـة احلداثيـة أو عـدم الـتحّكم يف آليـات

فعل اإلبداع، وفعل النقد، خالصاً وحتّرراً :يف املزاوجة بني الفعلني -رمبا-اشتغاهلا، وإمنا رغبًة منها

اً من هيمنة تقييد املنهج من ضوابط الكتابة األكادميية وشروطها، وانفالت

  ـــــــــ
)٭(

، وشهد إقباالً يف وسط الطلبة والباحثني بكلية اآلداب واللغات والفنون خالل حفل 2011صدر هذا الكتاب عن دار القدس، وهران، 

).2011نوفمرب 9، 8(بيعه بالتوقيع يومي 
)1(

5ص.املصدر نفسه 
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التعامل معه بأسلوب يتجاهل خصوصـيته واختالفـه، العمل املنقود عندما يعمد إىل وتعاليه على 

مــن طبيعــة واحــدة قابلــة لالنصــهار طوعــاً أو كرهــاً، قســراً أو جــرباً ليســهل بعــد ذلــك  وكأنــه مــادة

�ȏ�ƨđƢºǌƬǷ�ƺºǈǻ�ń¤�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�°ƢƯȉ¦�Ëǲǯ�Ǯصّبها يف قالب املنهج املعّد سلفاً، فتتحّول ǳ̄� ¦ËǂƳ

�ÃȂºǇ�Ëǎفالقراءة التحليلية الصّ «فرق بينها، Ǽºǳ¦�Ŀ�Ãǂƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǂǗƢű�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ��ƨǧǂ

وهنـــا يتحـــول النقـــد إىل مســـاحة ُعقـــم .مســـاحة للتـــدريب علـــى آليـــات التحليـــل النصـــية والســـردية

سبق ويغيب الثاين
ُ
.)1(»خلطاب جاهز ُملصق لألثر، حيضر األّول يف تشّكله وتبلوره امل

ة حداثيـــة متوّســـلة باملنـــاهج الغربيـــة، ومصـــحوبة برغبـــة مـــن رؤيـــة نقديـــ – نإذ -انطلقــت الناقـــدة 

اجتهادية نابعـة مـن الـداخل أملتهـا عليهـا قناعتهـا بالبحـث عـن اهلويـة املنشـودة ِضـمن ركـام هـذه 

؛ حيــث عملــت علــى األخــذ منهــا مــع تــرك مســاحة إلثبــات املنــاهج، ورفــض التمــاهي يف اآلخــر

اهي فيـه، وإن أخـذنا باملنـاهج الغربيـة احلداثيـة يف ال تعـين التمـ" اآلخـر" معرفـة«الذات معتـربًة أّن 

، ومــن هنــا تتحــّول احلداثــة والــرتاث إىل )2(»الفكــر والنقــد ال يعــين ختّلينــا عــن هويتنــا وذاتنــا وتراثنــا

.)3(»وجهني لعملة واحدة يتكامالن وال يتناقضان«

الفعــل وضــبطه مـــن كــان حضــور املــنهج يف أّي فعـــل نقــدي ضــرورة الزمــة لتـــأطري هــذا وإذا  

كحـــّد مـــن حـــدود «الفوضـــى، فقـــد حرصـــت الناقـــدة علـــى حتقيـــق وجـــوده شـــريطة أن ال يكـــون 

االحتكــــام، ألّن ذلــــك يــــؤدي ال حمالــــة إىل اإلقصــــاء والثبوتيــــة، وإمنــــا كمغــــامرة ســــندبادية تبتغــــي 

عل وحىت جت.)4(»حبثاً عن متعة الكتابة، ومتعة االكتشاف(..)التجوال والتحليق من مرفأ إىل آخر

  مبنهج واحد قناعة  التعّدد القراءات، جتّنبت استنطاقهةً وقابل ةً منفتح وص والعروضالنصّ 

  ـــــــــ
)1(

5ص.املصدر السابق 
)2(

6ص.املصدر نفسه 
)3(

  الصفحة نفسها.املصدر نفسه 
)4(

  الصفحة نفسها.نفسهاملصدر
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اجتاهـات إجرائيـة «باسـتدعاء ممـا جعلهـا تقـوم » عـرض مسـرحي/مثّـة نّصـية لكـل نـصّ «منها بأنـه 

.)1(»ومستويات متباينة الستقراء ُكنه اإلبداع املسرحي

جـــرت عادتنـــا يف تقيـــيم الدراســـات النقديـــة األكادمييـــة أن نســـتند إىل معيـــار الكـــّم الـــذي ال 

إالّ عــرب تكـديس الفصـول املستفيضــة يف الطـرح النظـري املــرتاكم علـى حســاب -غالبـاً –يتحّقـق 

االختبـــار الفعلـــي هلـــذا اإلطـــار النظـــري علـــى الظـــاهرة أو املدّونـــة املعروضـــة للدراســـة، حتـــت طائـــل 

ســبق بوجــود قــارئ غــري متخّصــص جيـ
ُ
ب مراعاتــه، أو النظــر إىل هــذا اإلجــراء باعتبــاره االفـرتاض امل

ورفضــاً مــن .ق تُثبــت التمثّــل النظــري للمــنهج أو الظــاهرة املدروســة مــن قبــل الباحــثوثيقــة ِصــد

الناقدة هلـذه القسـمة الضـيزى الـيت يطغـى فيهـا التنظـري علـى التطبيـق، وهـو مـاال خيـدم القـارئ وال 

أن ال تقــف عنــد حــدود طــرح التصــّورات واملفــاهيم النظريــة، بــل الرتكيــز فّضــلت .املنجــز املــدروس

.)2(فاعلها وتواصلها مع نصوص وعروض مسرحيةعلى حلظة ت

�ƨººȈƥǂǤǳ¦Â��ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨȈǫǂººǌŭ¦�ƨººȈǟ¦ƾƥȍ¦�ƨººǻËÂƾŭ¦�̈ ¦ǂººǫÂ�ǲººȈǴŢ�ȄººǴǟ�Ƣººǻ®ƢËǬǻ�ǾººȈǧ�ƪ ººǧƢē�Çƪ ººǫÂ�ĿÂ

اعتقـــاداً مـــنهم بتحقيقهـــا للكمـــال الفـــّين، والنظـــر بعـــني النقيصـــة لكـــّل إبـــداع جزائـــري الســـيما يف 

ƾºƸǼȇ�ȏÂ�ƨºȈŷ¢�ËǲºǬȇ�ȏ�ÅȐǸƬºǰǷ�ÅƢºǻƢȈǯ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�̧¦ƾƥȍ¦�¦ǀđ°�مالت الباحثة حنو االعرتاف .املسرح

�ȆƸȈºǓȂƫ�Ȇºǟǂǧ�À¦ȂºǼǠƥ�ƢºđƢƬǰǳ�ȆºǈȈƟǂǳ¦�À¦ȂºǼǠǳ¦�» Ê®ǂÉƫ�ƢȀǴǠƳ�ƢǷ�ȂǿÂ��ȆŭƢǠǳ¦�̧¦ƾƥȍ¦�Ǻǟ�ÅƨǳǄǼǷ

يف خـــّط واحـــد، لـــيس ) املســـرح اجلزائـــري والعـــاملي(يـُــرتجم هـــذا االعـــرتاف عـــن طريـــق اجلمـــع بـــني 

ƨƳƢū¦�Ƥاعتزازاً «تعّصباً ولكن  ǈƷ�ǽǂǏƢǠǷÂ�ǾŻƾǫ�°¦Ȃƫǂƥǂǳ¦�¦ǀđ�Å¦ǂƼǧÂ«)3(.

