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 كلمة شكر
 

 ، اتتبلهت ي يسة أخسي يف أحضاهاتهًساٌ انغانُة انيت أتىجه بانشكس إىل

" يصطفً أوشاطس"، انرٌ أ.دو أتبدو بانشكس اجلزَم إىل أتتاذٌ انفاضم 

و جم يف إمتايٍ هلرا انلحث، و ال أَسً أتاترتٍ  َسجع نه انفضم بعد املىىل عزّ

جزاهى اهلل ببسى انثبافة انشعلُة انرٍَ أعاَىٍَ بتىجُهاهتى طُهة فرتة انتكىٍَ ف

 كم خري .

كًا ال أَسً األتتاذ " بىخال يصطفً " انرٌ شجع ي عهً خىض هره املغايسة 

 فهه كم انشكس و انتبدَس.
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 املقدمة

إذا كان األدب ضربا من ضروب النشاط اإلنساين الواعي، فإن ادلسرح كونو حيتل مكانة  
كبرية يف نفوس اجلماىري، فهو األكثر قدرة على التأثري يف ادلتلقي ، دلا يقدمو من احتفالية تقوم على 

 ادلشاركة اجلماعية الفعالة ، و ىذا قلما صلده يف الفنون األخرى .
ذلك عن و ادلقهورة يقها هبدف خدمة الطبقات وقد عمل الفنانون ادلسرحيون على تطب 

نزع الزيف والكشف عنو و  عامدين إىل تعرية الواقع، طريق ادلسرح ادللحمي بتقنياتو الفنية واجلمالية،
وىذا  ثائرين بذلك على ادلسرح ذو الصيغة األرسطية الذي يقوم بتهميش الطبقة ادلقهورة، من عقوذلم،

شلا دينعها ادلضي ضلو  ما صلده يف ادلسرح البورجوازي الذي يقوم بإخفاء التناقضات اليت يعانيها اجملتمع،
فكان الطريق إلبداع مسرح ذو أبعاد سياسية ) ثوري( هبدف تنوير عقل ادلتلقي و  التغيري و التقدم.

 دفعو للثورة و التغيري.
يصبح بذلك جزءا من و دىر يف وسط الشعب، يع أن يز إن ادلسرح احلقيقي ىو الذي يستط

علولة " ادلبدع ادلسرحي الذي استخدم  "عبد القادر وىذا ما نلمسو يف مسرح احلياة االجتماعية،
شغلو الشاغل البحث عن قالب مسرحي  فضل   نشاطو االبداعي يف االسهام يف عملية التجديد،

جزائري حيمل مهوم اجلماىري الشعبية، حيث تقوم مسرحياتو بفضح مجيع األشكال االنتهازية ، 
واالستغاللية من ظلم و قمع و إمهال ... و قد قام "علولة" بفكره و رؤيتو على توجيو نتاجو 

،  ةاالشًتاكي اليديولوجياغاالهتم، متبنيا اادلسرحي دلعاجلة القضايا ذات الصلة هبموم اجلماىري و انش
 عن معاناة االنسان الذي ظل يقاسى الظلم و االستعباد. امعربا من خالذل

إن ادلتتبع ألعمال "علولة" ادلسرحية يالحظ أنو يستنطق الذاكرة اجلماعية للشعب اجلزائري ، 
اث الذي عمد االستعمار و ذلك من تراثو الشعيب موضحا اخلصائص اجلمالية والفنية ذلذا الًت 

الفرنسي على طمسو ، بإبقائو حبيس الصيغ البدائية من فرجة و طقوس و االرتقاء بو إىل مستوى 
الفن الدرامي، مستلهما بذلك تقنية ادلسرح العادلي و خاصة ادلسرح الربخييت الذي يظهر واضحا يف 
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و مسرح ىادف و كاشف مسرحياتو ،إن "علولة" كان صاحب قضية و رسالة و كان شعاره ضل
لألوضاع السائدة ، ليس ىذا فحسب بل اإلقدام على إحداث التغيري ،حبيث كانت شلارستو ادلسرحية 

 نتاج ألفكار إيديولوجية و اليت سنراىا رلسدة يف أعمالو ادلسرحية متأثرا بالفكر ادلاركسي .
" أثر النظرية  ل توضيحو يف دراسيت ىذه و اليت تتجو إىل البحث عن :و اوىذا ما سأح

 " . ادلاركسية يف ادلسرح الشعيب عند عبد القادر علولة
غيري من أجل البناء و التقدم ، من دواعي اختياري للموضوع  ىو اصلذايب لفكرة الت و لعل  

ىذا ما تكش ف يل من خالل دراسيت دلسرح "علولة "، إضافة إىل رغبيت يف معرفة ادلزيد عن ىذه و 
ة اليت أهبرتين عند دراستها دلا قام بو من تضحية دفاعا عن فكره للسري ضلو فذ  القامة و الشخصية ال

 التقدم ،إضافة إىل الرغبة يف إثراء ادلوروث الشعيب اجلزائري و لو بالشيء البسيط .
راحل " عبد القادر علولة " إن ىديف من ىذه الدراسة ادلتواضعة ىو توضيح مدى تأثر ال

     و كيف استطاع التوفيق بني الدعوةو ما مدى ارتباطو بقضايا رلتمعو ،  ةاالشًتاكي يديولوجياباال
ا الشعيب و الفن ؟ و كيف وظ ف الًتاث اجلزائري ؟ وكذا الوقوف على اجلوانب ادلضيئة من مسرحن

 الشعب  أن يكون زلاوال بذلكائري ، أمهيتو يف تبليغ الرسالة و تنوير الوعي الفكري اجلز اجلزائري و 
 صانعا ذلذا التغيري .

ويف طرحي ذلذا ادلوضوع مل تكن يل األسبقية يف ىذا الفعل إمنا أعترب حبثي رحلة اقتحمت 
ة الكتشافو و فهمو والذي يعترب أبو الفنون وادلعرب عن روح األم من خالذلا جدران الفن الرابع،

 التعمق فيو.و 
يت تتضمن مدخال و فصلني ولإلجابة عن ىذه األسئلة و غريىا حتددت خطة البحث ال

 فضال عن ادلقدمة و اخلادتة .
ففي ادلدخل حتدثت عن "ادلاركسية و اإلبداع الفين" و كيف تعدت ادلاركسية كل احلدود 

فقد  و موسيقى ... و سينما  فظهرت يف النصوص األدبية و يف سلتلف الفنون من مسرح و رسم
، ومت البحث يف موسيقى  اإلنسانيةادلوسيقى عالقة بني أصوات الطبيعة و أصوات احلياة  أناعترب 
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أي مدى ديكن اعتبار ادلوسيقى معينة يف حلظة  إىل، و نوقش  األدبيةاللغة االجتماعية الفنية و 
ما اجتماعية معينة دالة على اذلزدية أو االنتصار...وقد تعدت ىذا البحث اجلمايل للماركسية سين

احلوار وسينما الصورة و مضامينها و حبث الوحدة الثورية بني الشكل و ادلضمون فيهما، و اتسعت 
 .السينمائية حىت دتيزت ادلاركسية مبدارس سينمائية قائمة بذاهتا األنشطة

يقومون  أما يف عامل الرسم بدأت حالة تصنيم التعابري الفنية و تكرارىا ، فربز األوالد الذين
الضخم التفاصيل كدليل للعدالة  اإلنسانلطعام للحمام كرمز دلناضلني من أجل السالم، و بتقدمي ا

االجتماعية و السنابل كتعبري عن االزدىار ، و اجلندي الشجاع يف مواجهة النازية كتعبري عن فدائية 
 شليتو ، و الناس يف حصاد القمح كتعبري شامل عن اخلري و الشر.أالسوفيييت و  اإلنسان

ا فيما خيص الفصل األول "ادلاركسية يف اإلبداع ادلسرحي اجلزائري" تطرقت فيو إىل نشأة أم
و تطور ادلسرح اجلزائري قبل الثورة ، و بعد االستقالل ذاكرة أشهر رجال ادلسرح اجلزائريني 

أىم إسهاماهتم يف ىذا الفن ، و بعدىا تطرقت إىل " ادلسار اإلبداعي لعبد القادر علولة " و ذكرت و 
سي" مشرية يف ىذا ادلبحث إىل ىل "ادلسرح و الفكر ادلاركوصوال إ يف مسرية حياتو. اإلبداعيةنشاطاتو 

ني يف نشوء ادلسرح ادللحمي ) الثوري( أمثال "برخيت"، يرجال ادلسرح العادل إسهاماتأىم 
 "بيسكاتو"...

واإليديولوجي يف مسرح عبد "مصادر التأثر األديب  أما يف الفصل الثاين الذي حيمل عنوان
القادر علولة " يبني من خالذلا عالقة "علولة " بالًتاث الشعيب و الذي كان حريصا على توظيف 

ة بذلك تأثري "برخيت" ز سية يف مسرح علولة" مرب إىل "حضور اإليديولوجيا ادلارك تأشر وبعدىا  الًتاث،
ة دلسرحية "األجواد" مبينة عالقة النص يتطبيقية حتليلبعدىا قدمت دراسة  الواقعية االشًتاكية. و تأثري 

 ادلسرحي بالواقع االجتماعي و كيف قام "علولة" بالكشف عن ىذا الواقع من خالل فنو.
وقد  و ختاما قمت باستخالص بعض النتائج اليت أثرت يف التجربة الفنية دلسرح "علولة".

وىو  يت ختدم عملية البحث "كادلنهج التارخيي"ادلناىج ال بعضارتأيت يف ىذا البحث االعتماد على 
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منهج علمي يساعد على اسًتداد ادلاضي تبعا دلا يًتكو من آثار و قد سلكت ىذا ادلنهج عند تتبعي 
 دلراحل نشأة ادلسرح وأىم الكتابات ادلسرحية .

"الوصفي" حاولت من خالذلما حتليل التحليلي" و" مهمني مها  إجراءينت على دكما اعتم
 رحية "األجواد" و حتديد مدى ارتباطها بالواقع االجتماعي.مس

كما استفدت من بعض ادلناىج احلديثة اليت ىي صلب دراسيت ىذه أال و ىو " ادلنهج 
ادلقارن" ،فبينت من خاللو تأثر"علولة" بـ "برخيت" ،وعقدت مقارنة بني ادلسرح ادللحمي و ادلسرح 

 التقليدي(.(ضد ادلسرح األرسطي التقليدي فكانت دعوهتما واحدة الثورة 
دراسة يف األشكال ( "اعتمدت يف ىذه الدراسة على كتاب " الثرات يف ادلسرح اجلزائري

" وعلى الرسالة اجلامعية لألخت " كعواش مسية" "أثر برخيت على ىللدكتور " إدريس قرقو  )ادلضامنيو 
ادلخطوط بوشيبة عبد القادر " يف األخ "ادلسرح اجلزائري ) مسرحية األجواد منوذجا( "، و ما قدمو 

 مسرح علولة ) مصادره و مجالياتو (" ،إضافة إىل ادلراجع األخرى ادلدونة يف الفهرس."
 و من بني الصعوبات اليت واجهتين يف ىذا البحث أمرين:

 : ما تعانيو ادلكتبة اجلزائرية من نقص يف رلال ادلسرح. األول
 .طوال فًتة البحث  ضيق الوقت الذي عانيتو تين ىيأىم عقبة واجه :  الثاني

و عليو لست أدعي أن ىذا العمل قد بلغ ادلستوى، فهو عبارة عن زلاولة بسيطة أسعى  
من خالذلا الكشف عن مواطن تأثر مسرح "عبد القادر علولة " بالفكر ادلاركسي...، فإن وفقت 

قصرت فمن غري قصد راجية من  فهذا من فضل اهلل عز و جل و توجيهات أستاذي الفاضل و إذا
يف األول و األخري و لست السباقة يف ذلك ، أن ينتفع  توى ادلطلوب، فهديفادلوىل أن أكون يف ادلس

 زمالئي الطلبة و مكتبتنا هبذا البحث ادلتواضع .

 بلعيد رجاء                                                      

  4102نوفمرب 11 : عني متوشنت                                                        
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ضال طويل خاضتو الطبقة العاملة يف بداية القرن العشرين نتيجة ن سية لقد ظهرت ادلارك
و قد كان آلراء  الربوليتاريا( يف كل من فرنسا و أدلانيا و اصللًتا يف منتصف القرن التاسع عشر ،)

 ادلاركسي ( صاحب نظرية اجلدل ادلثايل أثرىا البارز يف ظهور الفكر 0720 – 0661ىيجل ) 
 الذي يعتمد أساسا على فكرة التطور يف الطبيعة.

يف كل رلتمع إنساين توجد طبقات و يدور بينها صراع طبقي حاد ينشأ من ذلك قيام 
وىذا ما قامت بو الطبقة العاملة يف اإلحتاد السوفيايت ،حيث قامت  ثورات تقوض النظام السابق،

منها يف القضاء على التناقض اجلوىري بُت رغبة  0806بثورة على النظام القيصري اإلقطاعي سنة 
وترى أن  فالفلسفة ادلاركسية تؤمن بتفسَت الكون و التاريخ ماديا، الطبقات و تغيَت النظام القدمي،

مجيع العالقات و التناقضات اليت حتدث بُت التاريخ و الفلسفة و الواقع و اإلنسان إمنا ىي أمور 
  .ي ىو جوىر لكل ىذه التفسَتاتمادية يف الوقت نفسو  الفكر ادلاركس

احلاضر و ادلستقبل على أن  و على ذلك فكل قضية جيب أن تشمل األزمنة الثالثة ادلاضي،
 يكون ىذا االمتداد من داخل تاريخ ىذه القضية و عالقتها باإلنسان و تناقضاتو و عالقتو بغَته.

على ذلك فالفكر ادلاركسي يرى أن القضايا ادلعروفة كلها مادية حىت ال تقع حتت سالح يشّهر و 
 .1ضدىا من غَت األجزاء ادلادية

فالفكر ادلاركسي يؤمن بأن األحداث التارخيية ليست منفصلة عن ظروف احلياة ادلادية ،بل 
تغَت البناء جلة التاريخ و ادي ىي اليت حترك عيرى أن ىذه الظروف إضافة إىل العامل االقتص

و ذلذا فليس ) البناء العلوي أو الفوقي (  فتنعكس ىذه التغَتات على األدب و الفن، االجتماعي ،

                                                           
 -  ( مؤسس الشيوعية العلمية ،و الفلسفة ادلادية اجلدلية ،  0772 – 0707نسبة إىل كارل ماركس ) و االقتصاد السياسي
،ص 4،0874الفلسفية ،ترمجة مسَت كرم،دار الطليعة ، بَتوت ،ط  زعيم الربوليتاريا... للمزيد ينظر روزنتال و يودين،ادلوسوعةو 

331 . 
،ص 0875فلسفة االلتزام يف النقد األديب بُت النظرية و التطبيق الناشر منشأة ادلعارف باإلسكندرية ،مصر  رجاء عيد، د. -  1

011 . 
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ادلتكون من القانون و الفن يتطور على ضلو ذايت بل إنو مرتبط يف تطوره بالناحية التارخيية للمجتمع 
 .1صادي الذي دتتد ) منحنياتو( على حسب تطور البناء االقت

فهي تقوم  سية تعطي للجمال تفسَتا موضوعيا يتماشي مع نظرهتا للحياة،فالفلسفة ادلارك
إن اجملتمع يف  و أن كل أوصاف اجلمال موجودة يف الواقع ادلوضوعي ، بتحليلو كظاىرة اجتماعية ،

يت حتدث يف نظر ادلاركسية ينسجم مع األساس ادلادي ، وأن ىذا األساس ىو احملرك لكل التغَتات ال
وهبذا يعترب الفن سالحا يستغل يف  و أن كل تعبَت فوقي يرجع إىل دوافع مادية، البنية التحتية ،

 .2الصراع بُت الطبقات باعتباره أداة عاكسة للواقع االجتماعي
وال بد من ضرورة  يستغل يف الصراع بُت الطبقات،ىو سالح  إن الفن يف نظر "لينُت" 

الفن يعكس احلقيقة االجتماعية ،و البد من مصادرة كل فن خاطئ ال يتماشى و كذلك  استخدامو،
 . 3مع ىذه الفلسفة و الوقوف ضده

واألفكار و ادلعتقدات  عن ادلبادئ هوم ادلاركسي يعربو من ىنا يتضح جليا أن الفن يف ادلف
و ذلك الفن اخلادم اخلاصة للطبقة الكادحة ) الربوليتاريا( ،أي أن الفن الوحيد يف نظر" لينُت" ى

 ادلخلص للثورة و متطلباهتا...
فادلاركسية تعتمد على فلسفة و نظرة خاصة للفن ،فالفن يف نظرىا ليس أمرا خاصا بالفنان بل       

ألن الفنان يعاجل  دوره يتمثل فقط يف تصوير تلك الصراعات و التأثَتات اليت يشهدىا اجملتمع،
 تجولفكر ادلاركسي يو هبذا فا ن يكون إجيايب النزعة يف ىذه ادلعاجلة،موضوعو يف دائرة اجملتمع شريطة أ

وعليو يف الوقت ذاتو أن يتبٌت مواقف  نظرة معينة للحياة،ن الفن نشر لفكر إيديولوجي خاص و أإىل 
                                                           

 . 012ص  ،السابقادلرجع  - 1
جامعة  ،النقد التمثيلي،دائرة األدب و 0882و مجالياتو ( ، رسالة ماجيستَت  ،مسرح علولة ) مصادرهبوشيبة عبد القادر  -  2

 .150-151ص  وىران،
 - ( ثوري روسي ماركسي كان قائد احلزب البلشفي و الثورة   البلشفية، كما أسس ادلذىب 0813 – 0761لينُت فالدديَت )

 اللينيٍت السياسي رافعا شعاره األرض و اخلبز و السالم.
 .051يف النقد األديب ، ص  زامتااللفلسفة  د. رجاء عيد، -  3
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طبقة اجتماعية و يعرب عنها ،ألنو ال يوجد يف اجملتمع اإلنساين استغالل الفرد ادلطلق عن اجملتمع 
ادلاركسي يرى الفن و إن كان بناءا فوقيا إال أنو مرتبط بالقاعدة و األصل، بل يرون توضيحا ،فالفكر 

لذلك أنو ينمو مرتبطا باألساس االقتصادي كما أنو مرتبط باألبنية الفوقية األخرى اليت تكّون 
 .1 إنتاج الفناإليديولوجية السياسية، فهم يؤمنون بأمهية العامل السياسي و العامل الطبقي و أثرمها يف

وعليو فإن األسباب ادلادية ىي أساس كل تغيَت و كل تطور يف قوى اإلنتاج يصاحبو تطور 
و من خالل ىذه العالقات االجتماعية تتضح لنا قدرة الظواىر الفنية يف  يف العالقات اإلنتاجية ،

لواقع االجتماعي و ىدفو استيعاهبا و مسايرهتا للواقع االجتماعي و حتوالتو ،فالفن يأخذ زلتواه من ا
 .2ىو التعبَت عن حاجات اجملتمع و متطلباتو

يــة و الثقافيــــة و الفكرية يعد األدب و الفن ادلرآة العاكسة دلالمح اجملتمـــع السياس
االقتصادية يف حقبة زمنية معينة و عليو فهي بلورة للمجتمع. و لكي نعرف تأثَت األحداث و 

لى فكر ووعي اجملتمع، البد من االطالع و العودة إىل الفن و األدب يف السياسية و االجتماعية ع
 تلك الفًتة الزمنية .حيث ىناك عالقة تبادلية تكاملية ديناميكية بينهما . 

و قضايا اجملتمع، فاجملتمع ىو الذي  شلا ال ريب فيو أن الفن تعبَت عن مطامح و آمال ،
لكن الفنان األصيل ىو الذي يرى الواقع بكل مكوناتو  يمو،يوحي بالعمل الفٍت ،و حيدد اجتاىاتو و ق

الطبيعية ،و االجتماعية و الروحية و الثقافية الفكرية من خالل ذاتو زلاوال بـــذلك إدراكو . و تفسَته 
 3و التعبَت عنو

 من خالل تطلعنا لفنون رلتمع ما ديكن التعرف على اجتاىاتـــو الفكريــــة و الثقافية. 

                                                           
 018د. رجاء عيد، فلسفة االلتزام يف النقد االديب ،ص  -  1
 . 152مسرح علولة ،مصادره و مجالياتو ، ص  -  2
 04، ص 1118اجلزائر ، بشَت خلف، الفنون يف حياتنا)دراسة(،دار اذلدى، -3
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( أستاذ "لينُت" أن األدب والفن مها ادلرآة 0807 -0745جورج بليخانوف" )يرى " 
العاكسة للحياة االجتماعية ...و أن النتاج األديب تعبَت عن عصره ،و أن الكاتب يرقى و يسمو 

 بتعبَته عن واقع ذلك العصر.
الفنية العامة ، ولوجيا يقودنا إىل استقراء اإلبداعات يإن إشكالية العالقة بُت األدب و االيد

 عرب سلتلف العصور الفنية ،و يتسٌت لنا من خالذلا التعرف على قضايا اإلنسان يف مسَتتو الطويلة،
حـــــالم و معانـــــاة من أمال وأ ما وعوىم يف حياهتم، والكتاب و الرسامون، كيف خّلد لنا الشعراءو 
 .1ضروب العالقات يف رلتمعاهتمو 

اإلقطاعيات الكربى إىل أبعد احلدود من قوة تأثَت العمل  ةتفادصلد يف العصور الوسطى اس
الفن ادلوسيقى و اللوحات التصويرية و  حيث شكلت ادلفاىيم الالىوتية،ى التصورات و الفٍت ادلستند عل

ادلعماري و االبتكارات احلرفية الرفيعة ادلستوى، تأثَتا سحريا برز بشكل واضح يف زخارف معابد 
 .2ليت كان ذلا تأثَتىا الروحي النفسي الشديد يف زوايا تلك ادلعابدالقرون الوسطى، ا

ومل يكن األدب يف كل ىذا مبنأى عن احلركية االجتماعية ادلتفاعلة فيما بينها، الشاملة لكل   
 مظاىر النشاط اإلنساين .

االجتماعي بُت سيم آثار التق كان األدب ادلسرحي حيمل يف طياتوفمنذ العهد اليوناين          
ية، و بُت بقية أفراد ىذه األمة اليت تتحمل مسؤولية التفكَت و التنظَت لألمة اليونان طبقات النبالء

إىل مستوى التفكـَت الفلــسفي و العقلي ،ألن دورىم األساسي ىو توفَت  الذين ال ديكنهم أن يرقوا
 تباين االىتمامات و االنشغاالت لدى اخلدمة الضرورية لألسياد...و ىذا التمايز يؤدي بالضرورة إىل

و ادلغامرة ،و الصراع مع  ة تنزع إىل تثبيت قيم البطولةالفئتُت، فصور احلياة االجتماعية و أسسها البارز 
فكان  عند طبقة العبيد،السادة و التهريج و البساطة  اآلذلة عند طبقة النبالء ،و تكتفي مبظاىر خدمة

                                                           
 دراسة سوسيو بنائية ،دار النشر ،اجلزائر ، ديولوجيا و بنية اخلطاب يف روايات عبد احلميد بن ىدوقة،ياال عمر عيالن ، -  1

 24، ص 1117سبتمرب 
 .25،  ص  السابق ادلرجع  -  2 
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ن بطلها من طبقة النبالء ، أما "ادللهاة" اليونانية، يشًتط أن يكون يشًتط يف " ادلأساة " أن يكو 
بطلها من عامة الناس ، يقوم بأدوار ىزلية مضحكة ، ال تستدعي من ادلتفرج استحضار التعاطف مع 
البطل كونو من عامة الناس ،على عكس " ادلأساة " اليت تثَت يف نفسية ادلشاىد الشفقة و التعاطف 

 .1مع البطل
إذا تتبعنا مسَتة اآلداب العادلية ، صلدىا تنسجم يف بنيتها الفكرية اإليديولوجية مبا يساير و 

النظرية االجتماعية السائدة و تتخذ ىذه الفكرة وجهة واحدة يف كل اآلداب ،ففي األدب العريب ، 
ور، حديث رحالت الصيد ووصف القصخيتلف أدب مدح السالطُت و اخللفاء واألمراء مبا فيو عن 

عن أدب  رلالس اللهو واجملون و الكالم عن مجال الطبيعة و ادلرأة، و اإلغراق يف التصوير الزخريف،و 
 . 2الكدية و تصوير حياة الفئات ادلهمة يف اجملتمع

و اختلفت القيم الفكرية اليت تناوذلا األدب العريب ، بعد عصر االضلطاط، لتتخذ نزوعا جديدا       
ادلتزامنة مع ظهور  جتماعية يف البـــــالد العربيـــة، و خاصة بعد مرحلة التحرير الوطٍت،دلعاجلة القضايا اال

اليت هتدف إىل إعادة االعتبار للقيم األصيلة للشعب العريب بعد زلاوالت متعددة  النزعة القومية،
 . 3لطمس انتمائو الفكري و احلضاري

فإن التيارات  لفكرية السائدة واضحا،مع سلتلف القيم ا إذا كان انسجام األدب العريب،
انبثقت من غمرة  مث العبثية والوجودية، واقعية، رومانسية، األدبية اليت عرفتها أوروبا، من كالسيكية،

الصراع االجتماعي و تشكل الوعي اجلديد ، الذي الزم التحوالت اليت أصابت أوروبا منذ عصر 
مفاىيمها الفنية واألدبية ، من كالسيكيات األدب النهضة ،فاستمدت اإلقطاعية االرستقراطية 

 اليوناين.
 

                                                           
 25، ص السابقادلرجع   -  1
 26ص  ،السابق ادلرجع  -  2 

 26ص  ، السابق ادلرجع -  3
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ومع ظهور تباشَت الفكر الرومانسي البورجوازي ، الداعي إىل حرية الفرد والذي بدأ يتبلور 
ون إىل قيم فنية ؤ يلجمع اضلسار نفوذ الكنيسة و اإلقطاعية ،و قيام التوترات الدينية. فكان الشعراء 

م العقالين الصارم ، ليعربوا عن ثورهتم على االرستقراطية ادلنحسرة. "فقد ولد جديدة ، بعيدا عن احلك
األدب البورجوازي كفن ملتزم ،موجو ضد فن العصر اإلقطاعي ادللكي ادلطلق" ...فكانت أعمال 
"سَتفنتس" و منها رواية " دونكيشوت " اليت تعد األساس األول، و الشكل البدائي للرواية احلديثة 

 القيم االجتماعية القددية. ضداضحا و خَت شلثل لنزعة الثورة دليال و 
"غراغنتيو جريال" دتثل ىجوما ساخطا  "و اليت عنواهنا Rabelaisكما أن قصة " رابليو " "       

على العصور الوسطى و قيمها...و كانت سخرية "رابليو" نوعا من االحتجاج االجتماعي من قبل 
 .1ضد وطأة القيم االجتماعية ادلتوارثة عن اجملتمع اإلقطاعياجملتمع البورجوازي الناشئ 

و بظهور اجملتمع الصناعي، اتضح زيف الشعارات البورجوازية اليت كانت تنادي حبرية الفرد ، 
 فبات الصراع بُت البورجوازية و طبقة العمال. 

إميل ووجد بعض  الكتاب و على رأسهم " و كانت الرواية صورة عاكسة ذلذا الصراع ،
" يف الكتابة الرومانسية مغالطة للواقع ، فدعا لكتابة رواية طبيعية تقريرية تنقل Emile zolaزوال" "

يقوم فيها بعملية البحث ادلدقق و االستقصاء لينقل األحداث بأمانة ، فَتصد بذلك  احلقائق عارية،
 .2حقيقة ما يدور يف اجملتمع دون تزييف أو تأويل

" صورة دلا يعانيو عمال ادلناجم ، يف غياب Germinalجَتمنال" " وكانت الرواية "
 .3مبقابل أنانية الطبقة البورجوازية الفرنسية العدالة يف اجملتمع،

و من ىنا يظهر جليا مدى إسهام البيئة االجتماعية ادلتمحورة يف منظور إيديولوجي  
وجيهها مبا خيدم القيم الفكرية خاص، و قدراهتا على استيعاب األشكال الفنية و األدبية و ت

                                                           
 .27-26صالسابق،ادلرجع  -  1
 27ص  ،السابق ادلرجع -  2
 28ص  ، السابق ادلرجع -  3
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، للمبدعُت يقول "جورج بليخانوف"9 "إن األعمال األدبية كانت تتحدث باستمرار عن شيء ما 
بالتايل فهي تعرب دائما عن شيء معُت ، و ال ديكن أن يوجد عمل أديب بال مضمون فكري ،حىت و 

أو بآخر فكرة معينة و تدافع عن  األعمال اليت تعود دلؤلفُت ال يهتمون بادلضمون فهي جتسد بشكل
 1رأي معُت.

و صلد أن "جدانوف" )ادلنظر ادلاركسي الروسي( قد أغرق اخلطاب يف الواقع واحلفظ 
اخلارجي لإليديولوجية، و ذلك بأن يغوص األدب يف الواقع و يتتبع تفاصيلو و جزئياتو إىل حد جيعل 

 . 2النص األديب مرآة أو صورة )فوتوغرافية(
          ننتقل إىل البحث عن جتليات القيم اإليديولوجية يف النصوص األدبية. بعدىا س

يعد األدب إنتاج فٍت يعكس بصورة مباشرة مجلة من التشكيالت اليت يصورىا و يعيش هبا ،بعيدا عن  
كل نظرة بسيطة أو تبسيطية ، تصوغو على أنو رلرد مضمون إيديولوجي صرف ،وىذا لكون العالقة 

ة اليت تربطو باإليديولوجية ،تنبع من كونو أنتج وفق بنية إيديولوجية لغوية ، يف مرحلة زمنية ادلوضوعي
 زلددة ، تستوعب كل عنـــاصر الفن و الواقع. 

