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 قال هللا تعاىل
 

َوإِنَّ  )2( َما َأنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنونٍ  )1( اْلَقَلِم َوَما َیْسُطُرونَ ن وَ ﴿ 

َفَستُْبِصُر  )4(َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظیمٍ  )3(َلَك َألْجًرا َغْیَر َمْمُنونٍ 

َعن  ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ  )6( ِبَأییُِّكُم اْلَمْفُتونُ ) 5( َوُیْبِصُرونَ 
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  :الشكر والعرفان

النور، الحمد للعالم  إلىمن الظلمات  أخرجني حمدا للذي، حمدا كثيرا هللا الحمد

وبه استعنا، الذي كرمنا وعليه توكلنا  لم نكن نعلم، الذي وفقنا نا مامالعليم، الذي عل

  .أمرفي كل 

الدكتورة الفاضلة سبيعي  إلىواالحترام  رمعاني التقدي وأسمىبالشكر واالمتنان،  أتقدم

لي الطريق  أنارتالمشرف التي  مَ عْ شرف لي، فكانت نِ  إشرافهاكان  حكيمة التي

  .بتوجيهاتها، وانجاز هذا العمل ثمرة عونها لي

  .بها أفادتنامالحظاتها التي  علىالمحترمة زاغز نزيهة  تاذةلألسوالشكر 

تكويني مدة  واللغة العربية الذين ساهموا في اآلدابقسم  أساتذةاشكر كل  أخيرا

  .خمسة سنوات، الذين اعترف بفضلهم علي، وكل العاملين في هذا القسم 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة

 

 
 أ 

  :مقدمة

وعادات وتقالید وثقافة كل  أفكارلتعبیر عن یجسد المسرح صورة الشعوب، وذلك با

  .هویتهامنطقة، فهو بمثابة 

عاكسة  مرآة النص المسرحي، فتنفك بسهولة قة وطیدة بالمجتمع الوللمسرح عال

 إبداعاتعلى شكل  إخراجها، لذالك یقدم المسرح القضایا االجتماعیة محاوال للمجتمعات

  .آفاتو  أمراضمن  یهدده المجتمع ومعالجة ما أركان إبرازقصد 

فعمل المختصین على  ،بالغ بدراسته وتسلیط الضوء علیهالمسرح اهتمام  حظي

  .االجتماعينقد وجه للمسرح هو النقد  من خاللاجتهد النقاد في نقده عالمه، و تحدید م

النقد االجتماعي في المسرح الجزائري مسرح عبد القادر علولة : لذلك وسم عنوان دراستنا

  .نموذجا

 نشأته بتقصي، والمسرح لتعرف على النقد االجتماعيلسبل ا البحث یسر لنا وهذ

 هنملذي ینحدر التقرب من المسرح العربي االنضج واالكتمال، و  مرحلة إلىمنذ الوالدة 

المسرحي الفذ عبد القادر علولة الذي صاغ لنا الواقع التعرف على المسرح الجزائري، و 

، فقمنا بانتقاء لألمة ثل موروثاكانت والزالت تممسرحیات و  إبداعات الجزائري عبر

  .نموذجا األقوالمسرحیة 

 أجوبة إعطاءتتطلب  اإلشكاالتو  األسئلةعاتق بحثنا مجموعة من  علىلقي أف

 ؟التي یقوم علیها هذا النقد أسسههي  وما االجتماعي،ما المقصود بالنقد  :عنها وهي

كیف ساهم هذا النقد في و  ،ا النقدیبة فهل احتضن العرب هذكانت والدته غر  وٕاذا

هي تجربة التمثیل، وهل كان  هو المسرح وما ؟، ومامن خالل المجتمعات األدبدراسة 

لم یولد عندهم؟، وكیف  باألساسفي هذا الفن الذي هو  للعرب عامة وللجزائر خاصة وقعٌ 

  .صور عبد القادر علولة المجتمع الجزائري من خالل مسرحه؟

مدخل مقدمة،  :سارت خطة بحثنا على النحو التالي اإلشكاالته على هذ ولإلجابة

ثم النقد االجتماعي عند  ، ضم التعریف بالنقد لغة واصطالحا، ثم مفهوم النقد االجتماعي

النقاط الهامة المتعلقة  مجموعة من األولویلیه فصالن تخلل الفصل  ،الغرب والعرب

المسارح  أهمالمسرح من خالل  نشأة دراجبإ، ثم قمنا التعریف بالمسرح أوال، بالمسرح

، ثم تطرقنا رواده أهمو  نشأته، ثم المسرح الجزائري المسرح العربي إلى، ثم تطرقنا الغربیة



  مقدمة

 

 
 ب 

عیة، وبصورة موجزة القضایا االجتما إبرازالمجتمع ثم بتبین عالقة المسرح بالنقد ثم  إلى

  .متعلقة به وأخرىم المسرح تحدثنا عن علو 

لعبد القادر علولة دراسة  األقوالبدراسة مسرحیة  الثانيالفصل في حین اهتم 

مشاهد المسرحیة الثالث، وثانیا  لخیصنا بتقم أوال، أقسام أربعةاجتماعیة، فتكون من 

لقیم او  الطباعمن خالل بعض  األحداث، وذلك بتتبع تسلسل استخرجنا حبكة المسرحیة

 ة،ا استخراج عقدة المسرحی، وثالثأخرىعارضتها تارة التي ساعدت الشخصیات تارة و 

بعض التي شاركتها تتمحور المسرحیة علیها، و  ياالجتماعیة الت األبعاد استخراجرابعا و 

  .بعاد السیاسیة المكملة لهااأل

مكملة  أخرىمناهج  إلى باإلضافة، االجتماعينهج المتبع فهو المنهج مال أما

  .المنهج التاریخي أهمهافرضتها علینا الدراسة 

  :استعنا بمجموعة من المصادر والمراجع كان أهمها عرفيمالزاد ال عن أما

دراسات عربیة في النقد واألدب الحدیث لحامد صادق قنیبي، والنقد االجتماعي في آثار 

أبي عالء المعري لیسري محمد سالمة، والمسرح الجزائري نشأته وتطوره ألحمد بیوض، 

الرواد لصالح لمباركیة، ومن مسرحیات عبد القادر ومدخل إلي المسرح الجزائري النشأة و 

  .تقدیم رجاء علولة) األقوال، األجواد، اللثام(علولة 

ومن خالل سیرنا في انجاز هذا البحث صادفتنا بعض الصعوبات والعراقیل منها   

جدة الموضوع، وقلة الدارسات المتعلقة بالمسرح الجزائري، ورغم هذا اجتهدنا للدخول إلى 

  .عالم الفسیح ،عالم الدراما والتمثیل، ساعین في انجاز هذا العملهذا ال

وأخیرا نرجو أن نكون قد ساهمنا بتقدیم اإلفادة في الجانب العلمي، وتمهید الطریق   

للدراسیین من بعدنا في إنارة هذه الزاویة االجتماعیة، وال یفوتنا أن نحمد اهللا، ونتوجه 

ي حكیمة، وكل العاملین بقسم اآلداب واللغة العربیة، بالشكر إلي األستاذة الفاضلة سبیع

     .       واللجنة المناقشة، واهللا ولي توفیقنا
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فنجده  ،االصطالحیةه الوافر من التعریفات اللغویة و لقد أخذ مصطلح النقد نصیب

في المعاجم متقاربا في التعریف، أما المفهوم االصطالحي، فقد سلك اتجاهات عدة وهذا 

 أواالتجاه  أو، بل الفرق یكون حسب المدرسة آخرمفهوم و ي أن هناك فرق بین ال یعن

  .ألي منتوج یحالمنهج، والنقد یبقى عملیة تمحیص وتشر 

نحاول إبراز العالقة بین األدب والدراسة التي نحن بصددها، المنتوج األدبي لذلك س -

  : الفرق بینهما، و "دب یوجد أوال، ثم یوجد النقداأل" ،والنقد

   (1).اة اإلنسانیة، والنقد موضوعه األدبالحیاألدب موضوعه الطبیعیة و 

  )مفهومه(النقد : أوال

  : لغة -1

  : یثّا بالتعریفات اللغویة لمصطلح النقد نذكر منهادیما وحدالمعاجم ق ِت جَ عَ  -

   .تمییز الدراهم وٕاخراج الزیف منها دقانالتخالف النسیئة، والنقد و : النقد -

  .اهَ دَ اقَ ا ونَ ادً قَ تِ نِ واِ  وقد َنَقَدَها َیْنُقْدَها َنْقًدا

  .أعطاه، فانتقدها أي قبضها: ونقده إیاه نقدا -

  .ونقد الجوزة أنقدتها أي ضربتها -

   (2).وناقدت فالن ناقشته في األمر

   .میزها ونظرها لیعرف جیدها من ردیئها: الدراهم: نقدا فهو ناقد دینق دونق -

، "نقد الكتاب"" نقد الشعر" وردیئه، بین حسنه : أعطاه إیاه نقدا معجال، الشيء: الثمن -

   (3).بهم من عیوب ظهر ماأ: الناس

 (4).لدغته: ، نقدته الحیة)ومنقار الطائر منكاره( ضرب بمنقاره : نقد الطائر الحب -

 

  

  

                                      
  .23ت، ص.ط، د.أبعاد في النقد األدبي الحدیث، منشأة المعارف باإلسكندریة، د: مصطفى الصاوي الجویني (1)
  جزء ص ).د. ق. ن( لسان العرب، دار الصادر بیروت، مادة ": ابن منظور " الفضل جمال محمد بن مكرم  وأب (2)
ن، (، مادة عربیة للتربیة والثقافة والعلومالمنظمة ال: المعجم العربي األساسي :إعداد جماعة من كبار اللغویین العرب (3)

  ص ).ق، د
  .63األدبي الحدیث، ص أبعاد في النقد: مصطفى الصاوي الجویني (4)
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  : تعریف النقد اصطالحا -2

لقد تعددت التعاریف االصطالحیة، ونجدها في العدید من الكتب النقدیة، كان 

شيء ما بغیة تخلیصه من الشوائب بما أن النقد هو أداة تمحیص ألي : أهمها مایلي

  : ن إلى تعریف النقد األدبياآلالجمال فیه، ونعرج مكامن العیب و  ٕابرازوالعیوب ،و 

تقریر مالها و  ظهر ما به من عیوب ومحاسن، فالنقد تحلیل النصوص األدبیةأ :الكالم: أ

   (1).من قیمة فنیة

  .ا وفنیا مع مراعاة األسلوب المتبعالحكم علیه أدبیقسیم النص و هو ت :النقد األدبي: ب

على أن معاییر الحكم تختلف من عصر إلى عصر، ومن ناقد إلى ناقد أخر 

   (2).وأكثرها دقة ما

ولیس فالنقد من الناحیة االصطالحیة هو عبارة عن أداة فحص للنص األدبي، 

  .مناطق الجمال ومناطق القبح فیهأداة فحص وحسب بل وتشخیص لهذا المنتوج وٕابراز 

أسالت الكثیر من الحبر في  ىالعرب إفرازات كثیرة، وأقالم شتوقد كان للغرب و 

من أراء هذا الحد بل تطور النقد من مصطلح أو  عندالساحة النقدیة، ولم یتوقف عملها 

تقوم على أسس ومبادئ تحكمها وتدرس من خاللها النص  ،نقدیة إلى مناهج ونظریات

العرب في التأسیس لتلك المناهج ما یحیط بهما، لذلك برع الغرب و  والكاتب والبیئة وكل

  .العربمفهوم النقد عند الغرب و  النقدیة، ومن هنا نذهب إلى

   :النقد عند الغرب: ثانیا

ن كثیرون من فالسفة النقد عند الغرب منذ عصر الیونان، ونذكر أعالم الیونا أبد

إال أن كان  ،ن في عصرهماا كان أفالطون وأرسطو فیلسوفان فذاوبقدر م، ونقاد وعلماء

  .لهم أراء ونظریات نقدیة وجدناها في أثارهم

قیة لرجل عرف كیف یالحظ ولهذا جاء نقد أرسطو على شكل وثیقة نقدیة را «

   )3(.»یفصل األنواع واألجناس األدبیة، ویحلل خصائصها وممیزاتهاویشاهد و 

                                      
  .69المرجع السابق، ص(1)
  .124المعجم المفصل في األدب، ص  :محمد التونجي (2)

، 2007، بیروت، عمان، 1النظریة النقدیة الغربیة من أفالطون إلى بوكاشیو، دار الفارس، ط: عید الدحیات)3(

 .41ص
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ألفالطون، والمؤلف الكبیر فن ) م.ق 334- 330حوالي (فكان صناعة الشعر 

العصور مر  ال یستهان بها في عصرهما أو علىیحتویان على أراء نقدیة الشعر ألرسطو 

  .األخرى

تعد صناعة الشعر أهم عمل نقدي في تاریخ التراث األدبي الكالسیكي في 

یة األوروبیة في عصر نقدالحضارة الغربیة فقد سیطر هذا العمل الخالد على الساحة ال

لهم للعدید من المدارس ، كما كان الم)القرن الثامن عشر(عصر التنویر  فيو  ،النهضة

   (1).النقاد على مدى التاریخ األوروبي قدیمه وحدیثهالنقدیة و 

لقد مر النقد بمراحل، فتطور شیئا فشیئا مع تطور األدب فقد كان في بدایة األمر 

، ثم تطور لیحكم على االنطباع السریع، واالرتجال في األحكامثریا یعتمد أنقدا فطریا وت

بیئته وظروفه وسمي بالنقد الكالسیكي، ثم شهدت أوروبا خالل القرن الثامن على المبدع و 

ووقف الناقد أمام  عشر ثورة نجحت في تغییر مفاهیم، فأصبح ینظر للنص من حیث هو،

تحول النقد " سانت بیف"ع عشر مع جهود، ثم جاء القرن التاسبها،  حیاة األدیب وٕاستعان

إلى نوع خاص مثل أي نوع من األنواع األدبیة، أما في النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر حدثت تغیرات لكنها ظهرت ظهورا واضحا خالل القرن العشرین، وطبع النقد بطوابع 

   2.ا أو شكلیاجدیدة، ما یسمى تاریخیا أو اجتماعیا أو علمیا أو انطباعیا أو نفسی

  : النقد عند العرب: ثالثا

 ةر العرب قدیما من اآلراء النقدیة، رغم أنها كانت أراء فطریة تأثریاأث لم تخل

تحكم على المنتوج دون مراعاة ألسس تحكمها، فمثال كان الشعراء یجتمعون في سوق 

ني ذبیاة النذاك النابغآمن بین أهم نقادهم المأل و عكاظ ویقومون بعرض قصائدهم أمام 

كن بعد هذا له في اإللقاء، تسبقیأالذي كان یحكم على الشاعر نظرا لشعره أو عمره أو 

  .البالغة والنقدجاءت عصور برع العرب في الشعر و  يالعصر الجاهل

اإلتقان بقیت إلى اآلن مؤلفات ضخمة وعالیة الجودة و فترك نقادنا القدماء الكبار 

  .د منها في الساحة النقدیةفاستی

                                      
  .41المرجع السابق، ص (1)

2
، بیروت، لبنان، 1أثاره وٕاعالمه، مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طالنقد األدبي في : حسن الحاج حسن 

 .62، ص1996
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الحدیث، ربي عالقدیم في النقد ال العربي ولكن الحقیقة التي ال یمكن إغفالها اثر النقد -

، وذكاء المتلقي وقدرته على تمثل ما یتلقاه، وتظل دراستنا فضال عن أثر ثقافة العصر

طباطبا ، وابن )ه272(، وابن قتیبة )ه255ت (بما خلفه الجاحظ  النقدیة الحدیثة متأثرة

) ه322(، والقاضي الجرجاني )ه370ت( مدي ، واآل)ه337(امة ، وقد)ه322( 

   (1)).ه403ت (والباقالني 

  .ومن هذه الكتب نجد أن النقد له جوهره وشكله

االستهجام، واستخالص عناصر االستحسان و  ومن جوهر النقد البحث عن أسباب

ودرجات الجمال وتبیین سمات القبح، مما الشك فیه أن النقاد یختلفون في مقادیر 

   (2).استیعابهم العلمي قمعاقهم، كما یختلفون في حجم ونوع تحصیلهم الثقافي و و أذ

الذي یتناول الشعر، والمسرحیة،  الحكم األدبي: وهوة الكالم عن النقد بصفة عامو 

سیر للحیاة في صورة أدبیة أمكن تعریف األدب بأنه تف إذا، وقد یتناول النقد ذاته فوالقصة

، أي بأنه تفسیر للتفسیر) هدسن(اقد نقد یمكن أن یعرف حسب رأي النن الإ، فمختلفة

   (3).للصورة التي خرج فیها األدب

النقد في العصر الحدیث فقد خطي بمجموعة من النقاد العرب الذین كان لهم و 

ة، وقد اخترنا احد هؤالء النقاد، في ظل تطورات التي عرفتها النظریة النقدی مهمةمكانة 

  .إعطاء مفهوم للنقد مع بیان العملیة النقدیةول اح الذي

  : مندورمحمد النقد عند  

والتمییز بین  .النقد هو فن دراسة النصوص األدبیة: " یعرف محمد مندور النقد

 شكالاإلفهو بإزاء كل لفظة یضع  موضوعیا ، وال یمكن أن یكون إالالمختلفة األسالیب

بة في هذه الرؤیة هذه المشاكل وهي متى ، والصعو ویحله، فالنقد وضع مستمر للمشاكل

   (4)."وضعت وضع حلها لساعته

                                      
دراسات عربیة في النقد واألدب الحدیث، تاریخ ومدارس ونصوص أدبیة، دار كنوز معرفة : حامد صادق قنیبي (1)

  .30ه، ص1434- م 2013األردن، عمان، ، 1ط
  .21، ص نفسهالمرجع  (2)
  .22األدب وفنونه، دار الفكر العربي، ص : ، نقال عن عز الدین إسماعیل82فسه، صالمرجع ن (3)
، ص 1988تطور النظریة النقدیة عند محمد منظور، دار العربیة للكتاب، تونس، بن عروس، : فاروق العمواني (4)

  . 162فصل الشعر والشعراء، ص : ، تقال عن في المیزان95
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نه ناقد، أور شروط للناقد، فلیس كل من قام بعملیة النقد یطلق علیه دووضع من

فالناقد الحقیقي الذي یتسلح بجمیع الثقافات، وفاهما بجمیع تجارب الحیاة حتى یستطیع 

  : القیام بعملیة النقد یقول مندور

 ىأن یكون غنیا بتجارب الحیاة غن" األساسي الذي یجب أن یتوفر للناقد فالشرط 

یذهب بما في النفس من جمود، بحیث تستطیع أن تخرج من محیطها لتعیش بالخیال في 

   :محیط جدید، وهذا یحتاج إلى مرونة نفسیة ال تكتسب إال بأحد األمرین

   (1)"تجارب الغیر مران الطویل على فهمإما بالتجارب المباشرة، وٕاما بال

ور یرى أن على الناقد أن یمتلك قدرة الفهم والتفهم، ویكون متشبع مندومن هنا ف

شكال ثم إعطاء حل له في الحال ومن هنا یستطیع الناقد إبروح اآلداب، ومحاولة وضع 

  .إخراج الجمالیات الفنیة من النص

 اللغویة واالصطالحیةوبعد محاولة إعطاء مفهوم للنقد والوقوف عند أهم التعاریف 

وتطوره عند كل  وكیفیة نشأته أصبح منهجا للدراسة األدبیة، وتتبع هذا المصطلح إلى أن

یخفى أن النقد سلك عدة اتجاهات  العرب، سنقوم اآلن بدراسة النقد كمنهج فالمن الغرب و 

التي  ، فالنقد التاریخي یهتم باألحداثوحاول اإلحاطة بالنص وكاتبه وبیئته من كل جانب

، والنقد النفسي یهتم بنفسیه األدیب وما یختلج في نفسه من اإلنسان في الماضيعاشها 

تم بما یدور من یهتم بالنص في حد ذاته، والنقد االجتماعي یه البنیوي ، والنقدإنفعاالت