وقد مشل هذا الفخر واالعتزاز خمتلف اجتاهات املسرح اجلزائري يف خمتلف أزمنته وتنوّع

  ـــــــــ
)1(

8ص.السابقاملصدر 
)2(

7ص.نفسهاملصدر  
)3(

الصفحة نفسها.املصدر نفسه
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Ǌروافده، وبألسنته العريب، والفرنسي، والعاّمي، ȈǸē�Â¢� Ƣǐǫ¤�ÀÂ® ؛ فربز رائـد املسـرح اجلزائـري

ممــّثالً ) كاتــب ياســني(حضــرو .مبســرحياته الواقعيــة ذات الطــابع الفكــاهي) رشــيد قســنطيين(العــاّمي

Le:"للمســرح اجلزائــري النــاطق بالّلســان الفرنســي مــن خــالل أشــهر مســرحياته cercle des

Représailles"و ،"La Poudre D'intelligence". ،كمــا حضــر صــاحب العــزف املنفــرد

Le:عرب أبرز أعماله)حمّمد فالق(املسرحي الفكاهي" Monodrama/املونودراما"رائد  dernier

chameau""و ،"Djurdjurassic Bled ."كالعـــادة–وجـــوده ) عبـــد القـــادر عّلولـــة(وفـــرض-

ــزة  ثالثيــة الشــهرية ، وال"أرلوكــان خــادم الســّيدين"ضــمن هــذا اجلهــد النقــدي بفضــل أعمالــه املتمّي

، ومل تقــِص الناقــدة إســهامات مســرح اهلــواة يف تفعيــل احلركــة املســرحية "األجــواد، األقــوال، الّلثــام"

بــــاجلزائر؛ فقامـــــت باستحضـــــار مســـــرح وهـــــران، ومســــرح قســـــنطينة مـــــن خـــــالل بعـــــض العـــــروض 

  .املسرحية

النطاق الضّيق، غري أننا هكذا وبالرغم من برجمة املسرح ضمن املنظومة الرتبوية على هذا 

فإىل ، الحظنا بداية تشّكل مالمح خطاب مسرحي أكادميي متخّصص خالل العشرية األخرية

وقت قريب مل يكن األكادميي لُيفّكر جمّرد التفكري يف العرض لقصور آلية النقد األديب، وافتقاره 

غايرة والغر 
ُ
�ƢđÂ°ƾƥ�ÅƢǧ°Ƣǟ�Ǻǰȇ�Ń�ƢǷ��ǾǼǟ�ƨƦȇإىل ُعّدة منهجية بديلة تُعينه يف ولوج هذه األرض امل

ǂ̈ǟȂǳ¦�ƢȀǰǳƢǈǷÂ�ƢēƢǿƢƬǷÂ. ومن ّمث مل تكن لتظهر يف عناوين الرسائل واألطروحات اجلامعية

هذه اجلرأة اليت نلحظها اليوم يف اإلقدام على البحث يف موضوعات العرض املسرحي مبا فيها 

بل مر عند حدود فن املسرح، مل يقف األو .موضوعات التقنية؛ كالصوت، والصورة، واإلضاءة

تعداه إىل حتليل الفلم السينمائي يف استقالليته الفنية، أو يف متاسه يف بعض اجلوانب مع املسرح

.)٭(قسم ال هذا من باحثي معتربة االشتغال عليه فئةأقدم على وهو ما 

  ـــــــــ
)٭(

:منّثل هلذا التوّجه بالدراسات التالية

.2001، )سليمان عشرايت(، وإشراف )مليكة رمو(رسالة ماجستري من إعداد الباحثة .واملسرح، دراسة مقارنة اإلخراج بني السينما -

حممد (رسالة ماجستري، إعداد الباحث .بني اخلطاب املسرحي واخلطاب السينمائي، دراسة سيميائية" إخراج يراناغ كنيت"هاملت فيلمًا -

=.2002، )ايتسليمان عشر (، وإشراف )عدالن بن جياليل
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وإن جئنا إىل إجيابيات هذا املشروع، فإّن أّول إجيابية نسّجلها له هي خروجه من دّوامة التأريخ 

.والتأصيل للظاهرة املسرحية يف اجلزائر أو يف العامل العريب، وإحباره يف العرض ومجاليات تلّقيه

اجلزائري، وهو توّجه صائب من شأنه أّما اإلجيابية الثانية فهي إعطاء األولوية لإلبداع املسرحي 

 ومن جهة.تفعيل دور النقد يف تنشيط احلركة املسرحية باجلزائر ودفع عجلتها، هذا من جهة

ثانية تعريف أشقائنا يف القسم الشرقي من وطننا العريب بإبداعاتنا املسرحية، السيما إذا ُكتب 

ية حنو دور النشر فيتّم تداوهلا على نطاق هلذه الرسائل اجلامعية أن تُغادر رفوف املكتبات اجلامع

  .واسع

ونافلة القول أّن هذا الرتاكم الذي حّققه النقد املسرحي األكادميي قد محل بني طياته 

إجيابياته وسلبياته، وهو يف شكله العام صورة عن احلركة املسرحية اجلزائرية اليت تسري بنفس 

العام هلذا املنجز يوحي بأنّه بدأ يُدرك موقعه الصحيح،  وإذا كان املظهر.الوترية بني مّد وجزر

�ǺǷ�ƨǠƥƢǼǳ¦�ƢēƢƸǴǘǐǷÂ�ƢȀƴȀǼǷÂ��̈ǂȇƢǤŭ¦�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®Ƙƥ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǾƬȇȂǿ�Ǻǟ�ǺǴǠȇÂ

خصوصية التجربة املسرحية اجلزائرية نفسها، فإّن هذا ال يعين ُمطلقًا أن حنكم باكتمال 

ادام حمصورًا يف هذا النطاق الضّيق، الذي مل ُميّكنه من مشروعه، وحتّقق وجوده النوعي م

االنتشار على مستوى النشر، والتعميم لتجربته الرائدة على مستوى املؤسسة األكادميية اجلزائرية 

.عاّمة

  ـــــــــ

، )نور الدين عبد الواحد حدو(رسالة ماجستري من إعداد الباحث.لشاهني" مهاجر"للعقاد، و" الرسالة"البطل السينمائي يف فلمي  -=

.2006، )الشيخ بوقربة(وإشراف

.2006، )الشيخ بوقربة(، وإشراف)هاجر شرقي(إعداد .ليوسف شاهني" املصري"حدود الذايت واملوضوعي يف فيلم  -

.2006، )جازية فرقاين(، وإشراف )الطّيب مسعودي(إعداد .حملّمد خان، احلادثة التارخيية وتقنية العرض السينمائي" يام الساداتأ"فيلم  -

.2008، )سليمان عشرايت(، وإشراف)موالي أمحد(إعداد .اللغة البصرية يف السينما، قراءة إيكونوغرافية-





~ 338 ~

�Ŀ�ƢǿǂǐƬŵ�À¢�ƢǼǼǰÉŻÂ��ƢȀȈǳ¤�ƢǼËǴǏȂƫ�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�±ǂƥ¢�ƾǼǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ǧ Ǭǻ

  :النقاط التالية

فمن الصعوبة  ،أسئلة النقد املسرحي اجلزائري هي نفسها أسئلة النقد املسرحي العريب إنّ /1

وإن وِجدت بعض الفروق يف تلك القضايا بني النقد املسرحي .مبكان عزهلا عن هذا النقد

�ǲǠš �Ŗǳ¦�ƢȀƬȈǏȂǐş�ÅƢǬǴǘǷ�ÅƢǸǰƷ�ǶǰŴ�ƢǼǴǠŸ�Äǀǳ¦�Ëƾū¦�ń¤�ǲǐƫ�Ń�ƢĔƜǧ��ĺǂǠǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦

  ).العريب(�ňƢưǳ¦�Ǻǟ�ÅƢǨǴƬűÂ�čȐǬƬǈǷ�ÅƢƥƢǘƻ) اجلزائري(األّول اخلطاب 

ندرة الدراسات املسرحية وإن وِجدت فهي تؤرّخ لفرتات حمّددة من عمر املسرح يف /2

كما جتّنبت تلك الدراسات التشريح الفعلي للنّص أو العرض، وتناوهلا هلما يدخل ،اجلزائر

.اجلزائرية، وهذا ما جعلها تتشابه إىل حّد التكرار أحياناً ضمن التوثيق العام للحركة املسرحية 

معقول من هذه الدراسات  ووجود تراكم ورغم ميلها حنو التأريخ للحركة املسرحية يف اجلزائر /3