ل النص األديب عرب إنزياحات جـمالية و أسلوبية. فيتشكّ  ىذا الواقع الذي ينتقل إىل األدب،
 ل مباشر على السطح.عرب الدالالت اإليديولوجية اليت تطفو بشك

 
 
 
 

                                                           
 31ص  ،السابق ادلرجع  -  1
 . 132، ص 1118د.إبراىيم رماين ،اضاءات يف األدب و الثقافة و اإليديولوجية ،دار احلكمة، اجلزائر  -  2
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يف حديثها عن الواقع الذي يبحث عنو النص األديب بقوذلا 9 " أنو  و ترى "ديٌت العيد" 
أو كون الدالالت اإليديولوجية اليت يعمل النص  كون العالمات واللغة، واقع ادلستوى اإليديولوجي،

 .1على تشكيلها وفق بنية مجالية منسجمة
نرى "العيد" اليت حتمل يف منهجها بذور الفكر ادلاركسي ترفض جعل النص ظاىرة معزولة،  

 اللغة ،الكالم ، ،وىو ما تسميو 9اخلارج أي اجملتمع منفصلة عن احمليط االجتماعي الذي كتب فيو،
تب إىل الفرد حيث تقول 9 " اللغة سلزون الذاكرة التارخيية )...( من ىذا العامل كمتخيل يأيت الكا

 .2الكتابة "
والكاتب حُت تضمينو الفكري يف العمل األديب ، يسعى إىل ذلك عرب عملية معقدة من 

اخلاصة العامة.  والبحث و االنتقاء و التقصي يف األشكال األدبية و القيم االجتماعية، التحوير،
. فيالحظ السلوكيات وسعيها ضلو ادلستقبل من ماضيها إىل حاضرىا، مستعيدا جذور احلياة الواقعية،

ويقيم األفكار و يرصد األبعاد النفسية و االجتماعية زلافظا بذلك على حدود الفن و دتيزه ، فيقوم 
بإعادة تشكيل العناصر اليت يلتقطها ليتسٌت لو إبداع صورة فنية متكاملة ،مبتعدا بذلك على أن 

سية ختيلية خالصة . أو رلرد  شخص يكون  مبدعا تستهويو الكتابة األدبية ادلستوحاة من عوامل نف
فيكون بذلك عاكسا آليا جملريات  ويصوغها كما التقطها إحساسو اخلارجي، يقوم بعرض أحداث،

تدور أمام عينيو ختص مرحلة تارخيية أو طبقة اجتماعية زلددة ، و يصبح الكاتب بذلك نقطة تالقي 
 دائما ... جملموعة ادلعطيات مل خيلقها و ال يستطيع السيطرة عليها

                                                           
  - " ديٌت العيد yumna laid" (0824 من بَتوت تعد من أبرز الوجوه النقدية النسوية العربية، دتيزت حياهتا النقدية )

بالثراء و التنوع و االنفتاح على الثقافتُت العربية و الغربية .كونت و بنت فكرىا النقدي على أساس عريب أصيل انطالقا من اللغة 
   سالمي العريب، مث الثقافة الغربية ،حيث قرأت من األدب الفرنسي الرواية العربية، و القرآن الكرمي و األدب العريب، و التاريخ اإل

 و الشعر  و بعد التخصص قرأت عن الواقعية و البنيوية، و الشكالنيُت الروس، و الكثَت شلا ىو متعلق بالتحليل و التأويل.
 .30-31ىدوقة،ص عمر عيالن ، اإليديولوجيا و بنية اخلطاب يف روايات عبد احلميد بن  -  1
 281-278،ص  1118اجلزائر  0دار األوطان، ط  1د .فيصل األمحر، دائرة معارف حداثية ج  -  2
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وفق ادلنظور اإليديولوجي  و لتفادي ذلك فإنو يعمل على إعادة إنتاج ادلعطيات ادلتوفرة لديو،
ألن اإلنتاج الفٍت يؤدي وظيفة فكرية اجتماعية، و أي عمل فٍت ىام يشتغل كوسيلة فنية  اخلاص،

 . 1إلدراك احلياة
صيغ و  اللغوي الدال على مرجعياتو،عرب التشكيل  تتجسد القيم اإلنسانية يف النص األديب،و 
يرتبها، وفق و  تركيبو، فالكتابة الفنية األدبية إصلاز يشبو عمل ادلوسيقى ، الذي ينتقي األنغامتنظيمو و 

من تشكيل للظالل و تنظيمها، وفق ىندسية  مجل موسيقية و مقاطع صوتية ، أو ما يقوم بو الرسام،
 .2أقسام من اللوحة دون غَتىاإلبراز مالمح دون أخرى، أو إضاءة  خاصة،

ولوجيا " اقًتابا حيدد فيو يويف ىذا السياق يورد "عمار بلحسن" يف كتابو " األدب و االيد
 يت9كاآلصيغ العالقة بُت النص األديب و القيم اإليديولوجية حيدده  

أن النص األديب ىو كتابة تنظم اإليديولوجية وتعطيها بنية، وشكال ينتج دالالت  -0
 خر باختالف التجربة اخلاصة.يف كل نص عن اآل زة،متمي

شلا يسمح باكتشافو وإعادة تشكيلها،   ولوجيا وتصويرىا،ييقوم النص بتحويل االيد -1
كإيديولوجية عامة يف عصر أو رلتمع معُت... فالنص يفضح ويعري صاحبو و جيعل ما خيفيو واضحا 

، فتصبح اإليديولوجية اليت حيملها واضحة رغم وجودىا ادلضمر يف  من انعكاسات فكرية و رؤيوية
 ألبسة أشكال و صور و مالمح. سلتبئة يف أثواب و النص، و 

ىو أن العمل األديب يزخر بإمكانيات فنية  إن ما نستنتجو من ىذه احملاور الثالثة، - 2           
وجية ويعيد طرحها و صياغتها يف شكل جتعلو يستوعب التجارب اإلنسانية ،و التوجهات اإليديول

 . 3جديد و خاص ، دون أن يطمس جوىرىا األساسي أو حيرفها

                                                           
 30و بنية اخلطاب، ص  اعمر عيالن، اإليديولوجي -  1
 31ص  ، ونفس ادلرجع -  2
 32ص  ، ونفس ادلرجع -  3
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 و خصائص اخلطاب اإليديولوجي يف النص األديب ، ال ختتلف إطالقا عن بقية اخلطابات ،       
كون اليت ديكن أن يتضمنها السياق السردي ، ألن نص الرسالة التعبَتية للخطاب اإليديولوجي، ت

 .1متحفية يف شكل مرجعي ديحو كل ادلالمح التوضيحية ، ادلؤدية إىل ادلعرفة ادلباشرة بادلقصود
إن اللغة يف جوىرىا ذات وجود و كيان اجتماعي و بالتايل فهي غنية بالدالالت والًتاكيب 

توحد بُت ادلستوى الوظـيفي و اجلمايل يف العمل األديب. و كون اللغة قناة توصيل ،  اليت حتمل شفرة ،
تشمل البناء الفوقي الثقايف ، و دتتد إىل اجلذور االجتماعية، فإهنا ال تنفصل إطالقا عن العمل ضمن 

 اخلط اإليديولوجي الذي توظف يف مساره. 
ظ على قسم كبَت من تراكيبها الدالة، و عند انتقاذلا إىل النصوص األدبية ، فإهنا حتاف

فيستخدم النص األديب أنظمة شفرية حتمل يف طياهتا اتفاقا ضمنيا، بُت النص و القارئ حول 
 2الفرضيات اإليديولوجية. 

وبنائو الفوقي   فاللغة تتميز بوجود خصائص تعمل باستمرار يف الذاكرة اجلماعية للمجتمع،           
ككل و تدخل يف أساليب التعبَت ادلختلفة و قنوات التوصيل ادلمكنة ،وىو ما جيعل اخلطاب و تقنيتو 

 . 3خاضعُت آلليات التعبَت توجهها لتأدية وظائف متعددة، منها الوظيفة اإليديولوجية
ن " يف مقالو و صلد الرواية تظهر فيها معامل إيديولوجية و ىذا ما يعلق عليو " عمار بلحس 

حول " اإليديولوجية و عالقتها باألدب و الرواية " على مقاالت" "لينُت" بقولو 9 " إن منطقية الربط 
بُت اإلنتاج األديب و الروائي للمجتمع و اإليديولوجية تضع عنصرا أساسيا ىو عالقة األدب مبا ىو 

 الوطنية اليت حتدث يف اجملتمعات ،تعبَت مجايل إيديولوجي ، بالتناقضات والصراعات االجتماعية و 
 . 4مدى قدرة األدب و الرواية على عكس ىذه التناقضات و إعادة إنتاجها و 

                                                           
 32ص ادلرجع السابق،   -  1
 34، ص  السابق ادلرجع -  2
 34، ص  السابق ادلرجع -  3
 .061، ص  3، العدد  4عمار بلحسن ، ما قبل بعد الكتابة حول اإليديولوجية ، األدب و الرواية ،رللة فصول اجمللد  -  4 
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و الذي تتميز أعمالو بالطابع ادلاركسي  االشًتاكي فقد حاول حتديد  أّما " جورج لوكاش"
اية ،دييز فيو ثالثة أمناط فقدم "لوكاش" تصنيفا للرو  الرواية كنوع أديب، منطلقا من النظرية ادلاركسية،

 ىيكلية للرواية الغربية يف القرن التاسع عشر و ىي9
رواية ادلثالية ادلطلقة اليت دييزىا نشاط البطل ووعيو الذي يكشف عن ضيق أفق يف  -أ

 عالقتو بالعامل ادلعقد. 
ة البطل، الرواية النفسية ،اليت هتتم قبل كل شيء بتحليل احلياة اجلوانية، و دييزىا سلبي -ب

 و وعي متحرر و أكرب من أن يرضى، مبا ديكن أن يقدمو عامل التقاليد .
 .1و تنتهي باحلصار الذي يفرضو البطل على نفسو الرواية الًتبوية ، -ج
من خالل توظيفها يف  إن " لوكاش" كان حياول ترسيخ ما يعرفو بالواقعية االشًتاكية، 

الرواية التارخيية " فالسلوك الذي يتجلى لدى شخصيات سلتلف دراساتو وىذا ما صلده يف كتابو "
مثال يصعب فهمو مبعرفتنا للمؤلف وحده، و إمنا البد من معرفة السلوك االجتماعي  الرواية التارخيية،

 .2إىل جانب ذلك و ىذا يتطلب دراسة الزمن التارخيي الذي يصوره
واقعي حقيقي، فإنو البد على الكاتب يرى "لوكاش" أنو من أجل الوصول إىل أدب             

الواقعي و الذي ىو يف نظره الكاتب الكبَت أن دير يف أثناء إنتاجو ألثره األديب على رلموعة مراحل 
 يتخطى من خالذلا مرحلة التصوير الدقيق فقط للواقع.

و و فكرة " لوكاش" ىذه قائمة على أن االتصال األول مع الواقع ىو االتصال ادلعاش ، و ى
جوىر احلقيقة االجتماعية أن يتجاوز ذلك بغية الوصول إىل التورط يف الرؤية ادلباشرة و على الواقعي 

" تسعى إىل تناول مشويل ادلتشكلة من العالقات والقوانُت... و من ىنا كانت الواقعية عند "لوكاش
لإلنسان ىذا التناول ، يأخذ باعتباره األبعاد االجتماعية و األخالقية دومنا جتاىل للبعد الداخلي 

                                                           
  -  جورج لوكاشGeorgy lukacs (0774 -0860) لألفكار اللينينية و تطويرىا يف رلال الفلسفة. وعرف لوكاش بتبني 
 451-447، ص 1118، اجلزائر  0، دار األوطان،ط1د.فيصل األمحر دائرة معارف حداثية ،ج  -  1
 .450-451ص ، ونفس ادلرجع -  2
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الذايت فالنوع و ادلعيار األساسي لألدب الواقعي ىو النموذج ، و ىو مركب من نوع معُت يربـط العام 
 .                                                                                                                       1ألوضاعو اخلاص ربطا عضويا سواء على مستوى الشخصيات أو ا

و عليو فإن " لوكاش" قد طور النظرة الواقعية إىل األدب تطويرا ينطوي على عمق كبَت ، 
سي خاصة فكرة التعبَت عن اجلوىر حيث رأى أن مياال يف ذلك إىل اجلانب اذليجلي يف الفكر ادلارك

األعمال البد ذلا أن تكون انعكاسا لنظام يتضح تدرجييا على شكل انعكاس، و ىذا االنعكاس 
                               .                                                                                          2يتضمن أكثر من رلرد وصف ادلظاىر اخلارجية

والذي تأثر بأفكار الناقد ادلاركسي "لوكاش" قد سعى إىل  كما صلد "لوسيان غولدمان" 
و قد ارتبطت األشكال النموذجية عنده  ، بدءا باليونان تسطَت بانوراما لشىت اجملتمعات التارخيية،

ر االقتصادي و االجتماعي و مفهوم العامل كما وضع "لوكاش" الصلة القائمة بُت التطو  ببنية العامل،
مدعمة  والصيغة الفنية ادلبلورة، فجاءت مفاىيم مثل "األسفل" أساسا ماديا دلا حيصل يف "األعلى"،

 . 3مكللة دلواقفو اإليديولوجيةو 
يرى الناقد أن كل أثر أديب أو فكرة ال تعرف داللتو احلقيقية إال عند درلو يف حياة رلموعة  

ومن مث  ، فكل سلوك إنساين ىو زلاولة إلعطاء إجابة دالة لوضعية خاصة معينة و سلوك معُت ،
                                                                             .                                           4احمليطو يسعى إلحداث توازن بُت فعل الفعل 

إن منهج "غولدمان" النقدي "البنيوية التكوينية" و الذي ميزه عن غَته سعى من خاللو إىل           
إجياد أساس علمي حقيقي للواقع االجتماعي اإلنساين ، عرب مزيج من النظريات و الفلسفات ، 

                                                           
 454-453 -451ص ، ادلرجع السابق -  1
 454، ص  السابق ادلرجع -  2
 - لوسيان غولدمان""lucien goldmann" (0802- 0861 واحد من أشهر تالميذ لوكاش ) و أحد أشهر النقاد ،

يف القرن العشرين .فيلسوف وناقد ، و عامل اجتماع و أبرز مؤسسي علم إجتماع األدب ، صاحب منهج نقدي ميزه عن غَته ىو 
 البنيوية التكوينية.

 .86ص  1100،ادلسرح و ادلناىج النقدية احلديثة، مناذج من ادلسرح اجلزائري و العادلي، دار القدس، وىران  ،طامرأنوال  -  3
 . 86، ص  ونفس ادلرجع -  4
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تمل على ادلاركسية كمكون رئيس مع أطروحات فلسفية "لكانت" و "ىيجل" باإلضافة إىل آراء اش
 و"لوكاش"....  "بياجيو"

د أن األعمال األدبية اليت تنتج يف حقبة زمنية معينة ، إمنا تسعى إىل أن تكون بنية وقد أكّ 
 ذات داللة تشَت إىل رؤية الكتاب و الفنانُت و ادلثقفُت ...       

 .1والتوصل إىل فهم ىذه الرؤية حيتاج إىل دراسة األعمال األدبية ، باعتبارىا وحدة مشولية كلية الطابع
و من ىنا يتضح جليا ربط "غولدمان" بُت العمل األديب و بنيتو ، و البنية الذىنية للفئة 

 االجتماعية ،الذي أنتج يف إطارىا ىذا العمل األديب.
و يطلق  إيديولوجيا ىو أسلوب تعبَتىا الذي يسبغ بو أي نتاج أديب، ىذه الفئة اليت دتتلك شكال 

 . 2عليو تسمية رؤية العامل
و بالتحديد فهي رلموعة التطلعات و العواطف و األفكار اليت توحد أفراد اجملموعة أو 

اليات الوعي اجلماعي يف دتاسكو مبواجهة رلموعات أخرى،ىذه الوحدة ادلنبثقة من فع الطبقة،
 3تشابك عناصرهو 

إن البنيوية التكوينية "لغولدمان" ، تؤكد تلك ادلبادئ األساسية اليت ينبٍت عليها النقد  
السوسيولوجي ، اليت منها أن الكاتب العظيم ، ىو ذلك الفرد االستثنائي الذي ينجح يف خلق العمل 

 . 4اعةاألديب بعامل ختيلي منسجم ، ترتبط بنيتو بالنسبة اليت تسعى إليها اجلم
و صلد أن أغلب أعمال "غولدمان" منها اإللو اخلفي، و ضلو علم إجتماع الرواية ،اإلبداع 

وادلاركسية و العلوم اإلنسانية ، تشًتك مع  العلوم اإلنسانية والفلسفة، الثقايف يف اجملتمع احلديث،

                                                           
 .377 -376ص  دائرة معارف حداثية ،، د.فيصل األمحر  -  1
 .377، ص نفسو ادلرجع -  2
 .16افة ، ص ثقىيم رماين، اضاءات يف األدب و الد.إبرا - 3

 .383 -382ص  فيصل األمحر ،دائرة معارف حداثية، -  4
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االجتماعي السابق على بعضها يف دراسة وجهة النظر االجتماعية دراسة نقدية ، و تلخيص النقد 
، واالنصراف بو ضلو العلم و موضوعو  مرحلة الستينات يف القرن ادلاضي من طابعو اإليديولوجي،

 .1ضلو االرتباط بواقعو العيٍتو 
من  .إىل النص ادلفتوح على مرجعيتو لقد استطاع "غولدمان" جتاوز مأزق البنيوية الشكلية،  

،اليت جعلها اخلطوة التالية للمنهج البنيوي و اليت شكلت منهجو النقدي  خالل أحباثو السوسيولوجية
د بو و أسس لو. ىذا ادلنهج النقدي الذي ال يزال يستقطب أتباعا من منطلق اكتساب الذي تفرّ 

 . 2سوسيولوجيا  األدب طابعا علميا لو أصولو ، و أركانو
يب المناص لو من تأثَت الواقع الذي حقيقة وىي أن العمل األد يقرّ  أما "ميخائيل باختُت"

أنتج فيو و ال ديكن أن يتجنب حيثياتو و تأثَتاتو يقول 9 "العمل األديب جزء مباشر من احمليط األديب 
  من رلموع كل األعمال األدبية الفعالة اجتماعيا يف مرحلة زلددة و رلموعة اجتماعية خاصة )...(

ذي حيتل مساحة يف احمليط األديب ديكن أن يتجنب و سيكون من العبث أن نعتقد أن العمل ال
 .3تأثَتاتو ادلباشرة ،أو يكون استثناء من وحدتو  وانتظامو

ىذه حقيقة ال ديكن نكراهنا ، فمثلما ضلن حباجة لتنفس و  حيمل النص األديب بعدا إيديولوجيا         
والنص األديب مثل  ولوجيا،ييداذلواء يف كل حلظة كي نضل يف ىذا الوجود ، كذلك ضلن ملزمُت باال

 دون إيديولوجيا. الكائن احلي ال يستطيع العيش دون ىواء،

                                                           
  383صادلرجع السابق،   -  1
 384، ص  نفسو ادلرجع -  2
  - " يعد الناقد و الفيلسوف ميخائيل باختُتMichail Bakhtine ( "0784-0864 من أبرز أعالم الشكالنيُت )

 الروس و أكثرىم علما و شهرة و أصالة ،و ذلك من خالل إصلازاتو النقدية اليت تشكل لوحدىا ثورة نقدية عارمة.
 053ص .ادلرجع السابق، حداثية، أ.فيصل األمحر، دائرة معارف  -  3
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فالعمل األديب و كل مظاىر الوعي اإلنساين مرىونة باجلوىر ادلعريف واإليديولوجي، وال  
الوعي ديكن إقامة فاعلية مجالية نقية معزولة عن البعد اإليديولوجي ... فالفاعلية اجلمالية تعرب عن 

 .1اإلنساين، وىذا األخَت حيمل يف أعماقو وجها إيديولوجيا يشَت إىل وعي الفرد ووعي اجلماعة ككل
شعري مشل بُت ما ىو مجايل وأديب و وبشكل أ ولوجيا،يااليدو  و إذا كانت العالقة بُت األدب

الت اليت وبُت ما ىو إيديولوجي و معرفـي ورؤيوي من جهة أخرى، واحد من أعقد ادلشك من جهة،
م رغ، و ليست من األمور اليت يفصــل فيهـــا بسهولـــة و يسرو تواجو النقد األديب على مر العصور، 

استبعادىا، تظل ىناك عالقة عميقة بُت و  ولوجياياجلمالية لتغييب االيداحملاوالت الكثَتة للشكالنية و 
ات اإليديولوجية و ادلعرفية و الرؤيوية ادلكونات اجلمالية و األدبية و الشعرية من ناحية، و بُت ادلكون

من ناحية أخرى داخل النـص األديب، و كل زلاولة إلقامة تعارض بُت اجلانبُت زلاولة مصطنعة زلكوم 
 .2عليها بالفشل

إذا كان العمل األديب ال يفهم خارج وحدة األدب كما يقول "باختُت" ووحدة األدب ىذه  
كن فهمها خارج وحدة احلياة اإليديولوجية، و ىذه األخَتة ال ديكن بعناصرىا و أعماذلا ادلستقلة ال دي

لعمل ما  أن تدرس خارج قوانُت التطور االجتماعية واالقتصادية، فإنو ابتغاء تبُّت ادلالمح األدبية
حتديدىا، علينا أن نتبُّت يف ذات احلُت مالزلو اإليديولوجية العامة، فال وجود إلحدامها دون و 

 .3األخرى
ذا كان النشاط اإلبداعي للمجتمع ، وثيق الصلة حبركاتـــو و ديناميتو، ومقياسا من مقاييس وإ

حياتو الثقافية ، فإن اإليديولوجية ختًتق و تتلون بألوانو ، فيصبح اإلبداع الفٍت حقال من حقول 
 ادلمارسة اإليديولوجية .

                                                           
 058-057ص  ادلرجع السابق، -  1
 058-057، ص نفسو ادلرجع -  2
 060-061،ص نفسو -  3
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لة اجلوىرية لإلقناع والتمثل و أكثر ما تتجلى ىذه ادلمارسة يف اجملال اللغوي، ألن الوسي
اإليديولوجي، ىي الفنون القولية اليت تسمـــح بالتواصـــل مع اآلخر، و التأثَت فيو بصورة أفضل " 
فاإلشارات و الرموز لغوية ، دتتلك إمكانات  وخصائص تثَت، لدى من تتوجو إليهم، ميال معينا ضلو 

جلماعات و الطبقات بتأثَت الرموز اللغوية ،منطا سلوك معُت، أو تعزز احتمال أن يتخذ األفراد و ا
 معُت من السلوك .

فإن اخلطاب اللغوي ىو سياق فكري إن اللغة تعد مبثابة رداء مادي لألفكار ، و منو 
متجانس مع طبيعة اإليديولوجية اليت حيملها ...و تشكل األعمال األدبية رلاال فسيحا تتجلى فيو 

 إليديولوجية .عملية التواصل بُت اللغة و ا
فاخلطاب األديب يشكل بنية ذات بعدين، أحدمها معريف واألخر إيديولوجي،و مها طرفان متناىيان 

 . 1يستحيل الفصل بينهما بشكل آيل
و ىذا ما يراه عامل اللسانيات "فَتديناي دي سوسَت" بأنو ديكن تشبيو اللغة بورقة ديثل 

الوجهان متكامالن ، إذ ال ديكن عزل أحدمها من خر و ر وجهها األول و الصوت ووجهها اآلالفك
دون اآلخر و الشيء نفسو بالنسبة إىل اللغة ، إذ ال  ديكننا أن نعزل الصوت عن الفكر أو الفكر 

 .2عن الصوت، فعملية التأثَت بينهما متكاملة و كل منهما ال يكون ذا داللة إالّ مبوازاة اآلخر
مهومو تمع و تكشف عن حقيقتو مبعاناتو و وغل يف اجملوىكذا حاولت ادلاركسية بفكرىا أن تت

ومطامعو، وآالمو و آمالو... و تنزع الزيف من أفكارىم و استبداذلا بوعي حقيقي، و ىذا ما دلسناه 
من خالل سلتلف األعمال األدبية و الفنية عند أشهر الفنانُت و األدباء و النقاد الذين تبنوا الفكر 

ة عن فكرىم يف الفًتة اليت قع رلتمعاهتم من خالل نصوصهم ادلعربّ ادلاركسي مصورين بذلك وا
 عايشوىا آنذاك.

                                                           
 .23د.عمر عيالن، االيدولوجيا و بنية اخلطاب يف روايات عبد احلميد بن ىدوقة ،ص  -  1
 .15،ص  1101اجلزائر، جوان  2،البنيوية يف الفكر الفلسفي ادلعاصر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ط  د.عمر مهيبل -  2
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 )النشأة و التطور (املبحث األول: املسرح اجلزائري 

 بدايات نشأة المسرح الجزائري: - 
و اٞتو ة عوامل تتفاعل فيما بينها فتهيء لإف نشأة أي نوع أديب يف ٣تتمع ما مشًتط بعد  

أىم تلك العوامل ىي حاجة اجملتمع يف مرحلة من مراحل تطوره التارٮتي  ل  ا١تناسب الستقبالو ، و لع
 .1إُف نوع أديب أو فن من الفنوف دوف غَته

د الفنوف واألنواع السائدة وعلى ىذا األساس فإف ا١تبدأ التطوري العاـ للنوع األديب الذي ٭تد  
و ا٠تربات التكنيكية و ا١تثل  يف مرحلة من مراحل التطور االجتماعي ىو اٟتاجة العملية والروحية

 .2العالقات االجتماعية يف ىذه ا١ترحلةو  اٞتمالية و الفكرية العليا و
و٤تكـو  د،اجتماعي ٤تد  ـ يف نشأتو و تطوره بوضع تارٮتي و على ىذا فالنوع األديب ٤تكو 

يف طبيعتو و طاقتو ووظيفتو بالوفاء ْتاجات معينة ٭تددىا الوضع التارٮتي االجتماعي الذي أٙتر ىذا 
 . 3النوع

 ،ائري خصوصا كاف وليد ىذه اٟتاجةإف نشأة ا١تسرح عند العرب عموما و اجملتمع اٞتز 
 بة من ا١تسرح.ة كاف ٯتارسها اإلنساف قريبالرغم من أنو كانت ىناؾ أشكاال فنية و تعبَتي  

للبناين  8491خوف أف بداية ا١تسرح العريب تعود إُف أوؿ نص مسرحي يف هناية يعتقد ا١تؤر          
بْيد أف أكادٯتي بريطاين عثر ٔتكتبة اللغات الشرقية بباريس  "ماروف النقاش" عن مسرحية البخيل ،

لشهر مارس  52عددىا  على أقدـ نص مسرحي عريب جزائري أشارت إليو صحيفة " األوسط " يف

                                                           
جامعة تلمساف   الل ثاـ( ٪توذجا، رسالة ماجستَت، الًتاث الشعيب يف مسرح علولة الثالثية )األقواؿ ،األجواد، عبد اهلل الطرش - 1

 .08،ص 5008كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية و االجتماعية ،قسم الثقافة الشعبية 
 .05،الل ثاـ( ص دالثالثية )األقواؿ ،األجوا الًتاث الشعيب يف مسرح علولة - 2
 .05،ص  وا١ترجع نفس -  3
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يف مدينة ترياؽ بالعراؽ" ١تؤلفو "إبراىيم  عشاؽو غصة ال ا١تشتاؽ بعنواف " نزىة 9942رقم  8440
 . 84911نينوس" و ىو جزائري يرجع تاريخ ىذا النص اد

و إذا ما عدنا لدراسة ىذا األثر األديب ا١تسرحي ا٢تاـ، فإف مسرحية "نزىة ا١تشتاؽ و غصة 
العشاؽ يف مدينة ترياؽ بالعراؽ " "إلبراىيم دانينوس"، ىي مسرحية غرامية اٗتذت من العشق 

 ،العاميةالفصحى و ولغتها تًتاوح بُت  حات،وقد اعتمد الكاتب فيها على أسلوب ا١توش   موضوعا ٢تا،
 . 2و جاءت األشعار على أ٪تاط و نسق و أشعار " ألف ليلة و ليلة "

و ىي قصة حب بُت "نعماف" و ابنة عمو "نعمة" و كوف "نعماف" كثَت السفر و الًتحاؿ 
اٞتاه، ابن أختها " رابح " صاحب ا١تاؿ و قها عن زوجها احملب وتزوجها من ٖتاوؿ أمها جاىدة أف تفر  

و إذا تتبعنا ا١تسار ا١تسرحي يف اٞتزائر و الظروؼ اليت  عدـ االرتباط بو.ر على صلكن " نعمة " ت
 صاحبت ذلك نقوؿ:

رنسي ظاَف مارس كل أنواع القهر "بينما كاف الشعب اٞتزائري يعاين الويالت ٖتت قبضة احتالؿ ف
فرنسا ت مكُت ١تشروع اٟترماف فضال عن الت جهيل و تدمَت العقل حىت يفتح اجملاؿ واسعا أماـ الو 
 حليفاهتا يف الدوؿ الغربية .و 

خالؿ رحلة  8401قامت فرقة "سليماف القرداحي" بأوؿ زيارة فنية للجزائر يف أواخر سنة          
 .3إُف الشماؿ اإلفريقي زارت فيها تونس و اٞتزائر

و ْتكم وجود األمَت خالد بفرنسا للدراسة  و الذي نشأ يف   8480و بعد ىذه الزيارة سنة 
األسرة اٞتزائرية ا١تسلمة و اليت وقفت يف مواجهة العدو الغاصب ابتداءا من الشيخ " ٤تي كنف 

على ا١تسرح و مالو من أ٫تية يف إيقاظ األم ة،  "خالد"لع الدين " والد " األمَت عبد القادر" ،فقد اط  

                                                           
 . 05،ص  السابقا١ترجع  -  1
 ،دار ا٢تدى،8495ا١تسرح يف اٞتزائر ، النشأة و الرواد و النصوص حىت سنة  –( 8دراسات يف ا١تسرح ) د. صاٌف ١تباركية ، -  2

 .51،ص 5002اٞتزائر ،
 .90،ص  8418، 8، دار الفرايب، بَتوت،ط  ا١تؤذف٘تارا ألكسندروفنا، ألف عاـ و عاـ على ا١تسرح العريب ،ترٚتة توفيق  -  3
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ببعض ـ أف يبعث لو  8480فطلب من ا١تمثل ا١تصري "جورج أبيض"حُت التقى بو يف باريس سنة 
،منها 8488ة مسرحيات سنة ا١تسرحيات لتمثيلها يف اٞتزائر و عند عودتو إُف القاىرة أرسل عد  

كسبَت" تعريب "٤تمد عفت ا١تصري"،  و مسرحية "ا١تروءة و الوفاء" لػ مسرحية "مكبث" لػ "ش
 .1"خليل اليازجي"،و مسرحية "شهيد بَتوت" للشاعر "حافظ إبراىيم"

و أسس "األمَت خالد" يف نفس السنة ثالث ٚتعيات فنية ،األوُف يف العاصمة و الثانية يف 
البليدة و الثالثة يف ا١تدية. و قامت ىذه اٞتمعيات بتقدًن عروض مسرحية و نشاطات طواؿ السنوات 
الالحقة، فقد قدمت ٚتعية العاصمة مسرحية " ماكبث "، اليت عرضت يف قصر " قدور بن ٤تي 

ين اٟتلوي" بالعيوف الزرقاء قرب اٟتامة، و حضر اٟتفل ٩تبة من ا١تثقفُت اٞتزائريُت من بينهم " الد
 .٤2تمد بن شنب و عبد اٟتليم بن ٝتايا و قدور موراد الًتكي و ابن ونيش و الشيخ دٛتُت "

٩تبة أما ٚتعية البليدة فقد أسندت رئاستها إُف "٤تي الدين بن خدة " و مثلت نفس ا١تسرحية مع 
" أٛتد لكبَت"، أما ٚتعية ا١تدية فقدمت مسرحية " ا١تروؤة  من الوجهاء و األدباء و كاف اٟتفل بزاوية

ؼ على نشاطها الوكيل الشرعي    ، و كاف يشر 8485و الوفاء" ٔتنزؿ القاضي "عبد ا١تؤمن "سنة 
 .3اسكندراين ٤تمد بن القاضي عبد ا١تؤمن""

علماء و ا١تثقفُت    و الوجهاء اليت جلبت العديد من الو ىذه اٟتركة الفعالة و النشيطة 
 .4األدباء، بقي نشاط ىذه اٞتمعيات مستمرا لعدة سنوات حىت قياـ اٟترب العا١تية األوُف و 

         

                                                           
 . 49ص  (،8د.صاٌف ١تباركية ،دراسات يف ا١تسرح ) -  1
 .49ص  ، نفسوا١ترجع  - 2
 . 41ص  ،نفسو - 3
 . 41ص  ،نفسو - 4
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 89فرباير إُف  52و بالضبط من  8484و توجهت ىذه اٟتركية بزيارة فرقة تونسية ، ففي سنة  
على ا١تسرح العريب للمرة الثانية من خالؿ فرقة ٚتعية " التونسية  مارس، تعرؼ اٞتمهور اٞتزائري

 . 1لألدب " اليت كانت ٖتت إشراؼ "ا١تنصف شرؼ الدين "
كما مثلت فرقة ا١تدية مسرحية " مقتل اٟتسُت " من تأليف ٚتاعي و اليت أشرؼ على 

مثلت . و فخار " بن شنب " و"ا١تفيت ٛتيدة وجهاء القـو "٤تمد عرضها األمَت خالد نفسو مع
 اٞتمعية نفسها مسرحية "يعقوب الياىودي".