، فیجب اإلحاطة نا في هذا النهر النقد االجتماعي، وتصب دراستقضایا في المجتمع

في فهم  له من أهمیة، وهذا ماالعرب وٕابراز أهم أعالمهعند الغرب و  بمفهومه ونشأته

عالقة اإلنسان بمجتمعه، ومحاولة التعبیر عن قضایاه من خالل إبداعات المجتمعات و 

   .الكتاب واألدباء

، وخدمة اإلنسان ألدبه لمجتمع مهما تعددت زوایا مجتمعهوهي عالقة تتم داخل ا"

   (2)."اإلنسانبالوفاء لمجتمعه ولقضایا 

                                      
  .138المیزان، ص ، عن 97المرجع السابق، ص  (1)
، 2011-2010، القاهرة، مصر، 1م، ط.م.مصطفى السیوفي، منى غیطاس، دار الدولیة الستثمارات الثقافیة ش (2)

  .10ص
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من وجهة نظر  حوله تجاه الذي یرى أن األدب تعبیر عن رؤیة الكاتب لمااالوهو 

جتماعیة، فطریقة إ، بل ه الحقیقة لیست في طبیعتها فردیةتتصل بحقیقة من الحقائق، وهذ

سها على أفراد تلك الطبقة من الكتاب، فیشعرون فطبقة من الناس تفرض نالتفكیر عند 

، ولكل عصر من العصور موضوعاته العامة نها في أعمالهم األدبیةویعبرون عبها 

   (1).المتصلة أوثق اتصال بالبنیة االجتماعیة

، ولكل عصر موجه لفرد بل نتاج موجة للجماعة افردی افاألدب لیس نتاج

المجتمع، ومن خالل التعریف و  إذن هناك عالقة وثیقة بین األدب موضوعات خاصة به،

، وكیف یستطیع األدب تصویر ومعانقة المجتمع وتقدیمه بصورة بشرح هذه العالقة قومسن

  .شیإبداعیة تحكي عن الواقع المع

  ): مفهومه( SOCTOCRITIQUE: النقد االجتماعي: رابعا

رح النظر في عالقة النص بالمجتمع، ودراسة هو عبارة عن تحلیل النصوص تقت

  ).Duche، 1971" (االجتماعیة للنص الوضعیة  وضعیة االجتماع في النص ال"

بنیة الخیال  ون بها االجتماع في بنیة النصیبحث النقد االجتماعي عن الطریقة التي یدّ ( 

  .)، وخصوصیة الكتابةوبنیة الحكایة

شعر المجتمع وغیر منفصل عن قراءة " ویرى النقد االجتماعي نفسه بأنه

  ). Duche , gaillird – 1976"اإلیدیولوجیة في إمكاناتها النصیة 

جهة المنظور م یكن إلى التوفیق فعلي األقل إلى موان ل، إاالجتماعيویهدف النقد 

یة، من دون لماال خاصة تهدف إلى وصف اآلعتعرض أس، كما تاالجتماعي أو الشكلي

  (2).واستالمه ق االجتماعي ما بین إنتاجهااستثناء العالقة في السی

الذي حدد في مقدمته العناصر المؤثرة في تطور ) 1893-1828( یت تین لهیبو (ویرى 

  : والفن، ویحصرها في ثالثة األدب

  ) القومیة أي الساللة أو(الجنس  -1

  )الطبیعة والسیاسة واالجتماعیة (البیئة  -2

                                      
  .49ص  ،ات عربیة في النقد واألدب الحدیثدراس: صادق قنیبي (1)
 ،مركز دراسات الوحدة العربیةاد، خطار، مراجعة نبیل أبو أبو مر  -ف -معجم المسرح، باتریس بافي، ترجمة میشال (2)

  .499، ص  2015، )فبرایر( ، بیروت، شباط 1ط
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، وقوة الدفع التي تتفاوت قلة أو كثرة تبعا للسرعة أثار التقدم السابق( العصر  -3

 (1)).المجتمع المكتسبة من تطور 

واحد، یحمل هؤالء  بالجنس هم الناس الذین جاء ومن أصل )نتیهیبولیت (ویقصد 

  2 .تراكیب عضویة ومظاهر نفسیة وعقلیة واحدة

خضع إلى ظروف معینة ال تتغیر حتى لو تغیرت األحوال والبیئات یفكل جنس 

واالجتماعیة  ةالجنس بالبیئة التي تعتبر كل العوامل الطبیعی ،)تینهیبولیت ( هاوفسر 

والسیاسیة، ثم عامل العصر وهو الذي یحفز األدب من مكتسبات ثقافیة وتاریخ وماض 

  3 .زاهر یؤثر بطبیعته على الحاضر

  :النقد  االجتماعي عند الغرب -1

الصلة بین النص والمجتمع الذي في بیان  ىلجأول عالمات النقد االجتماعي یت

بة فیها، شتراكیة مادة خصات إصالحیة تكون اإلاالجتماعي بدعو  یرتبط النقد. فیهنشأ 

  (4) شتراكیة التي عرفتها فرنساإلومن ذلك ا

السائدة  جتماعي عند الغرب كان مصحوب بثورات علي األنظمةاإل قدومن هنا فالن

الكثیر من النقاد الغرب هذا  ى، ولقد تبنالمفاسد االجتماعیة ونقد األنظمةوذلك لتغیر 

  .عالم في هذا المجالواأل تفایالتعر كر بعض ذاالتجاه وسن

جدیدة كامنة  ىففي القرن التاسع عشر وبفضل الثورة الفرنسیة وكانت لهذه الثورة قو 

اندال الباحثة ستحسب عبارة ، )الطبقة المفكرة(البرجوازیة اللیبرالیة، البرجوازیة الصغیرة و

، الطبقات الكادحة سماها غامبیتا فیما بعد عن ذاتها ناحیة الشعب ،الطبقات الجدیدة كما

ة الجدیدة بأن تكون مقود التي انتزعت من أكواخها بعد أن وعدتها النظریة االجتماعی

   (5)".للتاریخ

                                      
، 2005ط، القاهرة، .مداخل النقد األدبي الحدیث، دار المصریة للطباعة للنشر والتوزیع، د: محمد حسن عبد اهللا (1)

  . 61ص 
2
 .61المرجع نفسه، ص  

3
 .62، ص المرجع نفسه 

  . 66 ص ،إعالمه رأثافي  األدبيالنقد : الحاج حسن نحس (4)
ضوان ظاظا مراجعة د منصف د، ر  :سلسلة كتب ثقافیة، ترجمة ،األدبيمناهج النقد  إلىمدخل  :عالم المعرفة (5)

  .134ص ،1990، ، الكویتواآلدابالفنون الشنوفي، المجلس الوطني للثقافة و 
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عتباره المكان الذي یتدخل فیه ویظهر طابع إیستهدف النص ذاته ب )كلود دوشیه(

   (1).اجتماعي ما

   (2)."عتعبیر عن المجتم األدب "  )بونالد( -

فهي " الحریة" وحسب تطور ترى أن األدب یتغیر بتغیر المجتمعات: )دام دوستالم(-

 وما نقد ودعوة إلى الشيء ماد ، واألدباالجتماعیةلعلم والفكر والقوى ، وتتطور اتتماشى

  (3).في أن واحد

 التنظیرباب الظاهرة األدبیة وتأثرها، تبدوا نتیجة منطقیة لهذا فان والدة علم یدرس أس -

، ففرنسا الجدیدة تحتاج أدبا وطنیا واجتماعیا یتغنى بالقیم الجماعیة التاریخي االجتماعي

   (4).الجدیدة التي تلتقي مع رغبة األفراد

 األدبعالقة  لهذه العالقة المتبادلة، نيلساألالطابع  ىویري تنیانوف یشدد عل

من خالل مظهرها الكالمي في  دباألمع متبادلة جتماعیة تقیم صلة فالحیاة اإل .والمجتمع

بروابط متبادلة مع  أصالالمرتبطة  األدبیةنفسه یسري علي السالسل  واألمر .األولالمقام 

  (5).الحیاة االجتماعیة

والمجتمع وقد شملت التعریفات السابقة  األدبعلي عالقة  )تنیانوف(وهنا یؤكد 

  .معنىهذا  ال

 )ماركس( أمثالفي الساحة النقدیة في هذا المجال  نالغربیی أسماءثم توالدت 

علت سماء هذا النقد وحاولت  أسماءغیر ذالك من  ىلإ و ...)غوركي(و )لنین(و )انكلز(و

الحیاة  إلي دبالفر والصعود  ،أفضلما هو  إليمجتمعاتها وتغیرها  بنقدله وذلك  التأسیس

  .الكریمة في ظل المساواة والعدل

المجتمع  نأنها شأرب نصیب في الدراسة شعد العن اعيجتماالكان للنقد  وقد

، فالمجتمع العربي یعاني من مفاسد اجتماعیة ونظم استبدادیة ومن بین أهم األدباء غربيال

                                      
  .135ص  ،السابقالمرجع  (1)
  .137ص  ،المرجع نفسه (2)
  .142ص  ،نفسهالمرجع  (3)
  .143ص  ،المرجع نفسه (4)
زید، توزیع مركز  أبو أنطوانترجمة  علم اجتماع النقد، أفاقبیارف زیما، النص والمجتمع  :المنظمة العربیة للترجمة (5)

  .22ص ،2013 بیروت، ،1ط دراسات الوحدة العربیة، مراجعة موریس ابوناظر،
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انصبت الكثیر من  الذي" أبو العالء المعري"الذعا  انقدوا مجتمعاتهم نقدا اجتماعی الذین

  المؤلفات على حیاته وأدبه ونقده لمجتمعه  و  األطروحاتدراسات النقاد و 

وقد یكون هذا العیب  ،يفخقد یعني الكشف عن عیب أو نقص فإن النهكذا و 

  . نیا أو أدبیایأو د اجتماعیا

ي یعني الكشف عن عیوب المجتمع الذ االجتماعيومن هنا تأصل مفهوم النقد 

  )1(مثالي من أجل الوصول إلى مجتمع كامل و نقدها و 

 :مرادفات عدیدة منها  االجتماعيلنقد  -

، ونقدها المدانة  في الحیاة وهي تهدف إلى السخریة  من الظواهر: السخریة اإلنتقادیة -

ألنها ما  تأدیب مؤلمة،فإنها تبقي عملیة  ...األفراد بعینهم أو جماعة بعینها من خالل 

 (2).لتخزي وتؤلم في آن واحد وجدت واتسمت بسمة النقد إال

 .بطریقة هزلیة االجتماعیةالظواهر هنا ننقد یعني أن النقد یلبس ثوب السخریة، و  وهذا 

على فظ و لعتمد على التصویر ال على الهو الهجاء الذي یو : الهجاء الكاریكاتیري الساخر

اإلتهامات   على  فن أصیل وروح ضاحكة، تترفع عن السب الرخیض و  تعتمد... تجسیم ال

 )3(.الدنیئة 

حتى األفراد و  االجتماعیةالهجاء على تصویر الظواهر والمشاكل  ذایعتمد هو 

  .فسد في المجتمع بطریقة هزلیة فنیة تعالج في طیاتها ما

   :الضحك  الساخر

من شدة وقسوة وحرمان من  مواجهة ما في حیاتهاوهو فن إبتدعته النفس البشریة  ل

  )4(المجتمع من جهة ثانیة  جهة، وتصحیح بعض األوضاع الخاطئة في

ومن هنا فهو فن یعالج النفس البشریة مما تعانیه من قسوة وألم في الحیاة فهو أداة 

   .ترفیه للنفس ونسیان ما یؤلمها وفي نفس الوقت یعالج المجتمع مما فیه من أخطاء

                                      
الخواجة ،قدمت  إبراهیم إشراف ،عالء العري أبيفي لزومیات  االجتماعيالنقد  :اعدد میسون محمود فخري العبقري )1(

         .40ص ،2005 فلسطین، نابلس، النجاح،جامعة  ،درجة الماجستر في اللغة العربیة هذه األطروحة استكماال لمتطلبات
  . 146ص ،جريالشعراء  في العراق في القرن ثالث ه :، عن العالق حسین  صبیحنفسه المرجع (2)

 ،1988 ، بیروت،1دار العلوم العربیة، ط ،ه3اتجاهات الشعر ق :محمد مصطفيارة ، عن هدنفسهالمرجع  )3(

  .243- 241ص
  .251ص  ،حیان التوحید أبو: المرجع نفسه، عن إبراهیم زكریا )4(
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در غیر قلیل من القدرة وهي فكاهة تنطوي على ق: الفكاهة العقلیة أو اإلدراكیة

ها الكشف عن عیوب الناس السرعة البدیهیة وهدفو  البراعة الحدسیةقلیة و الع

   (1).بتبدل األحوال...ومخازیهم

، تولكن الفترة الذهبیة لهذا النقد كانت من أوائل الستینات إلى نهایة السبعینا

 ي وٕاسماعیلشمفید الشوبا: النقد أمثالء نقاد ذات رنین في حقل األدبي و وأفرزت أسما

   (2).وعبد العظیم أنیس، ومحمود أمین العالم، أدهم

، من قصة وروایة ومسرح ولقد طبق هذه النقد على جمیع اإلبداعات األدبیة

  .ویعالجه المجتمع وخاصة هذا األخیر الذي هو بدوره یمثل

  

                                      
  .107ص، 1969جحا الضاحك المضحك، دار الكتاب العربي بیروت،  :، عن العقاد عباس محمودالسابقالمرجع  (1)
  .17ص  ،الحدیث مصطفى السیوفي ومنى غیطاسي، النقد األدبي (2)
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تولد الفنون األدبیة من رحم ثقافات األمم، فبدایة ظهور اإلنسان كانت محصورة 

ول لكل التساؤالت التي في فهمه ما یحصل من ظواهر حوله، وبعدها حاول إیجاد حل

أن یضع قوانین لهذه الطبیعة وفي نفس الوقت  -حیرت فكره، ثم حاول هذا اإلنسان وبعقله

التحاور معها ومحاكاتها، ولم یقف التفكیر اإلنساني إلى هذا إلى فحسب، بل تطور شیا 

فشیا إلى إن وصل إلى غایة التحضر والتمدن، فظهرت الفلسفات والعلوم والمناهج 

  .صناف اآلدابوأ

حط الرحال عند الفنون نیزة عن التفكیر البشري ومسیرته، وبعد إعطاء لمحة وج

معین، وذلك  بأدباألدبیة التي هي أساس دراستنا، فقد تمیز كل شعب أو كل مجتمع 

ألنه قد وجد الظروف مالئمة لنموه وتطوره، فمثال قد برع العرب في البالغة والبیان وكان 

، أما الغرب –ذلك قبل مجیئ اإلسالم ونزول القرآن  –هو الشعردستورهم دیوانهم األول و 

فكانوا أول من قام بالتمثیل على خشبة المسرح، ومن هنا نضیق الدائرة أكثر لنركز في 

صل إلینا واإلحاطة به من كل دراستنا عن هذا الفن فنقوم بتعریفه وتبیان نشأته وكیف و 

  .جانب

   :التعریف بالمسرح: أوال

التي تعنى الفرجة  theatronإلى الكلمة الیونانیة  theaود أصل كلمة المسرح یع

  .(1)أو المشاهدة 

فتبین لنا من خالل التعریف أن المسرح أو الفن المسرحي أول ظهور له عند 

أقدم المسرحیات التي قدمت كانت "الغرب، وبالتحدید عند الیونان، فمتتبع التاریخ یري أن 

لتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالجانب الدیني، فكانت عالقتها قویة مسرحیات إغریقیة ا

بالعقائد والطقوس، وقد ساعد المناخ السائد هناك والطبیعة في إثراء الثقافة والعلم 

   (*)والفلسفة، وینقسم المسرح إلى مأساة

                                      
، اإلسكندریة جمهوریة مصر 1دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، ط ،)ج.د( ،احمد إبراهیم الدراما والفرجة المسرحیة (1)

  .37، ص2006العربیة، 
محاكاة األفعال النبیلة الكاملة، وأن لها طول معلوم وتؤدي بلغة ذات ألوان من " قام أرسطو بتعریف المأساة على أنها(*) 

المحاكاة بواسطة ممثلین یمثلونها وهي تثیر في نفوس تشمل على اإلیقاع واأللحان واألناشید، وتتم هذه . الزینة

مدخل إلى مصطلحات والمذاهب : مأخوذة من مجد حمدي القصص. المتفرحین الرعب والرأفة وبهذا تؤدي إلى التطهیر

 . 15المسرحیة، ص 
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  1).الكومیدیا(وملهاة ) التراجیدیا(

عند الغرب، فنحاول تتبع ومن هنا فقد یظهر ظهورا واضحا، أن المسرح خلق 

نشأته عندهم، فمن الطبیعي أن نجد الكثیر من التوافق بین المسارح الغربیة، وكما نجد 

الكثیر من االختالف، وذلك راجع إلى اختالف العادات والتقالید واختالف اللغات 

  .هاواللهجات والعقائد، وقد یؤدي هذا االختالف إلى التمییز بین المسارح الغربیة وتصنیف

  المسرح وأنواعه عند الغرب : ثانیا

   ):اإلغریقي(المسرح الیوناني  -أ

وظهر في القرن الخامس والرابع قبل المیالد، فأنجبت البالد اإلغریقیة ابرز 

وسقراط ...الشعراء والكتاب والفالسفة، منهم إیسخیلوس وسوفوكلیس ویوربیدس وأرسطو

  . (2)"قدیم لجمهور تختلف ظروفه عن ظروفناوأفالطون، وعرضت روائع المسرح الیوناني ال

ن المسرح الفرعوني، ولكنه امتاز عنه أإطار الدین شنشأ المسرح اإلغریقي في 

بأنه ولد ناضجا بما أرساه من قواعد وتقالید، فصلت العرض المسرحي عن العرض 

اإلغریقي  الدیني، لذلك كانت خطواته العملیة والفنیة أسرع، وأكثر تطورا لذلك یعد المسرح

القدیم األساسي الفعال الذي قامت على هدیه ومعاییره الحركة المسرحیة العالمیة 

   (3).والعصور التالیة

سوفوكلیس، : ایسخیلوس، انتجونا وأودیب ملكا والكترا لـ( نونأجام: ونذكر أهم المسرحیات

  .یوربیدس: وهیدیا وأیون وهلین لـ

  

  

                                      
، 1ق الثقافیة، طتاریخ وأدب المسرح العالمي، دار الرضوان للنشر والتوزیع، دار الصاد: عامر صباح المزروكینظر  1

 .47ه، ص 1434-م 2013عمان، 
  .48مرجع نفسه، ص (2)
، 2001، 1مدخل إلى علوم المسرح، دراسة أدبیة وفنیة، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، ط: احمد زلط (3)

  .31اإلسكندریة، ص
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یطلقوها على أعمالهم، حیث كان المسرح  ولم *بدایة لم یعرف اإلغریق كالسیكي

المسرحیة التراجیدیة والمسرحیة الكومیدیة والساتیر : یعرف لدیهم حسب ثالث أنماط وهي

  . )1(أي المسرحیة الخرافیة

وكما سبق الذكر أن المسرح اإلغریقي األب الذي تناسلت منه جمیع المسارح 

كمل وجه في تربیة وٕانشاء المسارح التي المختلفة، وقد كانت وظیفة هذا األب مؤداة على أ

جاءت بعده، ومن اقرب األبناء الذین ولدوا في حضن المسرح اإلغریقي لكن خالفوه، ولم 

  .یسیروا على هدیه المسرح الروماني

   :المسرح الروماني - ب

إذا كان المسرح اإلغریقي نشا في أحضان الطقوس الدینیة، فالمسرح الروماني لم 

  2.ه فكان یحاكي بطریقة هزلیة ولیست مأساویةتلیكن على شاك

وأهم محاوالتهم كانت عبارة عن أشعار الفسكینیة، والساتورا، والقصص الالتینیة، 

، فرجیل )م65-م.ق 4(م، سینیكا .ق) 184-254( وأعظم شعراء الكومیدیا بالوتس 

   (3).الذي نظم ملحمة اإللیاذة

لمسرح اإلغریقي والروماني إال أن ومن هنا نجد أن رغم أن وجود اختالف بین ا

هذا األخیر تأثر تأثرا كبیرا باألول، وربما أكبر مثال على ذلك تأثر فرجیل بالشاعر 

  .الیوناني الكبیر هومیروس

كان میالد المسرح الروماني في تلك الفترة التي بلغ فیها المسرح دینیا لفترة مداه، 

  ...فبدأ مسرحا دینیا لفترة لم تطل...خطاهولذلك شب المسرح الروماني على هدیه متتبعا 

                                      
، alus gelliusلوس جلیوس أن الذي أطلق لفظ كالسیكي على هذه األعمال هم الرومان وتحدید الكاتب الالتیني أو  *