ذات الطابع التوثيقي التأرخيي، غري أّن املشهد العام هلذه احلركة مازال غري واضح يف منظار 

العربية؛ حيث ختتلط األمساء، وُيسكت عن أّمهها، وتتداخل املراحل، الدراسات املسرحية 

.وُختتزل تفاصيل هذا املشهد حىت تغيب مالحمه الفعلية

إّن غياب الناقد املتخّصص هي واحدٌة من أبرز اإلشكاليات اليت ُتواجه اخلطاب النقدي /4

املسرحي اجلزائري وتقف عائقًا دون تشكُّل مالحمه اخلاّصة اليت يُعّول عليها يف إبراز متّيزه 

وهو ما جيعلنا نعترب أّن إشكالية هذا اخلطاب ال تكمن ، واختالفه عن اخلطاب النقدي األديب

 افتقاده إىل املنهج النابع من خصوصية اخلطاب املسرحي، بقدر ما هي تكمن يف غياب يف

.الناقد املتخّصص املؤّهل ألداء هذه الوظيفة

:وقد ترّتب عن ذلك عّدة نتائج سلبية أبرزها مايلي

:ارتباط هذا النقد باجلامعة ممّا يعين أمران مها-

حلي مرتبط بالرسائل واألطروحات اجلامعية، وكذلك أّن النشاط النقدي هو نشاٌط مومسي مر /أ

املهرجانات، واأليام املسرحية، والندوات، وامللتقيات؛ أي غياب عنصر املتابعة والتفرّغ لنقد 

  .النشاط املسرحي
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لندرة األقسام اخلاصة باملسرح ونقده يف جامعاتنا اجلزائرية، ارتباطه بأقسام اللغة العربية نظراً /ب

معظم النّقاد املسرحيني عندنا هم يف األصل من أساتذة األدب ونقده حيث لذلك فإّن 

وإن هم أقدموا على قراءة العرض فإّن هذه القراءة ال .جزء من اهتمامهم -ال العرض -النصّ 

�ǶȀǨǠǈÉƫ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨǧƢǬưǳ�ÀÂƾǬƬǨȇ�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨƥ¦ǂǣ�ȏÂ��ÀȂǸǔŭ¦�ǎ ȈƼǴƫ� ¦ǂƳ¤�Ǻǟ�«ǂţ

وبالرغم من نزوع فئة قليلة منهم حنو قراءة العرض يف اآلونة األخرية، .يف اإلملام مبفردات العرض

.غري أّن هذا االستثناء مل ُيشّكل ظاهرة أو توّجهاً نقدياً مبعىن الكلمة

تُعترب ظاهرة غياب التقدمي لألعمال املسرحية املنشورة ظاهرة استثنائية ملِفتة للنظر يف /5

كانت حتكمه العالقات وكّل ما خرج عن هذه القاعدة  ، املشهد النقدي املسرحي اجلزائري

�°ËŐǷ�ÀÂ®�Ãǂƻ¢�Ǌ ȈǸēÂ�ƨȈƷǂǈǷ� Ƣũ¢�ŉƾǬƫ�ȄǴǟ�ƪ ǧƢȀƬǳ¦�ń¤�ÃË®¢�ƢǷ�ȂǿÂ��ƨȈǐƼǌǳ¦

بتقدمي الدكتور " عبد الرمحن ماضوي"ل)يوغورطة(فعلى سبيل املثال حظيت مسرحية ؛ مقنع

أبو القاسم سعد (م النقدية املعروفة مثل، وتناولتها بالتحليل الكثري من األقال"عبد اهللا شرّيط"

°�ńÂȋ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƢĔ¢�Ƕǣ) إخل..اهللا، حمّمد مصايف، عبد اهللا ركييب، عبد امللك مرتاض،

على كثرة  "أمحد بودشيشة"يف حني مل حتض مسرحيات . واألخرية يف رصيد هذا الكاتب

.تراكمها، وغزارة إنتاج كاتبها بربع هذا االهتمام

نقد النظري ويتجّلى يف التأريخ للحركة املسرحية، أو طرح القضايا واألسئلة النظرية، سيطرة ال /6

والنقد التطبيقي على قّلته.الذي يُعّد الرئة اليت يتنّفس عربها املسرح وهامشية النقد التطبيقي

:تخّلله العديد من اهلفوات اليت نُعّدد منهايكان 

  .االحتفاء مبضمون العمل املسرحي-

ضوع يف هذا النقد إىل إسرتاتيجية واضحة، ويظهر ذلك يف االنتقال من مستوى عدم اخل-

.حتليلي إىل آخر دون رابط منطقي ُيربّر ذاك االنتقال

التعّسف يف تطبيق املنهج النقدي الغريب دون مراعاٍة خلصوصية العمل املسرحي املنقود كما -

أو ،"العيساوة" وظّفت احتفال الحظنا ذلك يف بعض العروض التجريبية عند اهلّواة اليت

يف قراءة كّل عرض ذو طابع احتفايل يندمج فيه اجلمهور " الربخييت"إقحام املنهج امللحمي 

شاهدة
ُ
.مع املمثلني، وتغيب فيه احلدود الكالسيكية الفاصلة بني اخلشبة ومكان امل
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بكّل ما محله من سلبيات دوراً ريادياً يف عملية التوثيق العام للحركة " النقد الصحفي"لعب  /7

�ƢēƾǸǟ¢�Â¢�ƢēƢƸǨǏ�ÃƾƷ¤�®ǂǨƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨƸǐǳ¦�©¦°¦ƾǏȍ¦�ƨËǴǫ�ȄǴǟÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦

للمسرح ونقده، كان هذا النوع من النقد مبثابة القاعدة الّصلبة اليت تأّسست عليها جّل 

يُنظر إليه بعني النقيصة  اويبقى هلذا النقد الذي كثريًا م.اسات املسرحية األكادميية اجلاّدةالدر 

كما ُحّدد يف املعاجم العربية " النقد املسرحي"مادام قد مشله مصطلح  ،ته وخصوصيتهقيمَ 

ختّصة
ُ
.امل

ذا الشكل وبكّل ُميكننا أن ننعت النقد املسرحي يف اجلزائر باملشروع قيد اإلجناز، وهو يف ه/8

صورة عن مشروع احلركة املسرحية اجلزائرية الذي مازال هو اآلخر يف  ،ما يعرتيه من هفوات

.طور النمّو والتجريب
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  :المصادر/أّوالً 

1- Ben Achour(Bouziane):Le Théâtre en mouvement octobre 88 à ce

jour.Dar El gharb, Oran,2002
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ملسـرحية دراسـة تطبيقيـة اخلطاب املسرحي عند عّلولة ومجالية التلقـي، ): سعاد(حراث  -8
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��ƨǼƫƢƥ��ǂǔŬ�«Ƣū¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ��2009-2010)زبادية
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منشـــــورات جامعــــة منتـــــوري، .مــــن األدب اجلزائـــــري احلــــديثأصـــــوات ):عبــــد اهللا(محــــادي -11
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����ǂºǔŬ�«Ƣºū¦�ƨºǠǷƢƳ��Ƣºđ¦®¡Â�ƨºȈƥǂǠǳ¦�ƨºǤǴǳ¦�Ƕºǈǫ)حسـني بـن مشـيش(رسالة ماجستري، إشراف

.2009، 2008باتنة، 

خمطـــوط أطروحـــة دكتـــوراه، .أثـــر برتولـــد برخيـــت يف مســـرح املشـــرق العـــريب):الرشـــيد(بوشـــعري -19

1983،كلية اآلداب، جامعة دمشق، )حسام اخلطيب(إشراف 

ديــــوان املطبوعــــات اجلامعيــــة، قســــنطينة، .دراســــات يف املســــرح اجلزائــــري):الرشــــيد(بوشــــعري -20
1994

خمطــوط رســالة ).1980-1945(اجتاهــات املســرح العــريب يف اجلزائــر):نصــر الــّدين(صــبيان -21