و بعد اٟترب العا١تية األوُف نشطت اٟتركة الثقافية يف ا١تدية إذ أسس فيها "األمَت خالد" 
 .2و" غفراف األمي"  حيتُت " يف سبيل التاج"فقدمت مسر  ٚتعية الوحدة اٞتزائرية ،

، و ذلك أنو الكثَت من  الفعلية للمسرح اٞتزائريو ىكذا كانت االفتتاحية أماـ البداية 
 . 8458اآلراء اليت ترى أف ا١تسرح يف اٞتزائر بدأ بزيارة فرقة "جورج أبيض" من مصر إُف اٞتزائر سنة 

و ىناؾ آراء ترى عكس ذلك ، فاألعماؿ ا١تسرحية ا١تقدمة يف اٞتزائر خالؿ القرف التاسع 
و الكتاب اٞتزائريُت و الفرؽ ا١تسرحية اليت  لكتاب الفرنسيُت،ين من قبل اعشر و بداية القرف العشر 

ت عن مرحلة ظهرت كانت كل   ها بال شك لَبنات يف بناء صرح ا١تسرح يف اٞتزائر. و ىي بال منازع عرب 
 .3من مراحل اجملتمع اٞتزائري

ا١تشرؽ فكاف الرحيل إُف  كما كاف االتصاؿ بالشرؽ لو األثر البالغ على السكاف اٞتزائريُت،
ٚتاعات و أفواجا و عائالت بأكملها ىروبا من االحتالؿ الفرنسي أو النفي اإلجباري و ىذا ما 

الشكل مت التواصل بُت اٞتزائر  حدث مع عائلة " األمَت عبد القادر " اليت ىجرت للشاـ و هبذا
  4الشرؽ العريب .و 

                                                           
 .41ص  ا١ترجع السابق، - 1
 . 41ص  ،نفسوا١ترجع  -  2
 .44ص  ،نفسو - 3
 .90ص:نفسو،  - 4
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مت حية التونسية اليت قد  لقد ظهرت فرؽ زارت اٞتزائر قبل فرقة "جورج أبيض" الفرؽ ا١تسر 
سرحيات ت مع " جوؽ األدب التونسي" قبل اٟترب العا١تية األوُف و من ا١تعروضها ا١تسرحية و غن  

  1" عطيل و العباسة " و "صالح الدين األيويب " و لقد لقيت ٧تاحا أهبر الفرنسيُت.اليت عرضت  
إلشكالية تاريخ عودة ا١تسرح بعد ده " أبو القاسم سعد اهلل " من خالؿ تناولو و ىذا ما أك  
وحدىا الباعث على اىتماـ  8458أنو َف تكن زيارة "جورج أبيض" سنة  اٟترب العا١تية األوُف ،

 اٞتزائريُت با١تسرح.
إف "مصطفى كاتب " يرجع عودة ا١تسرح اٞتزائري بعد اٟترب العا١تية األوُف إُف األسلوب          

   عن اٟتياة الشعبية البسيطة بطبقاهتا الفقَتة اليت تعتمد على الغناء رب  الشعيب اٞتزائري ا٠تالص و ا١تع
و الفكاىة و الطرب ، وذلك قبل اللجوء إُف االقتباس و الًتٚتة و التأليف ، فهو مسرح إلتـز 
بالقضايا االجتماعية و الوطنية ا١تتعددة ، و قد وجد يف الغناء و الفكاىة ا١تهرب من الرقابة يف عهد 

   2تعمار الفرنسي.االس
 فهو ال ٮتص   إف ا١تتفحص للتجربة اٞتزائرية يف ٣تاؿ ا١تسرح يتبُت  أنو مسرح وطٍت شعيب ، 

النخبة ، بل إُف األكثرية الساحقة من السكاف مهما كاف وضعهم و مستواىم الثقايف ، أو موقعهم 
 اٞتغرايف.

ىو مسرح وطٍت وشعيب من خالؿ اللغة ا١تستعملة فضال على أنو ال يدير ظهره للتقاليد 
، فيستقي مواضيع مسرحياتو و أغانيو من اٟتياة  الثقافية الشعبية، وىو كذلك وطٍت شعيب ٔتحتواه

ووطٍت و شعيب أيضا ٔتوقفو من األحداث اليت كانت تعيشها اٞتزائر. و على ىذا األساس  اليومية ،
 3ٯتثل ا١تسرح يف ىذه اٟتقبة الزمنية ثورة حقيقية.

                                                           
  .95ص: السابق ا١ترجع - 1
 .92ص: نفسو، ا١ترجع  - 2
، 8و التوزيع ، اٞتزائر ، ط مقامات للنشر ، ارح العموميةقراءة يف أداء ا١تس ٥تلوؼ بوكروح ، ا١تؤسسة الثقافية يف اٞتزائر،- 3

 .85-88،ص  5084
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و حركة و كاف ذلك  بدأت يف األرض ىيمنة  8455ـ يقوؿ "مالك بن نيب" : "حواِف عا
و بعثا ٟتياة جديدة فكأ٪تا ىذه األصوات استمدت من "ٚتاؿ الدين" قوهتا  إعالنا لنهار جديد ،

ت معجزة البعث تتدفق من كلمات " ابن باديس الباعثة ، بل كأهنا صدى لصوتو البعيد ، و قد بدأ
، و يا ٢تا من يقظة ٚتيلة   ر يتحرؾو بدأ الشعب اٞتزائري ا١تخد   ، " فكانت تلك ساعة اليقظة

مباركة ،  يقظة شعب مازالت مقلتاه مشحونتُت بالنـو ، فتحولت إُف خطب و ٤تادثات  و جدؿ ، 
 1الفرد إُف حديث الشعب. و ىكذا استيقظ ا١تعٌت اٞتماِف و ٖتولت مناجاة

" رشيد القسنطيٍت" من  لمسرح اٞتزائري، و يعتربكانت الثالثينيات ٔتثابة العصر الذىيب ل
و قد استطاع بالرغم من رقابة  أبرز دعائم ا١تسرح اٞتزائري اٟتديث ، و كاف مسرحو بالعامية ،

العلماء و زيف علمهم و فساد السلطة و تشددىا أف يطرؽ مواضيع انتقاديو يسخر هبا من تزلف 
 2القضاء و جشع ا١تالك.

و يذكر  الدكتور "علي الراعي" عن الكاتبة الفرنسية " آرليت روت " اليت ذكرت يف كتاهبا "          
  و قرابة ألف أغنية ا١تسرح اٞتزائري " إف رشيد القسنطيٍت  ألف أكثر من مائة مسرحية و اسكتش ،

، حيث تناوؿ الكثَت من الشخصيات الشعبية  تمثيل حسبما يلهمو ا٠تياؿو كثَتا ما كاف يرٕتل ال
  3) الكوميديا ديالرتة( اإليطالية. وبو ا١تتأثر ببأسل

و الذي كتب مسرحية  اٞتزائري عاللو " سالِف علي " و كذلك نذكر رائد من رواد ا١تسرح 
٧تاحا ىائال ألنو كاف يقدـ و اليت كتبت باللهجة العامية ، فالقى مسرح جحا  8452سنة  "جحا"

 4صورا انتقاديو مضحكة للحياة اليومية .

                                                           
 .89بوعالـ رمضاين ، ا١تسرح اٞتزائري بُت ا١تاضي و اٟتاضر ، ص - 1
 .822،ص5004اٞتزائري يف رحاب الرفض و التحرر ، دار األصالة ، اٞتزائر، د. نور سلماف ، األدب  - 2
 . (www.ahewar.org) 52،ص 5009جانفي  50،  8108فاضل خليل ، اٟتوار ا١تتمدف ، ع:-3
 .829د.نور سلماف ، األدب اٞتزائري يف رحاب الرفض و التحرر ، ص  -4
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د مسرح سلفو و استطاع و أتى بعد " رشيد القسنطيٍت"، "٤تي الدين بشطارزي" الذي جد  
، وكاف يقـو مع فرقتو  " بٍت وي وي" ا١تتزلفُتر من مساوئها و سخ   معاٞتة مشاكل اإلدارة الفرنسية و

اٞتزائر مواجها صراعا دائما مع السلطة و الرقابة ، و ٤تاوال أف ٬تعل من مسرحو ّتوالت يف أ٨تاء 
 ا عن فساد األوضاع و اضطراهبا .تعبَتا حي  

و كاف "بشطارزي" يدخل يف مسرحياتو أغاين وطنية تثَت ٛتاسة اٞتماىَت منها " بٍت وطٍت 
و "معرفناش آش من طريق ناخذو"  و " حب الرئاسة" اٞتزائر" و " صوت اٞتزائر" " و " أفق يا ابن 

 1و ىو فيها يهاجم السلطة بسخرية و استخفاؼ.
فوجدت  و قد القت ىذه ا١تسرحيات التشجيع و اإلعجاب و صدى من طرؼ اٞتماىَت ،

يف ا١تسرح وسيلة للتعبَت و التغيَت ا١تباشر و التلميحي ، ٦تا دفع الكثَت من ا١تؤلفُت للكتابة ا١تسرحية ، 
ي قصة الصحايب لػ "٤تمد العيد آؿ خليفة" و اليت ترو  8441ة " بالؿ " يف عاـ فظهرت مسرحي
" بالؿ بن رباح " رضي اهلل عنو مؤذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم ... واتبع  اٞتليل سيدنا 

  2ا١تسار الكتايب ا١تسرحي "توفيق ا١تدين" ٔتسرحية حنبعل و آخروف.
يت راح ضحيتها اآلالؼ من اٞتزائريُت وذلك ٙتنا باٞتزائر ال 8492تعترب حوادث ماي 

والذي استمر أثناء الثورة رغم كل احملاوالت الباحثُت   ح اٞتاد كما يتفق جل  للحرية ، و ىي فًتة ا١تسر 
لطمس و إفشاؿ مهمة ا١تسرح خالؿ اٟترب العا١تية الثانية  و االضطهاديةالتعسفية  ، االستعمارية

 3و "مصطفى قزدِف ".مد التوري" حيث برز رجاؿ مسرح تصدوا لالستعمار نذكر منهم "٤ت
فهي تعترب من أخصب ا١تراحل من حيث التأليف و اإلنتاج و العروض أيضا ، و ٦تا شجع 

، فكاف ىناؾ وعي و حـز و إصرار الشعب  اؾعلى ذلك األوضاع ا١تزرية اليت عايشتها اٞتزائر آنذ

                                                           
 .822ص ، سابقالرجع ا١ت - 1
 .9ص5002شركة باتنيت ، اٞتزائر،  ، 5000ا١تسار ا١تسرحي اٞتزائري إُف سنة  ، نور الدين عمروف- 2
 .84بوعالـ رمضاين ، ا١تسرح بُت ا١تاضي و اٟتاضر ، ص-3
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فكاف للمسرح صدى و صوت  على التضحية بالنفس و النفيس لطرد االستعمار الفرنسي الغاشم ،
 عن ذلك بكل ثقة و حـز .للتعبَت 

على يد "رضا حاج ٛتو" و فرقة أخرى تأسست  8492تأسست فرقة مسرح الغد عاـ 
كانت ىناؾ ٤تاوالت مسرحية كتبت بالفصحى منها "أبو ضمن ا١تركز اٞتهوي للفن ا١تسرحي ، و  

  8494و الذي أسس فرقة " ا١تزىر القسنطيٍت" عاـ  8499اٟتسن التيمي" " ألٛتد رضا حوحو" 
كما كاف لػ "٤تمد الطاىر فضالء" دور يف ا١تسرح العريب، ومن أعمالو " الصحراء" اليت 

 1اقتبسها من مسرحية لػ " يوسف وىيب" .
ن أىم أسباب ازدىار الفن ا١تسرحي يف ىذه ا١ترحلة ، ىو توافد الفرؽ ا١تسرحية و لعل م 

العربية إُف اٞتزائر ٦تا خلق جوا ثقافيا عاليا و مهم ا أسهم بصورة فاعلة يف تطور العمل ا١تسرحي 
كاف قد زار اٞتزائر   "يوسف وىيب"أف  ي، و قد ذكر الدكتور " مرتاض" يف إحدى كتاباتو اٞتزائر 
، و يبدو أف ىذه الزيارات  ا١تتالحقة ساعدت 8428،8425، 8420، 8499السنوات  خالؿ

على إغناء التجربة ا١تسرحية يف اٞتزائر وتطويرىا و ٢تذا نفهم ١تاذا عرب  " يوسف وىيب " عن رضاه عن 
 2التقدـ الذي أحرزه ا١تسرح العريب اٞتزائري ".

 إبان الثورة: -
و مع اندالع الثورة التحريرية بدأ ضغط االستعمار يزداد على رجاؿ الفن ْتيث أصبح يرى 
أف وجود فرقة مسرحية خطر يتهدد وجوده ، كما رأى يف ذلك عالمة من عالمات اإلنذار بانتهاء 

 ، و لكن ىؤالء التحقوا بصفوؼ د كل طاقاتو اٞتهنمية حملاربة الفنانُتحكمو يف اٞتزائر. لذلك جن  
الثورة يف اٞتباؿ على إثر النداء الذي وجهتو ٢تم جبهة التحرير الوطٍت و بعد توقف نشاطهم يف ا١تدف   

ير الوطٍت ، و يف ا١تنفى بتونس الشقيقة تكونت فرقة جبهة التحر  و مطاردة اٞتيش االستعماري ٢تم

                                                           
 .58،ص السابق ا١ترجع - 1
 .85، الًتاث الشعيب يف مسرح علولة ، ص الطرش  عبد اهلل - 2
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ذه الفرقة ا١تسرحية إدارة الفرقة الفناف "مصطفى كاتب"، وبذلك أصبحت ى للفنوف الدرامية و توُف
 1ىي السفَت الفٍت األوؿ للثورة اٞتزائرية يف دوؿ العاَف العريب و الغريب.

ة ىذه و كانت مهم   اليت قدمت فيها عروضا مسرحية و قد نالت ٧تاحا كبَتا يف كل الدوؿ 
ر مصَته الفرقة مقتصرة على تعريف الرأي العاـ العا١تي ْتق الشعب اٞتزائري يف استقالؿ بالده و تقري

اب ا١تسرح الذين بيده ، و مع ىذه الفرقة التابعة ٞتيش التحرير الوطٍت كاف ميالد جيل جديد من كت  
على سبيل ا١تثاؿ   "  و نذكر لة الثائرة ا١تلتزمة ،مجندوا طاقاهتم اإلبداعية ٠تدمة الثورة بالكتابة و الك

    عبد اٟتليم رايس" الذي قدـ للفرقة مسرحيات " أوالد القصبة" و " دـ األحرار" و " ا٠تالدوف"، 
و قد أحرزت الفرقة هبذه ا١تسرحيات ٧تاحا باىرا يف كل الدوؿ اليت عرضت فيها، وىي مسرحيات 

ٞتزائري و التعذيب الذي كانوا منها أفراد الشعب ا ثورية تتحدث عن وحشية االستعمار اليت عاىن
 2يتعرضوف لو على يد ا١تستعمر الغشيم .

و مسرحية " الشبكة  8424رحية " دـ اٟتب" سنة و كتب " ولد عبد الرٛتاف كاكي" مس
 .84203و " القراقوز" سنة  8421" سنة و " السفر" ، " الكوخ 8429" سنة 

      ا للثورة التحريرية و تعريفا هبا و انصبت معظم ىذه ا١تسرحيات يف ا١تيداف الثوري دعم
وعدالتها، و معٌت ذلك أف ا١تسرحية التارٮتية قد توقفت أثناء الثورة لظروؼ  و بالقضية اٞتزائرية ،

 4موضوعية تتصل بالواقع اٞتديد الذي فرض أسلوبا معينا و مضمونا جديدا .
انتزاع االستقالؿ من بُت ، و التصميم على  كما أبرزت اٞتانب الفدائي عند أفراد الشعب

  5ف ذلك من التضحيات .٥تالب االستعمار مهما كل  

                                                           
 .94ص ،5004، اٞتزائر5009ىومة ،طدار  جروة عالوة وىيب ، مالمح ا١تسرح اٞتزائري ، - 1
 .20ص السابق ا١ترجع - 2
 .92، ص 5009عز الدين جالوجي ، النص ا١تسرحي يف األدب اٞتزائري  دراسة نقدية ، وزارة الثقافة - 3
 .92ص ، السابق ا١ترجع - 4
 .20ص مالمح ا١تسرح اٞتزائري ،، جروة عالوة وىيب- 5
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 8422كما ظهر يف تلك ا١ترحلة " كاتب ياسُت " الذي نشر أوؿ عمل مسرحي لو سنة 
و قدـ فيما بعد للمسرح عددا من ا١تسرحيات الثورية مثل "اٞتثة ا١تطوقة" و "ا١ترأة ا١تتوحشة" 

ا١تطاط " و"مسحوؽ الذكاء" و"األسالؼ يضاعفوف ضراوهتم "، و بعد االستقالؿ قدـ " رجل نعل 
 " ملك الغرب" و غَتىا... " أفكار موح الزيتوف" و و ساء" و " صوت الن

لقد شارؾ الفناف اٞتزائري و رجل ا١تسرح يف ا١تعركة التحريرية من أجل استعادة السيادة  
   1الوطنية و ٖترير البالد من قيود االستعمار الفرنسي.

 بعد اإلستقالل: -
ن عن استقالؿ و انعتاؽ و ٖترر األرض اٟتبيبة أرض اٞتزائر، و تنفس ل  أعْ  8425يف عاـ 

، و كاف ٔتثابة إعالف عن  و اضطهاد و يالت االستعمار من استغالؿصعداء شعب عاىن و قاسى 
، فكاف لزاما على ا١تسرح مواكبة األوضاع و التطورات  والدة مرحلة جديدة و ىي مرحلة البناء

ورة التحرير. و ىذا ما دفع اٟتكومة إُف تأسيسو كإجراء وطٍت ثوري يصب اٞتديدة ، كما فعل أياـ ث
يف مصلحة الثقافة الوطنية و االختيار االشًتاكي الذي تبنتو اٞتزائر كمذىب اقتصادي و اجتماعي، 

 ما يلي :  8424و قد جاء يف الالئحة اليت أصدرىا ا١تسرح الوطٍت سنة 
و سيبقى سالحا ٠تدمتو،  االشًتاكية ملكا للشعب، " أصبح ا١تسرح  يف اٞتزائر الذي تبٌت

و تبٍت ا١تستقبل و سيكوف  ، فمسرحنا اليـو سيكوف معربا عن الواقعية الثورية اليت ٖتارب ا١تيوعة
خادما للحقيقة يف أصدؽ معانيها ، سيحارب ا١تسرح كل الظواىر السلبية اليت تتناىف و مصاٌف 

و ال لتجريدية ال تتعامل مع الوضع الثوري ، و ال ٯتكن أف الشعب ، و لن ينقاد للتفاؤؿ األعمى 
 2نتصور فنا دراميا بال صراع ، إذ دونو تتجرد األشخاص من اٟتياة و الرونق.

                                                           
 .28،ص السابق ا١ترجع - 1
 .54ص رمضاين ، ا١تسرح اٞتزائري بُت ا١تاضي و اٟتاضر ،بوعالـ  - 2
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و ٥ترج مسرحي، و ىو ٦تثل  8424الوطٍت سنة  عُت "مصطفى كاتب" مديرا للمسرح
 ٔتوضوعات متعددة ،العديد من ا١تسرحيات  8495 -8425شهد ا١تسرح يف الفًتة ا١تمتدة 

 غَتىم ...الرٛتاف كاكي" و"مصطفى كاتب " و "ولد عبد ن الفنانُت أمثاؿ "رويشد" وفظهرت ٩تبة م
اشتهر "رويشد" آنذاؾ بفضل أسلوبو ا١تتميز الذي يقـو على معرفة حقيقية بنفسية 

"رويشد" ال  و الفكاىة عندالذي يوصل كلمتو إُف اٞتمهور، اٞتماىَت، فكانت الفكاىة عنده اٞتسر 
 ، ، فيكشف نفسو و موقعو يف اجملتمع تضحك اٞتمهور و حسب بل ٕتعلو يضحك على نفسو

  على أف نوعية اٞتمهور ال تندرج يف إطار الًتفيو السليب بقدر ما ينتمي إُف مسرح التوعية و الًتبية 
"            وة "حسن طَت و التوجيو  بطريقة ال تبعث إُف ا١تلل و الضجر ... ومن أعمالو يف تلك ا١ترحل

و "الغولة " و "البوابوف" ... عاٞتت ٥تتلف ا١تشاكل اليت يعاين منها ٣تتمعنا كالبَتوقراطية و االنتهازية 
  1و الوصولية و التشرد.

ك أف مسرحية "اٞتثة كما كاف لػ "كاتب ياسُت" بصمتو ا٠تاصة يف ا١تسرح اٞتزائري و ال ش
ا١تطوقة" و "صاحب النعل ا١تطاطي " من األمثلة اليت تعكس قدرتو ا١تسرحية الكبَتة ... و إُف جانب 
"رويشد" و "كاتب ياسُت"  نذكر كذلك "ولد عبد الرٛتاف كاكي" الذي كاف لو الدور البارز يف 

" كل واحد و حكمو"،                 األعماؿ اليت قدمها  ا١تسرح الوطٍت يف ىذه ا١ترحلة و من أعمالو
 .   2" القراب و الصاٟتُت"  و " ديواف القراقوز" 

  يف ىذه ا١ترحلة لعب ا١تسرح دورا ىاما ساير من خاللو التطورات على ا١تستويُت الداخلي 
و ا٠تارجي حيث حظي ٔتشاركات كاف ٢تا صدى يف ا٠تارج يقوؿ عنها " مصطفى كاتب" : " لقد 

مهرجانات عربية و دولية منها مهرجاف فلورانس بإيطاليا قدـ حينها أعماال رائعة لفتت  شاركنا يف
 أنظار العديد من اٞتهات". 
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و أكرب دليل على ذلك ما سرح بو "شي غيفارا" بعد مشاىدتو لعرض مسرحي بقاعة 
ر، و لكٍت قائال : " قيل ِف بأنو ال يوجد مسرح يف اٞتزائ 8425األطلس ٔتناسبة الفاتح نوفمرب 

 1رأيت ا١تسرح الثوري بعينو يف أرض اٞتزائر". 
مركزية أنشئت على التواِف مسارح جهوية يف كل من وىراف ، و ٖتت شعار الال   8495يف 

 و الثقافة و إشرافها على ا١تسرح الوطٍت، عباس و تدخل وزارة اإلعالـ  عنابة ، قسنطينة و سيدي بل
فتوح" و ىي مقتبسة ، ح الوطٍت يف ىذه الفًتة نذكر : "باب الو أىم ا١تسرحيات اليت عرضها ا١تسر 

 " سالؾ اٟتاصلُت" و ىي مقتبسة " العاقرة" ، "بٍت كلبوف" " دائرة الطباشَت القوقازية ""بوحدبة"  
" بروتولد برٮتت" و أخرج ىاتُت ا١تسرحيتُت"  ٫تا للكاتب ا١تسرحي و" اإلنساف الطيب لسيتشواف"

 ... ا٢تامشي نور الدين"
عرضت ىذه ا١تسرحيات بالعاصمة ، أما ا١تسرح اٞتهوي بوىراف فقد عرض ا١تسرحيات 
التالية : " اٞتفوة"، "ٛتاـ ريب"، "ا٠تبزة"، اليت تعاًف نضاؿ العماؿ، "حوت ياكل حوت" يعاًف 

يعاًف "األ٥تاخ "، "القراب و الصاٟتُت" يعاًف الشعوذة و زيارة األولياءالقطاع ا٠تاص ا١تستغل،  خطورة
نضاؿ الشعب الفلسطيٍت، "اٟتساب تلف" يعاًف ا١تغًتبُت اٞتزائريُت بأوربا ، "النخلة" و ىي مسرحية 

 خاصة باألطفاؿ تعاًف أ٫تية العمل وضرورة التضامن ...
"يـو اٞتمعة خرجوا لرياـ" من لية :  "بوعالـ زيد القداـ" ،أما مسرح عنابة فعرض ا١تسرحيات التا

 .2تأليف بن عيسى 
كما برز ا١تسرح اٞتهوي بقسنطينة و عرض عدة مسرحيات نذكر منها:"ىذا ٬تيب ىذا" 

،"ناس اٟتومة" تعاًف بعض األمراض  الذي يعاًف مشاكل السكن ،"ريح السمسار" تعاًف التسويق
 االجتماعية.
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  أما ا١تسرح اٞتهوي لبلعباس فعرض "فلسطُت ا١تخدوعة "،" أنت و أنا  و "ملك الغرب" 
عكست بعض اٞتوانب الغامضة ١تقتل الشعب الصحراوي يف تندوؼ و  من 90000شاىدىا و اليت 

 . 1ا١تغريب " بن بركة "
يف هناية السبعينيات و الثمانينات رجع الكثَت من اإلطارات ا١تتخصصة للجزائر و بدأت يف 

       السنوغرافيا و فرضت مواضيع مسرحيات فنية ٚتيلة و أعطت اىتماما لفن التمثيل و  اإلنتاج،
اٞتزائرية و تنوعت و اإلخراج،٦تا أدى إُف إنعاش ا١تسرح اٞتزائري يف تلك ا١ترحلة و انتشر عرب ا١تدف 

، و اعترب بعض الباحثوف أف مرحلة أواخر السبعينات و عقد الثمانينات  و كثر متتبعوهمواضيعو 
دف و موسكو ىي مسارح برلُت و لنانتعاش و ازدىار ا١تسرح اٞتزائري حيث عرضت أعماؿ فنية تضا

 . 2و باريسو نيويورؾ 
ٖتوالت يف عاشت اٞتزائر على وقع تغَتات و  8411إُف غاية سنة  8410ففي سنة 

تفاعل معها، ساحتها السياسية و الثقافية و االقتصادية و االجتماعية كاف على ا١تسرح مسايرهتا و ال
 و حىت إداريُت ... ُت و ٥ترجُت ،ر اٞتيل الثاين من فنانتفكاف ملزما أف يدؽ و 

أتى دور "عبد القادر علولة "  فبعد جيل "مصطفى كاتب" و "رويشد "و "ولد عبد الرٛتن كاكي "،
 . 3و " الزياين شريف عياد " و " ٤تمد بن قطاؼ "  و " سليماين بن عيسى "...إٍف

و األجود، موطدا اوال بذلك تقدًن األفضل ٤ت يف ىذه ا١ترحلة أخذ ا١تسرح يستعيد جاذبيتو ،
عالقتو باٞتمهور من خالؿ القضايا و ا١تواضيع اليت راح يعاٞتها بنجاح متفاوت نسبيا ، و يرجع سر 
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  ىذا النجاح يف رأي "مصطفى كاتب "إُف: " أف قوة ما يقدمو ا١تسرح اٞتزائري تكمن يف مضمونو 
 . 1و تكامل ٥تتلف عناصر عرضو "

ا١تسرح اٞتزائري يف التخلي عن القالب األرسطي يف  اع التجارب اٞتديدة بدأ فنانو و ٖتت وق
و العمل على االستفادة من  و اللجوء إُف فضاء الثقافة الشعبية اليت يزخر هبا ٣تتمعنا، بناء العرض،

      نذكر منها : ىذه ا١ترحلة ٣تموعة من ا١تسرحياتفعرضت يف  أشكا٢تا التعبَتية الغنية الثرية ،
" الشهداء يعودوف ىذا األسبوع "           "، " ا١تهرج "، "جحا باع ٛتاره "،"على كرشو ٮتلي عرشو 

                   "دؼ القوؿ و البندير"، كما عرضت الثالثية الرائعة لػ "عبد القادر علولة" 
 .  2"األقواؿ، األجواد، اللثاـ "

و ذلك بالتفاعل مع  ة التطورات هبدؼ التمي ز،لقد حاوؿ ا١تسرح يف ىذه ا١ترحلة مواكب
 الواقع ا١تعاش يف اجملتمع اقتصاديا و اجتماعيا...

   من خالؿ ما تقدـ نستنتج أف ا١تسرح اٞتزائري لعب دورا فعاال و كامال إباف ثورة التحرير 
ككل و ىو يؤدي رسالتو بكل صدؽ و إخالص رغم كل الظروؼ الصعبة اليت واجهتو   و ما بعدىا ،

و ٬تسد لنا واقع اٞتزائر سياسيا و ثقافيا و اقتصاديا، فكاف الفن الرابع رسالة نبيلة قدمها الفناف  فن ،
 اٞتزائري ٠تدمة و بناء ٣تتمعو و ا١تضي بو قدما ٨تو مستقبل مشرؽ و زاىر.