وتعني كاتب أستقراطي یكتب للخاصة فقط أو للقلة  seriptor glasiasذي ألف كتاب صاغ فیه عبارتین إحدهما هي ل

مجد حمدي : وتعني كاتب للعامة ولجماهیر الشعب، نقال عن، seriptor proletatiusالسعیدة، والعبارة الثانیة كانت 

  .14، صالمذاهب والمسرحیةمدخل إلى المصطلحات و :القصص
، ص 2002، عمان األردن، 1مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحیة، أمانة عمان، ط: مجد حمدي القصص )1(

14 . 
 .61عامر صباح المزروك، تاریخ وأدب المسرح العالمي، ص : ینظر  2

  .62المرجع نفسه، ص  (3)
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ثم أصبح مسرحا درامیا یقدم المسرحیات التراجدیة والكومیدیة مقلدا المسرح 

ثم أصبح مسرحا تهریجیا یقدم العروض التي ترضي الجمهور بأي شكل ...اإلغریقي

   (1).كان

مسارح ظهرت بعدها  –اإلغریقي والروماني  –وبعد ازدهار هذه المسارح القدیمة 

  .أخرى أكثر ازدهارا، والتي كان أهمها المسرح اإلنجلیزي والفرنسي واإلسباني

   :المسرح االنجلیزي -ج

فقد إهتم باألدب، وابتعد عن الجانب الدیني، وبات یبحث عن الفن والذوق 

الذي ألف المأساة ) 1594-1558( )توماس كیدا(والجمال، وأهم الكتاب آنذاك 

، ویعتبر 1588 )فاوست(ألف الدكتور ) 1593 -1564( )مارلو كریستوفر(اإلسبانیة، 

، الذي قام بتأسیس الدراما )1616 -1564(أعظم الكتاب اإلنجلیزي  )ولیم شكسبیر(

كانت ثورة وتمرد ضد كل ما هو مقید لحریة الكاتب، یكسرها التقالید "الشكسبیریة التي 

اقعیة في معالجة الحاالت والمواقف، والقواعد األرسطیة وٕاتجهت إلى حیاة أكثر اتساعا وو 

  (2).وخرجت بأطر جدیدة في عملیة البحث عن الحریة والفطریة في الموقف

   :ومن أشهر مسرحیاته

 )جون(، الملك )1991- 1990(م، كومیدیا األخطاء 1591الحب جهد ضائع 

 )انطونیو وكلیوباترة(، )1204( )عطیل(م، 1594 )ریتشار الثاني(، )1592-1593(

1207.(3)   

  : المسرح الفرنسي -د

الجیدة  *الذي رسى على قواعد ثابتة، بعد التحرر من الكنیسة وتمیز بالحبكة

  4.ل المنطقي لألحداث وأخبار الحب والفروسیة والمغامرةسوالتسل

                                      
  .32فنیة، ص احمد زلط، مدخل إلى علوم المسرح، دراسة أدبیة  (1)
  . 53، ص 1999األردن،  -، أربد1دراسات في المسرح، دار الكندي، ط: فؤاد علي خارز الصالحي (2)
  .60-59مجد حمدي القصص، مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحیة ، ص (3)

مشاعر الخوف أو الحبكة الفنیة هي روح المأساة وأعظم شيء فیها وأما األفعال التي تحاكیها فهي تشیر في النفس *

نوع بسیط یتغیر حظ البطال فیه دون حدوث االنقالب والتعرف ونوع مركب یتغیر : الشفقة، والحبكة عند أرسطو نوعان

  .46فیه الحظ بالتوافق مع حدوث االنقالب أو التعرف أو كلیهما، نقال عن عید الداحیات النظریة النقدیة الغربیة ،ص 
4
 .125ریخ وأدب المسرح العالمي ، ص عامر صباح المزروك، تا: ینظر 
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-1722(  )مولییر(ألف السید، ) 1684-1606( )كروني بییر( وأهم أعالمه

   (1).)أودیب(ألف ) 1778-1694(  )فولتیر(، 1655سنة  )لیون(ألف ) 1673

لقد عان المسرح الفرنسي في العصور الوسطى من قیود الكنیسة ورجال الدین أما 

  .بعد التحرر منها سار هذا المسرح نحو التطور والدقة

العصر الحدیث ویلیه المعاصر، والحت بشائر جدیدة، للمسرح  ىأتوبعد النهضة 

علي اتجاهات  سار ولى ففي هذه العصور المتقدمة،الغربي، وٕاذا كان هو حمل الشعلة األ

 .عدیدة هبت عنها ریاح التغییر، فغیرت األسس التي ثارت علي القواعد التقلیدیة

   :المذاهب المسرحیة: ه

تعددت المذاهب المسرحیة، ونادت بمفاهیم جدیدة، وسنقطف من كل بستان زهرة 

 .تكون عبقة فواحة

   :ميمسرح بریخت أو المسرح الملح -1

لیس من الشك في أن تجدید بریخت هو من هذا النوع، الذي یصدر من تفریغ 

حین یبقي في قلب المعاناة الحادة لموقف من  تتولد عند الفنان، التيالشحنة الهائلة، 

نه ال یجد طریقا للخروج أنقول المواقف، التي یؤمن بها في تعاطفه الكبیر مع اإلنسان، 

 وألقىما یریح نفسه،  وأدىغ الشحنة حتى یشعر بأنه قال كلمته من أزمته هذه، إال أن یفر 

عندها تنفرج أزمة الفنان فیشعر بالراحة وبالتالي .عن كتفیه ما یثقل إحساسه وضمیره

  (2).بالنشوة الكبرى

التي فاقت كل هدف والعمل الفني  –الفنان  -ویعبر بریخت عن شاعریته وٕانسانیته

نك تجد في كتاباته أحیانا بعض المرارة أو أوهادف، إال  هو عمل إنساني، وهو أدب ملتزم

  3.السخریة من واقع الحیاة و زیفها

إذن فبریخت عمله تخلیص هذا الفنان من قید المعاناة وفراغ كل شحنة تثقل 

  .كاهله، وٕاعطائه راحة بعد الخروج من أزمته

                                      
  .127المرجع السابق، ص  (1)
المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحلیلیة مغاربة، دار النهضة العربیة للطباعة : محمد زكي العشماوي (2)

  .119ت، بیروت، ص ونشرا دون ط، د
3
 .120المرجع نفسه، ص  :ینظر 
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   :مسرح تشیكوف وطابع االوتشرك -2

كان یذهب في بنائها الفني على النظم التقلیدیة، من المسارح الجدیدة التي خرجت 

ویختار منها شریحة معینة ویحاول رسمها نظرا لواقع المجتمع ، كل وقائعهابإلى الحیاة 

   (1).الروسي قبل الثورة 

   :مسرح العبث -3

وعندما نصل إلى المسرح العبث نجد أنفسنا أمام أكثر المسارح المعاصرة تحررا 

ا لألصول الدرامیة التقلیدیة، ویعتبر مسرح العبث من هذه الناحیة من القواعد، وتجاوز 

المذهب الوحید حتى اآلن والذي تفرد بأسلوب في الكتابة المسرحیة لم نعهده في أي وقت 

   (2).مضى

  : المذهب الطبیعي في المسرح -4

إن كتاب المسرح الطبیعي كما یدل اسمهم ال یعنون بالقواعد والقوانین في تصویر 

خصیاتهم، فهم ینقلون إلیك من الحیاة صورة طبیعیة صادقة، متحللة من القواعد طلیقة ش

بین یدیك عاریة  من القوانین، غیر مقیدة باآلداب والشرائع، فمسرحیاتهم تصنع شخصیاتهم

   (3).من ذلك المقطع...سافرة

 المذهب الواقعي كل من ستندال وبلزاك: هم زعماء المذهب الواقعي والطبیعيأو 

وفلوییر، أما المذهب الطبیعي فهم األخوان دي جونككورو أمیل زوال وجي دي موباسان 

    (4)والفونس دودیه

  : المسرح التعبیري -5

ضد كافة " صرخة الروح"وقد جاء سواء في األدب أو المسرح األلماني كتعبیر عن 

ب العالمیة المظاهر المادیة للواقع بوجه خاص ضد الهزیمة المدمرة الناتجة عن الحر 

   (5).األولى وما جلبته معها من ویالت

                                      
  .129- 125المرجع السابق، ص  (1)
  .130، صنفسهالمرجع (2)
  .90ص مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحیة،: مجد حمدي القصص(3)
  .92المرجع نفسه، ص (4)
نقال عن دریني خشبة، أشهر المذاهب المسرحیة ونماذج من أشهر المسرحیات، دار  105المرجع نفسه، ص (5)

  .157-141، ص 1999المصریة اللبنانیة، د ط، 
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- 1892" (موریس مترلنك"جیكيأما في المسرح فیعبر الكاتب المسرحي البل

هو مؤسس قواعد المذهب الرمزي في المسرح، كما یعتبره البعض األخر مؤسس ) 1949

   (1).للمذهب التعبیري أیضا

كان لها سبب في ظهورها ومن خالل هذه اللمحة على المذاهب المسرحیة التي 

وهو التمرد وكسر كل القواعد التقلیدیة، وضرورة التجدید في كل المفاهیم وذلك حسب 

حاجات اإلنسان النفسیة والواقعیة، وحاول كل أنصار ألحد المذاهب الدفاع عن مبادئ 

 –التي یقوم علیها، وال نحسد الغرب لكن كان لهم حظ ونصیب كبیر في هذا الفن 

من الوالدة األولى ثم التطور والبحث عن سبل األكثر نجاحا في معالجة كل ما  -المسرح

یتعلق باإلنسان والمجتمع، فالثورة التي  تركها العدید من الكتاب، قد ال یوصف بالقلیلة، 

وحققت نجاحات باهرة، وصبت نحو الشهرة والعالمیة محاولة أرضاء جماهیرها قدر 

  .المستطاع

لمسرح العربي، فقد وصل هذا الفن إلى البالد العربیة متأخرا، أما إذا تحدثنا عن ا

لكن رغم التأخر وعدم االهتمام به منذ والدته إال أن العرب حاولوا مواكبة هذا الفن 

لروائع المسرحیات، وجاءت بذوره األولى مع الحملة الفرنسیة على  وٕانتاجهمودراسته 

ها جملة من العلماء والمختصین في ، وجلبت مع1798مصر بقیادة نابلیون وبونابرت 

جمیع المجاالت الثقافیة واألدبیة والعلمیة، فانشأ الفرنسیون مسارح ومثلوا على خشبتها، 

لكن المصریین لم یهتموا بهذا الفن في ذلك الوقت، ومن هنا سنحاول إدراج أهم المؤلفین 

  : العرب وذكر أهم المحطات التي وقفوا عندها

به ولقب برائد المسرح  وتأثردخل هذا الفن ودرسه أمن  أولو ه :مارون النقاش -1

ته تجارته وسفره في نقل هذا فخطى بهذا الفن الخطوة األولى، وهو تاجر لبناني، ساعد

   2.واضحا بالمسرح األوروبي عامة والمسرح الفرنسي خاصة تأثراوتأثر  –المسرح  –الفن

هام التراث وتوظیفه في المسرح استل أومنذ منتصف القرن التاسع عشر میالدي بد

العربي في مصر، ومن التجارب اإلبداعیة األولى لتأصیل المسرح العربي، تبرز مسرحیة 

                                      
  .100- 99بق، صالمرجع السا (1)

2
 .180ص  تاریخ وآداب المسرح العالمي،: عامر صباح المزروك: ینظر 
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بوصفها أول مسرحیة عربیة  1850، التي كتبها مارون النقاش عام )أبو حسن المغفل(

   (2).ةاتخذت شكال ومضمونا إذا استمد المؤلف مادتها األدبیة من حكایات ألف لیلة ولیل

شك أن مارون النقاش هو الذي مهد الطریق لهذا الفن من خالل ما أبدع  إذن فال

  .وما ترجم

، وهذه الترجمة صبغت بصبغة عربیة، مولییر: فترجم النقاش مسرحیة البخیل لـ" 

   .2فلمسات النقاش تجلت فیها، فأضاف وغیر وأبدع فیها مما جعله یتمیز

  .عة في سماء المسرح العربيفحظیت لبنان بهذه الشخصیة الالم

ولقد ترك مارون النقاش ذخیرة كبرى في عالم المسرح، رغم أن مسرحه لم یدم 

   (3).طویال وأغلق وقیل أن الخلیفة التركي الذي أمر بإغالقه

وبعدها انطفأت شمعته وهو في الثامن والثالثین من عمره، فترك بعده فراغا كبیرا 

  .لدى جماهیره ومحبیه ومحبین فنه

أما المسرح في سوریا فقد أعطى الكثیر والكثیر هو أیضا، وشق الطریق إلى 

  .التمیز

   ):1903- 1833: (أبو خلیل القباني -2

خذ المسرح العربي السوري طابعا ریادیا في توظیف التراث في مسرحنا العربي أ

هو المعاصر، وذلك من خالل ظهور تجارب الرائد احمد أبو خلیل القباني في دمشق، ف

حجر األساس األهم في تأسیس المسرح العربي عامة والسوري خاصة، وكان مارون 

م، وكان اقتباسا معربا 1948النقاش، قد قدم أول نشاط مسرحي عربي في بیروت عام 

  أول عرض مسرحي له في دمشق ) القباني ( عن مسرحیة البخیل لمولییر، ثم قدم زمیله 

  

  

                                      
، عمان 1طالمسرح العربي بین رؤیة المؤلف وعمل المخرج، االكادمیون للنشر والتوزیع : یحي سلیم البشتاوي (1)

  .23، صهـ1435 –م 2014األردن، 
2
 .183ي، ص تاریخ وأدب المسرح العالم: عامر صباح المزروك :ینظر 

، 2001،)ت.د( ، 1مدخل إلى المسرح العربي، دار النشر المجلس األعلى للثقافة، ط: احمد شمس الدین الحجاجي(3)

  .25ص
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، *وسواها من الموضوعات المیلودرامیة ) عایدة( م، وكان مقاربة لمسرحیة1871عام 

   (1)".حیث أحرز شعبیة أوسع من ذلك التي أحرزها النقاش

وكان القباني مولعا بالمسرح، وألف فرقة مسرحیة، وكان یحقق نجاحات باهرة 

الشیخ وضاح، خلیفة الصیاد، مجنون لیلة، عفة المحبین، " :الواحدة تلوى األخرى وأهمها

   2".یدي مع األمیر غانم هارون الرش

وحینما رحل ترك تراث عریق تتوارثه األجیال بعده، وكان توظیف التراث في 

  .المسرح السوري واضحا جدا من خالل كتابات الكثیر من المسرحیین

لقد ركز المسرح السوري المعاصر على عرض الهم القومي لإلنسان العربي من 

حریة اإلنسان من ناحیة أخرى، مؤسسا هویة ناحیة،وتوجیه النقد للسلطة التي قیدت 

انطالقا من معطیات التراث اإلنساني عامة، والتراث العربي اإلسالمي خاصة، وقد 

سعد اهللا (ظهرت في هذا السیاق كتابات اثنین من األدباء المسرحیین السوریین هما،

  (3).اللذان یعدان عالمة بارزة في المسرح السوري). محمد الماغوط(و) ونوس

وٕاذا كان شرف الریادة في المسرح للبنان وشرف التألق لسوریا، فال یخفي أن 

مصر كذلك اهتمت بهذا الفن وبرعت فیه وذلك من خالل الكتاب المسرحیین الذین ولدوا 

وهذا .من بطنها،فهي البالد التي استفادت من الحملة الفرنسیة في بدایة عصر النهضة

 .ذكرناه سابقا

 

 

 

  

                                      
، ) Drama(وتعنى أغنیة أو موسیقى والثانیة دراما )Melos(إن كلمة میلودراما مشتقة من كلمتین إغریقتین األولى *

المسرحیة التراجدیة ویمكن التمییز المیلودراما من التراجیدها بان المیلو دراما وتعني عمال أو فعال أو مسرحیة وخاصة 

القصص المدخل إلى  يمجد حمد: هي نوع من التراجییدیا ولكنها تختلف عنها بأنها تنتهي نهایة سعیدة نقال عن

  .13المصطلحات والمذاهب المسرحیة، ص 
  .36المؤلف وعمل المخرج ، ص  المسرح العربي بین رؤیة: یحي سلسم البشتاوي  (1)

2
 .185تاریخ وأدب المسرح العالمي، :عامر صباح المزروك : ینظر 

  .37المسرح العربي بین رؤیة المؤلف وعمل المخرج، ص:یحي سلیم البشاوي(3)
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  :)1839.1912( عیعقوب صنو  -3

  .كان صنوع ذو ثقافة واسعة، وفكر خصب، وظهر ذلك في جل أعماله

  1".وهو الذي جمع بین الشعر والموسیقى والصحافة والكتابة واإلخراج" 

لكنه مصر لم تنجب مسرحي فذا واحد كیعقوب صنوع، ففي العصر الحدیث بزغ 

  .أبو المسرح الذهبي

  ): 1987-1899:(توفیق الحكیم -4

في مصر بحس متقد  جتماعيواال، وشهد الصراع السیاسي 1898م الحكیم عا ولد

متحمسا، بنظرة مشدودة إلى كل الجهود المسرحیة التي سبقت عام تخرجه وحصوله على 

خاتم ( م، وفي هذا العام كانت فرصته كبیرة بظهور مسرحیة 1925لیسانس الحقوق عام 

   (2).كاشة المسرحیة من خالل فرقة األوالد ع) العریس(و) سلیمان

نه قد أبدى اهتمامه بالتراث أ لقد تأثر الحكیم في مسرحه بالمسرح الغربي إال

  (3).الثقافي الشرقي واتجه إلى محاوالت التجریب بالشكل التراثي المصري والعربي

وبرع الحكیم وتمیز بخیاله الواسع المسافر نحو العقالنیة والتجرید، فكان فریدا من 

سى بالمسرحیة العربیة على شاطئ األمان ونذكر أهم أعماله أهل الكهف نوعه، فقد ر 

   4.ازیس، سلیمان الحكیم، یا طالع الشجرة 1933

وفي خضام موجهة المعاصرة شهد المسرح تطورا ونضجا واهتماما كبیرا في البالد 

  .أبرزهم سعد اهللا ونوس عالمأالعربیة، وقد حظیت سوریا بعدة 

  :)2008- 1941:( سعد اهللا ونوس -5

نكب یدرس الموسیقى والمسرح فكان المسرح شغله الشاغل، متأثرا بواقعه االذي 

، الملك هو 1963م، فصد الدم 1963م، جثة على الرصیف 1961بد أالحیاة  فألف

   (5).1989م، االغتصاب 1977الملك 

                                      
1
 .185تاریخ وأدب المسرح العالمي، ص : عامر صباح المزروك: ینظر 

  .23رؤیة المؤلف وعمل الخرج، ص یحي سلیم البشناوي، المسرح العربي بین (2)
  .24المرجع نفسه،ص (3)

4
 .187تاریخ وأدب المسرح العالمي، صعامر صباح المزروك : ینظر 

  .187المرجع نفسه، ص (5)
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ر رغم تأخر وصول المسرح إلى البالد العربیة إال أن مساهمة األقطاب الثالثة مص

ولبنان وسوریا لم تكن بالهینة والقلیلة واجتهد الرواد آنذاك وتحملوا مسؤولیة نقل هذا الفن 