1985-1984، كلية اآلداب، جامعة دمشق، )عزيزة مريدن(ماجستري، إشراف
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اصــــلية يف اللغــــة املســــرحية، دراســــة ســــيميائية يف اإلرســــال الســــريورة التو ): مليكــــة(عثمــــان - 22

، قســـم الفنـــون الدراميـــة، جامعـــة )أمحـــد يوســـف(خمطـــوط رســـالة ماجســـتري، إشـــراف .واالســـتقبال

2004وهران، 

رســالة ماجســتري، كليــة  خمطــوط.أدب املســرحية العربيــة يف اجلزائــر، نشــأته وتطــّوره):مــرياث(العيــد -23

1988اآلداب، جامعة القاهرة، 

    دار .املسرح واملناهج النقدية احلداثية، مناذج من املسرح اجلزائري والعاملي): أنوال(طامر  -24

2011القدس، وهران، 

مــــنهج -مــــدخل إىل عــــامل الــــنّص املســــرحي اجلزائــــري، قــــراءة مفتاحيــــة):شــــايف(عكاشــــة -25

1991املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ديوان.تطبيقي

-1926(شروق املسرح اجلزائري، مذكرات عاللو عن فرتة نشاطه املسـرحي مـابني :عاللو -26

2000اجلاحظية، اجلزائر، -أمحد مّنور، منشورات التبيني:ترمجة).1932

شـــركة باتنيـــت، باتنـــة،.2000املســـار املســـرحي اجلزائـــري إىل ســـنة :)نـــور الـــدين(عمـــرون -27

2006، 1اجلزائر، ط

، )1990-1970(لغــة اخلطــاب املســرحي اجلزائــري بــني الفصــحى والعاميــة ): حــّدة(غنــام  -28

����Ƣººđ¦®¡Â�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǤǴǳ¦�Ƕººǈǫ)معمــر حجــيج(خمطــوط رســالة ماجســتري، إشــراف. دراســة أســلوبية

.2010-2009جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

جمّلة آمال، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، .مالمح عن املسرح اجلزائري):خملوف(بوكروح -29

1982اجلزائر، 

.الصـــحافة واملســـرح، دراســـة يف التغطيـــة اإلعالميـــة للعـــرض املســـرحي):خملـــوف(بـــوكروح -30

2002املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغاية، اجلزائر، 

.ور، دراسة يف سوسيولوجية املسرح اجلزائري ومصادرهاملسرح واجلمه):خملوف(بوكروح -31

2004مؤسسة فنون وثقافة، اجلزائر، .التلّقي واملشاهدة يف املسرح):خملوف(بوكروح -32
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أول نـــّص نزاهـــة املشـــتاق وغّصـــة العشـــاق يف مدينـــة طريـــاق يف العـــراق،):خملـــوف(بـــوكروح -33

، املؤسسة الوطنية للفنـون )تقدمي وحتقيق(، إلبراهام دنينوس.مسرحي عريب حديث تأليفاً وطباعةً 

2003املطبعية، وحدة رغاية، اجلزائر، 

منشــورات حمافظــة املهرجــان .املســرح العــريب املســرية والتحــديات:وآخــرون) خملــوف(بــوكروح -34

2007الوطين للمسرح احملرتف، وزارة الثقافة، اجلزائر، 

��ƨǼȈǘǼǈǫ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�°¦®2 ،2007¶.املسرح يف اجلزائر):صاحل(ملباركية -35

ديـــــوان املطبوعـــــات ).1954-1931(فنـــــون النثـــــر األديب يف اجلزائـــــر):عبـــــد امللـــــك(مرتـــــاض -36

1983اجلامعية، اجلزائر، 

، 1دار احلداثــــة، بــــريوت، ط.اجلــــدل الثقــــايف بــــني املغــــرب واملشــــرق):عبــــد امللــــك(مرتــــاض -37
1982

ــــد امللــــك(مرتــــاض -38 §�¦ǂººººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂººººǏƢǠŭ¦�ĺǂººººǠǳ):عب ®ȋ¦�ƨººººǔĔ)1925-1954.( الشــــركة

1983، 2الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط

ــــــة ): خدجيــــــة(بومســــــلوك  -39 الفضــــــاء الســــــينوغرايف يف املســــــرح اجلزائــــــري، دراســــــة تقني

، قسم)ية فرقاينجاز (، و)حمّمد بشري بوجيرة(خمطوط رسالة ماجستري، إشراف.داللية

2006-2005الفنون الدرامية، جامعة وهران، 

الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، .النقــد األديب احلــديث يف املغــرب العــريب):حمّمــد(مصــايف -40

1979اجلزائر، 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع، .فصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث):حمّمد(مصايف -41

1981، 2اجلزائر، ط

.التجربة اإلخراجية يف مسرح علولة، دراسـة تطبيقيـة ملسـرحية األجـواد): خلضر(منصوري  -42

2002، قسم الفنون الدرامية، جامعة وهران، )فاتن اجلراح(خمطوط رسالة ماجستري، إشراف 

دار .مسـرح الفرجـة والنضـال يف اجلزائـر، دراسـة يف أعمـال أمحـد رضـا حوحـو):أمحـد(منور -43

2005، 1للطباعة والنشر، اجلزائر، ط هومة
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ونضــــاًال، مــــذّكرات عــــن املســــرح اجلزائــــري يف ...تارخيــــاً ...املســــرح):حمّمــــد الطــــاهر(فظــــالء -44

، 1، الصــندوق الــوطين لرتقيــة الفنــون واآلداب، وزارة الثقافـــة، ج"االحــتاليل واالســتقاليل"عهديــه

2009، 2ج

:المراجع/ثانياً 

  :المراجع العربية/أ

منشـورات وزارة الثقافـة، .لوحة املسرح الناقصة، أحباث ومقـاالت يف املسـرح):وليد(إخالصي-1

1997دمشق، 

1966منشورات وزارة الثقافة، القاهرة، مارس.املهزلة األرضية و الفرافري):يوسف(إدريس-2

1983، 3دار العودة، بريوت، ط.زمن الشعر:)علي أمحد سعيد(أدونيس -3

اهليئـة املصـرية .يف املسـرح، قـراءة يف الـوعي اجلمـايل العـريبحـول التجريـب):أمحـدسّيد (اإلمام -4

1992العاّمة للكتاب، 

نشــــر .مفـــاهيم نقـــد الروايــــة بـــاملغرب، مصـــادرها العربيــــة واألجنبيـــة):فاطمـــة الزهــــراء(أوزرويـــل -5

1989الفنك، املغرب، 

إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصـر، مقاربـة حواريـة :)عبد الغين(بارة -6

2005اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، .يف األصول املعرفية

، 1دار شــرقيات، القــاهرة، ط.البحــث عــن املــنهج يف النقــد العــريب احلــديث:)ســّيد(البحــراوي -7
1993

، 1989الــدار اجلماهرييــة للنشــر والتوزيــع واإلعــالن،.املســرح االحتفــايل):عبــد الكــرمي(برشــيد -8
1990

دار تينمــــل للطباعــــة والنشــــر، .االحتفاليــــة، مواقــــف ومواقــــف مضــــادة):عبــــد الكــــرمي(برشــــيد -9

1993مراكش،

أكادمييـة الفنـون، .فّن االشـتباك السـيكودرامي بـني املمثلـني واملشـاهدين):مدحت(أبو بكر-10

2005دار احلريري للطباعة، 
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منشـورات إحتـاد الكتـاب .مراجعات يف املسرح العـريب منـذ النشـأة حـىت اليـوم):فرحان(بلبل -11

.2001العرب، دمشق، 

اللغـــة الثانيـــة، يف إشـــكالية املـــنهج والنظريـــة واملصـــطلح يف اخلطـــاب النقـــدي :)فاضـــل(ثـــامر -12

1994، 1بريوت، ط-املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء.العريب احلديث

دار اآلداب، .الــــدراما التجريبيــــة يف مصــــر والتــــأثريات الغربيــــة عليهــــا:)حيــــاة(جاســــم حمّمــــد-13

1983القاهرة، 

، 2دار النشــر للجامعــات املصــرية، ط.البحــث عــن الــنّص يف املســرح العــريب):حمّمــد(اجلّيــار-14
1995