تفادة وحاولوا االسحُت على ثقافات الشعوب األخرى، كما كاف ا١تسرحيوف اٞتزائريوف متفت         
منها و تعريف الشعب اٞتزائري هبا، ورفضوا إخراج ا١تسرحيات التمييزية العنصرية و االستبدادية، 
نابذين ثقافة العنجهية و رفض اآلخر، لكنهم تقبلوا ا١تسرحيات اإلنسانية بإبداعاهتا التسا٤تية ا١تنادية 
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ا لإلنسانية اليت نريد ٢تا أف تكوف ىي و ٖتقيق ا١تثل العلي لتقبل الفكر اآلخر و اٟترية و الدٯتقراطية ،
 .1ا١تعيار و ىي ا١ترجع
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 المبحث الثاني: المسار اإلبداعي "لعلولة"

 
 المولد و النشأة: -أ

 
تابع دراسة  -تلمساف-ٔتدينة الغزوات  8444جويلية  01ولد عبد القادر "علولة" يف 

بلعباس"، مث واصل دراستو الثانوية لَتحل بعد ذلك رفقة والده إُف االبتدائية ببلدية عُت الربد "سيدي 
مع فرقة " الشباب " بوىراف دائما  ليمارس ا١تسرح َكهاو   8422وىراف، و توقف عن الدراسة سنة 

ل يف مسرحية "خضر اليدين " اليت كتبها " شارؾ يف عدة دورات تكوينية و مث  ، 8420إُف سنة 
أخرج يف إيطار فرقة اجملموعة ا١تسرحية الوىرانية مسرحية  "  ٤8425تمد كرشاي "، و يف سنة 

 . plaote"1 األسرى " للمؤلف الروماين بلوت "
"حسن طَتو"، "دو٧تواف وىراف ها "أوالد القصبة" ،كما مثل يف مسرحيات أخرى عديدة من

اـ..." إُف أف تويف " ، كما كتب عدة مسرحيات منها : " التفاح ، العلق ، األجواد، األقواؿ ، اللث
 .2 8449مارس  80برصاص الغدر يف 

 قالوا عن عبد القادر علولة:
حب بساطة العيش أائري عانق ا١تسرح منذ طفولتو...علولة أيقونة ا١تسرح اٞتز  عبد القادر

 ...واشتهر أكثر بعد موتو.
خدمة لقضية ومن أجلها ر حياتو سخ   فهو ليس فنانا مسرحيا فقط وا٪تا ىو أبو الفن الرابع يف اٞتزائر،

 ضحى بالدـ و العرؽ ..
يقوؿ االستاذ عبد الكرًن غريب:" علولة كاف وطنو ا١تسرح ومن خاللو أر خ ١ترحلة مهمة من تاريخ 
اٞتزائر"...إف علولة كاف العصامي ا١تثقف وضع ىدفا يف حياتو ىو خدمة االنساف ببساطة ، علولة 

                                                           
 . 02ص  844موفم للنشر،،عبد القادر علولة ،من مسرحيات علولة ) األقواؿ ،األجواد،الثاـ(، -  1
 . 5004 8مكتبة الرشاد،ط ،8د.إدريس قرقوى،الًتاث يف ا١تسرح اٞتزائري ،دراسة يف أشكاؿ و مضامُت ،ج -  2
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استطاعوا خلق خطابا جديدا عكس خطاب السلطة ،  الذين األوؿحسب ا١تتحدث كاف من الرعيل 
فكاف صوت الشعب ا١تقهور خالؿ االستعمار ا١تسحوؽ بعد االستقالؿ ،كما أنو استعمل ا١تسرح  

 تكوف كوسيط بُت خطاب أحادي مفعم بالبَتوقراطية و احملسوبية وشعب بسيط ال إعالميةكوسيلة 
  1ية اليت ىي حق مشروع"يطلب سوى العدالة االجتماعية و ا١تساواة الطبق

 أما الصحايف "٤تمد كاِف" يقوؿ :كنت آخر من أجرى معو حوارا صحفيا و طالبٍت بنشره    
 حرفيا...علولة ال ٮتاؼ ا١توت و ىو ضحية كلمة حق" و يضيف ...كاف "علولة" مهاب اٞتانب 

  2وذو شخصية كرزماتية."
 .خلق من جديد بعد وفاتو" ةعلولأما االعالمي "بوزياف بن عاشور" فيقوؿ :"        

 8449و مرحلة ما بعد  8449م بوزياف بن عاشور حياة علولة بُت مرحلتُت ، مرحلة ما قبل قس  
الذين احتكوا كثَتا هبذه الشخصية ، حيث أك د أف علولة كانت  األشخاص)تاريخ وفاتو( وىو أحد 

الذي كاف  وجياإليديولقالؿ نظرا للتوافق االست بعد األوُفتربطو عالقة كبَتة بالصحفيُت يف ا١تراحل 
 ٬تمعهم...
أف علولة كاف يساعد ويتعاطف مع ىواة الفن الرابع و يقدـ ٢تم كل الدعم ألف نظرتو  إُفكما أشار 

 .ا١تستقبلية كانت ترى أهنم ىم من سيحملوف ا١تشعل "
      كشف ا١تتحدث أف الكثَت من الشباب أعادوا بعث مسرحياتو   8449أما مرحلة بعد         

و خلقوا فرقا و تعاونيات ٛتلت اٝتو ليبقى راسخا يف عاَف الفن الرابع باٞتزائر بل تعدت شهرتو 
  3الوطن ، كاشفا يف ذات الصدد أف مقتلو خلق "علولة" من جديد.

َف يكن  8452 ا١تسرح اٞتزائري" . أك د "ٚتاؿ غالب" أنو قبل "ٚتاؿ غالب": "علولة أحِت        
ىناؾ أي مسرح حسبما كشفو الكاتب ا١تصري "جورج أبيض" وىذا يدؿ حسب ا١تتحدث أف 
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اٞتزائريُت َف يكونوا يأهبوف با١تسرح لكن "علولة" استطاع أف ٬تذب اجملتمع ٢تذا الفن من خالؿ 
الذي استنبط منهم فكرة جذب ا١تشاىد و اٞتمهور إُف الركح احتكاكو "بالقوالُت و رجاؿ اٟتضرة " 

فكاف ىو يذىب إُف القرى و يقد ـ عروضو يف ا٢تواء الطلق و بعد أف اشتهر بدأت اٞتماىَت تتوافد 
إُف أف "علولة" أحِت ا١تسرح يف اٞتزائر وىو من نظر لو " مؤك دا يف ذات  األخَتعليو ، ليشَت يف 

٣تر د ٥ترج مسرحي بل ىو روائي ٤تن ك و ىذه ا١تيزة ال بد  أف تسل ط عليها الوقت أف  "علولة" ليس 
  1من قبل الباحثُت و الكتاب األضواء

 أهم نشاطاته و أعماله: -ب   
 نشاط و حركية ) فناف مبدع (: -

ىي نتيجة عدة مسا٫تات لكتاب مسرحيُت جزائريُت  للنشاط ا١تسرحي يف اٞتزائر حكاية،
و ٘تثيل و تسلية عدة أجياؿ من اٞتزائريُت  على إبداع و إخراج  ا٠تاص ،الذين أكب وا كل يف نوعو 

 حوؿ مسائل أساسية تتعلق باٟتياة اليومية. 
ريب " الذي يعرؼ لقد انضوى "علولة" من خالؿ توجهو ا١تسرحي ضمن " منحى الفن الع

سرح الذي الثقايف الشعيب " و الذي ىدفو الرئيسي ىو أف ينتمي إُف نوع من ا١ت تمن " الثرانكهو 
"  8449مارس  80ات "علولة" ٔتناسبة ٤تاضرتو بتاريخ ظ" عن مالحيؤثر بشدة يف مشاىدنا 

 . 2ورشات إ٧تاز مسرحية يف مدرسة مسرح حقيقية
و التنظَت حوؿ فن ر ين و التصو  ية "حصصا للتكو كانت " القراءات على الطريقة اإليطال

، كاف "علولة" ينشط عروضا حوؿ ٕتربة  ا١تسرح و تارٮتو و أشكالو و مضامينو و وظيفتو االجتماعية
و القراءات على ا١تخطط ا١تكتيب و يعَت ا١تمثلُت القائمُت باألدوار مؤلفات، و يناقش ا١تسرح و يوج  
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إبداعية الفرقة اليت يعمل معها ٚتاعيا و فرديا حسب حوؿ العمل الفٍت الراىن بغية إثارة ٛتاس و 
 .1حدود و إمكانيات موضوعية و ذاتية للممثلُت ا١تسرحيُت

العروض ا١تسرحية  العامة لػ "علولة" شك لت دوما حوادث ثقافية ىامة جدا يف مدينة وىراف ،         
 . 2جديد أماـ ٚتهور شغوؼ على الدواـ يف انتظار بفارغ الصرب إلبداع مسرحي

لقد أخذ "علولة" معو ا١تولود األخَت " العمالؽ " على وشك االنتهاء منذ مسرحية  " اللثاـ " غَت 
 أنو َف يكتمل...

قاـ "علولة "بإخراجو األوؿ بصفتو ىاويا يف إيطار اجملموعة ا١تسرحية الوىرانية، و ذلك يف 
 . 8425سنة مسرحية " األسرى " لبلوط اقتبسها  "٤تمد عبيد "، كاف ذلك 

 (T.N.A)إُف اال٩تراط ضمن فرقة ا١تسرح اٞتزائري الناشئة  8424دعي "علولة" سنة 
         "٤تمد بودية"، "جاف ماري "، "بويقلُت " معو بعض الفنانُت مثلغداة تأميمو، و قد اشًتؾ 

 .3اٞتزائريو " ٤تمد بن قانة " و " عبد الرٛتن كاكي " يف إعداد بياف حوؿ ا١تسرح الوطٍت 
     و تبٍت ا١تستقبل ،  لثورية اليت تنقض اال٨تطاط سيكوف ىذا األخَت من أنصار الواقعية ا

و يكوف ىو من أنصار اٟتقيقة با١تعٌت األعمق، تلك اليت تنعش و ليس حقيقة التفاصيل اليت 
 4تضلل...

" ،"حسن تية " أطفاؿ القصبةلعب "علولة "يف ا١تسرحيات اآل 8422إُف  8424من سنة 
"وردة ٛتراء ِف" ،" ا١ترأة الشرسة ا١تدجنة " يساعد ف جياف"، " ،"اٟتياة حلم" ، "اليمُت" ،"دو طَتو

 . 8429"عالؿ" احمليب يف إخراج ىاتُت ا١تسرحيتُت يف سنة 
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بإخراج   8422نة و يف نفس السنة يقـو "علولة" بإخراج "الغولة" لػ "رويشد" كما يقـو س         
سنة ، يكلف  59و َف يكن يتجاوز  8422" لػ "توفيق اٟتكيم" ، مث يف سنة  اٟتائر"السلطاف 

 . 1 (ENADC)بتسيَت ا١تدرسة الوطنية للفن ا١تسرحي و تصميم الرقص 
يقـو "علولة" باقتباس و إخراج  8429و بعد عودتو إُف ا١تسرح الوطٍت اٞتزائري سنة 

 55الشباب ا١تمثلُت الذين ال يتجاوز معدؿ أعمارىم ا١تسرحية " نقود من ذىب " مع ٣تموعة من 
سنة ،كاف ىدؼ ىذه الفرقة ىو ٦تارسة مسرح ٕترييب و ْتثي و نشر التمثيل ا١تسرحي على نطاؽ 

، "وىراف عادة كانت اٞتوالت ا١تسرحية ٤تصورة يف ٜتسة مدف: أوسع يف إتاه ٚتاىَت اٞتهات النائية.
سيدي بلعباس"، فأصبح االنتشار ا١تسرحي ٢تذه الفرقة الفتية يبلغ  ،قسنطينة عنابة ، اٞتزائر العاصمة،

 .2مدينة 10
 ٧تاح و تألق: -

١تواصلة دروس مسرحية يف جامعة  8421يغادر "علولة" ا١تسرح الوطٍت اٞتزائري سنة 
"السربوف" و جامعة "نانسي" ،َف تطل إقامتو ىناؾ  فقد عاد إُف وىراف حيث عي نو "عبد الرٛتن  

( يقـو T.N.O.A) ر ا١تسرح الوطٍت للغرب اٞتزائري٥ترجا مسرحيا، و كاف آنذاؾ مدي كاكي"
 .84213" نومانس "سنة  ىناؾ بإخراج

فيقـو بإخراجو و ٯتثل فيو  نصو ا١تسرحي األوؿ "لعالؽ"، 8424و ىكذا يقدـ "علولة "سنة        
 .4شخصيا
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اليت تكشف ا١تمثل القدير "٤تمد بتقدًن "ا٠تبزة"، و ىي ا١تسرحية  8490يعيد الكرة سنة 
أدار "يف نفس السنة يقـو بفصل كل الفنانُت عن العمل بسبب ٕتديد بناية ا١تسرح الوطٍت للغرب 

 اٞتزائري .
و ىو  " ٛتق سليم "، زائري ليقدـ النص ا١تسرحييعود "علولة" إُف ا١تسرح الوطٍت اٞت

 .1 8495و كاف ذلك بداية  ، ثيلوو ٘تالذي يقـو ىو بإخراجو   مونولوج للمسرح اٞتزائري
، يعُت  "علولة" مديرا للمسرح اٞتهوي بوىراف              8495فرباير  89يف 

(TROليقـو بالعملية األوُف الالمركزية ا١تسرحية ) ، ىناؾ ّتعل الالمركزية عبارة عن حركية  يعٌت
من اإلبداع " ورشات للكتابة و اإل٧تازات  و ذلك بإنشاء ٣تاالت إمتيازية لًتقية الفن ا١تسرحي ،

و التنشيط الثقايف  و التكوين "ٖتليل نقدي للنصوص ا١تسرحية اليت تقًتح للمديرية"، اٞتماعية "،
،  ، أفالـ عروض ملتقيات ، "٘تثيالت للفرؽ ا٢تاوية، منوعات ، عروض منوعة ، أياـ دراسية ،

 .2قصائد شعرية، عروض ترفيهية لألطفاؿ...إٍف"
 ٣تهود وعمل دؤوب -

و ا١تناقشات  و التنقيب و التفكَت للبحث إطارات لت بالنسبة إليوٚتيع ىذه األعماؿ شك  
 .3و التنظَت يف الفن ا١تسرحي و وظيفتو االجتماعية و الفنوف ا١ترافقة لو و يف الثقافة بشكل عاـ

قاـ ا١تسرح اٞتهوي ،  8492 – 8495علولة" و يف الفًتة ما بُت  ٔتبادرة من "عبد القادر
ف نشاطو بنشر اٟتركة ا١تسرحية و ٥تتلف األنشطة  الثقافية األخرى بإبراز ما يدعى بوىراف و ىو يكث  

)وضع مسرح متنقل و قابل  "بسياسة اٞتسور " اليت كانت تتمثل يف التوجو ٨تو أنواع من اٞتماىَت
خدمات  إدارات ، يات ،بلد ربط العالقات مع ا١تؤسسات ا١تختلفة )منشآت ، للتفكيك( و
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و ذلك بنظاـ من  رض جلب اىتمامها با١تنتوجات ا١تسرحية و الثقافية ،غل ، ( اجتماعية... إٍف
 . 1...تفاضليةاالتفاقيات و المركزية تسليم ا١تذكرات و عروض ترفيهية باجملاف أو بتسعَتة 

تستعمل تلك ا١تدف  كانت اٞتوالت ا١تسرحية تنتقل، ليس فحسب إُف ا١تدف، لكنها كانت 
و تعميق رقعة االنتشار، يف تلك الفًتة ا كاف يسمح بتوسيع  ٦ت كقواعد إشعاريو ٨تو القرى النائية ،
 .2انفتح ا١تسرح على ا٢تواة و اٞتامعيُت

، ٔتبادرة تنظيم ملتقى مدينة سعيدة 8494ا١تسرح اٞتهوي لوىراف ىو الذي قاـ يف أفريل 
      ا١تسرح و ٥ترجُت ْتضور مهٍت   ، فرؽ ا١تسرحية ا٢تاوية للغرب اٞتزائريالذي مت فيو اإل١تاـ ّتميع ال

 .3رزوقي..." و طلبة متطوعُت دونيس مارتينيس، و جامعيُت و رسامُت "٤تمد خدة،
يقـو ا١تسرح اٞتهوي بوىراف بتقدًن ا١تساعدة للهاوين يف ا١تسرح بوضع ٤تالت للتجارب ا١تسرحية 

 .4األجهزة التقنية ووسائل النقل )حافلة قدٯتة آنذاؾ (ٖتت تصرفهم و إعارهتم 
يف ذلك الوقت مت اقًتاح و مناقشة مشروع ٘تهيدي إلنشاء جامعة شعبية للمسرح َف تربز 
للوجود نظرا إُف غياب الوسائل ا١تالية و التقنية و البيداغوجية لدى ا١تسرح اٞتهوي بوىراف يف سنة 

رح اٞتهوي على مسرحييت "حوت ياكل حوت " و "ٛتاـ ريب مت  توزيع ٚتيع مستخدمي ا١تس 8492
" ، و يف نفس الوقت و ٔتبادرة من "علولة" شرعت ٣تموعة من ا١تمثلُت ا١تتخرجُت من ا١تدرسة 

         و قد رافقت الكتابة الوطنية للفن ا١تسرحي بربج الكيفاف يف ٕتربة النشاط ا١تسرحي لألطفاؿ،
       النحلة "مقاربة نفسية و بيداغوجية للطفل و مناقشات و أسئلة  و اإل٧تاز اٞتماعياف ١تسرح "

  5و قراءات النصوص ا١تسرحية لتالميذ ا١تدارس...
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 فن و عطاء: -
شابا متفرجا  20000عرضا مسرحيا نالت  850أكثر من  يف ستة أشهر من االنتشار ،

 .1أغلبهم من تالميذ ا١تدارس
ترؾ بُت  8492" ٖتمل مسؤولية إدارة ا١تسرح الوطٍت اٞتزائري يف جانفي عندما قبل "علولة

      أيدي عماؿ ا١تسرح اٞتهوي بوىراف مؤسسة يف صحة جيدة مزودة بالنصوص األساسية للتسيَت 
 ) نصوص مصادؽ عليها من قبل اٞتمعية العامة أثناء أياـ دراسية  غاؿ و توجيو العمل الفٍتو االشت

، لَتث بعد ذلك مسرحا مهم شا  (8492وير للمسرح اٞتهوي بوىراف يف ديسمرب و لقاءات التص
 59قاـ بإعادة تنشيطو عن طريق تنظيم تظاىرات ثقافية ٔتقدار شهر واحد لكل منها ٖتت العناوين "

"، وبعد أحد عشر شهرا من الكد والعمل 92"،  "نوفمرب 92فيفري" ،" ماي مسرحي "، " رمضاف 
 .2ف ا١تهمة كما يتصورىا "علولة" ال تتالءـ كلية مع مطالب الوصاية...وضع حد ١تهمتو أل

 با١تسرح اٞتهوي بوىراف. 8410كتب "علولة" مسرحية " األقواؿ" اليت أخرجها سنة 
 تكرًن و استحقاؽ: -

جويلية قدـ مسرحية " األجواد " اليت كرست انتقاؿ ا١تسرحي "عبد القادر علولة"  09يف 
ضاحي " إُف "ا١تسرح اإل٭تائي " ليكشف شخصية مذىلة لدى "صراط بومدين " من " ا١تسرح اإلي

)ديدف عند الوىرانيُت( و ذلك بتمثيلو دور "جلوؿ الفهاٯتي " الذي بفضلو ٭تصل على جائزة ٘تثيل 
 ...8412، و ذلك يف ا١تهرجاف الدوِف لألياـ ا١تسرحية بقرطاج يف أكتوبر  الذكور احملسود عليها

حُت ألغيت وزارة الثقافة، دعي "علولة"ٔتعية  فنانُت و أدباء آخرين   ، 8440 و يف جويلية
كعضو يف اجمللس الوطٍت للثقافة برئاسة " عبد اٟتميد بن ىدوقة"، انتظمت تركيبة ىذا اجمللس يف 

نة فنوف ٞتاف عمل حوؿ األنواع الفنية ا١تمثلة ضمنها، شغل فيها "علولة" منصب نائب رئيس ٞت
ة          و الرقص. مرة أخرى يعود للعمل حوؿ نفس اإلشكالية : ا١تسائل التنظيمي  لغناء ا١تسرح و ا
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و الرئيس ١تؤسسة الدولة  سرحي كموضوع العمل األساسي و تسيَت ٤تضر اإلبداع و نشر العرض ا١ت
 .1ا١تسرحية

 حرص و مسؤولية: -
"مناقشات يف ا١تسارح مع ا١تستخدمُت من ٚتيع األصناؼ االجتماعية ا١تهنية  ينظم "علولة

 ن من جهة أخرى.يو مع ا١تدير  من جهة ،
و على أساس ما ينبثق من ٥تتلف ا١تناقشات و اٟتاجات و من األىداؼ العقالنية للثقافة  

لتقوًن و التصحيح" يقًتح "علولة" على اجمللس الوطٍت للثقافة ملفا يتناوؿ " ا١تخطط الشامل ل
" علولة "بزيارة مسارح الدولة )الوطٍت يف اٞتزائر  و يف الوقت الذي يقـو بو بالنسبة إُف كل مسرح ،

    العاصمة و اٞتهوية بوىراف و سيدي بلعباس و قسنطينة  و عنابة و باتنة و ّتاية (، كاف  يلتقي 
د ر ا١تبالغ ا١تالية الضرورية إلنشاء ثالث ، يتصو ر ويق و يتحدث مع األشخاص و اجملموعات الثقافية

، و كذلك  مهرجاف ا١تسرح ا١تهٍت مهرجانات: ا١تهرجاف ا١تسرحي لألطفاؿ ، مهرجاف مسرح ا٢تواة،
مسرح الفن و التجريب و ا١تركز الوطٍت للتوثيق و األرشيف سرح الوطٍت للطفولة و الشباب و إنشاء ا١ت
 .2ا١تسرحي
 تعليم وتوجيو: -

اؿ الذي يقـو بو بال ىوادة ، كاف "علولة " ينشط اٟتياة الثقافية ض٢تذا الن بشكل مواز
فهو ينشئ ٔتعية ٚتيع رجاؿ الثقافة هبذه ا١تدينة ٚتعية ثقافية "إبداع" اليت نشأت يف فيفري  بوىراف،
الفنوف و األقصوصة و الشعر و النقد و الدراسات األدبية و الرواية  ألنشطة اآلتية:لتقـو با 8411

 و التقنيات السمعية البصرية و ا١تسرح و ا١توسيقى و الغناء...التشكيلية و السينما 
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ليحضر ٕتارهبم ا١تسرحية و مناقشاهتم و يوجو أعما٢تم  فهو يف اتصاؿ دائم مع فرقة ا١تسرح ا٢تاوي ،
مهمتُت عن كثب و يقـو بتهيئة الفضاءات الثقافية ٔتتابعة أشغاؿ ترميم قاعتُت سينمائيتُت  الفنية،

 سابقا(.Vو"الفضاء الثقايف سوياح ا٢تواري")جورج   "ا١ترحبا")إسكرياؿ سابقا(
و الثاين ٥تصص للمسرح  ، فاألوؿ ٥تصص للنشاط الثقايف ا١توجو للطفولة و الشباب

 .1التجرييب و عقد احملاضرات و تنظيم ا١تعارض
"  8414" ٔتعية ٣تموعة من ا١تمثلُت با١تسرح اٞتهوي بوىراف، يف شهر ماي  ينشئ " علولة

، يندرج نشاط  البحث و اإلنتاج ، أىدافها تتمحور حوؿ التكوين التعاونية ا١تسرحية أوؿ ماي "،
 التعاونية ضمن الدعم لقطاع الدولة .

لثانويُت و يف ا٢تواء أعيدت مسرحية "األجواد " لتمثل يف ثانويات مدينة وىراف أماـ آالؼ ا
 الطلق غالبا داخل ا١تؤسسات ا١تدرسية .

قامت الفرقة بعرض ا١تسرحية و إىدائها ١ترضى مستشفى األمراض العقلية بسيدي 
   " .الشحمي
 نوف (:اٟتب األعلولة اإلنساف )-

     كاف " علولة " عضو مؤسس ٞتمعية إسعاؼ الطفولة ا١تصابة بالسرطاف فكاف يشارؾ 
و يتابع يوميا أشغاؿ الًتميم للمركز اإلستشفائي البعدي للرأس األبيض ا١تخصص لألطفاؿ ، يقـو 
غالبا وحده بزيارهتم و ٭تد ثهم إُف أف ترتسم البسمة يف شفاىهم ... فيضع قبضة يده الكبَتة على 

 ائي...يرؤوسهم اليت جردهتا من شعرىا حصص الكي الكيم
بائو أف ال يصنعوا حلوى العيد و ذلك نظرا للمأساة اليت شهدىا كما كاف يطلب من أقر          

نة " اٟت"  و يهدي مالبس جديدة ، نتيجة تضاعف العمليات اإلرىابية 8449شهر رمضاف 
 .2، "فهو فأؿ ٚتيل ..." كما كاف يقوؿ اإلسعاؼ االجتماعي لتجميل أيديهن   تلفتيا
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 روح مغدورة: -
      على الساعة التاسعة  8449مارس  80يوماف فقط قبل االحتفاؿ بالعيد ، ا٠تميس 

 .1و النصف ليال يسقط "علولة " برصاص اإلرىابيُت عند بعض األمتار أماـ منزلو
 ذكرى فقيد: -

      إف حياة " عبد القادرعلولة" ...ىي ملحمة ٛتاسو للمسرح و حب و للجزائر و شعبها 
و إنسانيتو ...أم ا موتو ؟... باخًتاؽ شعاع الضوء ٖتولو الرصاصات القاتلة إُف آالؼ الشرارات اليت 

فيها  تنَت من روح و نفس "علولة " تلك األماكن اليت ارتج   مضيئة خالدة فيو ، ىنا و ىناؾ ، تتشبث
العالية و ىي تالمس قامتو  قيد لعلو عند منعطف الزقاؽ ستبدوقولو .شوارع وىراف تسكنها روح الف

 اٞتدراف ٔتشيتها الفاترة...
على صفحات تاريخ اٞتزائر ، اسم "عبد القادر علولة " مكتوب بأحرؼ من األمل يف  

 2اٟترية و السلم و اٟتب و الكرامة...إسم قاتليو يكوف غائبا عنها لألبد
سيبقى خالدا إنو  لقد أعطى "علولة " الذي عاش و مات من أجل ا١تسرح معناه العميق ،

من خالؿ أعمالو أماـ ىؤالء األنذاؿ الذين خططوا ١تقتلو... ستبقى صورتو ...آسرة و جذابة حاملة 
 . 3للحقائق
 
 
 
 
 

                                                           
 .01، ص  السابقا١ترجع  -  1
 .01، بقلم رجاء علولة ، ص  فنانا فحياة بأسرىاتقدًن من يكوف  من مسرحيات "علولة " ، -  2
 . 09، ص   5002دار القصبة ، اٞتزائر ، ، نظرة حوؿ ا١تسرح اٞتزائري علي حفياد ، -  3
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 ملخص ألهم أعماله ) مسرح ، سينما ،سيناريو ، أفالم(: -ج 
 1جدول خاص بأهم المسرحيات التي أنتجها " علولة " - 1

 نوعية العمل السنة العمل الرقم
 
08 

 

 
سكك 
 الذىب

مسرحية مًتٚتة عن ا١تسرح الصيٍت،ترٚتة عن اللغة الفرنسية و ىي  8424
 Le Colier Des Quinzesيف األصل بعنواف"

Sepaques" 
 تأليف فردي 8424 العلق 05
تأليف فردي،وىناؾ من يقوؿ أهنا مقتبسة عن مسرحية "طعاـ لكل  8490 ا٠تبزة 04

 اٟتكيم،لكن"علولة"يؤكد على أهنا انتاج فردي خاص.فم"لتوفيق 

 Gogolلغوغوؿ -مقتبسة عن ا١تسرح الروسي  8495 ٛتق سليم 09

 تأليف ٚتاعي 8494 ا١تايدة 02
 تأليف فردي 8499 ٛتاـ ريب 02
حوت يأكل  09

 حوت
 تأليف ثنائي مع ابن ٤تمد 8492

 تأليف ثنائي 8410 األقواؿ 01
 تأليف فردي 8412 داألجوا 04
 تأليف فردي 8414 الل ثاـ 10
يوميات  11

 سجُت
مقتبسة عن األدب الًتكي للكاتب " عزيز نسُت" ، حو٢تا "علولة "  8440

 إُف مسرح يف شكل مسرحيات.

                                                           
 .09-02،ص  8449من مسرحيات علولة )عبد القادر علولة حياتو و أعمالو(، ترٚتة ٚتاؿ بن العريب ،موفم للنشر ،  - 1
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أرلوكاف خادـ  12
 السيدين

 ترٚتة عن ا١تسرح اإليطاِف ) كارلو جولدوين ( 8444

 تأليف فردي. 8444 التفاح 84
 رزوقي إبراىيم.أخرجها  -

إف ىذا التنوع الفٍت يدؿ على ا١تهارة و اٟتس الفٍت  يعد "علولة" كاتبا و ٥ترجا و ٦تثال ،
   زادت من خربتو  ، ٦تا جعل اٝتو يرتبط بأعماؿ فنية أخرى العاِف الذي كاف يتمتع بو ىذا الرجل ،

 عت مداركو.رت ملكتو و وس  و ٕتربتو كما أثْ 
"مسا٫تة فعلية و جادة يف كتابة سيناريوىات جملموعة من القصص  لقد ساىم "علولة

و اإلعجاب، كما ساىم يف صياغة الـ جزائرية نالت الشهرة  أخرجها التلفزيوف، كما مثل يف عدة أف
 .1و قراءة تعاليق أفالـ ٢تا حضورىا يف الساحة السينمائية

 الثقايف ا١تميز: و اٞتدولُت التاليُت يوضحاف اٟتس الفٍت العاِف و العطاء
 2جدول خاص بالسيناريوهات – 2

 نوعية العمل العمل السنة الرقم
قصة "قورين "و ىي قلب لكلمة رينغو  8495 11

"Ringo" 
 قصة أخرجها التلفزيوف

أي اليساري، يتعرض من  قصة " اٞتلطي" 8410 12
 خال٢تا إُف مشكلة الشبيبة اٞتزائرية

قصة اخرجها التلفزيوف 
 ا١تخرج "٤تمد إفتساف"

 
                                                           

، الل ثاـ(، ٪توذج رسالة ماجستَت ، جامعة  دالشعيب يف مسرح علولة الثالثية ) األقواؿ ، األجوا لًتاثا،  الطرش عبد اهلل  -  1
 .  94قسم الثقافة الشعبية،ص  االجتماعيةتلمساف، كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية و 

 . 09-02من مسرحيات "علولة " ، عبد القادر علولة ، حياتو و أعمالو، ص  -  2
  - " و ىو تعبَت "علولة " عن اإللتزاـ البيداغوجي الذي كاف يتمتع بو. يساري يف الفكر اإلشًتاكي ،الأي  لطي "اٞتعبارة 
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 1جدول خاص باألفالم التي مثل فيها– 3

 نوعية العمل العمل السنة الرقم
 Les" الكالب "  8428 11

Chiens 
 ىامشي شريففيلم أخرجو 

 فيلم أخرجو ىامشي شريف " الطاقة" أي اٟتبل 8498 12
تلمساف  8414 13

TLEMCEN 
 بوعماريفيلم للمخرج ٤تمد 

 فيلم للمخرج بن ددوش حسن النية 8440 14
 فيلم للمخرج عبد الكرًن بابا عيسى "جناف بورزؽ" 8440 15

 
 2جدول خاص بمشاركته في صياغة تعاليق األفالم التالية 14

 

 نوعية العمل العمل السنة الرقم
 فيلم للمخرج حجاج بوزياف القلعي 8428 11
 فيلم للمخرج عز الدين مدور كم أحبكم 8412 12

 
 

                                                           
 .0-098-02ا١ترجع السابق ، ص  -  1
  - الية بشارالصفراء و الية النعامة بإتاه و بو رزؽ ، بلدية تقع جنوب مدينة عُت  فجنا. 
 .01-09-02ص  ا١ترجع السابق، -  2
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راث تات اليليات و تمثيله فيها أيضا عن مسرحجدول خاص بإخراجه لإلذاعة ثالث تمثي -
 1العالمي و هي كاآلتي

 

 نوعية العمل العمل السنة  الرقم
 –٘تثيليات عا١تية  سوفوكليس 8429 11

 أرسطوفاف 12 مثلت باإلذاعة الوطنية
 سكبَت 13

 
و ىكذا رحل عنا " عبد القادر علولة " الكاتب اٞتزائري ا١تخرج و ا١تمثل، فهو فناف عظيم 

وطنو اٞتزائر فجسد واقع أمتو  بكل ما ٖتملو الكلمة من معاين الشموخ... ٪توذج اإلنساف ، أحب  
إال   قو،أفضل، و من ىنا فليس يسَتا أف نويف ىذا الرجل ح على خشبة ا١تسرح طا٤تا للتغيَت لبناء غد  

ا ستبقى  أف "علولة "يف رقاب كل من يشتغل بقضايا الفن الرابع...ىذه الروح اليت رحلت عنا إال  أهن 
 حية بيننا من خالؿ أعمالو ا٠تالدة و فنو و حسو الراقي و الذي كاف ا١ترآة العاكسة لواقع معاش...