  .وتأسیسه واإلبداع فیه

والتأسیس له رغم ما  -المسرح –أما الجزائر حاولت هي أیضا مواكبة هذا الفن 

عانته من وطأة االستعمار، وشهدت الجزائر مراحل تطور فیها هذا الفن بالتدرج، 

وعلى ما قام به رواد المسرح الجزائري،  ىسنحاول اإلحاطة بكل مرحلة على حدو 

محاولین استنتاج إسهامات كتابها وممثلیها آنذاك مركزین على إسهام المسرح في فترة 

  .االستعمار وبعد االستقالل وموجة المعاصرة

  :المسرح الجزائري: رابعا

  :ائرالمراحل التي مر بها الفن المسرحي في الجز  -1

  :العهد الروماني -أ 

حاول الرومان منذ استعمار األراضي الجزائریة، نشر ثقافتهم وبنت العدید من المدن -

   1.، شرشاللموجودة في تیمقاد، تبسة، جمیلةوالمرافق وأهمها المسارح الدائریة ا

 هتم الملك البربري یوبا الثاني بالفنون واآلداب والمسرح بصفةإ ففي العهد الروماني

مسارح : تیمقاد، والساحات تقوم على ثالثة أنواعو خاصة، فأسس مسرح بمدینة شرشال 

سي والكمیدیات، ثانیا مالعب ریاضیة وهي میادین آلتقدیم العروض المسرحیة من م

المصارعة والمالكمة بین المصارعین والحیوانات الضاریة، ثالثا میادین الفروسیة أللعاب 

   (2).رباتالفروسیة وسباق الخیل والع

  : ب مرحلة من الفتح اإلسالمي إلى نهایة الحكم العثماني

ن العرب ألكانت األعمال المسرحیة شحیحة، ولم تترجم أعمال مسرحیة یونانیة، 

المقامات ولعبة خیال الظل، ومسرح الكراكوز، وفي  ت، ظهر هاهتموا بجزالة الكلم ورونق

                                      
1

لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة، إعداد عبد الرحمان بن عمر، إشراف أحمد جاب اهللا، مذكرة  :ینظر 

 .21جیستیر في األدب العربي الحدیث، جامعة الحاج لخضر باتنة، صمقدمة لنیل شهادة الما

، عین 1، دار الهدى، ط1972دراسة في المسرح في الجزائر النشأة والرواد والنصوص من سنة : صالح لمباركة (2)

  .12، ص 2005ملیلة، الجزائر، 
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ن نفسه وحاله ولم یتطور إلى شكل فني الحقیقة هذه األفعال ال تمثل إال عمال یعبر ع

   (1)).سرحا مثال م( قائم بقواعده األساسیة یمكن أن نطلق علیه اسما فنیا 

ومع اتساع الدولة اإلسالمیة تنوعت المظاهر المسرحیة في المجتمع مثل 

   (2).االحتفاالت الدینیة للشیعة، إضافة إلى الحكواتي وبعدها ظهر خیال الظل

نیون إلى شمال إفریقیا في القرن السابع عشر میالدي على ید كما نقل العثما

   (3).األخوین عروج وخیر الدین بربروس، القراقوز وخیال الظل

إذن الجزائر استفادت من االستعمار الروماني في تشیید المسارح التي هي موجودة 

، والتي تعتبر اآلن في الكثیر من المناطق والتي عند زیارتها تحكي لك عن أیامها الزاهیة

  .ثار عمرانیة ذات قیمة كبیرة تعبر عن المسرح في قرون خلتآ

لتأسیس والتطور لأما الدولة العثمانیة هي أیضا نقلت هذا الفن بصورة كانت تفتقد 

  .وكان خیال الظل أهم مظاهرها

  : المسرح الفرنسي في الجزائر -ج

مسرحیة وتم بناء عدة وكان ذلك في القرن التاسع عشر، فرافق الفرنسیون فرقا 

أن المسرح یسیر معهم حینما ذهبوا فهم یحبون المسرح بمختلف أنواعه " مسارح وقیل

  4."جتماعیةاالزمات حیاتهم الویعتبرونه الزمة من 

حاول االستعمار الفرنسي نشر ثقافته لكنه وجد الرفض التام فظل منغلقا على 

هر مسرحیة مثل خیال الظل والمداح الجزائریون یمارسون مظا يالفرنسیین وحدهم، وبق

   (5).والقوال، كي یعبرون عن تاریخهم وواقعهم ومستقبلهم 

                                      
  .16، ص السابقالمرجع (1)
  .24الرحمان بن عمر، ص  لغة المسرح بین الفصحى والعامیة، إعداد عبد(2)
دراسة في أعمال احمد رضا حوحو،  –المسرح الفرجة والنضال في الجزائر : عن احمد منور  25، ص نفسهالمرجع (3)

  .9، ص2005، الجزائر، 1دار الهومة، ط
4

، ص 5زء تاریخ الجزائر الثقافي، الج:، عن أبو القاسم سعد اهللا 18دراسة في المسرح، ص : صالح لمباركیة  :ینظر 

410. 

  .26، صامیة ، إعداد عبد الرحمان بن عمرلغة المسرح الجزائري بین الفصحى و الع(5)
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إذن فالجزائریون لم یستجیبوا للمسرح الفرنسي وذلك نتیجة حتمیة على النظر إلیه 

وجعلها تابعة للثقافة الفرنسیة، لكن الجزائریین  ،بأنه محتل یرید طمس الثقافة الجزائریة

  .من قوة اتو و االحتالل بكل ما أتصدوا لهذا 

  : 1921إلى  1900مرحلة مابین  -د

جل أكانت الجزائر تتخبط في شباك االستعمار، وهمها الوحید الكفاح من 

االستقالل إال أن المسرح لم یكن منعدما، فقد كان مؤسسي المسرح في الجزائر األوائل 

ي یقومون بدور فعال في ، ومحي الدین بشطارزي، ورشید القسنطین)سي عالل(عاللو 

عدة مسرحیات عالجت عدة جوانب، في  فألفواوضع الحجر األساس للمسرح الجزائري، 

الوقت الذي كان فیه المجتمع بحاجة ماسة إلى عالج الكثیر من األمراض وخاصة 

   (1).المجتمعو  ، عالج كل من عاللو وبشطارزي والقسنطیني قضیة توعیة المرأةجتماعیةاال

یاسة، فقد كانت تعالج داخل مضمون المسرحیة عبر إیماءات وحركات یفهم أما الس -

   2.منها الجمهور ضرورة مكافحة االستعمار

ولهذا السبب شددت السلطة الفرنسیة الخناق على المسرح من خالل الرقابة، ومنع 

ن غة العامیة لالقتراب أكثر ملغلبه بالأبعض المسرحیات، أما من خالل لغته، فكان یقدم 

، واستیعاب األفراد أذهانهمجمیع طبقات المجتمع، سعیا في تقریب الفكرة وٕایصالها إلى 

  .ن األمیة سیطرت على المجتمع وتكاد تقضي علیه الظروف واألحوال المحیطة بهم، أل

  :1939إلى  1932المرحلة مابین  - ه

 ، وذلك نتیجة حتمیة1937انتشر المسرح انتشارا واسعا، ثم عانى من نكسة 

حو نحدهما یأللمعارضة الفرنسیة، وقسم بشطارزي في هذه المرحلة المسرح إلى قسمین 

، والفساد الذي تزرعه السلطة الفرنسیة كل جتماعیةاالمتصدیا لآلفات   جتماعيامنحى 

أجل ردع من خر منحى سیاسي یقوم بإذكاء الوعي السیاسي والتحریض یوم، واآل

   3.االستعمار

                                      
  .73، ص2011المسرح الجزائري نشأته وتطوره، دار الهومة، د ط، د ت، الجزائر  ،احمد بیوض(1)

2
 .74المرجع نفسه، ص  :ینظر 

3
 .75المرجع نفسه،ص :ینظر 
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، جتماعيا، كان هناك مسرح 1939حتى سنة :" رزيیقول محي الدین بشطا

 جتماعیاا، وبهذا نقول أن مسرحنا كان مسرحا "الوعي الوطني خدمومسرح توعوي ملتزم، 

، وٕاذكاء الوعي السیاسي جتماعياالسیاسیا، فكانت رسالته تتلخص في محاربة الفساد  –

   1 .للتحرر من نیر االستعمار الفرنسي

السیاسي جانبان مهمان، لذلك كان من الضروري على و  جتماعياالجانب الإن 

 وٕاهمال بأحدهما  هتماماالمسرحنا ومؤسسه التركیز علیها، فهما متكامالن ال یجب 

  .األخر

وقد تمركز المسرح في كل من البلیدة ووهران وسطیف وتلمسان، وبعد هذه الفترة 

بعد انتهاء الحرب  وذلك ،وةاستوعب الشعب الجزائري أن ما اخذ بالقوة ال یسترد إال بالق

  .1945العالمیة الثانیة 

اندلعت الثورة، واندلعت معها  -1945-سنوات مرت عن هذا التاریخ وبعد تسع

جنب مع أبطال الجبال، ى لإن أن یقفوا جنبا یثورة القلم، فكان من واجب هؤالء المسرحی

جل أالنضال من فاشتغل أصحاب المسرح على هدف واحد ونبیل هو إعالء كلمة الحق و 

وهذا ما زاد في حركة التألیف والكتابة والمشاركة في ثورة التحریر، یقول عبد  ستقاللاال

ن مسرحنا واقعي یجب أن یكون إف[...] إن المسرح یمثل لنا إطار الكفاح :" الحلیم رایس

   (2)".مسرح جبهة التحریر الوطني، أننا نترجم عبره واقع الشعب الجزائري

لفرقة الفنیة إلى تونس الشقیقة لتقوم بأول عرض مسرحي من إنتاج وقد سافرت ا

   (3).نحو النور: مصطفى كاتب بعنوان 

  : مرحلة االستقالل -و

وبعد نیل الجزائر استقاللها أعطت للمسرح النصیب األوفر من االهتمام، لمواكبة 

تعمار الفرنسي، موجة المعاصرة، والنهوض بالثقافة ومحاولة سد الثغرات التي تركها االس

مع بزوغ فجر " واألمیة التي حاول نشرها، وعمل قصارى جهده طمس الهویة الوطنیة،

 وض بالثقافة الوطنیة، أو باعتبار، برزت أهمیة النه1962االستقالل الوطني عام 

                                      
1
 .90- 89، ص المرجع نفسه :ینظر 

 page1959 mai 25 du 40 Elmoudjahedn:17:، عن160ص  المرجع السابق،(2)
  .150المرجع نفسه، ص (3)
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تعبئة الجماهیر لمهام التنمیة وعیة و المسرح احد روافدها األساسیة، وله أهمیة كبرى في ت

  (1)".الوطنیة

  : 1982-1972مرحلة ما بین  -ع

المسرح : مر مسرح بمرحلة ركود، وقسم المسرح إلى ستة مسارح جهویة وهي

كاتب "عز الدین مجوبي بعنابة، المسرح الجهوي " الجهوي بقسنطینة المسرح الجهوي

یاسین ببجایة، المسرح الجهوي بباتنة، المسرح الجهوي عبد القادر علولة بوهران، المسرح 

 األفرادسیدي بلعباس، ولقد حاول كل مسرح التعبیر عن حریة " هوي مصطفى كاتب الج

وطرح المشاكل الیومیة من غالء المعیشة، وقلة الرواتب والنظام االشتراكي الذي طبقته 

، فنجد المسرح الجهوي بوهران كان یحتك بالفالحین وبواقعهم المعاش، 1972الجزائر 

لها الفالحون  استأنس" الحلقة" فرج في العرض ضمن إشراك المت" ولقي تجاوب كبیر 

  (2)".لقربها من تراثهم الثقافي

، ولكن تجربة المائدة نبهتنا إلى 1972لم یكن لقاءنا مع التراث :"ویقول علولة 

   (3).وجود ثقافة شعبیة تتعامل مع تراثها وتطالب بنیات مسرحیة أخرى 

إال أننا ال  ،نة بالمسرح الغربي والعربيلقد كان المسرح الجزائري رغم قلة كمه مقار 

یجب أن نجحد عنه محاولة التطور ومواكبة العصر، والمساهمة في التعبیر عن الواقع 

  .المعاش ومحاولة حل أزمات ومشاكل تعترض اإلنسان دائما

لدراستنا وجدنا أن هناك عالقة بین النقد والمسرح والمجتمع، فالمسرح یعبر  اونظر 

لنقد أداة التشریح تلك النصوص التي دونت كي تعرض وتمثل على خشبة عن المجتمع وا

 .المسرح

 

 

 

  

                                      
  .177المرجع السابق، ص (1)
  . 238، ص نفسهالمرجع (2)
 elmoudjahedn7 018 du 6 joun vier 1988.p.7 :، عن239 - 238ص المرجع نفسه، (3)
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  : بین المسرح والنقد والمجتمع: خامسا

  : المسرح والنقد -أ

ن الكاتب المسرحي حین یؤلف إ كلنا نعلم أن العمل المسرحي عمل مركب، و 

ة المسرح ومشاهدة جل تمثیلها على خشبأمسرحیته، ال یؤلفها ألجل القراءة فحسب بل من 

   (1).الجماهیر عروضها

عملیة النقد التي ال تنتهي بدراسة النص المكتوب وقراءته،  تأتيومن هنا 

بل نضیف إلي ذلك نقد  ،وتحلیلها ودراسته ما فیه من قیم فنیة واجتماعیة بواستیعا

ي وٕاذن فالنقد المسرح. اإلخراج والعرض المسرحي بعد إتمام أدائه على خشبة المسرح

ودراسة العصر الذي كتبت فیه  واتجاهاته الفنیة والفكریة، بالكاتب بحاجة إلي إلمام

المسرحیة، وما یسود هذا العصر من القیم وتیارات أدبیة، وما یكون لهذه التیارات من 

      (2).عالقات بالنواحي السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة

لصور والمجازات، ففي كل مسرحیة على الناقد أن یتتبع في المسرحیة المكتوبة ا

لغتها المجازیة التي تحتاج منك أن تتبعها لتجمع خیوطها وقسمات العمل الفني وروحه 

    (3).ومغزاه

وقد یقف النقد حائرا أمام لغة المسرح، التي صعبت المهمة على الناقد، وذلك نظرا 

         .        لصعوبة ألفاظها ونعني بالصعوبة قوة المعاني وجزالتها

لألستاذ بشر فارس، " جبهة الغیب " لم یقل النقد العربي قوال یرضینا في مسرحیة 

ه ال ینبغي أن یترك مثل هذا النتاج األدبي دون تفهم، بسبب صعوبة أسلوب أنوفي رأینا 

وقوة عبارته، بل أن هذه الصعوبة والقوة ینبغي أن یكونا من الحوافز على تعمق ما 

  (4).دى ما یحفلون باللغة العربیة ویرونها ضروریة لعالمیة مسرحناوراءهما، وبخاصة ل

  

                                      
،ص 2002رحي، واألدب المقارن، دار المعرفة الجامعیة، د ط، د ت، دراسات في النقد المس: محمد زكي العشماوي (1)

274.  
  . 275- 274المرجع السابق، ص (2)
  . 279المرجع نفسه، ص  (3)
  .107ص  ،1975في النقد المسرحي، دار العودة، د ط، بیروت، : محمد غنیمي هالل (4)
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  : المسرح والمجتمع - ب

ومن هنا نحاول إدراج بعض القضایا العالقة في المجتمع والتي تبناها المسرح 

  .والكتاب لمعالجتها والتقلیل من حدتها

لتي تربي النشئ، تعلب المرأة دورا حیویا أساسیا في حیاة المجتمع، فهي ا :المرأة -1

وتغرس فیهم فضائل العادات، وهي التي تحفظ القیم والعادات وترضعها ألطفالها، لذلك 

فإن المجتمعات السعیدة هي التي تحظى بالمرأة الفاضلة التي تصبح محط احترام وتقدیر 

 (1).الرجل

ا جمیال ، ویجعلها رمز خرجها من حیز هذه القضیة المعقدةوحین ینظر إلى المرأة كأم، ی -

للتضحیة واإلیثار والمجاهدة، وهو یفضل األم على األب ویراها أولى بالرعایة وأحق 

   (2).بالعطف والشفقة والحنان

وقضیة المرأة والجنس لیس قضیة عارضة في حیاة المجتمعات لكنها قضیة حیویة  -

ا ومفكرینا، خطیرة، ومعالجتها عن طریق األعمال الفنیة، ینبغي أن تلقى اهتماما من كتابن

   (3).وموروثاته...ولكن انطالقا من واقعنا

الغنى كل الغنى ذاك اإلنسان الذي یبیع العالم وملذاته  –المعرى  –ویرى  :األغنیاء -2

وأماله ومطامحه، ویذهب هناك في قمة الجبل أو في كهف من الكهوف البعیدة النائبة، 

فیه أیضا لغذاء الطیور والحمائم وینادي بالعودة إلى الطبیعة، یأخذ اإلنسان ما یك

  (4).والغربان

ویشیر المعرى إلي القناعة، فالغني هو اإلنسان القنوع الذي یكفیه أن یعیش سعید 

  .مكتفي بالقلیل دون أن یري أن السعادة تكن في جمع الثروة والجاه

ن وهو قضیة خطیرة موجودة داخل المجتمع، فنجد الفقیر یعاني ما یعانیه م: الفقر -3

  .غاله المعیشة وصعوبة الحیاة في ظل ظروف غیر میسورة

                                      
، اإلسكندریة 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طالنقد االجتماعي في أثار أبي عالء المعري: یسرى محمد سالمة (1)

  .237، ص2011
  .255، ص السابقالمرجع  (2)
  .304المسرح و المجتمع في مائة عام، منشاة المعارف، د ط، د ت، اإلسكندریة، ص : محمد زغلول سالم (3)
  . 299النقد االجتماعي في أثار أبي عالء المعري، ص : یسرى محمد سالمة (4)
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التي  قضیة اجتماعیة من قضایا الطبقات الفقیرة، ،رلنعمان عاشو : دابغبرج الم ومسرحیة

وعرفت  ونجحت بذلك بسبب االنفتاح االقتصادي، ،تحسین وضعه جلأصارعت من 

لى انفتاح ذاتي نفعي وتحول هذا االنفتاح إ عنها من غني طفیلي، أكیف تستثمر ما طر 

  .(1)الكثیرةالكثرة  وتحقق علي حساب فئاتشخصي تم لحساب القلة الضئیلة، 

وكیفیة االستعمال العقالني للمال  وتتحدث هنا المسرحیة أن الفقر لیس عیب،

  .فقد تفتح عدة أبواب من خاللها من أي فرصة ولو كانت صغیرة، ستفادةواال

دها الیة األساس للمجتمع وصالحها یصلح المجتمع وفستعتبر األسرة هي الخ :األسرة -4

  .یفسد المجتمع، فهي أیضا قضیة حساسة حاول المسرح أن یلمسها من عدة جوانب

 ،نرى أن الحكیم  قد تناول ما تستهدف األسرة واألخالق العامة من خطر نتیجة السفور

عر بها شعور عمیقا وخروج المرأة من البیت واختالطها بالرجال، وهي مشكلة لم یكن یش

  .)2(غیر الطبقة الوسطى التي ینتمي إلیها الحكیم

فالمرأة هي أساس األسرة فهي التي تربي األجیال وهي األم واألخت والبنت والحماة وهي 

  .التي تحافظ علي األسرة من الجانب التربوي

نها ومن تناول هذا الجانب العدید من المسرحیات والتي نذكر م :اإلصالح االجتماعي -5

مسرحیات الحكیم التي تمثل اإلصالح االجتماعي، وتقترب من الوعظ والتعلیم، مسرحیة 

لكل  مجتهد نصیب، حیث تعد صورة من صور الفساد الذي سرى في المصالح الحكومیة 

 أفندي" شعبان"وداوین الوزارات، وتقدم لنا نموذجا طیبا من الموظفین یتمثل في شخصیة 

   )3(.عمله الذي كان مجتهدا في

الشیطان " ویسلك الدكتور مصطفى محمود هذا االتجاه االجتماعي بمسرحیته   

  )4(.وهي مقالة قصیرة انطباعیة في قالب حواري ومناخ مسرحي" یسكن في بیتنا

واألستاذ فتحي رضوان طابعه الغالب على إنتاجه هو الطابع االجتماعي، ابتداء   

وهو یعتبر امتداد لرائد المسرح " شقة لإلیجار"حتى مسرحیة " دموع إبلیس"من مسرحیة 

                                      
  .131ص ، 1999، القاهرة 1األدب المسرحي المعاصر،عالم الكتب، ط: الدكتور محمد الدالي (1)