1956املطبعة النموذجية، القاهرة،.الصفقة):توفيق(احلكيم-15

1967مكتبة مصر،القاهرة ،.قالبنا املسرحي):توفيق(احلكيم -16

املركـز الثقـايف العــريب، ).2006-1990(اخلطـاب املسـرحي يف العــامل العـريب):وطفـاء(محّـادي-17

2007، 1بريوت، ط-الدار البيضاء

عارضـــة نظريـــة ستانسالفســـكي):عثمـــان(احلمامصـــي -18
ُ
اهليئـــة املصـــرية العامـــة .والنظريـــات امل

1994للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، 

منشـــورات املعهـــد العـــايل للفنـــون املســـرحية، .حمـــاور يف املســـرح العــريب):حيـــي هيـــثم(اخلواجــة -19

2002دمشق، 

1999، 1عامل الكتب، القاهرة، ط.األدب املسرحي املعاصر):حمّمد(الدايل-20

منشـورات .تأصيل املسرح العريب بني التنظري والتطبيق يف سورية ومصر):حممد حورية(دحو -21

1999إحتاد الكتاب العرب، دمشق، 

1959،دار التحرير للطباعة والنشر،القاهرة.فّن املسرحية):علي(الراعي-22

1996، 1لوجنمان، القاهرة، ط-الشركة املصرية العاملية لنشر.النقد الفّين ):نبيل(راغب  -23

11996لوجنمان، ط -الشركة املصرية العاملية للنشر.فّن العرض املسرحي):نبيل(راغب -24

2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، .آفاق املسرح):نبيل(راغب -25

حتقيــق إبــراهيم .خمتــار الصــحاح: )زيــن الــدين حمّمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر(الــرّازي-26

2005دار األصالة للنشر والتوزيع، اجلزائر، -الكتاب العريب، بريوتزهوة، دار 
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  )دت(، )دط(اإلسكندرية .يف الدراما، اللغة والوظيفة):سعد(أبو الرضا -27

دار الوفــــاء للطباعــــة والنشــــر، .مــــدخل إىل علــــوم املســــرح، دراســــة أدبيــــة فنيــــة):أمحــــد(زلــــط -28

1،2001اإلسكندرية، ط

منشــورات .للمسـرح العــريب، مـن البدايـة إىل االمتـداد قضـايا التنظـري):الــرمحنعبـد (بـن زيـدان-29

1992العرب، دمشق،  بإحتاد الكّتا

�ȄººººǴǟȋ¦�ǆ.إشـــكالية اخلطـــاب النقـــدي يف املســــرح العـــريب ):عبـــد الــــرمحن(بـــن زيـــدان -30 ºººǴĐ¦

1994للثقافة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، .أســئلة املســرح العــريب):الــرمحنعبــد (بــن زيــدان -31

1987، 1ط

1998، 2عامل الكتب، القاهرة، ط.مدخل إىل علم الصحافة):فاروق(أبو زيد -32

مطــابع هيئــة .يف إطــار مهرجــان فيينــا الــدويل للفنــونالتجريــب املســرحي):أمحــد(سخســوخ -33

1989اآلثار املصرية، 

2008، 1دار اآلداب، بريوت، ط.االستعارة الكربى يف شعرية املسرحة):خالدة(سعيد -34

دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، .فنــون العــرض املســرحي ومنــاهج البحــث):أبــو احلســن(ســالّم-35

2004اإلسكندرية، 

مؤسسـة حـورس .اجتاهات النقد املسرحي املعاصر بني النظرية والتطبيـق):أبو احلسن(سالّم-36

2005، 1لدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، طا

دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة .سيميولوجيا املسرح بني النّص والعرض):أبو احلسنهاين  (سالّم-37

2006، 1والنشر، اإلسكندرية، ط

ريـــاض الـــريس للكتـــب والنشـــر، .)1989–1976(املســـرح العـــريب احلـــديث:)بـــول(شـــاؤول -38

  لندن

دراســـة ملســـرحية ابـــن الرومـــي يف مـــدن ):عبـــد الـــرحيم(اصـــميديدراســـة):ميلـــود(بوشـــايد-39

2006، 1طإيديسوفت، الدار البيضاء، .الصفيح لعبد الكرمي برشيد

1981، 1دار الطليعة، بريوت، ط.سوسيولوجيا النقد العريب احلديث:غايل شكري -40
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أكادمييـــة الفنـــون، .أهـــم اجتاهـــات اإلخـــراج املســـرحي املصـــري يف الســـتينيات:)مـــىن(صـــادق -41

2005القاهرة، 

. احلــديث الســرد ووهــم املرجــع، مقاربــات يف الــنص الســردي اجلزائــري):الســعيد(بوطــاجني -42

2005، 1منشورات االختالف، اجلزائر، ط

دار األمـان، .مجاليـة االفـرتاض، مـن أجـل نظريـة جديـدة لإلبـداع املسـرحي):نـوال(بنرباهـيم-43

2009الرباط، 

، 1مركــز الثقافــة العربيــة، القــاهرة، ط.التجريــب يف مســرح الســّيد حــافظ):ليلــى(عائشــة بــن -44
2005

شــعراء /واملمارســة اإلبداعيــة، دراســة ألعمــال ســتة نّقــادالنقــديالتنظري ):حمّمــد(بنعبــد العــايل -45

2001، 1منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ط.معاصرين

2008، 2دار توبقال للنشر، ط.ثقافة األذن وثقافة العني):عبد السالم(بنعبد العايل -46

اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب، .عناصــر الرؤيــة عنــد املخــرج املســرحي):عثمــان(عبــد املعطــي -47

1996القاهرة، 

2004دار مابعد احلداثة، فاس، .قلق املسرح العريب):سعيد(الناجي -48

، 1مركز احلضارة العربية، القـاهرة، ط.التجريب يف مسرح السّيد حافظ): ليلى(عائشة  بن -49

365، 364:، ص ص2005

املؤسســـة املصـــرية العامـــة للتـــأليف .تطـــور النقـــد املســـرحي يف مصـــر:)حســـن الســـيد(عبيـــد -50

1965، 1واألنباء والنشر، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، ط

منشــــورات إحتــــاد الكتــــاب العــــرب، .الظــــواهر املســــرحية عنــــد العــــرب):عقلــــة علــــي(عرســــان -51

1985، 3دمشق، ط

1971رفيق الصبان، دار اهلالل، :ترمجة.اإلسالم واملسرح):حمّمد(عزيزة -52

1984منشورات املثلث، بريوت،.أقنعة املدينةاملسرحة، ):روجيه(عّساف-53

-املركــــز الثقــــايف العــــريب، الــــدار البيضــــاء.العربيــــة املعاصــــرة اإليــــديولوجيا):عبــــد اهللا(العــــروي -54

2006، 3بريوت، ط
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وزارة الثقافــة، املركــز القــومي .البنــاء الــدرامي ملســرح توفيــق احلكــيم):زكــي حمّمــد(العشــماوي -55

1،1988لآلداب، القاهرة، ط

املركـز الثقـايف .املتخيَّل املسرحي، مقاربات لشعرية النّص والعـرض والنقـد غواية):عّواد(علي -56

1997، 1بريوت، ط-العريب، الدار البيضاء 

الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر،.املســرحية بــني النظريــة والتطبيــق):عبــد الــرحيم حمّمــد(عنــرب -57
1966

دار ســعاد الصــّباح، .ثقافــة األســئلة، مقــاالت يف النقــد والنظريــة):حممــد عبــد اهللا(الغــّذامي-58

1993، 2سلسلة دراسات نقدية، الكويت، ط

دار الثقافـــة .املســـرح املغـــريب بـــني أســـئلة الكتابـــة اإلبداعيـــة واملمارســـة النقديـــة):حممـــد(فـــراح -59

2000، 1للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط

املســـرحي وإشـــكالية التلقـــي، منـــاذج وتصـــورات يف قـــراءة اخلطـــاب  اخلطـــاب):حمّمـــد(فـــراح  -60