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .99ص  اث الشعيب علولة ،ًت ، ال الطرش عبد اهلل -  1
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 المسرح و الفكر الماركسي  المبحث الثالث :

 
و يف ٥تتلف  إف ا١تسرح يف خدمة اجملتمع ،كل اجملتمع يف عقيدتو و يف مبادئو و يف مقوماتو،

مذاىبو...و على ا١تسرح أف يعكس مشاكل الشعب و ٬تسد آمالو و آالمو، و يكوف دائما حيث 
 .1و االجتماعية و اإليديولوجية، الثقافية   يكوف الشعب يف ٚتيع مستوياتو

   باجملتمع باعتباره روح األمة و الصورة العاكسة لواقعها االجتماعي،  وعليو فا١تسرح ارتبط 
و معظم األعماؿ األدبية اليت كتبت يف فًتة التغَتات الفلسفية،  كانت تنتقل ٔتجتمعاهتا حسب 
   التغَتات اليت شهدىا و كاف ا١تسرح ىو اٞتدير بتصوير اجملتمعات ٔتتغَتاهتا االقتصادية و السياسية 

           جتماعية باعتبار ا١تسرح فن صدامي من خالؿ صراع و تصادـ اإليديولوجيات...و اال
كوف أف اإليديولوجيات تقـو على األفكار و العواطف و ا١تواقف السياسية...و ىي تتميز با١توقف 
االصطالحي أو الثوري ا٢تادؼ لتغيَت واقع اجملتمع...فقد أحاطت اإليديولوجية بكل منهج فكري 

لب بتحرير اإلنساف من الظلم و االستغالؿ لتحقيق العدالة و ا١تساواة بُت اإلنساف و أخيو طا
 .2اإلنساف

    و ىذا األمر انعكس يف إتاىات ٕتديدية يف التأليف ا١تسرحي منها ملحمي و سياسي 
شكلها فا١تسرحية مهما كاف  و تسجيلي ، يف حُت أف ا١تسرح ما ىو إال  مظهر من مظاىر السياسة ،

 .3توضح من خال٢تا فكر و سياسة الكاتب ةىبها إال  و ٢تا خلفية إيديولوجيأو مذ
 

                                                           
، وزارة الثقافة،  5و االستقالِف( ج يف عهديو ) االحتالِف  ٤تمد الطاىر فضالء، ا١تسرح...تارٮتا و نضاال ،ا١تسرح اٞتزائري  -  1
 .452،ص  5004، 8ط
 - 5080ماي -2 -5449لوجيا يف الفكر ا١تسرحي ، اٟتوار ا١تتمدف العدد:و بناء اإليدي ، ٤تمد عبد الزىرة الزبيدي -  2

www.ahewar.org. 
 .5080ماي  2 - 5499،العدد: ونفس ا١ترجع -  3
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ىو الذي أ٢تم و ما يزاؿ ملهما لكبار ا١تفكرين يف  و يعترب ىذا الًتاث اإلنساين ٣تتمعا ،
 .1العاَف حيث كاف الدعامة القوية اليت قامت عليها مدينة القرف العشرين

واد ا١تسرح اٟتديث ٞتؤوا إُف إبداع شكل جديد للمسرحية عن ففي القرف العشرين ٧تد ر 
ا١تسرح ا١تلحمي و ىو أ١تاين  فنشأ و سياسي،  ٘تيزت بطابع إيديولوجيطريق اإلنتاج و التأليف و اليت 

 النشأة.
"ا١تسرح ( 8422 –8144يسكاتور" )فقد افتتح ا١تخرج ا١تسرحي "أرفُت ب

     برٮتت" ، وسيطرت أعماؿ " سرح البورجوازيكاف من ا١تفًتض أف ٭تل ٤تل ا١ت  ي"الذيار الربوليت
 و "شوكماير" على خشبة ا١تسرح يف برلُت.

كما بدأ كل من "أودوف فوف " "ىورفات" و "ماري لويزة كاشنيتس" يف كتابو أعماؿ 
 .2ظهرت للجمهور

الفكرة السياسية باإلطار  فحاوؿ " بيسكاتور" إلغاء األشكاؿ القدٯتة يف مسرحو من خالؿ
) ماركس و إ٧تلز و لينُت( و ىي نفس ما عماء الفكر االشًتاكي الثوري اإليديولوجي لشعارات ز 

ٓتلفية  إيديولوجية ماركسية تؤمن بالفكر الصراعي الذي ينطوي على أف   جاء بو "بروتولد برٮتت" 
و لكل نظاـ  عوامل التغيَت، تزداد دماكل نظاـ اجتماعي يكوف متوازنا يف ٟتظة معينة و ٥تتل عن

اجتماعي قوتاف : قوة ٘تيل إُف ا٢تدـ  و اإلخالؿ بالتوازف و أخرى تعمل على البناء وإعادة التوازف 

                                                           

 .٤420تمد الطاىر فضالء، ا١تسرح تارٮتا و نضاال،ص  -  1 
        ترٚتة د. ىبة شريف،اجمللس الوطٍت للثقافة عصور األدب األ١تاين ، ٖتوالت الواقع و مسارات التجديد، باربارا باوماف، -  2

 . 409، ص 5005و الفنوف و اآلداب ، الكويت، فرباير 
 -  بروتولد برٮتتBerthold Brecht   يف برلُت، درس برٮتت الطب  8422يف أوجسبورج و مات عاـ  8141ولد عاـ

رٮتت على جائزة كاليست عن أوؿ أعمالو ا١تسرحية حصل ب 8455يف ميونيخ ، و عمل يف مسرح كارؿ فالنتُت ، و يف عاـ 
أوبرا القروش الثالثة، ا٠توؼ و البؤس يف الرايخ الثالث، اإلنساف الطيب يف ستشواف، دائرة  ...و من أىم أعمالو ا١تسرحية :بعل،

 الطباشَت القوقازية و غَتىا من األعماؿ .
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فال يعود اجملتمع ٟتالتو األوُف،إذ ٭تيل "ماركس" الصراع االجتماعي للعامل االقتصادي و نظاـ 
 1ا١تلكية.

"ابن خلدوف " و الذي  فكر الصراعي ٧تد عاَف االجتماع  و من ا١تفكرين البارزين يف ىذا ال
ي من أجل اٟتصوؿ اٗتذ من العصبية القبلية مصدر لتفسَت  تصادـ و صراع القبائل يف اجملتمع البدو 

اء كما ٧تد ا١تفكر اإليطاِف " نيكلو ميكيافيللي "و الذي يرى أف ا١تصاٌف ا٠تاصة ذعلى ا١تاء و الغ
  2عية .مصدرا للصراعات االجتما

بينما ذىب ماركس إُف أف الصراع االجتماعي عبارة عن تنازع القوى االجتماعية فيما بينها 
و عدـ تضمن النظاـ االجتماعي توازنا يف مكوناتو  من أجل الدفاع عن مصاٟتها و كياهنا ،

لسلطة و الثورة ة أي الطبقة ا١تالكة لل  تغ  االجتماعية فهو يتكوف من طبقتُت رئيسيتُت ٫تا: الطبقة ا١تسْ 
ة أي الطبقة احملكومة فاقدة السلطة و الثورة، وأف األساس للصراع الطبقي ىو توزيع ل  تغَ و الطبقة ا١تسْ 

ا١تصادر االقتصادية بشكل غَت عادؿ و بالتاِف يؤدي إُف انقساـ اجملتمع لعدة طبقات متنازعة من 
يعكس طموحها و أىدافها يف وعاء أجل إعادة التوازف فيصبح للطبقة البورجوازية اٟتاكمة فكر 

 3إيديولوجي و للطبقة البورجوازية اٟتاكمة فكر يعكس طموحها و أىدافها يف وعاء آخر.
من خالؿ ما تقدـ نلمح كيف كاف للماركسية انعكاس على رواد ا١تسرح اٟتديث أمثاؿ 

...و ىذا عرض  "بسكاتور" و "برٮتت" اللذاف أسندا ا١تسرح ٠تدمة الطبقة العاملة من الكادحُت
 .... ا١تاركسيألىم ا١تسرحيات اليت اىتمت و تبنت ىذا الفكر 

 أىم ا١تسرحيات اليت تبنت الفكر ا١تاركسي: -     
 ماركسيا التـز بقضايا العماؿ  لقد كاف "ايرفُت بيسكاتور" ٥ترجا 

و كشف اٟتقيقة  ،متخذا من التغريب و ٤تاولة إيقاظ الوعي و الفالحُت و الطبقات الكادحة ،
                                                           

 .5080ماي  02 :5449الفكر ا١تسرحي ، اٟتوار ا١تتمدف ،العدد يولوجيا يف دي٤تمد عبد الزىرة الزبيدي بناء اإل- 1
 .5080ماي  02، 5449:، اٟتوار ا١تتمدف ، العدد  السابق ا١ترجع - 2
   .نفسو ا١ترجع - 3
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وسيلة و منهجا يف مسرحو " و لقد أصبح  عند رجاؿ ا١تسرح و دارسيو أف "بيسكاتور " ىو أوؿ من 
 1اعتنق فكرة " ا١تسرح السياسي " و قدمو و نظ ره من ناحييت الشكل و الفلسفة "

يلة رفض يف كتابو " ا١تسرح السياسي " مسرح ا٢تروب و االرتداد إُف الذات فا١تسرح لديو وس
ضحية الصراعات الداخلية من خلفيتو و نفسيتو ،  هتم باإلنساف الفرد ا١تنعزؿتعليمية ، و ىو ال ي

فهذا االىتماـ من ٝتات ا١تسرح البورجوازي و الذي يعنيو حقا ىو اإلنساف السياسي إف جاز التعبَت، 
 . 2و الذي يعترب يف رأيو ٪توذجا لطبقة بأسرىا ، مسرح الطبقة الكادحة

مسرحية "فلورياف جاير" يقص حياة نبيل إقطاعي قاد ثورة الفالحُت البافاريُت يف  و يف
فإنو جر الوعي بضرورة العدالة يف عاَف ، القرف السادس عشر ، و مع أنو دفع حياتو ٙتنا ١تقاومتو ىذه 

 .3عظيما لقطاعات عريضة من البشر االبورجوازية الذي جلب معو شقاء
،حيث توجو فيها ضد موجة 8455فكتب "٤تطمو اآلالت " سنة مث جاء "أرنست توللر" 

فوضوية يف اٟتركة األ١تانية اليت كانت تدعو إُف ٖتطيم آالت  ا١تعامل اليت أخذت مكاف سواعد 
ة إُف ٖتطيم اآلالت جاءت ، ىذه الدعو  العماؿ ٨تو البطالةلعماؿ ، و دفعت إُف تسريح آالت ا

 النقاذ العماؿ .           
و يرى "أرنست" أف الذي ينبغي ٖتطيمها ليست اآلالت إ٪تا الرأٝتالية يف حد ذاهتا ،على          

 .4اعتبار أهنا ا١تستفيد الوحيد من شقاء العماؿ و كدحهم 
رتولد برٮتت" من أىم الكتاب ا١تسرحيُت األوروبيُت يف ا١تسرح و قد كاف الكاتب األ١تاين "ب   

و اليت  8441" األـ الشجاعة " سنة دة ، ففي مسرحية عديالسياسي ، من خالؿ مسرحياتو ال

                                                           
 ،5004 اٞتزائر، ، 8، دار  الرشاد، ط ١8تضامُت ،ج، الًتاث يف ا١تسرح اٞتزائري )دراسة يف األشكاؿ و ا ىإدريس قرقو  -  1
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و يدور موضوع ىذه ا١تسرحية إُف عصر الباروؾ و إُف رواية  ، تصور األـ الشجاعة و أبناؤىا
"جرٯتلسهاوزف" . فاألـ شجاعة تعرؼ كيف تكسب من وراء اٟترب ، فتسافر مع أوالدىا "إليف"           

كايس" و االبنة ا٠ترساء "كاترين" خلف القوات اليت تشارؾ يف اٟترب و تبيع كل ما   و "شفايسر
 .1ٖتتاجو اٞتنود

ٗتسر أبناءىا الثالثة و ٗتسر ٕتارهتا مث تأخذ األـ و نالحظ من خالؿ ا١تسرحية كيف أف 
 عربتها و ٘تضي وراء القوات احملاربة فتقوؿ:

ن! فالعربة ليس هبا الكثَت. ال بد أف أعود ٦تكوحدي." أرجو أف أستطيع أف أجر العربة  
 2مرة أخرى إُف التجارة " .

      رية ورة الشجاع و بطولة ا١تواجهة الفو يف مسرحية "حياة غاليلو" يتجاوز "برٮتت" ص
يف مسرحيتو السابقة إُف بطولة الوعي و ا١تعرفة و ٛتاية جنُت  ،و اجملانية مع عصر غيب و مستوحش

 3اٟتياة ا١تستقبلية .
( الذي 8295-8229تتناوؿ ا١تسرحية حياة عاَف الفيزياء اإليطاِف "غاليلو غاليلي" )       

اكتشف من خالؿ ٕتاربو أف الفرضية اليت صاغها " كويرنيكوس" كانت صحيحة إال أنو دخل 
يف صراع مع رؤية الكنيسة اليت كانت تعتقد أف األرض ىي احملور الذي يدور حولو باكتشافو ىذا 

الكوف، و يف النهاية يًتاجع "غاليلو" عن نظريتو حىت يتجنب الصراع مع ا١تؤسسة الدينية و يستطيع 
العمل يف ىدوء من دوف إزعاج ، و من الواضح أف "برٮتت" يقارف بُت وضع "غاليلو" و وضع 

  ١4تاف بعد توِف "ىتلر" السلطة.العلماء األ

                                                           
 .454ص باربارا باوماف ، عصور األدب األ١تاين، -  1
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" مذْتة لوبوسيتس " "برتولد برٮتت" و ٖتكي مسرحيتو  و يعد "بيًت ىاكس" أحد تالميذ 
و ا١تسرحية عن اٟتاضر و تدور يف أحد مصانع ريكر" و ىو كاتب سويسري يش بر لو عن " أ 8429

منهم ، و بسبب السرعة الفحم ، حيث يقـو العماؿ بتصنيع كمية من قوالب الفحم تفوؽ ما طلب 
يف التصنيع تسوء صناعة القوالب ، لدرجة أف مصنع الزجاج الذي يعتمد على قوالب الفحم يف 
صناعتو تتدىور صناعتو أيضا ، و يتضح يف ىذه ا١تسرحية التناقض بُت اٞتودة العالية و الكم يف 

 1اكس" عملو ا١تسرحي" .شكل مبسط ، و أثارت ا١تسرحية جدال واسعا َف ينتو إال بعد اعتزاؿ "ى
أما الكاتب ا١تسرحي " ىايلر موللر" فقد تعلم الكثَت من أسلوب "برٮتت" فكتب مسرحية       

و تدور أحداث ا١تسرحية عن أحد األعضاء يف ٣تموعة من عماؿ البناء  8410بعنواف " البناء " 
 التفكَت و مراحلو وؿ يفيطور بالتدريج و عيا اشًتاكيا، و توضح ا١تسرحية خطوات ىذا التح

 2ال ٧تد يف ا١تسرحية خطا دراميا واحدا يربط األحداث ، ٦تا يدفع ا١تشاىدين إُف التفكَت.ا١تختلفة، و 
" آالـ الشاب فرتر  ت ٧تاحا كبَتا بعنوافيش بلنسدورؼ " مسرحية لقيلر و كتب "أو 

" ىنا على رواية "جوتو" ا١تعروفة " آالـ فرتر" إال أف ، و اعتمد "بلنسدورؼ8494اٞتديدة " 
فبطل ا١تسرحية يعشق موسيقى البيتلز و رواية  "بلنسدورؼ" يضيف إُف ما اقتبسو من "جوتو" ،

 يعشق ارتداء اٞتينز فيقوؿ :       8428الكاتب األمريكي "سالينجر" بعنواف " صائد يف اٟتنطة " 
د أف يتخيل حياتو من دوف اٞتينز؟ اٞتينز ىو أكثر البنطلونات " بالطبع اٞتينز! فهل يستطيع أح

 فشال يف العاَف )...( أعٍت اٞتينز ىو موقف من العاَف ، و ليس ٣ترد بنطلوف " .
،  حيث ٬تد   و "إدجار" يف ىذه ا١تسرحية يسكن يف كوخ يف حديقة يف برلُت الشرقية

 شخص آخر... و يف النهاية ال ٯتوت " كتاب "آالـ فرتر" و يقع يف حب "شارِف" ا١تخطوبة إُف
  إدجار " منتحرا كما ورد يف رواية " جوتو " بل يتعرض ٟتادث يقتل فيو صعقا بالتيار الكهربائي . 
و قد لقيت ا١تسرحية ٧تاحا كبَتا بسبب الفكاىة ا٠تشنة و اللغة الدارجة و شخصية "إدجار " الذي 
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عض مالمح البطل اإل٬تايب الذي تنادي بو الواقعية شة ب٧تد فيو على الرغم من أنو شخصية مهم  
 1االشًتاكية.

أما " فولكر براوف " فقد كتب مسرحيات تناولت مشاكل اجملتمع ا١تعاصر يف أ١تانيا 
عرضت  8494يف عاـ و  الدٯتقراطية، و كاف يصور فيها أبطاال يطرحوف األسئلة و يستفزوف الناس ،

 2 ، و تدور قبل ألفي عاـ أثناء الثورة للفالحُت يف الصُت . مسرحيتو " سالـ كبَت " للمرة األوُف
و الشخصية الرئيسية  الثالثة قروش "  كما القى " برٮتت" ٧تاحا عا١تيا ٔتسرحيتو " أوبرا

ىي شخصية قاطع الطريق " ماكهيث " الذي يطلق عليو اسم " ماكي ميسر " ، و منافسو ىو بطل 
"،و عندما يتزوج "ماكهيث " من "بوللي " ابنة " بيتشـو " يقـو باعتقالو ذات  الشحاذين " بيتشـو

نتظاـ ، إال أف " ماكهيث " يستطيع ا٢ترب يزورىا بامرة عند وجوده يف مكاف من أماكن اللهو اليت 
من السجن عدة مرات ، حىت ٭تكم عليو يف النهاية باإلعداـ شنقا ، و عندما يوضع رأسو يف اٟتبل 

و يعلن العفو عنو ، و يف ىذه ا١تسرحية  من عند ا١تلكة اإل٧تليزية رسوؿ على ظهر فرس قادـيظهر 
يربط " برٮتت " بُت ٝتات عاطفية مسرفة و أخرى ىزلية ، و تعمل األغنيات ا١تستعملة يف إثارة 

يف ا١تسرحية ، فال ينبغي على ا١تشاىد الوقوؼ يف صف أي من الشخصيات أو  عوامل التغريب
و يعكسو على و االجتماعي من خالؿ ا١تسرحية  ح ضدىا ، بل ٬تب عليو أف يعرؼ وضعيصب

" يف البداية الطعاـ مث األخالؽ " و ىو عفوية و مفهومة .مبدأ : و تصور ا١تسرحية بطريقة  ،نفسو
 3مبدأ يعكس نقدا للعصر .

                                                           
 .448-440، صالسابق ا١ترجع - 1
 .448، ص نفسو ا١ترجع - 2
 -  التغريب يقصد بو ٖتويل ا١تألوؼ ٦تا يشاىده ا١تشاىد على ا١تسرح ، و كأنو غريب عنو من خالؿ ا١تسافة الدرامية اليت يفصل

بُت العرض ا١تسرحي و ا١تشاىد ، و ىي ا١تسافة اليت ٕتعل ا١تشاىد يقف من العرض موقف ا١تراقب اإل٬تايب الذي  فيها برٮتت
 يفكر و يعي من أجل أف يغَت.

 .404، صالسابق ا١ترجع - 3
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أ١تانية و ىي حكاية خرافية  8448و كتب " تسوكماير " مسرحية " ضابط من كوبنيك " 
    تتكوف من ثالث فصوؿ،هتاجم البَتوقراطية ا١تتحجرة و العسكرية الربوسية بشكل ىجائي ساخر،

و ىنا يصبح موضوع "الثياب اليت تصنع الناس" موضوع الساعة مرة أخرى ،فصانع األحذية " فو٬تت 
اوؿ أف ٭تصل هبذه "الذي يعيش يف مدينة برلُت يستعَت زيا رٝتيا يضفي عليو نوعا من السلطة ، و ٭ت

أجل اٟتصوؿ على بعدما ظل يروح و ٬تيء بُت ىيئة و أخرى من دوف فائدة من الطريقة على حقو،
 1، و مع ذلك تعمل النربة الساخرة على اٟتد من النقد الشديد الذي تتضمنو ا١تسرحية .تصريح عمل

" كتبت مسرحيات شعبية من ىذا النوع إال أهنا على عكس  رسأما " ماري لويزه فالي
 "تسوكماير " َف يستخدـ تقنيات السخرية ، و قد تأثرت مسرحياهتا اليت كتبتها عن حياة الشعب يف

 ، و كاف ىذا قد أعطى مسرحيتها الثانية بعنواف " كنس الشوارع يفبافاريا تأثرا كبَتا ب "برٮتت "
"فاليسر" يف مسرحياهتا "بشرا سلبيُت قليلي اٟتيلة ٘تاما يف اٟتياة" ،  و قدمت 8452ا٧تولشتات " 

 .2ْتيث يطوروف يف النهاية عداءا متبادال فيما بينهم 
نالحظ من خالؿ ما تقدـ أف أثر "برٮتت" كاف واضحا على كتاب ا١تسرح العا١تيُت ١تا كاف 

على ا١تسرح أف يعري األوضاع يدعو لو مسرحو من توعية و ٖتريض على التغَت و بذلك يقوؿ: " 
  ا١تتعفنة و أف يطرحها أماـ ٚتهور ا١تتفرجُت مشَتا للخطأ و ناقدا لو و مشَتا للصواب و مؤكدا لو" ،

ها      ئيعمل غالبية رجاؿ ا١تسرح على ضو  و قد أصبحت مقولة "برٮتت " ىذه شبو قانوف مسرحي
ٖتذير تطلق يف حالة وجود أوضاع متعفنة ا١تسرحية صرخة عما٢تم الفنية و ٭تاولوف أف تكوف أ

  3تستدعي ا١تعاٞتة .
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 :سياسة المسرح في التوعية -
لقد اىتم "برٮتت " بالتقنيات الفنية للوصوؿ إُف حالة اليقظة التامة عند ا١تتلقي ، فتحدث 

يتمكن من اٗتاذ موقف ناقد  " أنو ٬تب على ا١تشاىد أف8490يف كتابو "تقنية األداء اٟتديث عاـ 
٤تاكمة من الوقائع ا١تمثلة ، إذ أف الوسائل ا١تستخدمة يف التحريض على ىذا ا١توقف ىي  ف، موق

وسائل فنية ، و ال بد للممثلُت و اٞتمهور أف يتحرروا من أي تأثَت سحري فال مكاف من بعد              
الة من ا٢تذياف و ال إليهامو ٔتشاىدة أحداث ) ٟتقل تنوٯتي (، و ال ٣تاؿ لدفع اٞتمهور إُف ح

 .1طبيعية غَت معدة على ا١تنصة
فا١تسرح َف يعد يفسر الوقائع و األحداث بل تعدى ىذه ا١تهمة إُف ٤تاولة التغيَت، عن طريق 
إثارة ا١تتلقي و دفعو إُف اٗتاذ القرارات الالزمة حسب ا١تواقف ا١تثارة ، بل اٗتاذ موقف معُت ٕتاه 

ا و األحداث الكربى ، يقوؿ "برٮتت " لقد أصبح ا١تسرح من شأف الفالسفة الذين ال ٭تاولوف القضاي
  2تفسَت العاَف فحسب ، بل أولئك الذين يرغبوف أيضا يف تغيَته ، فأصبح ا١تسرح يقـو بدور ا١تعلم.

" أف يكوف ا١تسرح أداة للتسلية و الًتفيو ، و لذا تغَتت موضوعات ا١تسرح  رفض " برٮتت
بل حىت أنو  فأصبح يهتم بالثورة و اٟترب و السالـ العا١تي و التمييز العنصري و العرقي و الديٍت ،

القتصادية أصبح كتابو يوجهوف عنايتهم إُف القضايا العا١تية ا١تتعلقة بالصراعات اإليديولوجية و ا
  3و الفكرية .الثقافية و 

و ٬تب اإلشارة إُف أف البداية األوُف للمسرح السياسي كانت من روسيا بعد انتصار الثورة         
، و وجد البالشفة يف ا١تسرح وسيلة سهلة لشرح األفكار الثورية للجماىَت 8499البلشفية عاـ 

       ة إُف ٛتاية الثورة و تثمينها ،ة منو و اٟتاجالعريضة من الشعب الروسي و خاصة الفئات األمي  
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حداث سياسية أو ١تظاىر الذي يقـو على فكرة التحقيق الصحفي أل و ظهر فن " األوتشرؾ" 
و اقتصادية ٕتري على الساحة ، و تكوف  حديث الساعة و كاف ىذا الفن " األوتشرؾ "  اجتماعية

و ينتقلوف بفرقهم  ة على وجو ا٠تصوص،لشيوعيٯتتهنو ا٢تواة من ا١تسرحيُت ا١تتحمسُت لألفكار ا
ى و التجمعات السكانية و من أبرز ىذه اجملموعات " ٣تموعة القمصاف ر  القا١تسرحية الصغَتة عرب

"لينُت" وقد  حدادا على الزرقاء "ا١تتألفة من فئة الشباف ا١تتحمسُت الذين ارتدوا القمصاف الزرقاء،
تعليم الناس مبادئ الثورة اٗتذوا من ا١تسرح وسيلة لذىب ىؤالء إُف أماكن ٕتمع اٞتماىَت و 

 .1سيةا١تارك
كاف ا١تسرح السياسي موجو مباشرة للجماىَت فكاف بذلك مسرحا ميدانيا،َف يهتم بالديكور 

بل كاف بسيطا، فأي مكاف يتجمع فيو اٞتمهور يصلح لكي يكوف منربا مسرحيا  و ال خشبة ا١تسرح،
 مومية......على األرصفة ، الساحات الع

 - 8489و انتقلت عدوى ا١تسرح السياسي إُف أ١تانيا إثر ىزٯتة اٟترب الكونية األوُف)
(  ، لقد ظهر كل من مسرح اإلثارة و الدعاية و ا١تسرح ا١تلحمي نتيجة للموجة اٞتديدة من 8141

يقوؿ  ،الوعي السياسي و االجتماعي الذي اجتاح أ١تانيا القيصرية بعد ىزٯتتها يف اٟترب الكربى
دافع بدأ ٬تعل ا١تسرح  "توماس ديكنسوف " بعد اٟترب ظهر دافع جديد يف ميداف ا٠تلق ا١تسرحي ،

أداة يف يد الطبقات ا١تغبونة ، و انتهى ّتعلو أداة للثورة االجتماعية ...٬تب أف ننظر إُف ا١تسرح ال 
ددة و ال ٭تدد الفناف ا١تبدع نوع بل كأداة لتعبئة إرادهتم ، ٠تدمة قضايا ٤ت ٔتثابة أداة ترفيهية للشعب،

 . 2دىا أيضا الفكر السياسي للعصر نفسو القضية ، بل ٭تد  
و نشَت ىنا إُف أف ا١تسرحي سواء كاف كاتبا أو ٥ترجا أو ٦تثال فإف إرادتو أصبحت من  

نيا و عاد اإلبداع سياسيا و ليس ف اإلدارة السياسية للبالد و أصبح فنو مسخرا ٠تدمة قضايا الوطن ،
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ه حدود و ال تقيده أعراؼ أو قوانُت ) و القاعدة إف ا١تسرح ٮتدـ ىذه العملية بإحدى ال ٖتد  
و أنظمتو و مذاىبو الفكرية  أوال بالنقد العنيف لكل أشكاؿ النظاـ القائم و أخالقياتو ، الطريقتُت ،

 . 1،ثانيا : بنشر مبادئ اٞتماعة اٞتديدة إُف أف ٖتقق أىدافها ( 
ظهرت ٚتاعة القمصاف الزرقاء الروسية ظهرت با١تقابل يف أ١تانيا ٚتاعة القمصاف و كما 

و رفعت شعارىا الذي ينص على أنو إذ ظهرت بُت العماؿ ،  اٟتمراء معتمدة التقنية ا١تسرحية ذاهتا ،
و سوؼ  لن يكوف لنا أبدا شكل فٍت ، " طا١تا ىناؾ أناسا جياعا فلن نعرؼ أبدا مبادئ ٚتالية ،

 .2دائما مسرحا ىادفا" ظلن
يعترب ا١تسرح وسيلة لتوعية و إيقاظ الشعوب و إثارهتا للمضي قدما ضمن عمل ٚتاعي ٯتس 
ا١تشكل ا١تطروح ، من أحداث هتم قضايا العاَف فيقـو ا١تسرح بدوره متدخال ١تعاٞتة ىذه ا١تشكالت 