 . 117، ص السابقالمرجع   )2(
 . 117األدب المسرحي المعاصر، ص : محمد الدالي  )3(
 . 120المرجع نفسه، ص   )4(
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توفیق الحكیم فهو مشغوف بالكشف عما في المجتمع من مفاسد ورذائل تتقنع أقنعة 

    )1(.الفضائل وتكتسي أثواب النفاق والخداع

وهذه القضایا التي حاول المسرح طرحها ومعالجتها والتي قدمناها لنوضح عالقة   

ا السابق ذكرها قضایا مذكورة على سبیل التحدید ال على سبیل المسرح بالمجتمع، والقضای

 هنقر  الحصر، فالجمیع یحتوى على عدة قضایا والمسرح عالج عدة قضایا، وما یسعنا أن

  . هذه القضایا هي المهمة والسائدة أن

  :علوم المسرح: سادسا

  : لقد خرج المسرح عن دائرة األدب وأصبح یدرس كعلم ومن علوم المسرح نذكر

  :علوم المسرح -أ

وهو العلم الذي یدرس نشأة وتطور المسرح في أدب لغة ما، : علم أصول المسرح -1

  . ویدرس نظریاته وتطورها، ویكشف عن اتجاهات أعالمه ونماذجهم اإلبداعیة واألدبیة

  . )2(وهو العلم الذي یتناول التألیف المسرحي، واألدب: علم أدب المسرح ونقده -2

  : لمساعدة والمتصلة بالمسرحالعلوم ا - ب

  .المسرح ورؤاه ومنطق عروضه فكر فهي: الفلسفة -1

  .الوعي والمادة بالزمان، الفعل والزمان بإسقاط الرامز: التاریخ -2

  .مسرح الفعل المكافئ األدائي في الخیال والواقع واألداء: الجغرافیا -3

  . علم األخالقومبادئ  تسلوكاإذ تعكس العروض  المسرحیة : األخالق -4

   )3(.أما أحدث العلوم فهو علم السیمیاء أو علم الداللة المسرحي -

                                      
 . 124المرجع نفسه، ص   )1(
 . 104مدخل إلى علم المسرح، ص : أحمد زلط  )2(
 .105المرجع نفسه، ص   )3(
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  "األقوال لعبد القادر علولة"تلخیص مسرحیة 

لقد جمع الكاتب المسرحي عبد القادر علولة في مسرحیته األقوال التي ألفها عام 

المسرحیة، فصور باللغة  ، في ثالث مشاهد، وهذا ما خبرنا به القوال في مستهل1980

لوحة زاهیة األلوان، فلخص لنا في هذه المقدمة الوجیزة ) الدارجى(الفصحى والعامیة 

أحوال الناس وما یعانونه، وما یستطیعون تحمله بسعة قلوبهم، والفرق بین الغني الطاغي 

 والكادح البسیط، عرج إلى ذكر المشاهد الثالث على عجل، فیحتوي كل مشهد على قصة

لها اتجاهها الخاص وأبطال معینین بها إال أنها في األخیر ورغم أن كل منها جاء من 

  .مفترق معین لتلتقي في النهایة لتسیر في طریق واحد

وأول مشهد یكون بین قدور السواق وصدیقه سي ناصر، وعلى غفلة لم یكن سي 

السواق یحمل ناصر یتوقعها، أو تخطر للحظة في باله، أن یدخل علیه صدیقه قدور 

، تلك الرسالة كانت بالنسبة لسي ناصر قنبلة موقوتة، أما -وهذا ما حدث فعال –رسالة 

قدور السواق فكانت سترسم له منعرجا جدیدا في حیاته فیه كل السعادة وراحة الضمیر، 

فقدور وهو یوجه الرسالة لصدیقه لم یترك له المجال حتى للكالم، فالمشهد األول یتمثل 

   .دار بین السواق ورب عمله سي ناصر في حوار

فنادرا ما یتكلم سي ناصر وٕان تكلم فهي إجابات موجزة، مقارنة بما كان قدور 

یحمله في قلبه، فرمى هذه الرسالة في وجه مدیره وهذه أول مرة یقوم بهذا العمل، وكان 

هذه الرسالة یطلب منه قراءتها ویتكلم معه تارة بخشونة وتارة بسخریة وتارة أخرى بلوم، ف

هي استقالة قدور السواق من الشركة الوطنیة وفي هذا الیوم أعلن أمام مدیره وصدیقه 

التوقف عن العمل هذا العمل الذي كان مصدر رزقه، لكنه في نفس الوقت مصدر ذله 

للسكوت عن الحق، فقدور استقال وقطع حبل الصداقة التي كانت تجمعه بصدیقه ثمانیة 

  .جاء في كالمه الذي سدده كالسهام في صدر مدیره عشر عاما، وهذا ما

فهو یعترف أنه كان یسلك طریق خاطئة والشركة لم تضیع إطار بل مجرد سائق، 

لكن هذا السائق وجد نفسه الیوم وقرر العیش في بساطة وفقر، یعم حیاته التواضع 

سي ناصر والراحة على أن یكمل طریقه في االستغالل والنهب حقوق اآلخرین، فصدیقه 

الذي تغیرت مالمح وجهه ونشفت شفتیه، كان یحاول أن یبعد هذه األفكار التي سكنت 

   .رأس صدیقه، أما قدور لم تكن إجاباته قد تغیرت فهي كما هي أو أكثر
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فهو لم یستقیل ویقطع رابطة الصداقة، بل واجه صدیقه بكرهه وأنه تغیر عن 

ن هذه األرض، والیوم عندما استقلت أرادوا ناصر رجل الثورة، تلك األیام التي دافعوا ع

امتصاص دمائها ونهب ثرواتها التي هي حق للجمیع الجزائریین، یعترف قدور أنه انساق 

وراء بطنه والطمع عمي عینه، وحتى أنه تشاجر مع العمال اآلخرین الذین یؤمنون بأن 

ع عن نفسه ویحاول الحل هو االشتراكیة والعدالة االجتماعیة، أما سي ناصر فكان یداف

إغراء قدور بأن من مأل قلبه بالحقد، ومن قال هذا الكالم فهو یحسده عن عیشه وقربه 

   .من مدیر الشركة، وأن الشركة تحتاجه له فهو من األقدمین فیها

هذا  –أما قدور فعرف أنه مجرد وسیلة یصل بها سي ناصر إلى ما یرید 

ما یقول قدور وأن الشركة هي أیضا وسیلة ك -البیروقراطي الذي یقف ضد الشعب الخدام

حتى یوسع بها نفوذه، ویخرج األموال الجزائریة للخارج لمصالحه الخاصة، ویشتري ویبیع 

في السلعة المضروبة ویأكل اللحوم والفواكه، ویلبس أغلى المالبس والذهب مع عائلته، 

بسوء وأبشع معاملة وكل هذا على حساب الشركة والعمال، الذي كان یعاملهم رب عملهم 

وكل من جعل قدور یستفیق من غیبوبته الطویلة، ویفتح عینه أن الوطن هو أجمل رمز 

تعیش ألجله ومن حق كل فرد یعیش علیه التنعم بخیراته، والواجب اتجاهه بالعمل والسیر 

نحو األمام والتقدم، واالشتراكیة هي التوجه األصح لهذه البالد التي لم تمر مدة طویلة 

لى تخبطها في شباك الهیمنة واالستعمار، وهذا االستعمار رحل وترك مخلفات أثاره ع

  .الوحشیة الظالمة، فتوحدت جهود العمال للخروج مما آلت إلیه البالد

ویختم المشهد بالقوال الذي یصف قدور الذي أصبح مثال كل مجلس الذي سهر 

أن انكشف أمره وطرد من على مصلحة البالد، أما سي ناصر فآل حاله للهالك بعد 

العمل، وأصبح سیرته السیئة على كل لسان، وهذا هو لب الموضوع أن الحق دائما یعلو 

  .فوق الباطل مهما طال الزمن

ثم یفتح القوال مقدمة جدیدة یحكي فیها عن غشام مع ابنه مسعود، وكیف دار 

ر عقله من جهة، والمرض الحوار التوعوي بینه وبین ابنه، رغم قلة حیلته واألمیة التي تنخ

  .الذي ینخر جسده لیبعث به إلى الموت من جهة أخرى

فهاهو غشام یجلس مع ابنه بعد غلق الباب، وكأن األمر خطیر وحتى أن الكالم 

فلت منه، فهذه أول مرة یجلس معه یفرغ ما في جعبته، ویرى أن ابنه صدیق أو أخ له، 
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م والتعلم، یرجو ولده المتعلم أن یأخذ من وهو األب األمي الذي لم یأخذ نصیب من العل

كالمه المفید، وبدأ بسرد البنه ما حدث له في المعمل الیوم، وتوقفه عن العمل دون 

شجار بل أن كل طرف راض بهذا القرار الذي أصدر وصار أمرا أكید بعد أن درس لعدة 

ى الجزء شهور، فطبیبة المعمل تقول أن غشام مریض على مستوى الرئة، والمرض غط

   .الكبیر منه، وأن هذا المرض خطیر ال یستطیع غشام العمل من جدید

ویجب علیه اإلسراع في العالج الذي یخفف من المرض، لكن ال سبیل للشفاء 

منه، انهارت قوى غشام، وأحس بقدمیه ال تقدر على حمل جسده وأن األرض ضاقت 

، وكم عمره یوم بدأ العمل وتبین علیه، وبدأت تكتب في ملف عدد األوالد ومن فیهم متزوج

أن المرض كان یسكنه قبل دخوله المعمل، ومصدره غبار المناجم التي عمل فیها من قبل 

والمعمل زاد في المرض، والمدخول الشهري سینقص وهذا ما یقدمة الصندوق االجتماعي، 

ن على ووصف غشام البنه حالة الطبیبة المتعاونة لحاله وهو یشكرها، وكل تفكیره كا

أوالده وزوجته بدرة، ثم حالة العمال الذین یشفقون على حالته ویحاولون التخفیف عنه، ثم 

   .أخذ لباسه الخاص بالعمل وهو یشتم رائحة الكد والجد

ووقف یحاكي اآللة التي لطالما أكل من تحتها الخبز والقوت هو وأوالده وزوجته ثم 

عمال الذین یكدون في عملهم، ثم جاء ودع المعمل، وهو یخزن تلك الصور األخیرة لل

صاحب الورشة لیتكلم معه بأن العمال یتمنون له الشفاء العاجل، وسیتطوع كل واحد 

إلعانته وسیزوره غدا في منزله، ثم خرج من المعمل وهو یفكر في حالة أوالده وزوجته 

ه من بعده، التي كانت كریمة وحنونة، ولقد اختار ابنه المسعود ألنه البكر الذي سیخلف

ویتحمل مسؤولیة العائلة، وهذا ما ینتظره أبوه منه، أبوه الذي لم یترك له رزق أو تركة 

یحتمي بها وما تركه ال یكفي حتى لشراء الكفن وحفر قبر له، لكنه سیترك له إرث یدوم 

طوال العمر من التوصیات والنصائح، ویوصیه أن یعمل في بالده بجد وٕاخالص وهذا ما 

   .وال أن المرض أوقفهقام به ل

ثم بدأ یحكي غشام یحكي له عن زوجته االمرأة المخلصة والصبورة، التي تحملت 

العناء دون أن تشتكي فوصفها زوجها بأنها بحر من الصبر والحنان، أما هو فعاش یتیم 

األب، وكفله عمه غالم هو وأخواته، لكن الفقر غلبهم وفي ذلك الوقت أصبح عمر غشام 

عاما، فنصحه عمه بالخروج والبحث عن عمل یسترزق به، ثم خرج غشام  ثمانیة عشر
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في لیل مظلم ال یحمل معه زاد ورزمته فیها بعض األكل والدراهم وخاتم تركته له أمه، 

   .فكان یجوع ویبیت في العراء، حتى وجد عمال عند الكولون في العنب

واسكنه في غرفة توجد  ثم عمل في القریة عند حداد اسبانیولي الذي أحسن معاملته

على جانب المعمل وساعده عندما تزوج، وعرف حین ذاك أحد الالجئین السیاسیین یدعى 

الذي كان ال ینقطع عن شرب الخمور، وكان یحكي لغشام عن الفاشیة ) خوسیه(

والشیوعیة والرأسمالیة، وكان یكره فرنسا ویتمنى أن تخرج من الجزائر، ثم نصحه بالتوقف 

عند الحداد ألنه ال یتعلم أي حرفة تفیده ویستغله بجمیع الطرق وبعثه عند عن العمل 

معارف له في شرق البالد، ووجد غشام نفسه في حلم عندما وصل، وجد سكن أوسع من 

الذي كان یسكن فیه ومطبخ وعمل جدید، كانت الفرحة ال تسعه هو وبدرة زوجته، 

االشتراكیة التي كانت تجمعهم أكثر  ومعارف خوسیه أكرموا ضیافته، وحارب العمال عن

   .من روابط الدم، فهي التضامن واألخوة التي تجمع العمال

وبمرور الوقت بدأ غشام یعرف المعنى الحقیقي للعمل والحیاة وعمل تحت أحزاب 

ونقابات كانوا یقومون باإلضرابات حتى یأخذوا حقوقهم، وفي ذلك الوقت الذي توقف 

ه بدرة على وشك أن تضع له المولود األول، عندما دخل غشام عن العمل كانت زوجت

ینتظره ورغم الظروف التي كانت تضیق الخناق على ) حمو(غشام المنزل وجد جاره 

الذي ال یملك حتى أن یشتري هدیة لزوجته، وتفاجأ بالهدایا التي تهاطلت علیه من غشام، 

السماء، محبة العمال وما أحضروه له، من دقیق، وقهوة، وسكر، وصابون، وسمن، وكل 

مستلزمات البیت، وذبحوا كبش بمناسبة المولود الجدید، لم تسع الفرحة قلب غشام، وبكى 

م أن یوصله البنه مسعود، ویعي تضامن العمال والوقوف من شدتها، وهذا ما أراد غشا

   .مع بعضهم البعض وقت الشدة والحاجة

م، ولم 1955ثم توقف العمل في المنجم، واشتدت حركت التفتیش خاصة في عام 

یجلب العمل في الكریار إال التعب والبرد، والمرض الذي التهم رئة غشام منذ ذلك الوقت، 

لتصرف في أصعب األوقات، أشارت على غشام أن یبحث عن فبدرة التي كانت تحسن ا

عمل جدید فهذا العمل أتعبه جدا، فعمل في المیناء لكن فرص العمل كانت قلیلة، غیر 

غشام مكان مسكنه غالى سكن أوسع، كانت بدرة تحمل مسعود في بطنها، في ذلك الوقت 
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یان شدید، خرجت بدرة ، والحركة النقابیة كانت في غل)L-u-G-T-A(تكونت لیجتیة 

   .تعمل إلعانة زوجها

ثم التحقوا بصفوف جبهة التحریر الوطني، وكان غشام یوصل المؤونة والسالح 

لألخوات، ثم ولد مسعود وكانت جارتهم ماّمة بنت بلخیر ترضعه وتهتم به، وفي ذلك 

التي  الوقت عمل في معمل الذي حاول السبنیول بحرقه قبل الخروج ومنه ویعطلوا اآلالت

فیه، لكن العمال دافعوا بكل قوة وحزم، ورغم تسریحهم من العمل كانوا فرحین أن المعمل 

بقي للجزائر، كان حب الوطن یجري في عروقهم، ثم عمل عند حداد یدعى سي الحاج 

الذي كان غشام یرید قتله، لوال تدخل ذوي األنفس الطیبة، ألن ذلك الحداد كان یستغل 

أبشع الطرق، فالحریة التي كان الجزائریون یظنون أنها ستبث الرحمة األطفال في العمل ب

في قلوبهم، ظهرت فئة بعد االستقالل أكثر من االستعمار نفسه، كانوا یملكون قلوب ملیئة 

   .بالحقد والضغینة والطمع

وبعد توقف غشام من العمل عند سي الحاج، فرحت بدرة بذلك ألن كل أمواله 

بدرة المرأة التي وقفت كالرجل مع زوجها وكلما كان یسقط وتحاصره عبارة عن ربا وحرام، 

الظروف، یجدها تواسیه وتنسیه كل الهم والفقر وتحفزه لینهض من جدید، فعزیمة غشام 

كانت تقوى بصبر وقوة بدرة، وظل اإلثنان یبحثان عن عمل حتى وجداه، وبدأ غشام 

ي، وكان یشاور زوجته في كل أمر یعمل في شركة الوطنیة، وٕاشترك في النشاط النقاب

وكانت تنصحه بأن یتبع طریق الحق كي یصل في األخیر، العمل كان رمز الكرامة 

   .والشرف

واآلن رئة غشام ممتلئة بتراب وطنه، یود لو أنه باستطاعته أن یعمل أكثر فأكثر 

وینتج، فالعامل هو محرك المجتمع هو المنتج، هو صحته وعافیته، هو قوته ومركز 

تقدمه، وهذه التجربة یرید من ابنه مسعود أن یأخذ منها العبرة، فغشام لم یبقى له إال أیام 

قلیلة یرید أن یعیشها مع أسرته، ویشبع من رؤیتهم قبل أن یداهمه األجل، وهناك إرث 

آخر تركه غشام البنه، صندوق فیه صورة لهما ومسعود صغیر بینهما، وفیه علم الجزائر 

غشام، وفیه البطاقات النقابیة وهذا الكنز الذي سیرثه االبن بعد والدیه،  وسالح وخاتم أم

الذي یحمل بین طیاته معاني الحب للوطن، معاني التضحیة، من أجل الحریة والعمل 

  .والكفاح من أجل العیش في كرامة، وهناك قضیة أخرى یرید غشام أن یصارح بها ابنه
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حاول اإلنصات من وراء الباب إلى  وهي قد أثلجت قلبه وقلب بدرة، أن غشام

الحدیث الذي دار بین ابنه ورفاقه یوم قاموا بزیارته، والفرحة لم تسع قلب األب ثم تحدث 

مع بدرة التي كانت تحاول أن تبعده عن الباب، الكالم عن االشتراكیة والمصلحة العامة، 

بالقوة والقیمة  وتضامن عمال المدن مع فالحین البادیة، حتى یشعر هؤالء الفالحین

االجتماعیة، وهذا سیوحد صفوفهم، ویجمع شملهم ویقرب شتاتهم لزیادة اإلنتاج، وتخلیص 

المجتمع من المشاكل، وهذا یحتاج إلى طبقة مثقفة تأمن باالشتراكیة والمصلحة العامة، 

وهذا هو اإلرث الحقیقي الذي یتركه أي أب البنه، غرس حب الوطن والتراب الذي دافع 

  .       األجداد والسیر إلي األمام في خدمته علیه

أما المشهد األخیر یروي لنا القوال قصة زینوبة بنت بوزیان العساس، التي تبلغ 

الثانیة عشر من عمرها، بدأ القوال بوصفها وتحدید مالمح التي تدل على أنها مریضة، 

ئ، ولون عینیها یزیدها فكانت قصیرة القامة قلیلة الوزن وهشة العظام لكن وجهها كان بری

جماال وحالوة، أما مرضها فكان مستعصي الشفاء، وداءها لم یجد له األطباء دواء، 

مریضة من قلبها وهي هكذا منذ الوالدة، ویجب على والدیها أن ال یرفضوا لها طلب وأن 

  .یراعوها أشد رعایة، ویبعدونها عن القلق قدر المستطاع

رب بها المثل في الذكاء وحسن السیرة في ورغم مرضها كانت ذكیة جدا، یض

الثانویة التي تدرس فیها، فكانت مصدر غیرة التالمیذ أحیانا وٕاشفاقهم أحیانا أخرى، فحین 