2006، 1مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، ط.املسرحي

املســرح واهلويــة العربيــة، حبــث يف جــذور وأصــول املســرح عنــد العــرب ):أمحــد مجعــة(قاجــة  -61

2001، 1بريوت، ط-دار امللتقى للطباعة والنشر، قربص.منذ القدم

2000، 1ط.من قضايا اإلبداع املسرحي):حمّمد مصطفى(القباج -62

دار النهضة العربية، القاهرة.املؤثرات الغربية يف املسرح املصري:)حسن(حمسن -63

معهــد الدراسـات العربيــة العامليـة، جامعــة .حماضـرات عــن مسـرح عزيــز أباظـة):حمّمــد(منـدور -64

1958الدول العريب، 

��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ1977.والنقد يف األدب):حمّمد(مندور -65

��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®2000.األدب وفنونه):حمّمد(مندور -66

2004دار مابعد احلداثة، فاس، .قلق املسرح العريب):سعيد(الناجي -67

دار بـــــريوت ).1914-1847(املســـــرحية يف األدب العـــــريب احلـــــديث):يوســـــف حمّمـــــد(جنـــــم -68

1965، 1بريوت، طللطباعة والنشر، 

دار الثقافــــة، ).1914-1847(املســــرحية يف األدب العــــريب احلــــديث):يوســــف حمّمــــد(جنــــم -69

1967، 2بريوت، ط
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®¦°���ƨººººǳƢƴǨǳ¦��ǂººººǌǼǳ¦Â�ƨººººǟƢƦǘǴǳ�ǂººººǐǷ�ƨººººǔĔ.يف النقــــد املســــرحي):غنيمــــي حمّمــــد(هــــالل -70

  )دط(، )دت(القاهرة، 

Ĕ�ƨƦƬǰǷǂ̈ǿƢǬǳ¦�ǂǐǷ�ƨǔ.1977.النقد األديب احلديث):غنيمي حمّمد(هالل  -71

،��Ǟºººȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂººǌǼǳ¦Â�ƨººǟƢƦǘǴǳ�ǂºººǐǷ�ƨººǔĔ�ƨǯǂººǋ2¶.األدب املقـــارن):غنيمــي حمّمــد(هــالل -72
2001

منشـــورات إحتـــاد الكتــــاب .التأســـيس، مقــــاالت يف املســـرح الســـوري:)عبـــد اهللا(أبـــو هيـــف -73

1979،العرب، دمشق

منشـــورات إحتـــاد .العـــريب يف ســـوريةاإلجنـــاز واملعانـــاة، حاضـــر املســـرح :)عبـــد اهللا(أبـــو هيـــف-74

1983، 1الكتاب العرب، دمشق، ط

1،1980دار املعارف، القاهرة، ط.دراسات أدبية):أمحد(هيكل-75

1988دار الفكر اجلديد، بريوت، .جديد بيانات ملسرح عريب):سعد اهللا(ونوس -76

منشورات إّحتاد الكتاب .دراسة -يف الرتاث النقدي والبالغي االنزياح):)حممد أمحد(ويس -77

2002العرب، دمشق، سوريا، 

منشـورات .، فصول يف نظريـة الـدراما والنقـد املسـرحيدعوة إىل وعي الذات):رشيد(ياسني -78

2000دمشق، إحتاد الكّتاب العرب،

1995مكتبة عامل الفكر، .قراءة النّص املسرحي، دراسة يف شهرزاد:)حسن(يوسفي -79

2000، 1دار الثقافة، الدار البيضاء، ط.املسرح واألنثربولوجيا):حسن(يوسفي -80

  :المراجع المترجمة/ثالثاً 

  )دت(إبراهيم محادة،مركز الشارقة لإلبداع الفكري،الشارقة،:تر.فن الشعر:أرسطو -1

الثقـــايف  املركـــز.ترمجـــة وتعليـــق وحواشـــي، رئيـــف كـــرم.ســـيمياء املســـرح والـــدراما): كـــري(إيـــالم  -2

1992، 1الدار البيضاء، ط-العريب، بريوت

شـريف شـاكر، مطبوعـات وزارة :ترمجـة.التكامل الفين يف العرض املسرحي:)ألكسي(بوبوف -3

1976الثقافة، دمشق، 
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ترمجة، حافظ اجلمايل، منشورات وزارة الثقافة واإلرشـاد .سوسيولوجية املسرح):جان(دوفينيو -4

1976القومي، دمشق، 

عايــدة لطفــي،دار الفكــر : تــر.النقــد االجتمــاعي،حنو علــم اجتمــاع للــنص األديب:)بيــري(زميــا -5

1للدراسات والتوزيع،القاهرة،ط

ـــــــدرامي:)بـــــــوبيس كـــــــارمن(نـــــــابيس -6 ـــــــد ســـــــليم،مركز احلضـــــــارة :تـــــــر.عالمـــــــات العمـــــــل ال خال

12003العربية،القاهرة،ط

للدراسـات والنشـر والتوزيـع، ترمجـة، علـي مقلـد، املؤسسـة اجلامعيـة .الضـحك:هنري برغسون -7

2007، 2لبنان، ط

:المراجع األجنبية/رابعاَ 

1- Esslin(Martin) :The Field of drama.Methuen,London,1987

2- Monod(Richard) : Les Textes de Théàtre.CEDIC, paris,1977

3- Ubersfeld(Anne) :Lire le Théâtre .éd ,sociales ,paris ,1982

  :المعاجم والموسوعات/خامساً 

املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون :)حنان(، قصاب حسن)ماري(إلياس -1

1997، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط.العرض

دار أســامة للنشــر والتوزيــع، .موســوعة أعــالم املســرح واملصــطلحات املســرحية):وليــد(البكــري -2

2003األردن، -عمان

1994، 3مكتبة األجنلواملصرية، ط.معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية:)إبراهيم(محادة -3

،دار احلرية للطباعة.)1975-1848(بةمعجم املسرحيات العربية واملعرّ :)يوسف أسعد(داغر -4

1978بغداد، 
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موســــوعة النظريــــات األدبيــــة، موســــوعة تناولــــت ســــبعني نظريــــة أدبيــــة ونقديــــة :)نبيــــل(راغـــب -5

-مكتبــة لبنــان ناشــرون، الشــركة املصــرية العامليــة للنشــر.ُتشــّكل لوحــة خلريطــة األدب عــرب العصــور

2003، 2لوجنمان، ط

ــــازعي)ميجــــان(الرويلــــي -6 ــــاراً :)ســــعد(، الب ــــل الناقــــد األديب، إضــــاءة ألكثــــر مــــن ســــبعني تي دلي

2005، 4ط.الدار البيضاء-املركز الثقايف العريب، بريوت.ا نقدياً معاصراومصطلح

دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، . أعالم ومصـطلحات املسـرح األورويب:)كمال الدين(عيد -7

2006، 1اإلسكندرية،ط

ترمجـــة .قـــاموس املســـرح، خمتـــارات مـــن قـــاموس املســـرح العـــاملي:، ْكـــِون إدوارد)جـــون(غاســـنر -8

، 1املؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بـــريوت، ط.رشـــاد بيـــيب:مـــؤنس الـــرزّاز، مراجعـــة:وتقـــدمي
1982

، 1اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، ط.قـــاموس املســـرح:، وآخـــرون)فاطمـــة(موســـى -9
1995

  مكتبة لبنان).إجنليزي، فرنسي، عريب(معجم مصطلحات األدب :)جمدي(وهبة -10

11- Harmon(William), Holman(Hugh) : A hand book to littérature.Person
éducation,INC,upper saddle river ,new jersey,2006
12-Pavis(Patrice) :Dictionnaire du Théàtre,Termes et Concepts de L'analyse
Théâtrale, Edition sociales ,Paris,1980

  :الدوريات/اً سادس

  :الوطنية/أ     

.، اجلزائروزارة اإلعالم والثقافة، الثقافةجملة  -1

1971، ماي، 2ع -  

1977مايو/، أبريل7، س38ع  -  

1985ديسمرب/، نوفمرب90ع -  
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 .اجلزائر وزارة الثقافة،، املكتبة الوطنيةالثقافة، جملة-2