 الواقعة أماـ ٚتهور متيقظ و واع.
يُت يف فهمهم للمسرح السياسي إتاىا مضمونيا )فا١تسرح أما الوطن العريب فقد إتو ا١تسرح

و با١توضوعات السياسية ،كعالقة ا١تواطن بالسلطة  بالسياسة  السياسي لديهم ىو ا١تسرح الذي يهتم
أو با٢تمـو السياسية كا٢تم الدٯتقراطي ٔتا يتضمنو من جزئيات تشتمل على  ،أو عالقة السلطة بو ،

         ، أو اٟترية بشكليها الفردي    ، أو معاٞتة ا١تساواة و العدالة لومعاٞتة أسلوب اٟتكم أو شك
و الوطنية و ال ٮترج عن  معاٞتة القضايا القومية  أو ، أي حرية ا١تواطن و حرية الوطن و اٞتماعي ،

 ( . 3ىذا النطاؽ االىتماـ ٔتوضوع الثورة و أساليبها
فقد تأثر تاريخ أ١تانيا و روسيا اإلٖتاد  كافة أشكاؿ اٟتدود ،سية بطابعها اإلنساين  لقد اجتازت ا١تارك

،  "مرىت و بيسكاتور و برٮتت"... تأثروا ٔتسرح  السوفيايت ببعضهما ،ٔتا يف ذلك فن ا١تسرح فيهما
 و بفن ا١تسرح الربوليتاري لػ "جد انوؼ" الروسي. الشعب،
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ال تسلية عابرة و مؤقتة  و ٢تذا يتفق كل من " برٮتت "و "بيسكاتور" أف الفن للفن ما ىو إ
وسيلة من وسائل التعليمية ، فإف " برٮتت " نظر إُف ا١تسرح  ينبغي أف يكوف معمال و تربية أخالقية

جو مباشرة إُف إبراز ا يت  مسرحو ال يعٌت كثَتا بعزلو اإلنساف ضحية للصراعات الداخلية ، إ٪ت   أف   إذ
و الذي ىو ٪توذج طبقتو ألف ا١تسرح يف رأيو جزءا من الصراع  اإلنساف السياسي اٟتامل لبذور الثورة ،

فهو يؤمن و يناشد بضرورة االلتزاـ يف ا١تسرح ، أي أف يلتـز الكاتب ا١تسرحي بالتعبَت عن  الطبقي ،
قضايا ٣تتمعو و عصره يف السياسة و االجتماع ٔتا يوافق طبيعة التطور و يدفع اجملتمع يف مستقبلو إُف 

ىذا ال يتحقق إذا ظل ا١تسرح أسَتا ١تبدأ احملاكاة األرسطية، بأف غاية العمل ا١تسرحي حياة أفضل و 
أف يقدـ صورة أمينة لواقع اٟتياة و أف يوىم ا١تشاىد ٔتا يراه على خشبة ا١تسرح حقيقة واقعو فيتعاطف 

 .1مع شخصياهتا و يضع نفسو ٤تلها
        رأى ا١تسرح رسالة سياسية  لقد عارض" برٮتت"يف مسرحو مبدأ احملاكاة و التوىم و

و اجتماعية بعيدة عن إيهاـ ا١تشاىدين باٟتقيقة ، و طالب الكتاب االبتعاد عن مبدأ احملاكاة للواقع 
على الطريقة ا١تألوفة يف ا١تسرح التقليدي و أف يتحولوا إُف ضرب جديد من التأليف تكوف غايتو 

  ٣تموعها عن فكرة أو قضية . يفو لوحات ( تروي أحداثا  تعرب   عرض) مشاىد
من ذلك أخذ ا١تسرح التسجيلي لرائده "بيًت فايس" خطوة متميزة يف ٤تاولة إشراؾ ا١تشاىد  

 .١2تا يعرضو من قضايا 
و عليو ٯتكن القوؿ أف السياسة تشكل اٞتوانب اإليديولوجية للمسرح عرب العصور و ىذه 

العقائد و الفلسفات اليت يتبناىا الكاتب  ا١تسرحي يف اٞتوانب اإليديولوجية ىي ٣تموعة األفكار و 
 .3طروحاتو و تنعكس بشكل أو بآخر يف نصوصو ا١تسرحية
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ديولوجي "الذي ي"النقد اإل٤تمد مندور" فيما أٝتاه  و ما يؤكد ذلك ، ما جاء بو الدكتور "
من أىم وسائل  و ا١تسرح عموما باعتبارىاالسياسي يف منهج نقدي يف األدب ينعكس وفق التربير 

لذا ارتبط النقد منذ أقدـ العصور بالعقائد و الفلسفات ليزداد بعد ذلك يف العصر  التعبَت البشري،
 .      1اٟتديث

إُف  رح أداة للتعبَت عن الفكر ا١تاركسي الذي يدعوو ىكذا اٗتذ الفنانوف و الكتاب من ا١تس
 ٔتبدأ ا١تساواة و العدؿ بُت أفراد الشعب،الثورة ضد كل ما ىو تعسفي و استغالِف و ظاَف مناديا 

وىذا ظهر جليا من خالؿ إسهاماهتم اليت كانت واضحة يف مسرحياهتم اليت شهدىا العاَف ككل حىت 
، والقت ىذة األعماؿ الفنية ٧تاحا باىرا ١تا طرحتو عدوى يف ٥تتلف البلداف الغربية والعربيةانتقلت ال

ىذا فحسب بل إ٬تاد اٟتلوؿ عن طريق  التغيَت و الثورة ضد ليس  من مواضيع ٘تس واقعهم ا١تعاش.
 النظاـ اإلستغالِف .
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 علولة و الرتاث الشعيب: : املبحث األول

، و مستقبلها،  اليت تبٍت منو حاضرىا ، ىو القيمة عند كل األمم ، من ا١تالحظ أف الًتاث 
وا من خال٢تا عن  لذلك ينهل منو ا١تبدعوف ٕتارهبم الفياضة بالقيم ا١تبثوثة يف نفوس الناس، ليعّبر

 .1ا١تاضي و اٟتاضروا الصلة بُت مو وجود حاضرىم ليقي وجودىم ،
 ، فهو ا١تعّب عن ماضيها و حاضرىا، يعتّب الثرات الشعيب جزء ال يتجزء من ثقافات الشعوب 

و ىو ذلك  ز أمة عن سواىا و شعب عن آخر،فهو ٭تدد ىويتها اليت ٯتكننا من خال٢تا أف ٪تير 
يبعث على هنضتها  ا١تخزوف الثقايف الذي تستودعو األمم ٦تارساهتا و طقوسها و شعائرىا و كل ما

 . اٟتضارية للمضي قدما إذل أفق متقدـ يف شىت ٣تاالت اٟتياة
إف الفناف يستمد كيانو و وجوده الفٍت من العناصر اٞتمالية اليت تزخر هبا البيئة اليت يعيش يف  

 كنفها و وعي الفناف بدور تراثو الشعيب أمر مهم يف اٟتفاظ على شخصيتو و ٘تيزه اٟتضاري
...الفكري، و   و ىذا على امتداد قروف غابرة إذل اليـو

 ىو إذا كانت األجياؿ ا١تتالحقة قد تعاملت مع ىذا الثرات ٔتا يتناسب مع اقتدارىا عل 
استيعابو، و استطاعت أف تضيف إليو من معايشتها ما أغٌت حركتو... فإهنا انطلقت يف أساس ىذا 

من عناصر التصاقها بو ، ما يضيع عليها فرصة  التعامل من اختيار الطريق الذي وجدتو دوف أف تفقد
الذي يغٍت حركة اٟتياة بكل  التواصل أو يسقط عنها أسباب التواكل ، وىو ال يزاؿ ٯتثل النبع األصيل

و ا١تعريف يف ا أف يضعوا ىذا ا١تخزوف العلمي إذا أدرؾ ا١تثقفوف دورىم الواعي، و استطاعو  ،جديد
  2ُت.موضوع التحليل و التقومي السليم

صو ٟتياة ٣تتمعو و إلتحامو هبا إف ا١تثقف ا١تبدع األصيل يستلهم عناصر ابداعو من امتصا 
مهما ٯتتلك من موىبة شخصية و مهما تكن قدرتو على ٕتاوزما يف ٣تتمعو ، فإف عملو ككاتب و 
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بُت  مسرحي يستلـز منو أف يطرح انتاجا أدبيا ال يشكو االنقطاع مع ا١تاضي، و أف ٬تعل ٫تزة وصل
 ا١تاضي و مستلزمات اٟتاضر و ا١تستقبل...

   و عليو فإف الًتاث الشعيب يشكل جانبا ىاما من الثقافة االنسانية من ا١تاضي البعيد إذل اٟتاضر،      
 و يشكل انتشار ىذا الًتاث و انتقالو من مكاف إذل آخر عنصرا ىاما يف ميكانيكية البناء الثقايف.

فالنتاج الثقايف بأشكالو ا١تختلفة و على رأسها الكتابات ا١تسرحية وليدة تفاعل ا١تبدع مع اجملتمع فهو 
...  و نظرة ثقافية إذل األمور ٤تدودةحامل ْتكم ٕتربتو الشخصية مع اجملتمع لزاد ثقايف معُت ، 

   ارتباطا جذريا  ْتياة شعبو ب ا١تبدع إذا راـ يُت ٯتكن أف يستقي منو األدع  م   ق  م  واألدب الشعيب أع  
  1تو.و أمر 
        ٧تد أف ا١تسرح الغر ي قد دعا إذل ٥تزونو الًتاثي من التقاليد ا١توروثة ، اٟتكايات الشعبية      

و األمثاؿ و األساطَت و خاصة إذل الًتاث اليوناين و الذي عمل على استحضاره و توظيفو ، فإف 
و ذاتو من خالؿ العودة إذل الثقافة العربية اإلسالمية اليت تتوافر على  ا١تسرح العر ي قد ْتث عن ىويتو

 تراث ضخم متنوع ٔتخزونو ا١تكتوب و الشفهي....
فقد ٕتازو مرحلة التقليد و احملاكاة للمسرح األورو ي متخطيا مرحلة النقل و االقتباس إذل مرحلة 

يتسع بذلك ٣تاؿ أشكاؿ الفرجة التقليدية يف و ة و تأصيل ا١تمارسة ا١تسرحية ،  جويتأسيس تقاليد فر  
   تراثنا و اليت تضرب جذورىا يف أعماؽ ا١تتخيل اٞتمعي الشعيب و اٟتديث عنو واسع و شاسع ...

و تؤلف ىذه األشكاؿ التقليدية للفرجة موروثا ثقافيا و فنيا شعبيا ذا داللة اجتماعية و حضارية 
  2بط بالوعي اٞتمعي للفئات الشعبية .عميقة ، و ريّبتوار مسرحيا تقليديا يرت

حيث ٯتكنها أف تفرض ٘تيزنا  ، ىو البحث عن صيغة عربية للمسرح و األوؿ فكاف ىدفها األساسي
اٟتضاري و تذوقنا الفٍت ، و ذلك بالكشف عن ا٢توية من خالؿ تراثنا ا١تتنوع و الغٍت ضامنة بذلك 

 حركيتو الدائمة...
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العرب على شخصية ا١تسرح العر ي و تنظيم تفاعلو مع ا١تؤثرات لقد حرص ا١تسرحيوف         
األجنبية ، و رأوا أف تأثر ا١تسرح العر ي بالًتاث ا١تسرحي العا١تي ينبغي أف ٖتكمو ضوابط معينة ْتيث 
ال يتعارض مع مبدأ تأصيل ا١تسرح العر ي ، و ْتيث ال ينعزؿ ا١تسرح العر ي عن التيارات ا١تسرحية 

االتصاؿ هبذه التيارات و التجارب أمر ضروري إللقاء الضوء على طريق التجربة العربية ،  العا١تية ألف
شريطة أف يكوف ىذا االتصاؿ قائما على ٘تثل واع و تقومي موضوعي ٢تذه التجارب ، ال ٣ترد انبهار 

سباب باألشكاؿ اٞتديدة و نقل ٢تا ، و رأوا أف ٖتقيق تأصيل ا١تسرح العر ي من شأنو أف يوفر األ
  1الالزمة النتشاره عا١تيا.

لقد كانت السبعينات من القرف ا١تاضي نقلة جديدة يف ا١تسرح العر ي فبعد ا١تؤثرات الغربية اليت        
٘تثلت يف الًتٚتة و االقتباس و التعريب أخد منحى آخر ىو استلهاـ الًتاث و توظيفو عن وعي 

لسياسية و االجتماعية و االقتصادية اليت يعاين و الذي من خاللو يتم كشف التناقضات ا فكري 
ز منها الواقع العر ي فإف ىذا الوصل بُت الثقافة العربية و الثقافة الغربية ، أدى إذل تأسيس مسرح متمير 

 لو خصوصيتو الفكرية و اٟتضارية و الفنية .
إف ىذه ا٠تاصية أثرت على ا١تسرح ا١تغار ي و خاصة اٞتزائري منو.  فا١تتتبع للحركة ا١تسرحية        

ة بالدارجة مستمدة مادهتا الدرامية من قأف النشأة كانت تراثية شعبية ناطاٞتزائرية منذ نشأهتا يالحظ 
 12ئري  ..."يف األحاجي و األساطَت الشعبية ، و يشَت "عاللو" يف مذكراتو  شروؽ ا١تسرح اٞتزا

قدمنا العرض األوؿ ١تسرحية جحا ٟتساب ٚتعية ا١تطربية و لكن اضطررنا أف ٨تدؼ  1926أفريل 
  2و ثالث لوحات ".أمن ا١تسرحية مشهدين 

و تثَت ىذه الشهادة إذل أف الظاىرة ا١تسرحية يف اٞتزائر منذ االنطالقة األوذل فرجوية شعبية        
س و ا١تواسم أين كانت تشخص أبطاؿ عنًتة و راس الغوؿ و تروي وجدت يف األسواؽ و األعرا

                                                           
، 2002دمشق عبد اهلل أبو ىيف ، ا١تسرح العر ي ا١تعاصر ، قضايا و رؤى و ٕتارب ، منشورات اٖتاد الكتاب العرب ، - 1
 .304ص
 .398 ص ،فتيحة بوزادي ، األثر الًتاثي يف ا١تسرح العر ي - 2
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األساطَت و ا٠ترافات الشعبية فتغدو فرجتهم من ٘تثيل إذل ٘تثيل يف حد ذاتو، إذ ٖتيل إذل ذواهتم 
و الرمزية هم و بنياهتم االجتماعية بطريقة مسرحية باعتبارىم صانعي فرجة أي إذل وظائفهم و أوضاع

ثقافية اليت تقـو بتغطية ذواهتم  -لة البناءات السوسيوءعلى الذات صوب مساو ىذه اإلحالة تتج
 .1اٞتمعية ، و ىكذا تتم مسرحية اٞتمهور باعتباره حشدا من األفراد يف سَتورة االنعكاس الذايت 

مرتبطا بذوؽ اٞتماىَت الشعبية غَت  فقد ظهر ا١تسرح اٞتزائري من خالؿ العرض الشعيب ،       
لى يد فنانُت اٗتذوا على عاتقهم مهمة تقدمي و تنظيم العروض يف األحياء الشعبية ا١تزدٛتة ا١تثقفة ع

 2 ا١تسرح اٞتزائري منذ البداية االىتمامات الشعبية و تقاليدىا األصيلةو قد لبر   بالسكاف ،
و الذي  ىناؾ عدة عوامل أسهمت يف عودة ا١تسرح اٞتزائري إذل الًتاث ، و يف مقدمتها العامل الفٍت

     يتمثل يف إحساس الكاتب بثراء و غٌت تراثو ، فكاف توظيفو للًتاث لتحقيق تواصل بُت ا١تاضي 
 و اٟتاضر...

 العامل الثقايف ا١تتمثل يف تأكيد ا٢توية آماـ اآلخر... -
العامل السياسي يتمثل يف استعماؿ الًتاث الشعيب لتمرير ا٠تطاب السياسي و الذي كاف يصعب  -

 بسبب االستعمار. -آنذاؾ–و تقدٯت
            و بعد االستقالؿ كاف ٢تذا التعامل أبعادا أخرى استوجبتها الظروؼ الفكرية و السياسية 

و الذين كانت  -و االجتماعية و االقتصادية ، فحاوؿ بعض الكتاب اٞتزائريُت ما بعد االستقالؿ 
أمثاؿ  "ولد عبد الرٛتاف كاكي" و "كاتب العودة إذل الًتاث الشعيب   -٢تم عدة ٕتارب  مسرحية

 ياسُت" و "سليماف بن عيسى" ...
و من بُت ىؤالء الكتاب و قع االختيار على" عبد القادر علولة " الذي اىتم بالًتاث الشعيب اىتماما  

فارتكن إذل فن  كبَتا ، و ذلك بعد قراره التخلي عن االشتغاؿ ضمن القالب ا١تسرحي األرسطي ،

                                                           
 .398،ص السابق ا١ترجع - 1
 . 2009دار ا٢تدى، اٞتزائر،  الفنوف لغة الوجداف ، دراسة ، بشَت خلف ، -  2
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السردي و السَتة الشعبية ،و كل ىذا بغية التجريب اٟتداثي لتأسيس قة و مسرح القواؿ و اٟتكي اٟتل
 مسرح عر ي أصيل .

ورد يف ٣تلة ا١تسرح  جاء فيو : " إف  "ٚتاؿ صدقي"و قد أجرى "عبد القادر علولة" حوارا مع        
خارج أو على ىامش الًتاث و الثقافة  ىؤالء ا١تتفرجُت ال زالوا متعلقُت بًتاثهم و ثقافتهم و كنا ٨تن

٨تاوؿ   1972الشعبية ...و انطالقا من ىذه التجربة بدأنا نراجع ٦تارستنا للمسرح و كنا قبل عاـ 
كسر النمط األرسطي واستخدمنا عناصر من الًتاث و لكن استخدامنا ٢تا كاف استخداما فولكلوريا        

 1ف ىذا إال فيما بعد....".ة    و بالطبع دل نكتش  و لو ْتسن النير 
إذل  "علولة عبد القادر"و يقوؿ الباحث ا١تغر ي "مصطفى رمضاين" يف ىذا السياؽ :"لقد إتر        

الًتاث مدفوعا بدافع التجريب و ْتثا عن ا٠تطاب التأصيلي اٟتق و مشدودا إذل اٟتداثة يف أنقى 
ر علولة"  فإف "عبد القاد، مظاىرىا . فإذا كاف خطاب اٟتداثة يف ا١تسرح العر ي يتوسل بالتجريب 

سألة ، إذ راح يؤسس استطاعوا أف ينتبهوا إذل ىذه ا١ت نا١تسرحيُت العرب الذيكاف من أوائل ا١تبدعُت 
و حاوؿ  فاتصل بالفالحُت و الفئات الشعبية السفلى ، عروضو ا١تسرحية بعيدا عن األفضية ا١تغلقة ،

 التيمايت     اشراكهم يف الفعل ا١تسرحي عن طريق االقًتاب من مشاغلهم اليومية فيما ٮتص اٞتانب
 .2و من أساليب الفرجة الشعبية فيما ٮتص اٞتانب الفٍت

و يرتكز الًتاث عند "عبد القادر علولة" على مسرح القواؿ و فن اٟتلقة و فن السرد ، و من مث ىذا 
 ىذا ا١تبدع من ا١تسرحيُت القالئل الذين وظفوا فن السَتة و اٟتلقة يف ا١تغرب العر ي . يعدر 

تعاملوا مع أعتقد شخصيا أف الذين  سكيٍت الصغَت":" ا١ت يف ىذا السياؽ يقوؿ الباحث ا١تغر ي       
مسرح اٟتلقة و السَتة بشكل من األشكاؿ يف ا١تغرب العر ي باستثناء الكاتب الشهيد "عبد القادر 
علولة" ، الذي حاوؿ اخًتاؽ فضاء اٟتلقة بذكاء مبدع يف أعمالو ا١تشهورة   األجواد ، اللثاـ   كانوا 

                                                           
 . 70ص  ،القاىرة 1992من شهر سبتمّب  46العدد  ٣تلة ا١تسرح ، ٚتاؿ صدقي ، حوار مع عبد القادر علولة ،  -  1
مصطفى رمضاين ، مسرح القواؿ عند  عبد القادر علولة ، األدب ا١تغار ي اليـو ، منشورات اٖتاد  كتاب ا١تغرب ، مطبعة  - 2

 .326، ص 2006،  1ا١تعارؼ اٞتديدة الرباط ، ط  
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لقة ، حيث يفًتض توظيف ألف نصا دراميا يلبس مثل ىذا الشكل/ اٟت بعيدين من روح اٟتلقة ،
، ال ٯتكن أف  عناصر التمثيل و الغناء و الرقص ، إذل جانب الرواية و اٟتكي و القص العجائيب

لشعبية ٮتضع كليا للقالب ا١تسرحي الغر ي ، و ال ٯتكن أف يكوف إال نصا فريدا لو خاصيتو الوطنية ا
 سيالشكل و ا١تضموف ...الذي ىو لو امن ا١تتلقي الغر ي و العر ي ضا١تؤثرة ، يفجر مكامن و م

   فهو جامع لكل ىذه اٟتاالت ، ميديا أو تراجيكوميديا ...أخل متفرجا تراجيديا و ليس متفرجا كو 
 . 1و ا١تواقف الدرامية يف آف واحد ...يف ا١تشهد الواحد"

القواؿ و فن ٟتكي و السرد إذل جانب اٟتلقة  ف "علولة" فن او عالوة على ذلك قد وظر         
ألف اٞتمهور حسب "علولة" ٭تبذ حاسة السمع  بدال من استخداـ اٟتوار ا١تشهدي و التمثيلي ،

ا على القصة احملكية بدال ح "علولة" يقبل كثَت ر و ا١تقصود  ىنا أف ا١تتفرج يف مس على حاسة البصر،
 ية الفرجة التمثيلية ا١تعروضة . ؤ من ر 

 فنجده يستعُت بلغة الًتاث الشعيب  ،ا ٮتص اٞتانب الفٍتيقوؿ مصطفى رمضاين :" أما فيم        
و يتجاوز التقسيمات ا١تألوفة يف اٟتوار  ١تعروؼ يف اجملتمع اٞتزائري ،و يوظف أسلوب القواؿ ا

الدرامي ، فال وجود للحوار ا١تسرحي يف مسرحياتو ألف اٟتكي ىو الذي يقـو مقامو ، فاٟتكي عنده 
أصال من فضاء شعيب مألوؼ ىو التقنية القادرة على خلق تواصل شعيب مع ا١تتلقي ، ألنو ينحدر 

و ىذا الفضاء ٯتثل مصدرا أساسيا يف تكوين  لقة .ذاكرة الشعبية ىو فضاء اٟتو ٥تزوف يف اللديو 
        و ىو فضاء يتميز بانفتاحو و مرونتو يف ضبط مكاف ا١تتفرجُت   ، الذوؽ اٞتمارل عند ا١تتفرج

و ا١تمثلُت أو ٖتديد وضعيتهم ، و يتيح للممثل قدرة أكّب على التخيل ، و ٤تاورة اٞتمهور من كل 
بد القادر علولة "حُت استغٌت عن اٟتوار و عوضو باٟتكي كاف يستحضر الزوايا ، و من ا١تؤكد أف "ع

ما ٖتفظو ذاكرة ا١تواطن اٞتزائري من ألواف التعبَت الشعيب ، و ىو يرى أف الغاية من استغالؿ عناصر 

                                                           
 .4ص،2000 ، 1ط ،البيضاءالدار  مطبعة دار النشر ا١تغربية، ا١تسكيٍت الصغَت:حكاية بوٚتعة الفروج ، -1
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الًتاث الشعيب اٞتمالية تكمن يف ٥تاطبة ا١تواطن باألسلوب القريب من ذاكرتو ، باعتبار أف ىذا 
 1الذي ٭تدد ذوقو ". األسلوب ىو

قواؿ و األجواد و اللثاـ    و قد ومن أىم النماذج ا١تمثلة ١تنحاه الًتاثي الشعيب ثالثية  اال      
 . 2صارت ٕتربتو مثاال ٭تتذى بو يف كافة القطر اٞتزائري 

       لكن يالحظ أف "علولة" قد تأثر كثَتا بتجربة "عبد الرٛتاف كاكي" فيما ٮتص توظيف اٟتلقة       
و يقوؿ "خالد أمُت" يف ىذا الشأف:" تعتّب ٕتربة اٞتزائري  "عبد  و القواؿ و احملكي  السردي ،

لشعيب يف   رائدة يف توظيف شكل اٟتلقة الدائري و تقنيات القواؿ ا1934/1995الرٛتاف كاكي"  
الذي اشتغل جنبا إذل  –الستينات من القرف ا١تاضي، و ا١تالحظ يف ٕتربة "عبد الرٛتاف ولد كاكي" 

ىو تشبعو با١تسرح الّبٮتيت التعليمي و ا١تلحمي  -جنب مع "عبد القادر علولة" يف البدايات األوذل
 و.  ، و ٤تاولة استنباهتا كشكل مسرحي قائم بذات قبل عودتو للحلقة الشعبية

و لعل أبرز مسرحيات "عبد الرٛتاف ولد كاكي" اليت استلهمت تقنيات القواؿ الشعيب ىي "       
، و تعد جل مسرحيات "عبد  1966القراب و الصاٟتُت" و اليت توجهت يف مهرجاف صفاقس سنة 

عن  ا١تقتبسة  1964الرٛتاف كاكي" ا١تقتبسة تتشكل يف فضاء بيئي مثل مسرحية " القراقوز" سنة 
  3كارلوغوردوين" لكنها ٦تزوجة بعوادل ألف ليلة و ليلة و ملحونيات الغرب اٞتزائري.يطارل "الكاتب اإل

و تقنيات ا١تسرح الفقَت و مالمح  لقد استعاف "علولة" من الناحية الفنية  ببساطة الديكور      
الدائرية و الفرجة الشعبية اليت تقـو ا١تسرح الّبٮتيت من خالؿ استعمالو األفضية ا١تفتوحة و ا٠تطوط 

على اٟتكي و اٟتلقة و القواؿ و السَتة .فيتم فيو اٞتمع بُت ا١تمثل و ا١تتفرج يف احتفاؿ ٚتاعي 
 مباشر.

                                                           
 .323ص ، مصطفى رمضاين ، مسرح القواؿ عند  عبد القادر علولة - 1
 .323، صالسابق ا١ترجع - 2
 .316د. خالد أمُت   ا١تسرح احملكي يف ا١تغرب و اٞتزائر   وجداف فرجوي مشًتؾ ، ص - 3
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يف مسرح اٟتلقة الذي لو إمكانات كبَتة و قدرات تعبَتية جيدة ٘تكن ا١تمثل و ا١تتفرج من       
ال يكوف الوصوؿ إليها ٦تكنا بتلك الطرائق القدٯتة اليت تبعث الوصوؿ إذل غايات ٚتالية و فنية قد 

 .1على ا١تملل و السأـ و الضجر و ليس ٢تا القدرة على ٕتاوز ا١تألوؼ و ا١تعتاد
بشكل و أما القواؿ : ٭تتل يف مسرح "عبد القادر علولة" مكانا مركزيا ، فهو الذي يضع       

شِتء ببساطة يأخذ دور الشخصية اليت يتحدث جوىري شخصو ٖتت األضواء يتكلم ليقوؿ كل 
عنها ، مث يعود ليأخذ دور الراوي . و ىذا اللعب بُت  اٟتكاية و التمثيل ا١تسرحي يعطي والدة 

يشًتؾ اٞتمهور الداخلي يف التمثيل  ، و اٞتمهور ا٠تارجيالداخلي  كلُت من اٞتمهورجديدة لش
يصبح ا١تمثلوف اآلخروف متفرجُت ،مث يستعيدوف  ففي اللحظة اليت يتحدث فيها القواؿ ا١تسرحي ،

إذ ٯترر القواؿ إليهم فعل الكالـ فذاؾ يوحي ٓتلود اٟتركة يف   أدوارىم حُت تعاد إليهم الكلمة ،
 .  2القوؿ 

و ٭تضر القواؿ يف مسرحيات "عبد القادر علولة" باعتباره راويا شعبيا و ساردا ينسق بُت       
ث ، إنو ٔتثابة ا١تداح و اٟتكوايت أو ٔتثابة ٦تثل شامل، و٭تضر يف الشخصيات و ٯتهد لألحدا

لَتوي األحداث و يتغٌت ٓتصاؿ الشخصيات ا١تتجذرة يف  ا١تسرحية العلولية "بعصاه"و لباسو ا١تزركش،
 .3باإلضافة إذل ٕتسيد بعض ا١تشاىد من خالؿ تقمص األدوار  الوجداف الشعيب ،

د يكوف ااستفاد العرض من تقنيات ا١تداح استفادة كبَتة ، بل يكففي مسرحية األقواؿ ، قد       
فقد ا٪تحت شخصية  "علولة" داخل تلك الًتانيم اليت  ا١تداح قيمة ٚتالية مركزية للحدث ا١تسرحي ،

ترصد لنا قصة " زينوبة بنت بوزياف العساس" وفق ديكور مشحوف بتلك القدرة على التمثيل على 

                                                           
ا١تكونات الفنية اٞتمالية و السردية ، عاصمة الثقافة العربية حلب قراءة يف  ، د.٤تمد ٖتريشي ، يف الرواية و القصة و ا١تسرح -   1
 .190، ص  2007، 
  2004، 3عدد ترٚتة يسار أيوب ، ٣تلة أوغاريت،، شعبية يف مسرح عبد القادر علولةالثقافة ال إدراجبَتكسي ،  ١تيا -  2

WWW.ougarit.org. 
 . 316ص  يف ا١تغرب و اٞتزائر ، وجداف فرجوي مشًتؾ، خالد أمُت ، ا١تسرح احملكى -  3
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ب الناس يف السوؽ يف ديكور و مع ىذا الواقع اٞتديد فإف ا١تداح ٮتاط ، ة ا١تسرح كيفت جيداخشب
 ، بل الديكور ىا ىنا ديكور يعكس ىوؿ األزمة إذل درجة قد يشعر معها ا١تتفرج طبيعي

 .1و كأف ا١تمثل يقع وسط ٚتع من الناس يشدىم إذل زينوبة بنت بوزياف العساس 
عازؼ واحد أو أكثر و غالبا ما تتجاوز عروض متعددة يف  يتحرؾ ا١تداح ٔتفرده يرافقو بالعزؼ       

، كاف ا١تداح ينسق عرض ٭تكي  نفس الوقت و يف نفس السوؽ بفضل صوتو و جسده  و عصاه
 .2ملحمة أو قصة ما مستوفاة من اٟتياة اإلجتماعية و يؤدي بطريقتو عدة شخوص

 توظيف التراث في مسرحية األقوال: -
ا١تسرحية اليت قدمها "علولة" من أنضج  األعماؿ ا١تسرحية يف اٞتزائر يف فًتة تعتّب الثالثية        

 الثمانينيات " األقواؿ ، األجواد ، اللثاـ".
.. هنل ينهم بالعربية   اٞتزائرية  ألهنا ة"علولة " الذي تنتمي أعمالو اإلبداعية إذل اٟتركة اإلجتماعي

ح أنو ٯتكن خلق مسرح متكامل ض"بايف" لقد أو تماعية حسب الباحث تعّب عن اٟتقيقة اإلج
 . 3بأدوات جزائرية

اىتم "علولة " يف مسرحية األقواؿ باٞتانب اللغوي فجمع بُت الفصحى و الدارجة و أصبحت        
." ألف اللغة ا١تسرحية ىي لغة درامية تتطلب عمال ٤تكما و ْتثا عميقا يف  لغة مفهومة لدى العامة

جة ا١تستعملة فال ينزؿ بالعامية إذل اإلبتذاؿ و السوقية و ال يستعمل الفصحى أدوات اللغة و الله
 .4ٔتعناىا اللغوي"

 
 

                                                           
 .  190ص ،  ، قراءة يف ا١تكونات الفنية و اٞتمالية و السردية د. ٤تمد ٖتريشي  ، يف الرواية و القصة و ا١تسرح - 1
 .01، ص1997، موفم للنشر ،  اللثاـ ، األقواؿ، األجواد -عبد القادر علولة ، من مسرحيات علولة - 2

3  - Bouziane ben achour, le theater algerien une histoire d'étapes, ed dar el 
gharb oran ,2005 p 183.  