تسوء حالتها یقبض قلبها وتتسارع دقاته ویصبح لون أصابعها وشفتیها أزرق، وكان الناس 

اد سوءا ألن الظروف ال تسمح ینصحونها بالذهاب إلى خارج البالد لتعالج لكن حالتها تزد

بذلك، كان لهذه الفتاة حاسة قویة تقرأ ما بداخل أي إنسان حین تنظر إلى عینیه، وأبویها 

یحبانها كثیر ویشاورانها في كل أمر، في أحد األیام زینوبة أرادت أن تذهب الى بیت 

لباس جدید  خالها حامد، فهي تحبه كثیرا وتستمتع بزیارة بیت خالها، فإشترت لها أمها

وتركت لها ما یكفیها لرحلتها، ثم جاء الصباح الباكر لیغازل بزوغ الفجر عیون زینوبة، 

فقامت فرحة وقفزت قفزة واحدة لتشرب حلیب أمها الساخن، خرجت األم مع ابنتها 

   .ووضعت لها في رزمتها خبز وبیض، ودعت زینوبة أبوه وٕاخوتها

الطریق دار حوار بینهما، هاهي األم وانطلقت مع أمها إلى محطة القطار وفي 

توصي ابنتها، أما البنت ال یشغل بالها إال الوصول إلى بیت خالها، وعند الوصول إلي 
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المحطة كانت مكتظة بالمسافرین، وهناك التقت األم بعجوز تذهب إلي نفس المنطقة، 

تردد، وفي  فحدثتها األم عن مرض زینوبة وأوصتها أن تأخذها معها، فوافقت العجوز دون

نفس الوقت كانت زینوبة تنظر للناس وتقوم بتشخیص أحوالها، وكأنها ذلك العالم 

النفساني، ثم انطلق القطار وودعت األم ابنتها وقلبها یعتصر حزنا تدعوا اهللا أن یحفظ 

   .ابنتها

جلست زینوبة على حجر العجوز، وأحیانا تخرج إلي ساحة القطار لتشم بعض 

بة تنظر بعمق في أعین الجمیع لتقرأ الفرح في عیون بعضهم والحزن الهواء، كانت زینو 

والهم في عیون البعض اآلخر، ثم خرجت إلي شقیفة القطار فوجدت أطفال هربوا 

وأضاعوا جدتهم، والشرطي منهال ضربا وشتما، فقبض قلبها ودخلت تجري إلى مكان 

لتمثیل أمام الشرطي أنها العجوز وتلح علیها أن تساعدها، فأشارت علیها أن تقوم با

   .جدتهم الضائعة عنهم ونجحت زینوبة في ذلك وخلصتهم

حین وصلت زینوبة وجدت خالها ینتظرها، فشكرت العجوز وعانقتها بقوة، ثم 

ذهبت إلى خالها وأمسكت یده وواصال الطریق، لكن في الطریق استنتجت أن معاملة 

مصیبة وقعت له، وهو یفتح الباب رأت خالها تغیرت، وباله شارد یفكر في أمر خطیر أو 

حذاءه ممزق وجواربه تظهر علیه، ثم دخلت زینوبة فحضرت لها زوجة خالها الحلیب 

كالعادة، نظرت زینوبة أحوال المنزل ال تسر صدیق وال عدو، وفي السهرة كانت زینوبة 

ضع تغیر تلح على خالها بأن یحكي لها سبب هذه الحالة، بدأ خالها یسرد قصته، بأن الو 

وتوقف عن العمل، وذلك بسبب الرجعیة وصاحب المعمل الخبیث، وحین ما كون مع 

العمال نقابة للمطالبة بحقوقهم التي كانت مسلوبة منهم، طرد من العمل وصاحب المعمل 

، وهذا هو الذي جعل حالتنا تسوء وتتدهور، أما )ستنفعكم(قال لهم اذهبوا إلى االشتراكیة 

ي جیدا لحكایة خالها ویخرج ما في قلبه البنة أخته، وكان األلم الذي زینوبة فكانت تصغ

في قلبها یزول شیئا فشیئا، ثم تنهدت وأغمضت عینیها في حجر خالها، الذي وضع یده 

  .على قلبها الصغیر

فختم القوال قصة زینوبة بنهایة مفتوحة مجموعة من التوقعات، فهناك من قال أنها  -

اك من قال أن ید خالها كانت السبب في رحیلها وهي مبتسمة، ماتت وسكت قلبها، وهن
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وهناك من قال أنها بكت كثیر على هم العمال ثم نامت، ومن قال أنها زارت كل المناطق 

  ..المقهى مع خالها، ومن قال أنها شاركت مع العمال في نضالهم حینما كانت تذهب إلى

  . و األقوال یا سامع فیها أنواع كثیرة -

  دراسة مسرحیة األقوال بالمنظور االجتماعي  :أوال

إن المسرحیة مثلها مثل الروایة أو القصة أو الحكایة فهي تتقاطع معهم في عدة نقاط،  -

فهي حكایة لها أبطال وزمان ومكان وحبكة وعقدة، إال أنها حكایة ممثلة على خشبة 

هم حسب الدور والهیئة، المسرح، فتحمل حركات الممثلین وانفعاالتهم، وتغیر مالمح وجوه

ولذلك هي أكثر قربا من القارئ أو المتفرج، وحتى المسرحیة المكتوبة یجد فیها المتلقي 

الحركة والتغیرات، وهذا من شأن الراوي، الذي یحاول نقل تلك المشاهد وبث فیها الحیاة، 

  .وكأنها تمثل أمام عیون القارئ

نسجه األبطال واألحداث من حبكة،  سنحاول استنطاق مسرحیة األقوال واستخراج ما

وعقدة كل مشهد، فالحبكة والعقدة هما اللتان تحددان مسار المسرحیة، وتبینان تسلسل 

أحداثها، وما یواجهه األبطال من أزمات، ثم نستخرج األبعاد االجتماعیة الموجودة داخل 

  .هذه الشبكة من األحداث وعالقة كل بعد بالمجتمع ومدى أهمیته
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  : الحبكة في مسرحیة األقوال لعبد القادر علولة: أوال -

  : تعریف الحبكة: -1

ونعني  –) في الروایة أو فیلم( هي مجمل األفعال واألحداث التي تشكل عقدة المسرحیة 

بالحبكة مجموعة من الظروف والحوادث والفوائد واالطباع الصادرة عنها، في انتظار 

  (1).بة، والفضول وفراغ الصبر، والقلقحصول الحدث والری

  : الحبكة الفنیة -أ

وأعظم شيء فیها، وأما األفعال التي تحاكیها الحبكة الفنیة فهي  ةساأهي روح الم

   )2(.تثیر في النفس مشاعر الخوف والشفقة

  : الحبكة المسرحیة

وسط هي بنیة درامیة داخلیة، تعد جوهر المسرحیة، وتتمثل بحركة فكرة؛ تلقى في 

ساكن، جاعله إیاه وسطا متغیرا، تتحرك عناصره، منتجة طاقة تتفاعل ثالث حركات 

   )3(.حركة الفعل وحركة الشخصیة وحركة الزمن: رئیسة هي

لقد حبك عبد القادر علولة مسرحیة األقوال حبكا جیدا، فوظف في مشاهد المسرحیة  -

لحدث أو الفعل أو كانت انطباعات إنسانیة، ومشاعر وظروف ساهمت منها في وقوع ا

مساعدة للشخصیة، ومنها كانت مضادة، ومن األفعال واألحداث التي نسج بها الكاتب 

  :حبكة مسرحیته هي

اء أمور أثارت فیه الغضب، ویظهر ر هو انفعال داخلي في اإلنسان یكون ج :القلق -أ

ن خالل خارجیا من خالل تغیر مالمح الوجه كتقطیب الحواجب، واحمرار العینین، وم

  .الحركات أو الكالم بأعلى صوت والسب والشتم 

السي " قلق قدور السواق من صدیقه السي ناصر : ونجد ذلك في المشهد األول -

نعم ...اقرأها...أقرى...رسالة موجهة لیك یا حضرة المدیر...الناصر هاك هذا الرسالة 

ما كان اله ... من اآلن طالب فیها نستثیل... طالب فیها نشرح من اآلن. فیها استقالتي

                                      
  .294معجم المسرح، ترجمة میشال، ف، خطار، ص: باتریس بافي (1)

 .46بوكاشیو، ص إلى أفالطونالنظریة النقدیة الغربیة من : عید الدحیات )2(
، 1، طالبنیة الداخلیة للمسرحیة، دراسات في الحبكة المسرحیة عربیا وعالمیا، دار الفكر للنشر: مجید حمید الجبوري )3(

 .50، ص2013- هـ 1434بیروت، لبنان، 
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خمسا طاش سنة تقریبا وأنا ساكت ... الیوم أنا نتكلم ... تتكلم یا السي الناصر المدیر

   )1(... .مذابیك تسمعلي ملیح وما تحوسش تقطعلي لكالم ... باكم أما الیوم نتكلم 

إن قلق قدور السواق لم یخطر ببال السي الناصر ألنه صدیقه، ولم یذكر أنه أغضب 

دور فشيء، فالكاتب استهل المسرحیة بأمر غریب فناصر غیر متعود على قدور هكذا، ق

  .یساهم هذا الحدث في سلك المشهد منحى جدید، وهو انقطاع العالقة بین الصدیقین

وهو عكس المحبة، وهو االزدراء من الشيء والنفور منه وهو صفة خبیثة ینتج  :الكره - ب

وقد یكون ایجابیا عندما یكره اإلنسان أمور ... والحسد  عنها صفات أخبث كالحقد والغیرة

لما نقول : " ال یجب أن تحب كالرذائل والمنكر، ووردت هذه الصفة في المشهد األول

... یها وكرهت روحيأنا عییت ف...تصلحشالطریق اللي خذیتها أنت وأنا وراك ما 

   (2).وكرهت روحي وكرهتك أنت أكثر من أي شيء 

لم یكن متوقع وكانت ورآءه أسباب ألنه اكتشف الیوم حقیقة مرة، وهي أن إن كره قدور 

صدیق عمره یمشي في طریق المنكر، ویذهب حقوق العمال، ویسرق ثروات البالد، وكره 

قدور سینجر عنه عواقب وخیمة، حینما یفضح السي ناصر ویرجع حقوق العمال 

د من العمل، ومطالبة العمال المهضومة، فتحسنت األحوال، وكتشفت حقیقة ناصر، وطر 

  .ببقاء قدور، ووصل نهایة المشهد األول إلى حل العقدة

والسي / حتى عاد قدور مثال في القعدة والقمة/ مع النقابة سهران على المصلحة العامة"

   (3)./ب وتراقب واطرد مكشوف من الخدمةتحاس/ ناصر انكشفت حالته ما تعجب مشومة 

  : م لنا عدة عواطف وانطباعات حركت األحداث والشخصیاترس :أما المشهد الثاني -

وهي التعاطف مع الغیر ولذلك لسوء ما یعانونه كالحاجة والمرض، وهي ما  :الشفقة

  .ظهر على وجه طبیبة المعمل وهي تخبر غشام بمرضه

درسنا القضیة متاعك ...الطبیبة متاع المعلم الیوم الصباح اعطاتلي ورقة وقالت لي" 

، مریض من الصدر وما ...وى المدیریة، وقررنا باش توقف الخدمة نهائیاعلى مست

                                      
ط،  ، د،فة، وزارة الثقا، و ج)ألقوال ، االجواد، اللثاما( من مسرحیات علولة : د القادر علولة تقدیم رجاء علولةعب )1(

 .23،ص2009الجزائر، 
  .24،  صنفسهالمصدر  (2)
  .34ص ،المصدر نفسه(3)
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الریة ...خاصك تداوي روحك بحیث المرض لي فیك خطیر بزاف ...تقدرش تزید تخدم

   )1(.مضروبة وعایم  علیها المرض

وظهرت علیها حینما رأت ردة فعل غشام وهي تخبره رانا واجدین ندیروا كل الالزم باش  -

  )2(."ونخفو علیك الضرنعاونوك، 

  : وعلى وجوه العمال -

أصحابي الكل ...الفیادة دخلت للمعمل والغبینة الكبیرة لما وصلت للورشة اللینخدم فیها " 

من غیر شك بوعالم ...كان على بالهم والكل باینة علیهم مضرورین وكاتمین الضر

   )3(".بینةویخفو علیا الغ... النقابي خبرهم ووصاهم كیفاش یتكلموا معایا

هو الفزع والریبة من أمر ما، وهذا ما حصل لغشام وهو یتلقى خبر قرب  :الخوف/ ب

  .أجله وأن المرض سیطر علیه وال جدوى من الشفاء منه

سماتلي  هذاك لمرض ماشفتیش علیه كنت دایخ والعرق یجري معایا وتنهدت وفي " 

ماء، الجوع البرد، الهم، الغم، ظهرولي أوقات التعب الح...التنهیدة راجعت حیاتي كلها 

وهذا المرض ما فیه ...الریة مخروبة وعایم علیها لمرض ...الكحس، الظلم لي عشتها

قالت لي فیه الدواء باش یخفف من الضر وتنقس من الكحة ولكن ما ...دواء یا بني؟ 

ركایبي فشلوا توركت على الحیط تسرسبت معاه وجمعت على ...فیهش شفاء

   (4)".ید یابقاو یستفقوا...أباك المخلوق بركغشام ...البنك

إن خوف غشام عند سماع خبر مرضه لم یكن خوفا أنانیا، فهو لم یفكر في نفسه  -

مثلما فكر في أبنائه وزوجته، كیف یخبرهم، وماذا سیحصل لهم، وهو تحت التراب بعید 

بعده، وهذا ما عنهم وخاصة زوجته التي تحبه كثیرا، هذا خوف على مستقبل العائلة من 

دفع به للتكلم مع ابنه مسعود ویصارحه بأمر مرضه، ویحكي له عن تجربته، ویوصیه 

  .على أمه وأخواته ألنه الكبیر وهو واعي ومتعلم

                                      
 .35، صالسابق المصدر )1(
 .37 المصدر نفسه، ص )2(
 .37المصدر نفسه، ص  )3(

  .36 -35، صنفسهالمصدر  (4)
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هو مفتاح كل فرج، وهو خیط األمل الذي یتعلق به المرئ مهما كان في شدة  :الصبر -

، وهذا الصبر لخصه غشام البنه وحزن، فهو یهون الصعاب ویفتح األبواب أبواب الیسر

  .من خالل تجربته،والتي تمثلة في الصبر الذي عاشه مع زوجته بدرة 

بدرة ...عظامي رزموهم وحطوهم عند كرعیها...نهار اللي تموت حلو قبري وادفنوها فیه" 

جاعت شحال ...تعبت...عاونتي بزاف...الحنانة والكرامة...أمك یا ولیدي بحر من الصبر

   )1(...ا اشتكاتوعمرها م

وهذا الصبر ظهر في المحن الشدیدة التي عاشها غشام وبدرة، صبرو على الجوع 

  .الفقر، وخاصة الفقر الذي كان یعم البالد وهو تحت وطأة االستعماروالمرض و  والخوف

دخلت في اللیل بالضمار وأنا نخمم في بدرة المسكینة فلس مثقوب ما عندنا في الدار، " 

  . في الدار )2(زیود، ال قهوة، ال سمید، ال سكروجدنا قش للم

فاألحداث الواردة في هذا المشهد، هي عبارة عن استرجاع غشام حیاته التي انتهت 

  .بالنسبة إلیه في ذلك الیوم، وما یجنیه من كل هذا إفادة ابنه من صبره وحیاته 

داث الفعل، وهذا فكثیر من األفعال والمشاعر التي ساهمت في إح: أما المشهد الثالث-

  المشهد یتحدث عن قصة زینوبة بنت بوزیان العساس وأول هذه المشاعر 

إن هذه العاطفة التي ظهرت في األحداث، وألن الشخصیة تشتكي من مرض : الشفقة

  : یسكن قلبها ونجد ذلك

ن األساتذة مستعجبی. زینوبة بنت بوزیان یمثلوا بها في الثانویة من ناحیة السیرة والذكاء" 

   (3)".فیها، والتالمیذ ساعة یغیروا منها وساعة تشفهم لما یزیر علیها قلبها

مشات تسقسي، وفي الرجوع تقلت الخطوة شافت أمها تشالي، والعجوز تاینة یدها على " 

فهما، لما قرات في شوارب أمها هذا أمر اهللا اسكتي هاهي والت قربت لهم، وقالتلها قریب 

العجوز مسحت الدمعة لزت لیها زینب ...خلها یكون یستنى فیها زادت أمها للعجوز . یقلع

  (4)"وقالت كوني هانیة یالمراة ما تغفل علیها غیر إذا سلمتها لخالها في یده 

                                      
 .40، صالسابقالمصدر  )1(
 .46المصدر نفسه، ص )2(

  .60المصدر نفسه، ص  (3)
  .60المصدر نفسه، ص(4)
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زینوبة بنت بوزیان العساس والعجوز دخلوا مترافقین الید في الید كل وحدة رافدة رزمة "  

ات شهقانة تدعي في قلبها وتقول من جیهة، شالت األم كللي اتحتت في الدموع ومش

   )1(."احفظ لي بنتي یارب وعیشها 

زینوبة كانت تحس أن الجمیع یحبونها ویشفقون على حالتها فهي مازلت صغیرة السن 

الجمیع یهتم  والمرض خطیر، ولم تنظر لهذا األمر من الجانب السلبي بل تجد فیه أن

  .بها

والوجودیة . ، خاصة الفلسفة الوجودیةلقد كان للقلق أثر في العدید من الفلسفات

هي إبراز قیمة الوجود الفردي لإلنسان، وقد ظهرت الوجودیة نتیجة حالة : بمعناها العام

قلق التي سیطرت على أوربا بعد الحرب العالمیة األولى، واتسعت مع الحرب العالمیة 

   )2(.الثانیة سبب هذا القلق هو الفناء الشامل الذي حصل نتیجة الحرب

القلق هو ماحذر األطباء منه عائلة زینوبة ألنه یجعل حالتها تسوء أكثر، وربما : القلق

  .في القطار یؤدي بها إلى الهالك، وحدث لها ذلك حینما رأت الدركي یضرب األطفال

   )3(."جرات زینوبة وقلبها زیر علیها جرات عند وخالتها في ودنها" 

طباء ازدادت هكذا وممكن تعیش إذا احفظتوا علیها قالوا األ" وقد حذر األطباء من القلق 

،قاطعین علیه القهوة وأشیاء أخرى ، ومانعین علیها الجري والریاضة، قالوا لولدیها ما 

تعاكسوهاش، وبدلوا علیها الهواء ساعة على ساعة، دیروا برایها ماتخلوهاش تتغشش وترد 

  )4(".لقلبها

عن قلوب الناس من حولها، إال هذا  رغم مرض زینوبة وقلبها الذي كان یختلف

كان محفز لها فكانت األكثر صبرا وذكاء، فكانت تصبر على مرضها وال تحزنها نظرة 

 ، وكانت بنت ذكیة تقرأ أعینالناس حین یسمعون بمرضها الشفقة التي تحسها في أعین

اصة ، ومحبوبة على قلوب الكل ، وخالناس وما تخبا سرائرهم، وتبتسم في وجه الجمیع

  .بیت خالها الجیاللي، فهي تسافر إلیه لترتاح 

                                      
 .61، ص السابق المصدر )1(
تاریخ االضافة، الفلسفة الوجودیة، عرض المذهب ونقد الفكر، مقاالت متعلقة، شبكة األلوكة، : غادة الشامي )2(

 . 248هـ، ص 16/01/1436-م09/11/2014
 .  40، ص )األقول، األجواد، اللثام( من مسرحیات علولة : اعبد القادر علولة، تقدیم رجاء علولة )3(
 .57المصدر نفسه، ص  )4(
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تفكر في خالها ...بقات فرحانة تفكر في مراة خالها في أوالد خالها وخالها الجیاللي " 

بصبعها الرهیف ...الجیاللي كیف یعبزها ویقولها بنت أختي العزیزة زینوبة مموا عینیا

استقبلوها كیف كانت صغیرة بقات تتفكر كیف ...كتبت على الزاجة خالي الجیاللي 

  )1(..."شحال حسو بیها وشحال عجبها الحال وكیف صابت راحتها

ورغم أن قلبها مریض إال أنه یحس بإحزان الناس فزینوبة تسعد برؤیة غیرها سعداء وٕاذا 

رأت أحد في شدة أو حزن یضیق قلبها وتحبس أنفاسها، وهذا ما جعل كل من حولها یثق 

أمر وهذا ما حدث عندما وصلت إلى بیت خالها الذي أصبحت بها ویشاورها في أي 

أحوال منزله سیئة، وحاول أن یخفي الحقیقة عنها لكنها ألحت علیه بأن یفرغ قلبه لها من 

أي هم وهي تحاول أن تخفف عنه وفي األخیر تحسنت حالتها ألنها تحس بأنها خففت 

  .ولو قلیل من الحمل الثقیل الذي یحمله على عاتقه

بكات على هم العمال زل علیها الضر / كاین اللي قال بعد ماحكالها خالها ریحت ..".