2005، 7، 6ع -

، وزارة التعلـــيم العـــايل والبحـــث العلمـــي، ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة، الثقافـــة والثـــورةجملـــة -3

  اجلزائر

1983، 10ع -  

.، اجلزائراإلدارة املركزية للمحافظة السياسية للجيش الوطين الشعيب ،الجيشجملة  -4

1971، ديسمرب8، س93ع -  

1977، سبتمرب14، س162ع -  

1980، جانفي17، س190ع-  

1980، مارس17، س192ع -  

1981، فيفري18، س203ع -  

1981، 18، س195ع -  

1984، 20، س238ع -  

.إدارة املسارح الوطنية، اجلزائر، الحلقةجملة  -5

1972، 1س، 1ع-

1972، 1، س2ع -  

  .مستغامنكلية اآلداب، جامعة ،حوليات التراثجملة  -6

1983، 6ع-

.، اإلذاعة العربية براديو اجلزائرهنا الجزائرجمّلة -7

1952، نوفمرب1، س7ع -  
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1953، نوفمرب2، س18ع-

1954، جويلية3، س26ع -  

1955، ماي4، س35ع -  

1955، أكتوبر4، س39ع -  

  :العربية/ب 

�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ،البحرين الثقافيةجملة  -1 ǴĐ¦ǺȇǂƸƦǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â.

1999، أفريل20ع -  

.وزارة الثقافة واحملافظة على الرتاث، تونس، الحياة الثقافيةجملة  -2
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ا عند أهّم ن، بوقوف"النقد املسرحي يف اجلزائر"يف هذه األطروحة على مشروع  نااشتغل     

Ƣđ�ǆ ËƦǴƫ�Ŗǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦Â��ǽ±Ƣų¤�È°¦ȂǗ¢�ƪ ǠƦǗ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�¦ǀǿ�ƶǷȐǷ�ƾȇƾŢ�È ƢǤƬƥ¦��

وعليه فقد قامت هذه األطروحة .املشروع الذي مازال يف طور اإلجناز يبحُث عن ُسبل اكتماله

على إشكاليٍة أساسيٍة تأّسست على التساؤل عن مدى مواكبِة خطاِب النقد املسرحي يف 

األّوَل شِهد اجلزائر خلطاب اإلبداع املسرحي وإسهامه يف حركيته، خباّصة أّن اخلطاَب 

النابع " إشكاليُة املنهج"يقف يف مقّدمتها ،إشكالياٍت عديدة أعاقت اكتمال مالحمه اخلاّصة

من خصوصية املسرح بوصفه خطابًا إبداعيًا خمتلفًا ومغايرًا يف منظومته الفنّية عن األدب الذي 

ري بتكوينه األكادميي فهل استطاع الناقُد املسرحُي اجلزائ.هذه املنظومة ال ُيشّكل سوى جزء من

احملدود املقتصر على جمال األدب، أن يتعاطى بشكٍل صحيح مع اإلبداع املسرحي اجلزائري 

طفراٍت ، علمًا بأّن هذا اإلبداع قد عرف وفقًا هلذه الرؤية اليت تسعى إلبراز خصوصيته وفرادته

 .؟نوعية بفضل ِفعل التجريب

األطروحة على سبعة فصوٍل موّزعٍة على بابني ولإلجابة عن هذا االنشغاِل قامت هذه

يف الباب األّول بفصوله األربعة على رصِد إشكالياِت النقد املسرحي اجلزائري  نااثنني، أقدم

إشكالية الّلغة، إشكالية االقتباس، إشكالية التأصيل، وإشكالية :على التوايل وهي

ËÂǀƬǳ�Ǌ¼� ناوكشف.التجريب ËǘǠƬŭ¦�ȆËǬǴƬŭ¦�ń¤�ǲǐȈǳ�Ƣđ�ǆ ËƦǴƫ�Ŗǳ¦�ǾǳƢǰǋ¢�Ǻǟ�ňƢưǳ¦�
Ê§ ƢƦǳ¦�Ŀ

النقد املسرحي :ا يف األشكال األتيةناهالفّن الرابع سواء كان هذا املتلّقي بسيطًا أم خنبوياً وحصر 

 األكادميي الّصحفي، والنقد املسرحي األكادميي القريب من التخّصص، والنقد املسرحي

  .صاملتخصّ 

�ƪأن جنيب من توّصلنا عرب هذا الطّرح  ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ¦�ƢēǂËƴǧ�Ŗǳ¦�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�ËǶǿ¢�Ǻǟ

  :عليها أطروحتنا وخنتزهلا يف النقاط التالية
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إّن أسئلة النقد املسرحي اجلزائري هي نفسها أسئلة النقد املسرحي العريب، فمن الصعوبة /1

وِجدت بعض الفروق يف تلك القضايا بني النقد املسرحي  وإن.مبكان عزهلا عن هذا النقد

�ǲǠš �Ŗǳ¦�ƢȀƬȈǏȂǐş�ÅƢǬǴǘǷ�ÅƢǸǰƷ�ǶǰŴ�ƢǼǴǠŸ�Äǀǳ¦�Ëƾū¦�ń¤�ǲǐƫ�Ń�ƢĔƜǧ��ĺǂǠǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦

  ).العريب(�ňƢưǳ¦�Ǻǟ�ÅƢǨǴƬűÂ�čȐǬƬǈǷ�ÅƢƥƢǘƻ) اجلزائري(اخلطاب األّول 

أبرز اإلشكاليات اليت ُتواجه اخلطاب النقدي غياب الناقد املتخّصص هي واحدٌة من إنّ /2

املسرحي اجلزائري وتقف عائقًا دون تشكُّل مالحمه اخلاّصة اليت يُعّول عليها يف إبراز متّيزه 

النقدي األديب، وهو ما جيعلنا نعترب أّن إشكالية هذا اخلطاب ال تكمن  واختالفه عن اخلطاب

خلطاب املسرحي، بقدر ما تكمن يف غياب الناقد يف افتقاده إىل املنهج النابع من خصوصية ا

ارتباط أبرزها،وهو ما ترّتب عنه العديد من السلبيات ،املتخّصص املؤّهل ألداء هذه الوظيفة

أّوهلما أّن النشاط النقدي هو نشاٌط مومسي مرحلي مرتبط :هذا النقد باجلامعة ممّا يعين أمران

هرجانات، واأليام املسرحية، والندوات، وامللتقيات؛ بالرسائل واألطروحات اجلامعية، وكذلك امل

وثانيهما ارتباطه بأقسام اللغة العربية .أي غياب عنصر املتابعة والتفرّغ لنقد النشاط املسرحي

نظرًا لندرة األقسام اخلاصة باملسرح ونقده يف جامعاتنا اجلزائرية، لذلك فإّن معظم النّقاد 

جزء من  -ال العرض -أساتذة األدب ونقده حيث النصّ املسرحيني عندنا هم يف األصل من 

�ǎ.اهتمامهم ȈƼǴƫ�ŉƾǬƫ�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ�Ƕē¦ ¦ǂǫ�ËÀƜǧ�µ ǂǠǳ¦�  ̈¦ǂǫ�ȄǴǟ�¦ȂǷƾǫ¢�Ƕǿ�À¤Â

�©¦®ǂǨŠ�¿Ƣŭȍ¦�Ŀ�ǶȀǨǠǈÉƫ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨǧƢǬưǳ�ÀÂƾǬƬǨȇ�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨƥ¦ǂǣ�ȏÂ��ÀȂǸǔǸǴǳ

يف اآلونة األخرية غري أّن هذا  وبالرغم من نزوع فئة قليلة منهم حنو قراءة العرض.العرض

.االستثناء مل ُيشّكل ظاهرة أو توّجهاً نقدياً مبعىن الكلمة

بكّل ما محله من سلبيات دوراً ريادياً يف عملية التوثيق العام للحركة " النقد الصحفي"لعب / 3