 . 404بوزادي ، األثر الًتاثي يف ا١تسرح العر ي ، ص  فتيحة -  4
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 األقواؿ :
 " يا السامع ليا فيها أنواع كثَتة اللي يف صاحل الغٍت الطاغي

 ا١تستغل و اللي يف صاحل الكادح البسيط و العامل 
 قوالنا اليـو يا السامع على قدور السواؽ و صديقو 

 قوالنا اليـو  يا السامع على غشاـ ولد الداود و ابنو 
 قوالنا اليـو يا السامع على زينوبة بنت بوزياف العساس 

 بقدور السواؽ و ٩تلوه يقوؿ  نبدو
 " 1لقواؿ يالسامع ليا فيها أنواع كثَتة

،  اٟتدث ، عقدة النص، إف مكونات النص ا١تسرحي تتكوف من : اٟتوار ، الشخصيات ، الفضاء 
 و...إخل اٟتل 

 يف البداية تقدـ لنا األقواؿ الشخصيات حسب القصص 
 :قدور السواؽ و صديقو .القصة األوذل 
 :غشاـ ولد الداود و ابنو.القصة الثانية 
 : زينوبة بنت بوزياف العساس.القصة الثالثة

األقواؿ ىو الراوي الرئيسي لألحداث الشخصية احملورية اليت تدور حولو األحداث الرئيسية يف        
العمل الدرامي ،و يقـو العمل على اٟتكي و سرد األحداث بصورة مستمرة من خالؿ القصة األوذل 

ر اٟتوار و يًتؾ القواؿ ٣تاؿ اٟتديث لػ قدور السواؽ يسرد ما وقع لو عند استقالتو من الشركة و يدو 
 و بُت مدير الشركة: بينو 

 
 
 

                                                           
 . 23األقواؿ ، ص  من مسرحيات علولة ، عبد القادر علولة ، -  1
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 قدور السواؽ :
" السي ناصر ىاؾ تقرى ىذه الرسالة .. رسالة موجهة ليك  حضرة ا١تدير ..أقرى .. أقراىا .. نعم 
فيها إستقاليت طالب فيها نتسرح اآلف ..طالب فيها نستقيل من اآلف ما كاف اله تتكلم يا سي 

 " 1الناصر ا١تدير و اليـو أنا نتكلم 
دير سي ناصر صداقة أياـ الثورة لكن ىذا ففي ىذه القصة يروي قدور السواؽ كيف ٚتعتو و ا١ت

األخَت ٗتلى عن مبادئو و نسي الصداقة اليت ٕتمعو بقدور ، كما ٭تكي قدور عن ا١تشاكل اليت يعاين 
 منها ا١تصنع و العماؿ .

 و ابنو يستمر فيها غشاـ يروي األحداث على لساف الراوي .القصة الثانية غشاـ ولد الداود  أما     
القواؿ يا السامع لينا فيها أنواع كثَتة / نسمعوا لغشاـ معا ابنو مسعود كيف يوصى / بعد ما خدـ 

 جل مدامو حاصي / لقوؿ يا السامع لينا فيها أنواع كثَتة .األطويل قبل 
 غشاـ :

 " اقعد يا ولدي مسعود ... اقعد كيفاش نبدؾ ؟
 اهلل الباب مغلوؽ ؟ طيب ..مسعود وليدي راؾ اليـو تبارؾ 

 و ا١تزية الكالـ اللي كاف موجود تلف رل ..الشيء صعيب 
 حيث أوؿ مرة نتكلم معاؾ الراس يف الراس .. على كل حاؿ

 2 "اٝتع لباؾ يا مسعود و اعتّبين كلي صاحبك و الال  خوؾ
 . خصية غشاـ يف حديث مع ابنو مسعودو ىكذا ينقلنا القواؿ إذل ش

 و يف القصة الثالثة : قصة زينوبة بنت العساس 

                                                           
 . 23، مسرحية األقواؿ ، ص  عبد القادر علولة -  1
 .35 - 34، ص ا١تصدر نفسو -  2
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" زينوبة بنت العساس يف عمرىا تناعش سنة قاصفة يف القامة تقوؿ موالت ٙتن سنُت و قليلة يف      
عينيها كبار لوهنا قريف  الصحة درعيها و رجليها رقاؽ وارىاؼ وجها حلو ظريف طابعينو عينيها ،

 ". 1حُت تزغد زغيد
 و مقاساهتا مع ا١ترض .ناهتا امعاؿ زينوبة  و ة زينوبة الشخصية الرئيسية فيصف القو نرى يف ىذه القص

إف "علولة " كاف يبحث يف استعماؿ عناصر من  الثقافة الشعبية اليت كاف يطعمها بأبعاد تارٮتية      
التقليدي ٔتفهومو ...فػ " علولة " كاف يرتكز على الثقافة الشعبية ٤تاوال اإلبعاد و القطيعة مع ا١تسرح 

 . 2األرسطي ٔتساءلتو حوؿ ا١تكاف ا١تسرحي
فإف مقدمتو ا١تسرحية مقدمة  ف " علولة "الًتاث الشعيب الذي تدور فيو األحداث ،لقد وظر      

  اٟتاليقي    )القواؿ(تقليدية ىي اليت تعلن عن الفرجة اليت سوؼ يشاىدىا ا١تتفرج كما يقـو الراوي 
وسط اٟتلقة بسرد األحداث و ينتقل من قصة إذل أخرى من مكاف إذل آخر مثلما يقـو بذلك فناف 

 .3الشعبية  السَت
 كما استعمل بعض األلفاظ الشعبية ا١تتداولة يف الوسط الشعيب اٞتزائري 

 4" ... الصندوؽ ىذا يا بدرة كيفاش حىت راه يتبلع با١تفتاح "
 و الفاكية يسقيها و ٮترج منها ا٠تضرة  رث األرض يزرعها و"...داؾ اللي ٭ت

 ...إخل من التعابَت الشعبية.5"...داؾ اللي ٭تفر األرض و ٮترج منها الذكَت اٟتديد القاز و الذىب"

                                                           
 . 56، ص عبد القادر علولة ، مسرحية االقواؿ  - 1

2 - Ahmed Cheniki:le théâtre en Algérie histoire et enjeux, ed:edisud France 
2002, p 53. 

 ، 2007- 2006أثر الًتاث يف ا١تسرح العر ي ،رسالة دكتوراه ،قسم الثقافة الشعبية ، جامعة تلمساف ،  بوزادي ، فتيحة -  3
 .408ص 

 .  54ص   من مسرحيات علولة ،األقواؿ، -  4
 . 53ص   ،ا١تصدر نفسو -  5
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 زينوبة بنت العساس ىي شخصيات و ابنو قدور السواؽ و غشاـ ولد الداود و     
مونولوج داخلي فتحكي عن وضعها اإلجتماعي و النفسي ٖتكي عن نفسها فكالمها عبارة عن شبو 

 و مواقفها ...
و عليو نستخلص أف شخصية القواؿ تبقى ا١تسيطرة على الفرجة و أحداثها بالشكل األرسطي      

٦تا ٬تعل ا١تتفرج وسط اٟتدث لفك الشفرات اللغوية اليت  ، للعرض خاصة حبكتو و العقدة و اٟتل
 دوف ا١تشاركة يف العرض فيستحضر بذلك ٥تيلتو و تصوره لألحداث ...يتلقاىا عن طريق السمع 

ز ىذه الفرجة الشعبية ىي ما تطرحو من معلومات توثيقية ما بعد االحتالؿ من سلوكات إف ما ٯتير 
 األفراد و نشاطهم االجتماعي و خلفياتو . 

 فقد وصل بالتجريب و تبقى أعماؿ " علولة " خالدة يف تاريخ ا١تسرح اٞتزائري و العر ي     
   ا١تسرحي إذل مستوى تأصيل بنية النص ا١تسرحي اٞتزائري على الرغم من طغياف ا٠تطاب السياسي 

 1و تكراره يف غالب األحياف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .410األثر الًتاثي يف ا١تسرح العر ي، ص  بوزادي ، فتيحة -  1
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 :حضور اإليديولوجيا الماركسية في مسرح علولة المبحث الثاني:

تطوروه إذل اتصاؿ العرب بالغرب يف إف ا١تسرح العر ي بوصفو نوعا أدبيا مدين يف نشأتو و      
منصف القرف التاسع عشر و عليو فإف مسألة التأثر بالغرب ال ٯتكن ٕتاىلها يف تناولنا لدراسة ا١تسرح 

 ..العر ي .
علولة" خصوصا ، "و مسرح "عبد القادر علينا أف نذكر ا١تؤثرات األجنبية على ا١تسرح اٞتزائري عموما

احملطات الثقافية اليت عن طريقها تسرب التأثَت الغر ي و من خال٢تا استقى و يف األوؿ ينبغي عرض 
 "علولة" مسرحو.

نقل ا١تسرح  تعتّب حركة الًتٚتة و االقتباس إحدى القنوات الثقافية ا٢تامة اليت عن طريقها تر      
حركة الًتٚتة يف عرؼ ا١تسرح اٞتزائري  يف منتصف القرف التاسع عشر،، األورو ي إذل البالد العربية 

مطلع الثالثينيات على يد الكاتب" ٤تي الدين بشطارزي"، الذي قاـ بًتٚتة عدة مسرحيات  
كالسيكية خاصة من ا١تسرح الفرنسي، و أخذت الًتٚتة يف اٞتزائر تنحو منحى ٥تتلف يف هناية 

تبطة بالنضاؿ ذات التوجو االشًتاكي و ا١تر  الستينات إذ إتهت إذل ترٚتة ا١تسرحيات ا١تعاصرة ،
 الثوري.

 الترجمة واإلقتباس: - أ
تشرؼ عليها ، كانت اٟتكومة تساندىا و   وٚتة يف اٞتزائر بعد االستقالؿ ،لقد ازدىرت حركة الًت      

      فقامت الشركة الوطنية للنشر و التوزيع سابقا بنشر عدة مسرحيات مًتٚتة عن ا١تسرح العا١تي، 
 و تضمنت أعماال لكتاب نذكر منهم : 

 1و"برٮتت"،و"فػريدريكوغارسيا""لػوركػا" و غَتىم .... و"غوغوؿ"، و"غوركي"، "تشيكوؼ"،
عدد  ، فقلر  وبعدىا تدىورت ىذه اٟتركية لًتٚتة األعماؿ ا١تسرحية يف منتصف الثمانينات     

ندثرت فيما بعد  فكانت أوؿ ٤تاولة للتأليف ا١تسرحيات الغربية ا١تًتٚتة إذل اللغة العربية ، إذل أف ا

                                                           
، جامعة وىراف ، دائرة األدب و النقد  1993علولة " مصادر و ٚتالياتو ، رسالة ماجستَت عبد القادر بوشيبة ، مسرح  - 1

 .217-216التمثيلي ص 
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ا١تسرحي قاـ هبا "علولة "و كانت ترٚتتو للمسرحية الصينية " نقود من ذىب " للكاتػب الصػيٍت " 
شوسوشاف" ، وقػد ترٚتػها عػن الفرنسية و كانت بعنواف " سكك الذىب" . يشكل االقتباس من 

١تسرحي عند "علولة" ،و يف إثراء ٕتربتو ا١تسرحية ا١تسرح العا١تي أحد أىم ا١تصادر يف التأليف ا
بالتقنيات ا١تختلفة ، يرى "علولة" أف االقتباس ليس بديال إ٪تا ىو امتداد لإلنتاج احمللي و اإلنتاج 
           الوطٍت، و من مث فإنو من الضروري أف ٭تتك مسرحنا بالتجربة العا١تية من خالؿ االقتباس 

 و الًتٚتة...
باس ليس بديال عن اإلنتاج احمللي لكن يف اٟتقيقة يشكل أحد الروافد ا٢تامة و الضروريات إف االقت

 1الالزمة لتطور أي مسرح يف العادل .
بعد ٤تاولة "علولة" األوذل يف الًتٚتة و ذلك بًتٚتتو للمسرحية الصينية " نقود من ذىب "     

اقػتباس مسرحية عػن األدب الػروسي ب 1972قاـ يف سنة  1967للكاتب الصيٍت "شوسوشاف" سنة 
،و ٢تذا يشكل ا١تسرح الروسي أحد مصادره ا٢تامة يف عملية التأليف.فقاـ "علولة" باقتباس مسرحية                     

ىذه ا١تسرحية  " ٛتق سليم "،ؿ" و قد عنوهنا بػ   " يوميات ٣تنوف " للكاتب الروسي "نيكوال غوغو 
بسيط يعيش أزمة إحباط شديد و استالب رىيب ، يبحث عن مّبر   ىي عبارة عن يوميات موظف

، و اآلخر مديرا عاما فَتىقو السؤاؿ " ١تاذا أنا مػوظف صغَت ؟" و ٭تتػقر نفسو  كونو موظفا صغَتا
 ألنو ال ٯتلك النقػود و تلك ىي ا١تأساة ...

ر ٦تا أفقده السيطرة على يكشف "علولة" عن نفسية ىذا اإلنساف الذي أصيب ْتالة  اهنيا          
"ألكسي بّبيشن أكسنيت " شخصية ال اف مث اٞتنوف ، فشخصية نفسو و أدى بو ذلك إذل ا٢تذي

مشاعر  تمنتهية فلم تكن هنايتو السجن كونو دل يقم بالعمل اإلجرامي يف الواقع ، إ٪تا استطاع كب
،ال بد أف يكوف يف العادل الباطٍت  البنة ا١تدير  عدوتو الطبقية  و ىذا اٟتب من ا١تنظور النفسي وحب

 لػ "ألكسي" كرد فعل لرفضو لتلك الطبقية .

                                                           
 .218-217ص السابق،ا١ترجع  - 1
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لقد جعل "غوغوؿ" من اٟتب اإلنساين رمزا للصراع الطبقي ، فيكشف عن الوجو            
الالنساين السائد يف عالقة الطبقات االجتماعية ، فتصبح العالقة من خالؿ ذلك مستحيلة ، ٦تا 

توازنو و السيطرة على نفسو ... يف ا١تقابل ٧تد مسرحية "عبد القادر علولة" " ٛتق أدى إذل فػقداف 
 سليم " يقًتب من شخصية "ألكسي". 

لقد اعتمد "علولة" على نص مقتبس يف معاٞتة قضية سياسية يف اٞتزائر، ٘تثلت يف الصراع            
ساسية دوف اإلخالؿ بقضية األعماؿ ، الطبقي ، إف مسرح "علولة" مسرح ملتـز يعّب عن التوعية األ

يعاجل ا١تشاكل اليت تتخبط فيها البالد، فهو يعمل على ٕتسيد اٟتلم و مسايرة الثقافة يف عملية تشييد 
و تتفتح فيو مواىب اإلنساف للعمل و الرقي ، و من خالؿ  نظاـ ثوري اشًتاكي تزوؿ فيو الطبقية ،

هجو الفكري و الفٍت ، إنو مفكر سياسي يعتنق فكرة ىذا العرض " ٛتق سليم " يطرح "علولة" من
      " ستانسالفسكي " اىتمامو بالتحليل النفسي ايا اٞتماىَت، و ىو يأخذ عن ا١تسرح ا١تلتـز بقض

 1و االجتماعي و عن "برٮتت " ملحميتو و تعليمو .
السوفيات فيما بعد عن لقد تأثر"علولة" با١تسرح الروسي عموما خاصة ما كتبو ا١تنػظروف            

  يوميات ٣تنوف   لػ "غوغوؿ" إحدى ا ا١تعاصرة ، بل تعتّب مسرحية نظرية الدراما و تقنيػاهت
 2و اقتبست إذل ٥تتلف ا١تسارح العا١تية و العربية .ت العا١تية اليت ترٚتت ا١تسرحيا

ا١تسرحية الغربية يف يف ٖتقيق نص متوازف يضم ىيكل   -إذل حد ما  –وفق "علولة"            
مضموف جزائري و شكلت مسرحية   ٛتق سليم   إحػدى ا١تسرحيػات الناجػحػة اقػتباسا عػن ا١تسرح 

  الروسي و اليت عاجل فيها مشكل البَتوقراطية بصورة واقعية ...
 علولة و الواقعية االشتراكية :  -ب

سرح العر ي عموما ، اليت نشأ فيها ا١تلقد نشأ ا١تسرح اٞتزائري يف ظروؼ تشبو الظروؼ            
و السبب يف ذلك  االٕتاىات الفكرية سادت ا١تسرح تقريبا  يف كل أ٨تاء الوطن العر ي، ٢تذا ٧تد أف
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إضػافػة إلػى  ىو أف بلداف العادل العر ي عرفت أوضاعا تارٮتية و ثقافية متشاهبة إذل حػد بعػيػد،
 ديػنػية و لغوية واحدة . ثػيػة و عػوامػل حػضػاريػة و تػرا اشتػراكها يف

األدبية اليت عرفها  لسلة من االٕتاىات الفكرية ولقد كانت الساحة الثقافية العربية ٘توج بس         
و من ىذه االٕتاىات الفكرية ٧تد النظرية االشًتاكية اليت لقيت صدى كبَتا يف  القرف العشروف،

الثانية،و خاصة أف معظم الدوؿ العربية كانت ٖتت وطأة أوساط ا١تثقفُت العرب بعد اٟترب العا١تية 
االحتالؿ االستعماري ، فوجدت يف االٖتاد السوفيايت معينا ٢تا يف  التحرر  و االستقالؿ خاصة فيما 

 1يتعلق بقضية الشرؽ األوسط و موقفو الرافض لالحتالؿ اإلسرائيلي لألراضي العربية.
       لقد كانت الواقعية االشًتاكية ثورة عارمة إنتقادية للبورجوازية اليت فضحت االستغالؿ           

" الواقعية االشًتاكية " ىي  ،و الظلم و االضطهاد لكنها دل تستطع ىدـ اجملتمع و بػنائػو من جديد
يكمن يف القدرة على تثمُت  و ىي أسلوب فٍت ..معادية لكل ما ىو باؿ وأيضا إنػتقػاديػة و ثػوريػة 

و تصويره يف  الواقع ا١تعاشمن مواقع ا١تستقبل و مالحظة إقامة ىذا ا١تستقبل و اٞتديد يف  اٟتاضر
و إذ ىي تطهر اٟتاضر تدعو إذل ا١تستقبل و تكشف عن اآلفاؽ العظيمة لبناء العادل ، شكل فٍت 

 2اٞتديد.
ا كبَتين يف العادل العر ي ، فحمل رايتها بعض و قد وجدت ىذه الدعوة قبوال و ترحاب          

ا١تثقفُت العرب و ىي هتتم بالطبقة الفقَتة ، و تدعو إذل النضاؿ ضد الظلم و االستغالؿ و لسيادة 
العدالة االجتماعية بُت ٥تتلف فئات الشعب، و لعل الطابع اإلنساين الذي تتميز بو ظاىريا أدى إذل 

      إذل تبٍت ىذه األفكار و نشرىا و دعمها  -يف بداية األمر-فُت انبهار عدد ال بأس بو من ا١تثق
كل األفكار و اآلراء اليت تتعرض ٢تا بالنقد و الرفض   -يف ذات الوقت-و التصدي ٢تا و ٤تاربة 
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باعتبارىا نظرية إٟتادية غريبة عنا تتعارض مع قيمنا الروحية  و الدينية اليت تشكل جوىر اٟتضارة 
  1مية.العربية اإلسال

لقيت االشًتاكية طريقها إذل فئات اجتماعية واسعة خاصة  و اٞتزائر كباقي الدوؿ العربية ،          
الظلم من طرؼ ا١تستعمر، ٦تا أدى با١تثقف راجع إذل معاناتو من االضطهاد و ا١تثقفُت، و سبب ذلك 

زيد الفقَت فقرا و الغٍت استغاللية ، ت اٞتزائري إذل النفور من النظرية الرأٝتالية معتّبىا نظرية امّبيالية
        و السبب الثاين ىو الطابع اإلنساين للنػظريػة االشتػراكيػة مػن خػالؿ دعػوهتا إذل السالـ ،  غٌت

و األخػوة و العدالة االجتماعية و ٤تاربتها لالستغالؿ و التفاوت الطبقي.  أما السبب الثالث ىو 
كانت ثورة على كل األسالػيػب القدٯتػة و الدعػوة إذل بنػاء ٣تتمػع جديد طابع الثورة اٞتزائرية اليت  

 و اٟترية و تزوؿ عنو كل أنواع االستغالؿ ... تسوده العدالػة 
و يف خضم ىذه اٟتركة الثورية العارمة و ىذا الواقع ا١تًتدي الذي ورثتو اٞتزائر بعد           

       دعت إذل إتاه فلسفي مستقل لو توجهو و أسلوبو  االستقالؿ ، ظهرت الواقعية االشًتاكية و
،  و قواعده ، و عملت على التعامل مع الواقع اٞتزائري تعامال يعكس رؤيتها الفكرية و ٭تدد موقعها

أف بعض  و ا١تضامُت ا١تطروحة و األشكاؿ الفنية ا١تستخدمة ، و لعلر  و ذلك من خالؿ ا١توضوعات
كية كانوا قد وجدوا الظروؼ ا١تالئمة لطرح أفكارىم و التعبَت عنها يف ا١تتحمسُت للنظرية االشًتا 

ت أرجاء البالد ... ، فكاف التوجو ٨تو دراسة ا١تسرح العا١تي خاصة خضم اٟتماسة الثورية اليت عمر 
ا١تسرح التقدمي منو والذي ارتبط بالنظرية ا١تاركسية قلبا و قالبا ، و جعل أىم أىدافو معاٞتة األفكار 

و قبل ذلك بعالقػتها  القتها الواقػعيػة ، مع ٣تموعة من الظواىر االجتماعية و السياسية األخرى ،بع
مع األسس ا١تادية للمجتمػع كالقاعدة االقتصادية و البػيػئػة االجتماعيػة و صػراع الطبقات ...و ما إذل 

قوانُت اإلبداع الفٍت و أسسو يف  ذلػك مػن القوانػُت و مرتكزات النظرية ا١تادية اليت تصنع يف النهايػة
 2االٕتاه الواقعي االشًتاكي.
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و ا١تسرح اٞتزائري بعد االستقالؿ خاصة مع هناية الستينات إذل مصادر ٥تتلفة من لقد إتر          
 ..االشًتاكية.مقوالت النظرية  الواقع اٞتزائري ا١تعاش و

و كاف ٢تذا التيار األد ي األثر البالغ  االشًتاكي،و كانت مسرحيات "علولة" ضمن ىذا التيار الواقعي 
تعكس ىذا  1969يف التأليف ا١تسرحي عند "علولة" كما أف مسرحية " العلق" اليت كتبها سنة 

التوجو فكانت البداية لظهور مسرحيات تأثرت بالواقعية االشًتاكية ...و اليت كانت ٘تس واقع اجملتمع 
 . اٞتزائري

ىذا  ظلر و  لستينيات كاف تأثر "علولة" بتيار الواقعية االشًتاكية واضحا جليا ،مع هناية ا         
   التيار يتغذى على عناصر أدبية تعكس الواقع االجتماعي اٞتزائري بكل دقائقو و تناقضاتو اٟتادة، 

  1الشعبية . السياسية و االجتماعية و و بكل تفاصيلو
ا١تسرحية مكانة مرموقة يف تاريخ ا١تسرح اٞتزائري ا١تعاصر ذي  ٖتتل ٕتربة "عبد القادر علولة"         

وعرض مسرحياتو ذات الطرح الواقعي اٞتريء ، و كاف فعمد "علولة" على تػأليف  اكي،التوجو االشًت 
فحاوؿ خلق  "علولة" من األوائل ٦تن ثاروا على أصوؿ التأليف التقليدي يف الفن ا١تسرحي اٞتزائري .

ـ و الفلسفة االشًتاكية العلمية ا١تستوحاة من النظرية ا١تاركسية و العمل على أصوؿ جديدة تتالء
 تأسيس مسرح ثوري شعيب معاصر شكال و مضمونا .

فالفن اٟتقيقي عند "علولة" يأخذ ٤تتواه من الواقع ا١تعاش و اعتّب أف التعبَت عن الطبقة العاملة وفقا 
   إف الواقعية االشًتاكية تقـو بتعرية .سي و الثقايف ..اعي و السياالنتمائو الفكري و تكوينو االجتم

 . و فضح الواقع ا١تعاش من أشكاؿ استغاللية
و ميالد اٟتركة الواقعية االشًتاكية يف ا١تسرح اٞتزائري عموما و مسرح "علولة" خصوصا           

ار اإليديولوجي لدعوة و أصبح اإلط ، اقتصر على النظاـ الطبقي و الفروؽ بُت األغنياء  و الفقراء
 صر٭تة إذل االشًتاكية و تصوير االستغالؿ الذي ٘تارسو بعض الفئات االجتماعية . 
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إف ذىاب "علولة" إذل الطبقة الشعبية يف مسرحياتو ىو مبادرة فنية منو لتحطيم اٟتاجز           
إذل غاية كّبى و اليت تتمثل ، فهو وسيلة  و مفهـو الشعبية عند "علولة" ٭تمل مفهوما ثوريا الطبقي ،

هبدـ النظاـ الطبقي، مقدما العمل كنموذج حي ٟتياة شريفة عزيزة حيث يكمن احًتاـ اإلنساف 
 . ألخيو اإلنساف و احًتاـ مشاعره  و طريقة تفكَته

ماؿ وطبقة العماؿ ، بُت ا١تدير و أعوانو  رأساليصور"علولة "صراعا دراميا بُت نقيضُت بُت           
و مسرحية " ا٠تبزة" تصور  ، االنتهازيُت  ا١تستغلُت و يقف نقيضا مع طبقة العماؿ الكادحة ا١تستغلة

لولة" ذلك أدؽ تصوير ، فشخصية " سي علي " الذي ال ٯتلك مستوى اجتماعي عارل، ٭تاوؿ "ع
مستواه  و تظهر ىذه الثورية يف رقي فيصوره بطال ثوريا، و مدلوال خاصا ،أف يلبس الشخصية بعدا  

االجتماعي من خالؿ معرفتو للقراءة و الكتابة اللذين يساعدانو على مواجهة الطبقة البػورجػوازيػة 
ثػورة على ا١تػاضي  و اٟتاضر من أجل إصالح ا١تستقبل لتسود فيو  ػة ، فػثػورة " سي علي "ػلر ا١تستػغ  

، فهي دعوة من أجل تغيَت النظاـ  العدالة االجتماعية و الرقي ، و من أجل زواؿ االستغالؿ و الظلم
.فاألفكار اليت يعرضها "عبد القادر علولة" يف مسرحياتو مرتبطة با١تقوالت الفكرية للنظرية  و البناء

االشًتاكية ، و لقد ٧تح يف ىدـ اٟتاجز الطبقي الذي اعتّبه معرقال للبناء االقتصادي و التطور 
 االجتماعي و الثقايف ...

ـ الواقعية االشًتاكية عند "علولة" يرتبط أساسا بالتغيَت االجتماعي اٞتذري الذي إف مفهو           
و االقتصادي الذي أحدثتو الثورة اٞتزائرية بعد ة حتمية للتغيَت السياسي يطرأ على اجملتمع كنتيج

. كاف على "علولة" أف يبحث لنفسو عن مضموف و عن شكل جديدين يكوناف أكثر  االستقالؿ
 عاصر و مستقبل اٞتماىَت الشعبية و يبدع مسرحيات تتناسب و مستقبل الفكر ا١ت،  اجملتمع تعبَتا عن

، فالكاتب ا١تنطوي ٖتت  و كانت مسرحياتو تصور ىذا الفكر ٔتا ٖتملو من رؤى الواقعية االشًتاكية
أف  و وقفو ،لواء الواقعية االشًتاكية مطلوب منو اإل١تاـ بكل أطراؼ الواقع و باٟتركة اليت تسَته وت

، و أف يرسم الناس من خالؿ ىذه  و ا١توضوعية اليت تتحكم يف سَتهانُت االجتماعية يدرؾ القو 
 عصمو من ا٠تطأ يف فهم الواقع الرؤية الشاملة اليت تقدمها لو االشًتاكية ، فا١تنهج الفكري االشًتاكي ي
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اكية ىي واقعية حديثة أخصبت ، و باختصار فإف الواقعية االشًت  يسلحو بأدوات ناجحة الكتشافو و
  1يديولوجية االشًتاكية . باإل

شخصياتو يف ٛتق سليم " و " حوت ياكل حوت"  ر "علولة" يف مسرحياتو منها "لقد صور          
 مواجهة دائمة مع أرباب العمل ا١تستغلُت و ٧تد  يف مسرحية " األجواد " شخصية " جلوؿ  الفهاٯتي

 " يطرح فيها أىم القضايا االجتماعية اليت تآكلت من فرط التغييب و التمويو :
 جلوؿ:

غم عليك... شفت الفهامة وين توصل ... أنا ر يا جلوؿ أجري... أنت بغيت حد ما " أجري 
         نستاىل الضرب ...نستهل ٭ترشوا فيا ستة و ال سبعة من سياناس يكونوا زروؽ متاف ٤تلفُت 

ُت كما ينبغي أنا  و السوط  ...السوط ...السوط و من بعد ما يعياو دوؾ خاويت ستة و متحزم
     يطلقوا عليا الكالب ...خليهم يبشوين  وين ما باقية ا٢تربة يعضوا ..نتا يا جلوؿ جاللك ماحل  
و تابعاتك ا١تصيبة خطوة ٓتطوة ...الطب اجملاين مازاؿ ما فهمت مليح و ٗتشن راسك ...الطب 

يا ودي اجري عرفوا كيف يقصروا بيو.....الفقراء و ا١تساكُت ....اين راىم فا٫تينو باحملورج مليح و ياجمل
 2و اسكت أنت تستهل القريص...السبيطار ىذا كللي خالىلك البارودي بوؾ يف الًتيكة " .