وین راح تمشي معاه كالكبیر / في عطلة دیك مع الجیاللي عندها ما خرجت / ونعست 

عادت مهمته /جمعت في القهاوي ناقشت مع العمال وسهرت / ماعیات وما ملت 

كلهم حبوها / أصحابه تمتعت وحوستمع خالها والعمال / بنضالهم عندما ماقصرت 

   (2)/.والبعض وافقوها منین ركبت

لقد سارت األحداث متسلسلة في كل مشهد من مشاهد المسرحیة، تحكم كل مشهد  -

أما الشخصیات فكانت من . عواطف وظروف قد تتشابه في مشاهد الثالث وأحیانا تختلف

كل من قدور السواق، وغشام عامة الشعب وخاصة الشخصیات الرئسیة، التي تمثلت في 

  .ولد داود، وزینوبة بنت بوزیان العساس

فكل شخصیة تصدرت أحد المشاهد، والتي عاشت بدورها أحداث في حیاتها، ومواقف 

كثیرة، والطریق الذي سارت فیه كل شخصیة لم یزرع فیه القدر الورد فحسب، بل كان 

تنتمي إلى الطبقة الكادحة  مليء بالشوك والتعثر وكیف ال؟ وكل شخصیة، كما ذكره

  .والبسیطة، فصادفها الكثیر من األزمات

  .ومن هنا وبد دراسة تسلسل أحداث المسرحیة نعرج إلى التأزم و الصراع فیها

                                      
 .64ص  ،السابق المصدر )1(

  .76 المصدر نفسه، ص (2)



  المنظور االجتماعيقوال من دراسة مسرحیة األ                         : الثانيلفصل ا

 

 50 

  :العقدة : ثانیا 

العامل " هي النظام النظام الذي یقف في وجه خیوط الحبكة ، مثیرا نزاعا بین الرغبة 

  . objet) الغرض( وعائق العمل ) l’actant – Sujet(الذات ، " " الفاعل

وبما :" وهي مجموعة نزاعات تصد منافذ الفعل، وتتعارض مع الحل الذي یزیل النزاعات

أن عقدة المسرحیات هي حادث یوقف مجرى الفعل، وان حل العقدة هو حادث آخر غیر 

  .متوقع یهیئ الهتمام الفعل

  )2(حصل نزاع ، ویمكن بسهولة متابعة ذلك وهي جزء ال یتجزأ من الحبكة الدرامیة حیث ی

ومن هنا نتابع مسار البطل أو الشخصیة ووصوله إلى نقطة الصراع والتأزم الحاد، ونتابع 

  . من الخیط الفاصل بینه وبین الحل كذلك تذبذب هذا التأزم وقربه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .363معجم المسرح، ص : باتریس بافي، )2(
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   لعقدة من مشاهد مسرحیة األقوالاإستخراج : )01( الشكل رقم

  الحل  ذبذب العقدةت  )الصراع(تأزم العقدة   بدایة العقدة  المشاهد

المشهد 

  األول

اتفاق قدور مع  -

  .السي ناصر

سبحان اهللا في " 

السابق كان كالمك 

یجیبني عسل 

الشيء لي تقول 

نأمن فیه ونعتبرو 

  (1)"مقدس

التصدي  -

لمطالب العمال، 

والوقوف في ضد 

  .حقوقهم 

نعم وقفت "...

معاك ضد العمال 

اللي تكلموا على 

تصرفاتك واللي 

یبنوا 

اطرد ...قمواویس

دوك العمال 

المساكین واربحت 

انا العداوة على 

باطل مع الناس 

  (2)..."المطلحین

مواجهة قدور 

لسي الناصر 

لتحقیق العدالة 

  االجتماعیة

مراكش عاقل " 

... معلوم ... 

حدت 

الصفعة ...بسیط

دیك یاسي 

ناصر تكلمت 

في مخي وهي 

لي دفعتني 

نعم ...نراجع 

الصفعة اللي 

نخس منها 

ار هي اللي عم

فیقت 

  (3)..."قدور

  

  

تحقیق العدالة 

االجتماعیة 

وانتصار 

العمال 

المؤمنین 

باالشتراكیة 

وبقاء قدور 

وطرد سي 

  .ناصر

حتى عاد " 

قدور مثال في 

/ القمة القعدة و 

السي ناصر و 

انكشفت حالته 

ما تعجبش 

مشومة تحساب 

  وتراقب واطرد

  (4).من الخدمة

  

                                      
  . 24المصدر السابق ، ص (1)
    .26المصدر نفسه ، ص  (2)
  .33المصدر نفسه ، ص (3)
  .34المصدر نفسه  (4)
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  الحل  تذبذب العقدة  )الصراع(العقدة تأزم   بدایة العقدة  المشاهد

المشهد 

  الثاني

  

  

  

  

  

  

  

إخبار غشام ابنه 

بموضوع هام 

والجلوس وحدهما 

  .في الغرفة

اقعد یا ولیدي " 

... اقعد...مسعود 

كفاش نبداك؟ الباب 

مغلوق 

مسعود، ...طیب...؟

ولیدي راك الیوم 

تبارك اهللا والمزیة 

الكالم لي كنت ... 

  موجوده تلغي

صعیب  الشيء...

بحیث أول مرة نتكلم 

معاك الراس في 

  (1)."الراس 

غشام مصاب 

بمرض خطیر، 

وأیامه أصبحت 

معدودة والشفاء 

  .منه مستعصي

الریة مخروبة "...

وعایم علیها 

  لمرض

وهذا المرض ...

مافیه دواء یا 

قالت فیه ...بنتي؟

الدواء باش تخفف 

من الضر وتنقس 

من الكحة ولكن 

  (2)....مافیه شفاء

م غشام مع تكل

ابنه مسعود 

خفف عنه 

المرض، بعد أن 

  .سمع تجربة أباه

بالدي تخلیلها " 

راجل ...مسعود 

تبارك اهللا كابر 

على حب 

الوطن المصلحة 

 العامة واإلیمان

 في العدالة

االجتماعیة 

....(3)  

تحمل مسعود 

المسؤولیة بعد 

أباه، وغشام 

یبحث عن 

العمل ینسیه 

  .ألمه

نتمنى ونطلب " 

خیبش ربي مات

وتادي الواجب 

متاك، كما 

متمنیین أمك 

نطلب ...وأنا 

ربي تفید وطنك 

في طریق 

..." االشتراكیة 

وندبر على 

خدیمة باش 

وما  نلهي

یسكنیش 

  (4).الوسواس

  

                                      
  .35- 34المصدر السابق، ص (1)
  .36، ص نفسهالمصدر (2)
  .40المصدر نفسه، ص (3)
  .56المصدر نفسه، ص (4)
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  الحل  تذبذب العقدة  )الصراع(تأزم العقدة   بدایة العقدة  المشاهد

المشهد 

  الثالث

زینوبة مصابة 

. بمرض في قلبها

بوزیان  زینوبة بنت"

العساس مریضة من 

قلب واألطباء 

  (1)"ماجبرلها ادواء

األحوال السیئة 

التي وجدت زینوبة 

بیت خالها یعشون 

  .فیها 

بقات تفكر حزینة "

كل شيء تبدل 

  .عند خالها

مراة الخال مابدلت 

ما دارت مسمن 

باش 

  (2)....تستقبلها

تكلم الجیاللي 

مع زینوبة جعل 

األلم یزول 

  .عنها

 زل الضر" 

على زینوبة 

وباقیة اتبع 

بالحرف فرحانة 

  (3)....بخالها 

تحسن أحوال 

زینوبة 

ومشاركتها في 

النضال مع 

  .العمال

عادت مهتمة "

بنضالهم عندما 

مع  /قصرت

العمال خالها و 

أصحابه تمتعت 

  (4).وحوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .57، ص السابقالمصدر (1)
   .71المصدر نفسه، ص (2)
  .74المصدر نفسه ، ص (3)
  .76المصدر نفسه ، ص (4)
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   األقوالإستخراج العقدة من مسرحیة : )02( الشكل رقم

  الحل  تذبذب الصراع  تأزم األحداث  بدایة العقدة  المسرحیة

لمشهد ا

 +األول 

المشهد 

+ الثاني 

المشهد 

  الثالث

تأكد العمال 

أن االشتراكیة 

هي السالح 

الوحید لتحقیق 

العدالة 

االجتماعیة 

محتاج "

بالمثقفین اللي 

مامنین في 

االشتراكیة، 

ویخدموا 

الوطن 

والمصلحة 

  (1).العامة 

تصدي البروقراطیة 

والرجعیة لالشتراكیة  

اآلن أنا عارف " ...

ش معنى ملیح وا

الرجعیة 

والبیروقرطیة یا سي 

نعم هذا ...ناصر 

عالش خذیت هذا 

الموقف نعم یا سي 

ناصر أنا عارف 

واش هو ما 

التصرفات 

البروقراطیة وكیفاش 

أنت بیروقراطي 

وعالش أنت اآلن 

ضد الشعب الخدام 
(2)  

تشكیل نقابات 

والمطالبة 

بتحقیق المطالب 

  .للعمال

تكونت "

)L.U.G.T.A( 

والحركة " لجیتیة"

النقابیة كانت 

تغلي بصیفة 

... عامة

اتنضموا شحال 

من إضراب في 

  (3).هدیك الفترة 

اإلیمان 

باالشتراكیة 

  .التمسك بهاو 

نطلب ربي تفید " 

وطنك في طریق 

  (4).االشتراكیة 

لقد وقفت العقدة في وجه الشخصیات وفي وجه سیر األحداث، وعقدة المسرحیة  -

لحته، لكن الشعب دافع أبى إال أن یحقق العدالة الوقوف ضد خدمة الوطن ومص

  .االجتماعیة

                                      
  .56، صابقسالمصدر ال (1)
  .26، ص المصدر نفسه (2)
  .49، ص المصدر نفسه (3)
  .56، ص المصدر نفسه (4)
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  :علولة اإلبعاد االجتماعیة في المسرحیة األقوال لعبد القادر: ثالثا

ویخلق كل نسق اجتماعي عددا من الوقائع أو األحداث االجتماعیة أو یا یسمى 

  .)1(أحیانا الظواهر االجتماعیة

ل وفي الفترة الثمانینات، كان مجتمعا هشا، إن المجتمع الجزائري ما بعد االستقال

تنخر عظامه مخلفات االستعمار، ولنهوض بهذا المجتمع وٕایقاض هممه من جمیع 

النواحي، حاول رواد المسرح في الجزائر وكّتابه ومؤلفیه، االشتغال على هذا الجانب 

خالل ومن –االجتماعي الذي به ینهض الجانب السیاسي واالقتصادي، وذلك بإبراز 

أهم أسس المجتمع وأركانه، والتحذیر من أفاته ونقدها من خالل الممثل وخشبة  –المسرح

  .المسرح 

وبعد دراسة مسرحیة األقوال بذلنا الجهد األقصى إلبراز أهم األبعاد االجتماعیة والتي  -

  . تضم أبعاد سیاسیة

  : العمل -1

حیة بشكل واضح ، هو أساس الحیاة الكریمة ومصدر الرزق، ویظهر في المسر 

وهو أساس كل موضوع في كل مشهد، ففي المشهد األول تخلى قدور عن عمله، وحیاته 

الرغدة، من أجل العمال المظلومین، وألنه یرى في العمال البساطة والتواضع واإلخالص، 

حبیتك تعرف بالي قدور یحب وطنه وماذابیة " وتبادل ذلك بین العمال وأرباب العمل 

ومذایبه على العدالة االجتماعیة حبیتك تعرف كذلك باللي قدور إذا استقال على التقدم 

   )2(...."من الشركة هذي ما یتخالش على واجبه وعلى الكفاح في حفظ مكاسب الشعب 

  : أما المشهد الثاني

  .ورت تجربة فذة في الصبر واإلخالصفتجربة غشام ونضاله في العمل ص

خدمت بنیة وٕاخالص حتى ملیت صدري بترابها ...لها؟بالدي واش تخلی...أما وطني ؟ " 

   )3(..."وتمنیت ندیر أكثر ولكن اهللا غالب 

                                      
، األردن، عمان، 1أسس البحث االجتماعي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط: محمد محمود الجوهري )1(

 .16هـ ، ص1430- م 2009
 .33، ص)األقوال، األجواد، اللثام(من مسرحیات علولة : تقدیم رجاء علولة عبد القادر علولة،  )2(
 .40المصدر نفسه، ص )3(
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  .والعمل هو وصیة األب البنه هو اإلرث والتركة، العمل وحب الوطن 

  مسعود ولید العامل غشام نشكر ربي بدرة ودرعیه اللي قدرنا تكبروك وتساهموا  یا" 

الواجب متاعك كما متمنیین أمك  وتؤديا تخییش نتمنى ونطلب ربي م...في تكونیك 

   )1(..."وأنا

  : أما المشهد الثالث -

التي قلبت رأسا على عقب، " الجیاللي" فیظهر قیمة العمل في حالة خال زینوبة 

  .فصور لنا الكاتب وتلك الحالة السیئة عندما توقف عن العمل 

ه، اللي یبیع الحمص المنفخ واللي الخمسین دوك اللي شافوه قواطین وعلیه لیل بخبر " ...

یبیع القصب، اللي یشري، خالك یا بنتي فیه عامین كرى، خالك عاد یلقط القارو خالك 

   )2(....فایت عامین وهو عایش خبز وماء

  : األسرة  -2

هي الخلیة المحرك للمجتمع هي التي تنتج عماال، هي التي تنتج أمهات، وآباء 

املة في جمیع المجاالت، واألسرة تكمن سعادتها في تضامنها تربى األجیال تنتج الید الع

  .وتقویة رابطة الدم التي  تجمعهم وتالحم أفرادها واالحترام المتبادل بینهم،

قد تكون األسرة مختلفة عن األسرة العادیة، وهي أسرة العمال، وكیف : ففي المشهد األول 

سري قدور من سباته العمیق، تضامن العمال مع بعضهم البعض، فأیقض هذا الجو األ

  .والردح عن طریق المنكر والموقف الذي اتخذه ضد العمال 

نعم وقفت معاك ضد العمال إلي تكلموا ...الیوم نقول أنا...شت...ما كان اله **)" د (

وة ، وأربحت أنا العدااطردوا دوك العمال المساكین...ا على تصرفاتك و اللي یبنوا ویقسمو 

   )3(..."مشوشین...مخربین...وعدت نقول كیفك  أمنتك...الناس المطلحینعلى الباطل مع 

هاك " ...ویظهر في أخر المشهد بیان كیفیة تنشاة األسرة عن طریق الحق و الحالل 

أداتها عند السیاغ تعیروها قالتلها سنسلة ...ردها لها من فضلك وقولها باللي رفضت المرأة

                                      
 .40المصدر السابق، ص  )1(
 .40المصدر نفسه، ص  )2(
 .75 المصدر نفسه، ص )3(
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قول لنعیمة باللي بنتنا حاللیة وجبناها ...جزائر خیانة وداخله لل...ذهب الخارج ...الفولة

   )1(..."هذا هو ...تعیش في الحالل والسالمة 

فیتكلم عن األسرة الجزائریة الحقیقیة، فرغم الظروف التي یعیشها : أما المشهد الثاني

غشام، ورغم مرضه، إال أنه فكر في أسرته، وكالمه مع ابنه دلیل على العالقة القویة 

نمشي ونفكر فیكم أنت، خوك ...ولیدي مسعود وعقلي غایب علیا بقیت تمشي یا" نهما بی

   )2(..."أحمد، خواتاتك زلیخة ومریم وأمك بدرة 

والتجربة التي مر بها غشام وكیف كافح مع أسرته، هو وزوجته بدرة هذه األسرة التي 

  .كونت أجیال مثقفة 

ة، أسرة زینوبة التي رغم مرضها صبرت فصور أیضا تالحم األسر  :أما المشهد الثالث

هذه الفتاة الرقیقة أمام ضعف قلبها، لم تتذمر أو تلقي اللوم على أبویها، ولم تكن حمال 

  .ثقیال، بل كانت لها دور عند استشارتها في كل أمر ولدیها ملكة الذكاء

إن الذكاء ینظر إلیه كقدرة كامنة تعتمد على الوراثة، وعلى النمو والتطور 

   )3(.لسلیمینا

زینوبة بنت بوزیان ذاكیة وحساسة بالكثیر شوفتها غازرة تقرى في داخل اإلنسان بكل " 

ینها كالكبیر وفي كل شيء سهولة، والدیها ماینهضوا فیها وما یدسوا علیها معلم

   )4("یشاورها

هي ركن أساسي من أركان األسرة، هي األم واألخت والبنت والزوجة والصدیقة : المرأة

  .ي الخالة هي العمة، هي رمز الحب والحنان، هي المربیة التي ترعى األجیال وتنشئهم ه

لم تظهر المرأة كثیرا، نجدها في تلك المرأة المتكبرة زوجة سي : ففي المشهد األول

قدور باش ...عندك ما استعملت قدور، قدور باش توصل أختك نعیمة للمطار" ناصر،

   )5(."تجیب أختك نعیمة من الحمام

                                      
 .26 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .37، صنفسهالمصدر  )2(
علم النفس التربوي، دار الفكر للطباعة والنشر  أسس: محي الدین توق، یوسف قطامي، عبد الرحمن عدس )3(

 .163هـ، ص1422-م2002، عمان، 2والتوزیع، ط 
 .57، ص)، االجواد، اللثاماألقوال( من مسرحیات علولة: م رجاء علولةعبد القادر علولة، تقدی )4(
 .33المصدر نفسه، ص )5(
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فالمرأة كانت رمز التضحیة من أجل أسرتها، ومن أجل وطنها، المرأة  :أما المشهد الثاني

بدرة أمك یا ولیدي بحر من "...تمثلث في بدرة زوجة غشام، منبع الصبر والحنان

 ما شحال وعمرهاجاعت ...تعبت...عاونتني بزاف...الحنانة والكرامة...الصبر

   )1(".اشتكات

فالمرأة هي تلك البنت الصبورة التي تحدت األلم الذي یكمن في : أما المشهد الثالث

  .قلبها، وتحدث صعاب الدنیا، وجعلها المرض أكثر قوة وجلد، جعلها تملك لغة العیون 

زینوبة بنت بوزیان العساس، ذاكیة حساسة بالكثیر شوفتها غازرة تقرى في داخل " 

   )2(".اإلنسان بكل سهولة

أم زینوبة تعیش  لتي تحمل ألما كبیرا یحزن قلبها ویقسم روحها،المرأة هي تلك األم ا

  .الویالت بسبب مرض ابنتها، وال تجد شيء إال الدعاء لها

شالت األم كللي اتحتت في الدموع ومشات شهقانة، تدعي في قلبها وتقول أحفظ لي " 

   )3(."بنتي یارب وعیشها

عثرة في طریق تقدمه، والفقر  وهو لیس بأساس أو ركن في المجتمع، هو حجر: الفقر

یؤثر سلبا على الفرد والجماعة، وان كان المجتمع فقیرا إحتاج إلى غیره فأصبح تابعا ال 

ُیَسِیُر نفسه بنفسه، أما الفقیر في المجتمع هو فرد مهضوم الحقوق، یعیش عالة على 

جید نجد الفقر غیره، لذلك ُیَحاَرُب الفقر في المجتمعات، فهو عدوها األول، وٕاذ نظرنا 

موجود في المسرحیة، وكیف ال؟، واالستعمار لم یرحل حتى امتص آخر قطرة دم في 

  .الجزائر

إن فقر قدور جعله تابع لصدیقه السي ناصر، والقلیل من الفتات  :ففي المشهد األول 

  .الذي كان یرمیه سي ناصر غشت عن قلب قدور، وضیعته عن الحق

باقي كالبلید مشدود [...] یت أنا معاك الفتات وراني ندمان كل...تاكل في الهبرة وتقول " 

   )4(."من كرشي وعقلي یتبع فیك

                                      
 .41، ص السابقالمصدر  )1(
 .57المصدر نفسه، ص )2(
 .61، ص نفسهصدر الم  )3(
 . 28 المصدر نفسه، ص )4(
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  .في تجربة غشام وكیف طارده الفقر منذ صغره إلى اآلن : أما المشهد الثاني

   )1(..."هنا الفقر غالبنا...اقنع باللي صبت عیش روحك ... اخرج من الدار وروح تخدم " 

  .ل حالة بیت خال زینوبة وانجر عنهظهر الفقر من خال :آما المشهد الثالث 

وخارجة من . شافت مثقوب. دار كراعه على العتبة شافت في الصباط زینوبة" 

   )2(".التقشیرة

هو أحد أركان الثالوث األسود، الذي یقضي بدوره على الفرد ثم على المجتمع  :الجهل

لقمة سهلة، یطمع فیها المجتمعات الذي ُیْجَنى منه شوكا ال ثمارا، فیكون المجتمع 

األخرى، وقد وظفه المسرحي عبد القادر علولة مركزا على هذا الجانب، ألن فرنسا 

حاولت نشر األمیة عمدا في الجزائر، والتي كانت نسبتها قیاسیة بعد خروج فرنسا، ومن 

  .هنا یحاول كاتبنا نشر الوعي والنهوض بالثقافة والتسلح بالعلم

. " الجهل عمى على عیون قدور وانساق یتبع صاحبه إلى المنكر :ألولففي المشهد ا

عقلي تالف مرویه باألمان في الصداقة ...باقي كالبلید مشدود من كرشي وعقلي یتبع فیك

   (3)."واألخوة

فیعترف غشام البنه أنه إنسان لیس بمتعلم وال بمثقف، وذلك ألنه  :أما المشهد الثاني

  .ذا ما جعله یستعین بابنه المتعلم عاش حقبة االستعمار، وه

لكن ...مسعود ولیدي هو الكبیر في خوته، وهو اللي یخلفني لزمني نخبره ونتكلم معاه" 

   (4)..."راه كبیر وقاري ویعرف خیر مني ...واش نقوله

   (5) ..."خرجنا من غیران الجهل قطعنا جسور العبودیة، وخذینا قطاع الثورة " ...