Ǹǟ¢�Â¢�ƢēƢƸǨǏ�ÃƾƷ¤�®ǂǨƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨƸǐǳ¦�©¦°¦ƾǏȍ¦�ƨËǴǫ�ȄǴǟÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�Ƣēƾ
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للمسرح ونقده، كان هذا النوع من النقد مبثابة القاعدة الّصلبة اليت تأّسست عليها جّل 

.الدراسات املسرحية األكادميية اجلاّدة

 بوكروح........اإليتنوسينولوجيا ........ جتريب ..........أكادميي......  نقد مسرحي
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LE RESUME DE LA THESE

Nous avons travaillé dans cette thèse sur le projet de la critique théâtrale en

Algérie, nous avons pris en considération les problématiques les plus importantes

qui caractérisent les phases de sa réalisation, ainsi ses formes afin de déterminer les

caractéristiques du projet qui demeure en cour de réalisation en cherchant les voies

de son accomplissement. C’est pourquoi, la thèse est fondée sur une problématique

cruciale pivotant autour des questions sur la compatibilité du discours de la critique

théâtrale et le discours de la créativité théâtrale et sa contribution dans sa mobilité,

notamment que le premier discours a subi plusieurs problématiques entravant

l’achèvement de ses caractéristiques particulières, sur le premier plan il y’a la

problématique de la méthode découlant de la particularité du théâtre en tant qu’un

discours créatif différent dans son système technique par rapport à la littérature qui

n’est qu’une partie de ce système. Est-ce que le critique algérien de théâtre peut

traiter correctement avec la créativité théâtrale algérienne, vu sa formation

académique limitée à la littérature, selon cette vision qui vise à mettre en évidence

sa particularité et sa singularité, sachant que cette créativité a connu plusieurs sauts

spécifiques grâce à l’expérimentation ?

Pour répondre à cette préoccupation, la présente thèse repose sur sept chapitres

divisés en deux thèmes. Dans le premier thème étant divisé en quatre chapitres, nous

avons abordé les problématiques de la critique théâtrale algérienne, savoir : la

problématique de la langue, la problématique de la citation, la problématique

d’enchainement et la problématique de l’expérimentation. Dans le deuxième thème,

nous avons exploré ses formes qui les a utilisé pour parvenir au récepteur qui a

besoin de connaitre le quatrième art que ce soit un récepteur simple ou élitiste ,ces

formes sont : la critique théâtrale journalistique, la critique théâtrale académique

étant proche de la spécialité, la critique théâtrale académique spécialisée.

A partir de cette explication, nous pouvons maintenant répondre aux questions

les plus importantes qui ont été provoquées par la problématique sur laquelle notre

thèse repose en les synthétisant dans les points suivants :

1- Les questions de la critique théâtrale algérienne est celles de la critique théâtrale

arabe, il est impossible de les écarter de cette critique. Même s’il y a des écarts dans

les sujets entre la critique théâtrale algérienne et arabe, ils ne sont pas arrivés au

point de donner un avis absolu concernant sa particularité qui rend le premier

discours (algérien) un discours indépendant et différent du deuxième (arabe).
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2- L’absence d’un critique spécialisé est l’une des problématiques les plus importants

qui entravent le discours critique théâtral algérien à constituer ses caractéristiques

particuliers sur lesquels il compte pour mettre en évidence sa distinction et sa

différence du discours de la critique arabe, c’est ce que nous fait croire que la

présente problématique du discours ne consiste pas dans l’absence de la méthode

provenant de la spécificité du discours théâtral autant qu’il consiste dans l’absence

d’un critique spécialisé capable de remplir cette mission. Plusieurs points négatifs

ont été découlés de ceci dont les plus importants la relation de ce critique avec

l’université, cela veut dire deux choses : la première la critique est une activité

saisonnière liée au thèses et magistère, les festivals ainsi les jours théâtraux, les

séminaires et les forums, l’absence de la suivie et la consécration à la critique

théâtrale.la deuxième : sa relation avec les départements vu la pénurie des

départements du théâtre et sa critique dans nos universités algériennes. C’est

pourquoi la plupart des critiques théâtraux sont à l’origine des professeurs de la

littérature et de sa critique dont le texte fait partie de leurs intérêts non le

développement. S’ils lisent le développement, leurs lecture n’est que pour donner un

résumé du contenu. Ce n’est pas étrange qu’ils manquent d’une culture théâtrale

pouvant leurs aider à comprendre les termes du développement. Malgré la tendance

de quelques-uns à lire le développement la dernière minute, toutefois ceci n’a pas

constitué un phénomène ou une approche critique du sens propre du mot.

3- La critique journalistique a joué un rôle principal dans la documentation générale du

mouvement théâtral en Algérie nonobstant les points négatifs qu’a apporté, vu la

pénurie des journaux qui consacrent l’une de leurs pages ou colonnes pour le théâtre

et sa critique, ce type de critique était en tant qu’une base solide sur laquelle la

majorité des études théâtrale académiques sont fondées.

Critique……Dramatique……Théâtrales…….Expérimentation…..Ethno sénologie
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THE ABSTRACT OF THE THESIS

We worked on this thesis project theater critic in Algeria, we took into account

the most important issues that characterize the phases of its realization, and its forms

in order to define the characteristics of project realization remains in court seeking

ways of its fulfillment. Therefore, the thesis is based on a crucial issue pivoting

around questions about the compatibility the speech of the theater criticism and the

speech of theatrical creativity and its contribution to mobility, such that the first

speech has undergone several issues impeding completion of its particular

characteristics, the foreground it there's the problem of method resulting from the

specificity of theater as a creative discourse in its different technical system from the

literature is that a part of that system. Is critical that the Algerian theater can

properly deal with the Algerian theatrical creativity in regard to limited academic

literature, according to this vision, which aims to highlight its particularity and

singularity, knowing that creativity has seen several specific jumps through

experimentation?

In order to respond to this matter, this thesis consists of seven chapters divided
into two sections. The first theme is divided into four chapters; we discussed the
problems of Algerian theater criticism, which are the issue of language, the issue of
the citation, the problem of sequence and the issue of experimentation. In the second
theme, we explored the forms that were used to reach the receiver who needs to
know the fourth art whether it is a a simple receiver or elitist, these forms are the
journalistic theater criticism, theatrical criticism being close to academic specialty,
the specialized academic theatrical criticism.
Through this explanation, we can now answer the most important questions that
have been caused by issues on which our thesis is based synthesizing them in the
following points:
1 - Questions theatrical criticism Algerian those of Arab theatrical criticism, it is
impossible to exclude them from this criticism. Even if there are differences
between subjects in theatrical criticism and Algerian Arabic, they did not arrive at
the point to give an opinion on its Absolute feature that makes the first speech
(Algeria) a speech independent and different from the second (Arab ).
2 - The lack of a specialist critic is one of the most important issues that hinder

critical theatrical Algerian speech which impede the constitution of its specific

characteristics on which it rely to highlight its distinction and difference in the

speech of the Arab criticism this is what makes us believe that this issue of speech

does not consist in the absence of the method from the specificity of theatrical

speech as it is in the absence of specialized critic able to fulfill this mission. Several
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negative points were to be implied that this most important relationship of this

criticism with the university, it means two things: first criticism is a seasonal

activity related to theses and Magister, festivals and theater days, the seminars and

forums, followed by the absence of control and the consecration to theatrical

criticism. Second: its relationship with the departments due to the rarity of the

departments of theater and criticism in our Algerian universities. This is why most

theater critics are teachers of literature and its criticism of the text which represent

one part of their interests not the development. If they read, the development, their

readings are only to provide a summary of the contents. It is not strange that they

have not a theatrical culture that can help them to understand their terms of

development. Despite the tendency of some to read the development in the last

minute, however this exception has not been a phenomenon or a problem or a

critical approach in the proper sense of the word.

3 - The specialized critic journalism has played a principal role in the general

documentation process of the theater movement in Algeria despite the negative

points has made, regarding to the scarcity of newspapers which specialize one of

their pages or columns to the theater and its criticism, this kind of criticism was as a

solid foundation on which most academic theater studies are based.

Criticismm….Academic…Boukrouh…Expérimentation….Théâtre
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