  . المتعلم سیعطي الكثیر ویقدم األفضل لوطنه ویرى غشام أن ابنه

  .لم یوظف فیه الجهل  :أما المشهد الثالث

تكلمت المسرحیة بصوت جهیر في كل مشاهدها عن البعد السیاسي،  :األبعاد السیاسیة

الذي یقر باالشتراكیة، أي نظام الحزب الواحد، سواء كان ذلك اقتصادیا باشتراك العمال 

                                      
 .41 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .70 ص ،نفسهالمصدر  )2(

  .26 ، صنفسهالمصدر  (3)
  .39المصدر نفسه، ص (4)
  .56ص المصدر نفسه،  (5)
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ع خیرات البالد بعدل على الجمیع، وهكذا یتقدم االقتصاد بمشاركة كافة والمستفیدین، بتوزی

الشعب واألفراد في تنمیته، أما من الناحیة السیاسیة، فجمیع األفراد أیضا لدیهم الحق في 

الحكم، بإتباع نظام الحزب الواحد، والتصدي للتعددیة الحزبیة التي تؤدي إلى تفتت 

  .النظام

لمسرحي عبد القادر علولة، محذرا من الفئة التي تستعمل السیاسة من وهذا ما یراه كاتبنا ا

نعم ضد مكاسب العمال وكیف تعرقل في ...اسمعلیا ملیح...ما كان اله. " أجل مصالحها

   )1(..."طریق االشتراكیة 

   )2(..."اللي مامنین في االشتراكیة ویخدموا الوطن والمصلحة العامة" 

ح قول للي یحمسوكم باالشتراكیة یخدموكم، وبینولك فابریكة اطردت وقال لي المعلم رو " 

    )3(..."واهللا لوكان نخسر علیك سبعین ملیون ماتزید تعتبها

لقد كان للمسرحیة جانب توعوي للمجتمع الجزائري، وذلك بإعطاء نماذج من الواقع،       

مشي جنبا لجنب وتقصي رحلة حیاة كل منها، وذلك لبیان أثر الجانب االجتماعي الذي ی

مع الجانب السیاسي، وبیان أهمیتهما، واختیار النماذج من عامة الشعب بغیة االقتراب 

  .أكثر من هذه الطبقة لتشریحها وبما أنها تمثل أكبر نسبة من المجتمع آنذاك

  

                                      
 .26 ، صالسابقالمصدر  )1(
 .56 المصدر نفسه، ص )2(
 .73 المصدر نفسه، ص )3(
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  خاتمة 

تائج ، بتقدیم أهم الننحط الرحال عند ابرز ما جاء فیها، البحثبعد إتمام هذه 

  :المستخلصة في هذا البحث وهي

، فهو یوجد بوجود األدب فیسلط على النصوص الكشف عن كل عیب قد هو أداةالن -

 .، كما یبحث فیها عن الجمالیات الفنیةلیبحث عن مكان النقص فیها األدبیة

السریعة  ةثیریالتأعملیة ابتدائیة التي هي عبارة عن مجموعة من اآلراء  تطور النقد من -

جوانب مثل النقد التاریخي والنقد إلى مناهج تدرس النص من جمیع ال ،الغیر محكمة

عي وهذا األخیر هو موضوع دراستنا، والمنهج المتبع النقد االجتماالعلمي والنقد النفسي و 

 .في عملنا

ع، فهو یدرس العالقة التي النقد االجتماعي هو دراسة األدب من خالل المجتم -

  .دبالحیاة االجتماعیة وتقدیمها في صورة األ، بتحلیل تربطهما

التغني بالقیم رت عند الغرب في الثورة الفرنسیة، و ، ظهأول إرهاصات لنقد االجتماعي -

 :الالمعة في العالم الغربي أهم األسماءمصالح الفردیة والدكتاتوریة، و الجماعیة ضد ال

 ...دوشیه، ولینین ماركس، وغوریكي، وكلود

، وأهم النقاد في العدید من الدراسات باستثماره اب النقد االجتماعي وقامو استقبل العر  -

  .مفید الشوباشي، وعبد العظیم أنیس، محمود أمین العالم:  االجتماعیین العرب

بدایة من المسرح اإلغریقي الذي ضلت  ،الحقیقة للمسرح عند الغربإن الوالدة األولى و  -

 .العظیم ، فهو من أسس لهذا الصرحتمشي على خطاهبعده تنهل منه، و  المسارح الغربیة

، وأول من حمل مشعل هذا ب عبر التنقل والتجارة والحروبدخل فن المسرح للعر  -

ئیسي في تعرف العرب سوریا ولبنان ومصر، وكان لهم الدور الر : دب القطار الثالثةاأل

 .على هذا الفن

التي أسست وشیدت ستعماریة، و یخ توالت فیه الحمالت االلقد حظیت الجزائر بتار  -

 .مسارح في مناطق عدة

الجة عدة قضایا تطور المسرح في الجزائر في مرحلة االستقالل بصورة سریعة في مع -

عن الهویة الوطنیة  ، بعد أن كان في مرحلة االستعمار وسیلة دفاعأهمها االجتماعیة

 .والنیل من السلطة االستعماریة
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ماعیة ، من الطبقة االجتاتب المسرحي عبد القادر علولةالكتقرب الفنان والمخرج و  -

 .العامة والثقافة الشعبیة

الكاتب في  ، وأجادة جوانب اجتماعیة وشخصیات عادیةحاكت مسرحیة األقوال عد -

حداث، وتمیز في توظیف الظروف وأبدع في تعقید تلك األحبك وتسلسل األحداث، 

 .سیاسیة أبعادبعاد االجتماعیة التي تختفي ورائها واأل

، یعاني منه العامل الكادح البسیط ، ووضح ماتمع الجزائريحلل عبد القادر علولة المج -

األسرة وما و  المرأةو  لكة من األبعاد االجتماعیة كالعموسیطرة الغني الطاغي، ووظف شب

 .یهددها من فقر وجهل

التوجه السیاسي هو  وال الذي یبیني المستتر تحت ثنایا مسرحیة األقن البعد السیاسإ -

 .ألنه یمثل المصلحة العامة لشعب الجزائري ظام االشتراكي، من خالل الدفاع عنهالن

التي تعمل على  ،یعتبر المسرح تمثیل للحیاة االجتماعیة الذي یوضع فوق مصفاة النقد -

العدالة متماسك ومثالي، یصبو إلى التقدم و تنقیته من الشوائب، للحصول على مجتمع 

 . تماعیةاالج
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  : أعمال عبد القادر علولةنبذة عن حیاة و 

في مدینة غزوات، وتابع دراسته االبتدائیة في  1939یولیو  8المسرح في  فقید ولد

ینة سیدي ، ثم واصل دراسته الثانویة في مدینة الصغیرة عین البرد غرب وهرانالمد

" یمارس المسرح مع فرقة  أ، وبد1956بلعباس وبعد ذلك بوهران، توقف عن الدراسة في 

،شارك في عدة دورات 1960 بوهران دائما في إطار هذه الفرقة وحتى سنة" الشباب

خرج أ 1962وفي " محمد كرشاي"التي كتبها " خضر الیدین"تكوینیة، ومثل في مسرحیة 

خرج أ 1962وفي " محمد كرشاي" في إطار فرقة المجموعة المسرحیة الوهرانیة مسرحة

 "plauteبلوت " "للمؤلف الروماني" األسرة" إطار فرقة المجموعة المسرحیة الوهرانیة في 

  .عند إنشاء المسرح الوطني الجزائري وظف الفقید كممثل 

  : مثل ادوار عدیدة في مسرحیات*

  .1963لعبد الحلیم رایس ومصطفى كاتب "أوالد طیر-

  .1963لرویشد ومصطفى كاتب " حسن طیرو" -

  .1964اقتباس وٕاخراج مصطفى كاتب " دون جوان" -

  .1964حب ملعالل ال"  يورود حمراء ل" -

  .1964إخراج عالل المحب "  ض نمرةیترو " -

  .1965حاج عمار ل" الكالب " -

  .1964كتبها رویشد  "الغولة:"" إخراج بعد ذلك مسرحیات عدیدة*

  .1965لتوفیق الحكیم " السلطان الحائر " 

  .1967من التراث الصیني القدیم اقتباس " نقوذ من ذهب" 

  .1968بولي اسطماقتباس حیمود إبراهیم ومحبوب "نومانس"

  .1982ترجمة محمد بوحابسي "مكسیم جوركي " الدهالیز" 

  : خرج المسرحیات التالیةأألف و *

  .م1969" العلف" -

  .1970" الخبزة" -

  .1972مقتبسة عن یومیات أحمق لجوجول " حمق سلیم"-

  .1970" حمام ربي" -
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  .محمد مع بن ألفهما 1975" حوت یأكل حوت" -

  .1980أي األقوال " لقوال" -

  .1985" جواداأل" -

  .1989" اللثام" -

  .م1933" جو لدوني" ترجمة لمسرحیة " ارلو كان خادم السیدین " -

  .1993/1992، وأخرجها زروقي بوخارى ألفها لفرقة المثلث" التفاح" -

  : كتب سیناریوهات* 

  .1972خراج للتلفزیون محمد افتسان إ" رینو ج" -

  .1980إخراج للتلفزیون محمد افتسان" جلطي" -

اقتباس لخمس قصص للكاتب التركي عزیز یزنیسن على شكل مسرحیات للتلفزیون " -

1990.  

  .یلة مع مسجونل -

  .الغربانالسلطان و  -

   .فاق الشعب -

   .الواجب الوطني -

  .1990م أخرجها للتلفزیون بشیر بریش عا

 مثل في األفالم التالیة : 

 - " 1969الكالب للمخرج هاشمي شریف. 

  " 1971أي الحبل للمخرج هاشمي شریف "الطارف. 

  " 1989للمخرج محمد بوعماري " تلمسان. 

  "م1990للمخرج غوتي بن ددوش " ة حسن نی. 

  " 1990عیسى  للمخرج عبد الكریم بابا" جنان برزق. 

 عالیق األفالم التالیة شارك في صیاغة وقراءة ت 

  "1983للمخرج حجاج " بوزیان القلعى. 

  "1985للمخرج عز الدین مدور " كم أحیكم. 



 لحقم

  

 68 

  اخرج ثالث تمثیالت لإلذاعة ومثل فیها عن مسرحیات من التراث العالمي

 .1967وكان ذلك عام ...وشكسبیر...ارسطوفان...سوفوكلیس...

  الغول " رحیات من بینها مسرحیة خرج مع الطلبة عدة مسأ...1969إلى  1968من "

 .لمحمد عزیزة

 ولكن رصاص الغدر  ،لقد كان الفقید بصدد كتابة مسرحیة جدیدة بعنوان العمالق

  (1)1994مارس 10أوقف هذا السیل اإلبداعي الهائل مساء یوم الخمیس 
  

  

  

  

  

  

                                      
، وزارة الثقافة، )د،ط(،)د،ج(، )، اللثامدجوا، األاألقوال(من مسرحیات علولة : جاء علولة، تقدیم رعلولة عبد القادر (1)

  .8-7- 6-5، ص 2009، الجزائر
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أوال

، )جواد، اللثاماألقوال، األ( من مسرحیات علولة : عبد القادر علولة تقدیم رجاء علولة -1

 .2009وج، وزارة الثقافة، د، ط، الجزائر، 

  :المراجع بالعربیة

، 1دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، ط) ج.د(احمد إبراهیم الدراما والفرجة المسرحیة  -1

  .2006اإلسكندریة جمهوریة مصر العربیة، 

المسرح الجزائري نشأته وتطوره، دار الهومة، د ط، د ت، الجزائر : احمد بیوض -2

2011.  

مدخل إلى علوم المسرح، دراسة أدبیة وفنیة، دار الوفاء لدینا الطباعة : احمد زلط -3

  .اإلسكندریة، 2001، 1والنشر، ط

مدخل إلى المسرح العربي، دار النشر المجلس األعلى : احمد شمس الدین الحجاجي -4

  .2001،)ت.د( ، 1للثقافة، ط

دراسات عربیة في النقد واألدب الحدیث، تاریخ ومدارس : حامد صادق قنیبي -5

  .ه1434-م 2013، األردن، عمان، 1ونصوص أدبیة، دار كنوز معرفة ط

النقد األدبي في أثاره وٕاعالمه، مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : حسنحسن الحاج  -6

  .1996، بیروت، لبنان، 1والتوزیع، ط

تاریخ وأدب المسرح العالمي، دار الرضوان للنشر والتوزیع، : عامر صباح المزروك -7

  .هـ1434-م 2013، عمان، 1دار الصادق الثقافیة، ط

  .الغربیة من أفالطون إلى بوكاشیوالنظریة النقدیة : عید الدحیات -8

تطور النظریة النقدیة عند محمد منظور، دار العربیة للكتاب، : فاروق العمواني -9

  .فصل الشعر والشعراء: تقال عن في المیزان ،1988تونس، بن عروس، 

األردن،  -، أربد1دراسات في المسرح، دار الكندي، ط: فؤاد علي خارز الصالحي -10

1999.   
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مداخل النقد األدبي الحدیث، دار المصریة للطباعة للنشر : محمد حسن عبد اهللا -11

   .2005ط، القاهرة، .والتوزیع، د

أسس علم النفس التربوي، : محي الدین توق، یوسف قطامي، عبد الرحمن عدس -12

 .هـ1422- م2002، عمان، 2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط 

، القاهرة 1عالم الكتب، ط األدب المسرحي المعاصر،: يالدكتور محمد الدال -13

1999.  

المجتمع في مائة عام، منشاة المعارف، د ط، د ت، المسرح و : محمد زغلول سالم -14

  .اإلسكندریة

دراسات في النقد المسرحي، واألدب المقارن، دار المعرفة : محمد زكي العشماوي -15

  .2002الجامعیة، د ط، د ت، 

المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحلیلیة : ي العشماويمحمد زك -16

   .مغاربة، دار النهضة العربیة للطباعة ونشرا

  .1975في النقد المسرحي، دار العودة، د ط، بیروت، : محمد غنیمي هالل -17

أسس البحث االجتماعي، دار المسیرة للنشر والتوزیع : محمد محمود الجوهري -18

  .هـ1430-م 2009، األردن، عمان، 1طوالطباعة، 

مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحیة، أمانة عمان، : محمد حمدي القصص -19

  .2002، عمان األردن، 1ط

البنیة الداخلیة للمسرحیة، دراسات في الحبكة المسرحیة عربیا : مجید حمید الجبوري -20

 .2013-هـ 1434، بیروت، لبنان، 1وعالمیا، دار الفكر للنشر، ط

، 1م، ط.م.مصطفى السیوفي، منى غیطاس، دار الدولیة الستثمارات الثقافیة ش -21

  .2011-2010القاهرة، مصر، 

أبعاد في النقد األدبي الحدیث، منشأة المعارف : مصطفى الصاوي الجویني -22

  .ت.ط، د.باإلسكندریة، د

رواد والنصوص من سنة دراسة في المسرح في الجزائر النشأة وال: صالح لمباركة -23

  .2005، عین ملیلة، الجزائر، 1، دار الهدى، ط1972
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المسرح العربي بین رؤیة المؤلف وعمل المخرج، االكادمیون : یحي سلیم البشتاوي -24 

  .ه1435 –م 2014، عمان األردن، 1ط للنشر والتوزیع

ار الوفاء لدنیا النقد االجتماعي في أثار أبي عالء المعري، د: یسرى محمد سالمة -25

  .2011، اإلسكندریة 1الطباعة والنشر، ط

  :المراجع المترجمة

د، رضوان  :سلسلة كتب ثقافیة، ترجمة ،األدبيمناهج النقد  إلىمدخل  :عالم المعرفة -

، الكویت، واآلدابظاظا مراجعة د منصف الشنوفي، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

1990.  
ترجمة  علم اجتماع النقد، أفاقبیارف زیما، النص والمجتمع  :المنظمة العربیة للترجمة -

 ،1ط زید، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، مراجعة موریس ابوناظر، أبو أنطوان

  .2013 بیروت،

  : القوامیس: ثالثا

  .معجم المسرح، ترجمة میشال، ف، خطار: باتریس بافي -1

العرب، دار الصادر بیروت، لسان ": رابن منظو " ل جمال محمد بن مكرم أبي الفض -2

  ).د. ق. ن(مادة 

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، إعداد جماعة من : المعجم العربي األساسي -3

  ).ن، ق، د(كبار اللغویین العرب، مادة 

  .المعجم المفصل في األدب -4

  :المجالت

الفكر، مقاالت متعلقة، شبكة الفلسفة الوجودیة، عرض المذهب ونقد : غادة الشامي -1

   .هـ16/01/1436- م09/11/2014، اإلضافةاأللوكة، تاریخ 

  :الرسائل الجامعیة

لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة، إعداد عبد الرحمان بن عمر، إشراف  -1

أحمد جاب اهللا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في األدب العربي الحدیث، جامعة 

  .لخضر باتنة الحاج
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 اعدد میسون محمود فخري العبقري، عالء العري، أبيالنقد االجتماعي في لزومیات  -2

الخواجة ،قدمت هذه األطروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستر في  إبراهیم إشراف

      .2005 فلسطین، نابلس، جامعة النجاح، اللغة العربیة،
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