     يعزؿ "جلوؿ" دائما يف فمو كلمة اٟتق ، يكفي أف يعي "جلوؿ" وضعو حىت ٭تفر بأناملو قّبه ػ 
و يهمش و ال ٬تد بُت يديو سوى ىيستَتيا الكلمات ، ٯتضغها و ٘تضغو و تصَته ٥تبوال يتمٌت " 

 سوط " و عضة كالب السلطة ، فإدراكو للوضع العاـ يؤ١تو و يؤرؽ لياليو ...
، يصراف على الّبىنة من خالؿ  ىنا ٧تد فاعالف اجتماعياف مدعماف باٟتجج البالغية         

 اقًتاحات بالغية ، ىي يف األصل غَت قابلة للّبىنة ، ٗتضع ١تعيارين: إما أهنا غَت مّبىنة أو خاطئة . 
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و الضفة ا١تقابلة " أصحاب الرأس ماؿ "  ال حوار إال حوار   ىذا ىو حاؿ ضفة " الطبقة العاملة " ،
 1صراع ا١تصاحل ...

 حية " حوت ياكل حوت " يصور شخصية "قدور" الفقَت الذي تغَت سلوكو و ٧تد يف مسر          
و ٖتوؿ إذل انتهازي مستغل بعد أف افتنت بالطبقة البورجوازية   و أصبح من خدمها ، و شخصية " 
ياقوت" الفتاة العاملة البسيطة الفقَتة ، و ىذا التعبَت يف سلوؾ الشخصية كاف عن قصد من "علولة" 

 2اد الطبقة الكادحة و الطبقة الفقَتة .عبا١تاؿ يستعمل الستغالؿ و استأف فيبُت كيف 
    ىي عالقة البورجوازية بالعامل الذي استغل كثَتا،  إف الفكرة األساسية السائدة يف مسرح "علولة"

  ،عالقات االقتصادية و االجتماعية، حىت صدور القوانُت االشًتاكية اليت نظمت ال و منذ أزمنة طويلة
١تصاحل العامة من خالؿ و خدمة ا ىي النظرة إذل ا١تستقبل ،إذا كانت مهمة الكاتب االشًتاكي ف

 و"علولة" تنطبق عليو ىذه ا١تقولة كثَتا و إذل حد بعيد . ،فنو
فالفن االشًتاكي ٭تاوؿ إبراز اٟتقائق االجتماعية و رفع وعي اٞتماىَت الشعبية حىت تستطيع          

   ورجوازية ا١تستغلة ، على اعتبار أف الفناف يف الواقعية االشًتاكية ال ٯتكن الفصل بينو ٣تاهبة الطبقة الب
 و بُت الواقع  و بينو و بُت مصَت الشعب عامة .

كما تظهر معادل الواقعية االشًتاكية أيضا يف مسرحيتو  ٛتاـ ر ي   بشكل كبَت، وىذا اٟتكم          
و التػي تػعري عالقػة الفالحيػن  ا١تستفيدين  ، شخػصياتػو ا١تسرحػيػةتأتى من العالقة اليت تسيطر على 

من قانوف الثورة الزراعية   ّتهاز استغالرل جديد أخذ ٤تل ا١تستعمر الفرنسي ْتيث ال ٮتتلف عنو  
تقـو باستغالؿ الطبقة كثَتا ، و تكشف عن وجود طبقتُت  طبقة فقَتة كادحة ،و طبقة بورجوازية 

  ...الكادحة

                                                           
 2011عا١تي ، دار القدس وىراف ، الر ، ا١تسرح و ا١تناىج النقدية اٟتداثية ، ٪تاذج من ا١تسرح اٞتزائري و مطا أنواؿأ. - 1
 .92ص
 .408، بَتوت ص1ط العريس دار ابن خلدوف ، إبراىيمترٚتة  ،فريديريك أوين بروتولد برٮتت   حياتو و فنو و عصره - 2
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يرى "علولة" أف التعبَت يكمن يف الوعي الذي تتسلح بو الطبقة الكادحة يف صراعو مع          
ذا الوعي الذي يطرحو ا١تؤلف هبو  الطبقة البورجوازية االستغاللية اليت كل ٫تها ىو البقاء مع السيادة،

يثبت وجوده بوضعو يسعى إذل ٖتقيق ا١تطالب الشرعية  جملتمعو   طبقتو  ىذا اجملتمع الذي ٬تب أف 
 1حدا لسياسة االستغالؿ .

َت و حل ٥تتلف ا١تشاكل اإلنسانية اليت عجزت ٥تتلف يو الكاتب يؤمن بإمكانية االشًتاكية يف التغ
 األنظمة و الشرائع عن حلها .

با١تسرح  -إذل حد بعيد –" أهنا متأثرة إف ما نستخلصو من قراءتنا ١تسرحيات "علولة         
بقدر ما يػهمو  و اٞتوىرية إذل ا١تاضي،اتو األساسية  االشًتاكي و ىو تيار تقدمي ال يعود يف تركيب

النظر إذل ا١تستقػبل، و البحث عن التطػور و التػقدـ ألف ا١تاضي فػي نظػر االشًتاكيُت ٤تدود ا١تعادل ، 
أصبح "علولة" يعكس بوضوح سلسلة القرارات السياسية اليت كانت و ا١تستقبل واسع ا١تعادل حىت 

تصدرىا السلطة و تفرضها على القاعدة ، و٦تا يؤخذ على "علولة" استعمالو الكثَت لكلمة اٞتماىَت 
   و اجملتمع على الرغم من عدـ تبلور لفظ اجملتمع أو القضايا االجػتمػاعية إذل تػيار مسرحي لو داللػتو 

ىذا على الرغم من ظهور بوادر العدالة االجتماعيػة و ٤تاولة القضاء  و ، و كذا استمراره و معػانيو
على التناقض االجتماعي الذي كاف سائدا لفًتة طويلة جدا ، كما أصبح يف ىذه الفًتة أفراد اجملتمع 

اليت كانت  و ظروفها السياسية ا يتناسب و ا١ترحلة التارٮتية  و يتناقشوف عن مشاكلهم ٔت فيتحدثو 
و لعل أبرز ما نستخلصو ىو ثقة الكاتب الكبَتة يف الطبقة الفقَتة يف التغيَت  ال تبعث على االرتياح .

 2و زاىر. ؽأحسن و مستقبل مشر  د  و ىذا من أجل حياة أفضل و غ ا،إياىلو اٞتدري الذي ٛتر 
 
 

                                                           
 .236ص مسرح علولة ، مصادره و ٚتالياتو ، - 1
 .238ص ،  السابق ا١ترجع - 2
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  أثر بريخت -ج
        بالًتٚتة و االقتباس من ا١تسرح األورو ي عامة  –منذ نشأتو  –ارتبط ا١تسرح اٞتزائري          

و ا١تسرح الفرنسي خاصة  وىذا لظروؼ تارٮتية خاصة عاشتها اٞتزائر، ْتيث كانت ٖتت وطأة 
   ئري االحتالؿ الفرنسي ، و ْتكم ىذا االحتالؿ كاف تأثَت ا١تسرح الفرنسي واضحا على ا١تسرح اٞتزا

و ذلك ١تا شهدتو حركة الًتٚتة و االقتباس ، و الذي وجد فيها الكتاب اٞتزائريوف  ضرورة فنية 
 لتطوير ا١تسرح اٞتزائري ...

ارتباط الكتاب العرب بالقوالب اٞتاىزة يف ا١تسرح األورو ي قد ال يكوف سببا بقدر ما ىو نتيجة  إف
  1أوروبا.الرتباطهم باالٕتاىات الفكرية و اإليديولوجية اليت تظهر يف فًتات ٥تتلفة يف 

    نبػي و لعل من أىم األسباب اليت أدت إذل ىذه النتيجة إفراط الكتاب يف استػيعػاب ا١تسرح األج
و اعػتبػاره مػصدرا أساسيػا و قػاعدة رئػيسيػة لالنػطػالؽ كمسرح " بيًت فايس" و"بيسكاتور " و"برٮتت" 

 و غَتىم ٦تن وظفوا ا١تسرح ٠تدمة  قضية من قضايا أوطاهنم.
          ا١تنع بسبب ذلك و نسبيا بعيدة فًتة منذ يظهر دل" برٮتت" ٔتسرحيات االىتماـ إف         
 طبعت قد "برٮتت" مسرحيات تكن دل و ، الفكري ٞتوىرىا الواضح التشويو و التعمية ٤تاوالت و

 فيها، تطعن ، احمللية العربية الصحافة يف البورجوازيُت ا١تنظرين مقاالت تتوذل كانت حينما بعد بالعربية
" برٮتت" إبداع يف اكتشفوا العرب التقدميُت ا١تسرحيُت لكن و ، ا١تسرحيات ىذه جوىر و فنية يف

 العر ي ا١تسرح تقاليد من ما حد إذل قريب أنو اتضح فقد التقريب يف منهجو األوذل ، ٙتينتُت بذرتُت
 جدا، بدائي بشكل فهم ا١تبدأ ىذا لكن و ، ا١تتفرج و ا١تمثل بُت ا١تسافة حملو دائما يطمح كاف الذي
 الذي الراوي إال الشخصيات بُت من ا١تسرح امنظرو  و ا٥ترجو  يرى فلم األوذل، ا١تراحل يف أحيانا

                                                           
 -و رٔتا يعد من أكّب ا١تسا٫تُت يف الكتابة حوؿ     أشهر دارسي ا١تسرح األ١تاين يف عصره ، 1956-1898   تولد برٮتتر ب

نظرية ا١تسرح ، و قد بلغت ٣تموعة كتاباتو النظرية سبعة ٣تلدات باأل١تانية ، صاحب نظرية ا١تسرح ا١تلحمي الذي يعتّب فيو ا١تسرح 
 سية ، و قد عرؼ ٔتنهج التأثَت  االغًتا ي و رفضو اإليهاـ ا١تسرحي .  وسيلة من وسائل التوعية السياسية ا١تارك

 .303، ص 1991نصر الدين صبياف ، إتاىات ا١تسرح العر ي يف اٞتزائر ، اٞتامعة األردنية ،- 1
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 قضايا و طبعا السياسي إتاىو: الثانية البذرة و . تأثر و إحساس دوف أفعالو و أفكاره يستعرض
 نضالو لدعم عنو يبحث كاف ما فيها العر ي العادل مسرح وجد قد و ، مسرحياتو تطرحها اليت الساعة

 .1االستقالؿ و اٟترية أجل من
 ا١تعاصر ا١تسرح على" برٮتت" تأثَت إف للتغيَت، سالح و وسيلة ىو برٮتت"" عند ا١تسرح إف        

 ا١تسرح،بعيدا يف جديدة طريقة فتح إنساف أي من أكثر ىو األمصار،و و األقطار سائر يف ىائل تأثَت
  2.ا١تمثلُت و ا١تنتجُت يف تأثَته و الفٍت و اإليديولوجي تأثَته عن فضال و ، الطبيعة و الرومانسية عن
 الرئيسياف ا١توضوعاف ٫تا اٟتياة تناقضات أزمات و ضد اإلنساف صراع و التغيَت ٨تو السائر اجملتمع إف
 تقنية على التعرؼ إذل تقودنا الصراعات ٢تذه تصويره طريقة و أفكاره أف كما ،" برٮتت" مسرح يف

الدياليكتيك   استخداـ على كبَتة قدرة ا١تسرحية ٘تنح األساليب ىذه و،"برٮتت" ابتكرىا اليت التغريب
 برتولد" كاف حيث ، ا١تتعة من نوعا للمشاىد بالنسبة يصبح حيث معو اليومي التعامل كيفية و

 إدراؾ من ا١تتلقي ا١تشاىد ليمكن ،الدياليكتيكي با١تسرح ومسرح تسمية إذل دائما ٯتيل" برٮتت
 .3 اليومية حياتو يف يعيشها اليت ا١تثَتة التناقضات

 فهو يدري أف دوف يوميا اإلنساف ٯتارسها حياتية ظاىرة يعد التغريب فإف" برٮتت"رأي يف و        
 لو فريد شيء إذل مستمرة بصفة أمامنا ا١تطروح العادي الشيء ٖتويل إذل يرمي الذي األسلوب

 عن ا١تتلقي البحث، فيبعد و الفحص و الوعي يستوجب و االنتباه بذلك فيستدعي خصوصيتو،
 .أمامو يعرض ٦تا نقدي و واع موقف اٗتاذ إذل يدفعو ،و السلبية
 الشخص ذلك يعد دل الذي ا١تشاىد موقف يف تعديل إذل الدرامي العمل آلية يف التعديل ىذا فيؤدي

 يكن دل إذف غريبتفال ، اإلبداعية العملية يف منتجا عنصرا أصبح إ٪تا و ا١تسرحي، للعرض ا١تستهلك

                                                           
 . 247 ص ، العر ي ا١تسرح على عاـ و عاـ ألف ٘تارا ألكسندروفنا، -  1
 .91-90 بَتوت،ص ، العصرية ا١تكتبة منشورات اٟتديث، العصر يف الدراما معادل ، ثروت ا١تسيحعبد  يوسف -  2
 باتنة جامعة ، ماجستَت رسالة، ٪توذج علولة القادر لعبد د األجوا   مسرحية ، اٞتزائري ا١تسرح يف برٮتت أثر ، كعواش ٝتية  -  3

 . 56 ص ،2010 سنة
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 ْتالة التغريب تقنية ربط خالؿ من وسياسيا إيديولوجيا موقفا كاف إ٪تا و حسب و ٚتارل أمبد
 اٞتمالية بالتقنيات ا١ترتبط معناه من ا١تفهـو ينقل فهو... الوضع ىذا مقاومة و االجتماعي، االغًتاب

    الفٍت العمل صاحب ٭تملها اليت اإليديولوجية با١تسؤولية ربطو ألنو فعالية و مشولية أكثر معٌت إذل
 . 1متلقيو إذل ينقلها و

 اليت األحداث ٬تعل أف ٬تب ا١تسرح أف"  منطلق من جديدا مسرحا يبدع أف "برٮتت" حاوؿ        
 إحساسو ا١تتفرج لدى يثَت ،حىت اٟتاضر عند ا١تاضي انقساـ تؤكد ، الواقع عن غريبة تبدو يصورىا

 للمتفرج يقدمو ما يظهر أف تعمد الغرابة ىذه الفناف ٭تقق حىت و ،مغايرا سلوكا يعيش كاف لو بأنو
 اإليهاـلنفي  الرواية و السرد و األفالـ لقطات و األغاين استخدـ لذلك ، واقع ال مسرح بأنو

 حىت ا١تشاىد بُت و ا١تسرح على يعرض ما بُت مسافة ىناؾ تكوف أف ٬تب أنو ذلك...با١تسرح
  2...ا١تتفرج يعيشو أف ٯتكن الذي اإليهاـ تكسر غرابة ٭تدث

       اٟتوار، و السرد على العتماده "ا١تلحمي ا١تسرح"  اسم مسرحو على" برٮتت" يطلق و        
" القدمي"  التقليدي ا١تسرح بُت يقارف جدوال وضع وقد ، الراوي نظر وجهة من القصة تروي حيث و
 مال٤تو: أىم من و ومسرح بُت و
 
  

 
 
 

                                                           
 - ا٧تليزي - عر ي العرض، فنوف و مسرح مصطلحات و مفاىيم ا١تسرحي ا١تعجم حسن، قصاب حناف إلياس ماري.د -  1

 .139 ص ، 1،1997، ط16 بَتوت، ، ناشروف لبناف مكتبة ، فرنسي
  62 ص القاىرة، ،1،2005ط ، اللبنانية ا١تصرية الدار ، التطبيق و ا١تصطلح التعليمي ،ا١تسرح حسُت الدين كماؿ. د -  2
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 1بين المسرح القديم و المسرح الملحمي مقارنة
 

 المسرح الملحمي المسرح القديم
 .اٟتدث على يعتمد -
 اعتمادا التوىم و  اإليهاـ يف يغرؽ ا١تتفرج -

 .الكلي االندماج على
 .اإل٭تاء على يعتمد -
ٯتر  كأنو و الشخصيات مع ا١تتفرج يتوحد -

 . ٕتارهبا بنفس
 .ا١تشاىد تؤدي إذل بعضها -

 . السرد على يعتمد -
 ، أمامو ٬تري ١تا مالحظا ا١تتفرج ٬تعل -

 العادل من موقف اٗتاذ على قدرتو إليقاظ
 . ا١تناقشة على يعتمد -
 .يدرسها و الشخصيات يواجو -
 
 .ذاتو يف مستقلة وحدة مشهد كل -

 
        مسرحو نوعية إذل خاصة العر ي العادل و العادل يف" برٮتت" ١تسرح الواسع االنتشار سبب يرجع

 الطبقة نضاؿ و الفقراء ْتياة تتصل اليت اإلنسانية النزعة على ترتكز اليت مسرحياتو موضوعات و
 .2األرياؼ و ا١تدف يف الكادحة
 البلداف أكّب فواجهت ا١تعاصر، و اٟتديث تارٮتها يف مأساوية أحداثا اٞتزائر شهدت لقد       

 ترٚتة و اقتباس إذل اٞتزائريُت الكتاب فتوجو العشرين، و عشر التاسع القرنُت يف االستعمارية
 اٞتزائر يف ا١تسرح رجاؿ جد و ا١تستعمر، ظلم و استبداد من اٞتزائر عايشتو فلما" برٮتت" مسرحيات

  .مرير واقع من عايشتو عما بعيد ىو الذي البورجوازي الدرامي للمسرح بديل خَت  ا١تلحمي ا١تسرح
 .3سيا١تارك للتعليم راقية ٪تاذج اٞتزائر يف ا١تسرح رجاؿ وجد قد و

                                                           
 .63 -62 ص ،السابق  ا١ترجع -  1
 . 242 ص ٚتالياتو، و مصادره ، علولة مسرح -  2
 .124 ص ، 1980 سنة ،8،ع العراقية األقالـ ٣تلة ، اٟتكوايت مسرح عساؼ، روجيو -  3
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 يقدمها كاف اليت ا١تسرحية النظريات بُت فالتفاعل ، الّبٮتيت ا١تلحمي ا١تسرح انتشر لقد       
القادر  عبد" رأسهم على ملحميُت مسرحيُت كتاب ظهور إذل أدى اٞتزائري الواقع بُت و"برٮتت"

 " .برٮتت" نظريات تطبيق إذل سعى الذي علولة" و
 ا٠تمسينات سنوات إذل ا١تسرحيُت اٞتزائريُت يعود مع لّبٮتت ٘تاس أوؿ أف األدرع الشريف يرى       

 يعتّب و ، الفرنسيُت اليساريُت الدٯتقراطيُت بعض إذل ذلك يف الفضل يرجع و ، ا١تاضي القرف من
 ا١تسرح على اٞتزائري ا١تسرح تعرؼ أسباب أىم أحد ىم "ور كورد ىنري" و " روبَتديزوغ جورج"

 . 1 ا١تلحمي
 اليساريُت ىذين طريق عن علولة"" أمثاؿ "برٮتت" على اٞتزائريُت ا١تسرحيُت بعض فتعرؼ 

 .الفرنسيُت
 ،يستخلص سابقا أشرنا كما االشًتاكية الواقعية إذل االستقالؿ بعد اٞتزائري ا١تسرح توجو لقد       

 الذي التطور قانوف و تتماشى إنسانية نظرية االشًتاكية النظرية معتّبا اٞتمالية و الفنية األسس منها
        مَتىولد و بيسكاتور"" كتابات إذل اٞتزائريوف الكتاب إتو ٢تذا ، اإلنسانية اجملتمعات تشهده

 . ا١تسرحية تقنياهتم و أفكارىم يستوعبوف "برٮتت"، و
االشًتاكيُت يف اٞتزائر ، إذ جعلوا منها  الواقعيُت الكتاب اىتماـ تثَت أصبحت"  الكتابات ىذه من و

مقياسا معاصرا لتأطَت إنتاجهم الدرامي ، ومن مث كانت ا١تسرحيات اليت ظهرت خالؿ الفًتة الواقعة 
ناشئة على الظاىرة السياسية أكثر منها عن اإلنتاج الفٍت، أي أف  1980 -1970ما بُت 

 .2إيديولوجيا طارئا ااه جاءت يف ٣تملها لتدعيم فكر النصوص ا١تسرحية النإتة عن ىذا االٕت
" برٮتت" تلجأ للتوظيف ا١تباشر االشًتاكية ٔتفهـو  إف ا١تسرحيات اليت تتجو ٨تو إتاه الواقعية       

    و بألفاظها اليت يتخذىا اجملتمع يف ٥تتلف مراحلو التارٮتية م السياسية التقدمية للشعارات و ا١تفاىي

                                                           
 ، اإلشهار و التوزيعو  للنشر مقامات ) كاكي الرٛتن عبد ولد و برٮتت مثاؿ ( اٞتزائري ا١تسرح و برٮتت ، األدرع الشريف -  1

 . 23 ،ص1،2000ط ، اٞتزائر
 .244لولة ، مصادره و ٚتالياتو ، صمسرح ع -  2
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إليو ، و ىذا التغيَت ال يتحقق إال إذا  رات حىت يتحقق التغيَت الذي يصبوالشعا و ٕتسيد ىذه
كم دل يبق مّبر لتدىور اإلنساف سادت االشًتاكية يف كافة ا١تعمورة، ألف بوصوؿ االشًتاكية إذل اٟت

 . 1حيث خلقت بطال ملحميا ال تتناقض مصاٟتو مع مصاحل اجملتمع
سية و اعتّبىا ضرورة لتغيَت الكوف و اٟتياة ، و ٢تذا فا١تؤلف ٭تسن لقد آمن "برٮتت" با١تارك       

بنوع من التناقض على ٚتيع ا١تستويات يف اٟتياة و الفن ٦تا أعطى ١تسرحو أبعادا عميقة و توترا حادا 
على مستوى الرؤية الثورية، لقد أنضج "برٮتت" فيو على ٢تب ٕتربة طويلة أليمة  ٕتربة القوى الثورية 

ٗتاذلت أماـ "فرنك و ىتلر " فكانت غايتو أف يتوصل بالفن حىت ٬تعل الكوف طوع إدارة  اليت
اإلنساف ، فال يبدو العادل لنا و كأنو بناء ضخم من األكاذيب و األفكار ا١تسبقة اليت يستغلها 

 . 2على مقاليد اٟتكم الءياالست٢تم إال  أوالئك الذين ال ىمر 
كثَتا ا١تفاىيم الدرامية الشائعة فهي تتعرض للفن ا١تسرحي بنظرة إف فلسفة "برٮتت"ٗتالف         

، حىت أف صحيفة أ١تانية اٝتها "جرمانيا " و ىي صحيفة قومية متطرفة  جديدة و مضموف جديد
ىو ا١تًتجم  األد ي "للبلشفية "يف أ١تانيا ، لذا يتوجب استخداـ معايَت سياسية ال  "برٮتت"قالت إف 

 . 3معايَت ٚتالية للحكم عليو 
      سية رحياتو اليت تؤكد األفكار ا١تاركو ىذا بسبب اندفاعو الشديد و ٛتاسو ا١تفرط يف كتابة مس       

يقة يف الفن تتالءـ مع النظرة اٞتديدة للعادل ٢تا مباشرة ، ٢تذا كاف يبحث باستمرار عن طر  و تدعو
و بدؿ أف تسلي ، طريقة عملية م و توجر اليت تريدىا الشيوعية ، طريقة تثَت الدىشة بدؿ ا١تتعة، و تعلر 

 .4سي يف الفن يتالءـ مع الفكر ا١تارك ث تعبَتا جذريا و جوىريادٖت

                                                           
 . 245 - 244، ص السابق  ا١ترجع -  1
  197،ص 1974زارة التعليم العارل دمشق   سوريا   و  ، جنفييف سَتو، تاريخ ا١تسرح اٟتديث ترٚتة بدر الدين القاسم -  2
 . 213العريس، ص  إبراىيمتولت برٮتت ، ترٚتة بر ، فردريك أوين  -  3
 . 270، ص  1978د ط ، دار األنوار للطباعة ، دمشق ، علي عقلة  عرساف ،السياسة يف ا١تسرح ، -  4
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      العادل بل أيضا من أجل تغيَته ،لقد استخدـ "برٮتت" ا١تسرح ليس فقط من أجل تفسَت        
و يعتّب دخوؿ األفكار ا١تادية التارٮتية إذل اٞتزائر ،و قياـ إتاه الواقعية االشًتاكية، ا١تعادي لالٕتاىات 

خلق وضعا جديدا يتميز بالصراع اإليديولوجي بُت الفئات ا١تتعارضة سياسيا.و ىكذا توجو  السائدة ،
و ا١تخرج " عبد القادر علولة " إذل مصادر فنية زيادة الكاتب الستينات با١تسرح اٞتزائري يف هناية 

 ٥تتلفة و متنوعة يستقي منها مفهومو للمسرح و رؤيتو للواقع .
سيُت ،إذ كاف يستوعب  العا١تية ، خاصة ا١تنظرين ا١تاركو لقد كانت مصادره تًتاوح بُت احمللية و 

 ... 1الواقع اٞتزائريالنظريات مث ٭تاوؿ التعبَت من خال٢تا عن 
من خالؿ ىذا الرأي يسعى "علولة " للبحث عن شكل مسرحي يستوعب النظرية االشًتاكية        

دـ "علولة" با١تسرح األرسطي و الذي ىو طاصللتعبَت عن الواقع اٞتزائري ا١تعاصر، و الذي من خاللو 
أيضا يساير  دو دل يع ا١تهمشة . و ال تشغلو الطبقة الكادحة يف نظره مسرح الطبقة البورجوازية ،

التطورات االجتماعية و السياسية و االقتصادية و الفكرية اليت عرفها القرف العشرين ،لذا اعتّبت 
 . 2أعماؿ "برٮتت" ا١تلحمية ىي ضربة عصر االشًتاكية للمسرح الّبجوازي 

 وقد انتهت الدراما األرسطية يف نظر"علولة "بظهور الثورة االشًتاكية.
ر "علولة" جليا با١تسرح الّبٮتيت و الذي برز يف اٞتوانب اٞتمالية و الفكرية اللتُت قاـ يظهر تأث       

ى منهج عليهما مسرح "برٮتت" ،و طبقها "علولة" يف كتاباتو ا١تسرحية معتّبا الكتابة متأسسة عل
ووسيلة لتطوير ىٍت، فالذىن يف نظره احملرؾ األساسي للفعل ذنظري و أساس فكري و منطق 

    و الرؤية،ا على مستوى ا١تعاٞتة األحداث ، و أف الصراع الذي ٭تدث بفعل التناقض ٭تقق وضوح
 . 3و من خالؿ ٖتليل مسرحيات "علولة " يظهر تأثَت "برٮتت" واضحا

                                                           
 . 247مسرح علولة، مصادره و ٚتالياتو، ص  -  1
 . 272نقال عن د. غارل شكري ، أدب ا١تقاومة ،ص  ،248ص  ،السابق ا١ترجع -  2
 .248مسرح علولة ، مصادره و ٚتالياتو ،ص  -  3
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 حيث يقوؿ "علولة " يف حواراتو "أعتّب برتولد برٮتت "من خالؿ كتاباتو النظرية و عملو الفٍت       
و تكاد ٕتتاحٍت الرغبة يف أف أقوؿ أنٍت أعتّبه كأ ي الروحي ، أو خَت من  ٜتَتة جوىرية يف عملي .

 .1ذلك صديقي و رفيق در ي ا١تخلص"
رغم أف "علولة " تأثر أيضا "بّبٮتت و أرتود و مَتخولد و بيسكاتور" لكنو ال يعًتؼ إال بتأثَت 

 "برٮتت".
بذلك على ا١تقومات األرسطية ،و ٧تح  اتصديمبَتا يف الشكل لولة" انقالبا كشهد مسرح "ع       

ْتيث ٭تمل النص ا١تسرحي أبعاد سياسية وطنية  يف ٖتقيق نص متوازف يضم ىيكل ا١تسرحية الغربية ،
   ٣تسدا الثقافة الشعبية اٞتزائرية حىت يضفي على النص مدلوال خاصا  معروفة بلغة شعبية بسيطة ،

 و اجملتمع اٞتزائري، و ٭تاوؿ من خاللو تصوير الواقع و التحوالت االجتماعية.و بعدا ٚتاليا يتناسب 
من خالؿ ٖتليل مسرحيات "علولة" يظهر تأثَت "برٮتت" واضحا يف الكثَت من الوسائل اليت 

 استخدمها الكاتب و من ىذه الوسائل:
و ٯتنع االلتحاـ و السياسي رٮتية و السرد االجتماعي أالتغريب: و الذي يتحقق عن طريق تال .1

 و يدفع إذل النقد و التغيَت و يقـو على أساس العقل.
غرض ا١تسرحية أف تقدـ اٞتماىَت ال أفراد يف صراعها االجتماعي و السياسي، و لذلك تظهر  .2

 عمومية الشخصيات دوف التأكيد على الفردية فيها.
        خطابا منطقيا  مسرحيات "علولة" ال تثَت عواطف ا١تتلقُت إ٪تا ٗتاطب فيهم تفكَتىم .3

 و تشجعهم على التفكَت يف األمور ا١تعروضة أمامهم.
ليس يف ا١تسرحيات قصة تقليدية مبنية على تتابع األحداث ، إ٪تا تتطور األحداث إذل حل  .4

بعضا يف داث ا١تستقلة لكنها تعُت بعضها و قد تتألف ا١تسرحية الواحدة من عدد من األح معُت ،
 و األقواؿ. دىذا ما نلمسو يف مسرحية األجواو ربط  األحداث، 

                                                           
 .247ص  من مسرحيات علولة ، ترٚتة إنعاـ بيوض، -  1
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  استخداـ الًتاث و ا١توسيقى بوصفها عناصر مستقلة تفيد يف تصوير سلبية اجملتمع اٟتاضر،  .5
 و دعوتو إذل التغيَت.

    إف مسرحيات " علولة " ال تقـو على توارل األحداث يف خط ذي بداية ووسط و هناية ، .6
 يث تتصدر اٟتياة اليومية للمواطن و اليت تبدو ظاىريا تافهة.قـو على ترتيب ذىٍت ْتتو إ٪تا 

حياهتا الداخلية من خالؿ حوادث  االىتماـ، فيصورو ىي مركز  الشعب،. الشخصيات من عامة 7
 . 1و األحداث تتطور بتطور الشخصيات اليومية،ٗتتار بعناية من حياهتا 

 ة االجتماعية الواسعة لشخصياهتا " ذو نزعة ملحمية ،من خالؿ تقدٯتو ا٠تلفي إف مسرح "علولة       
و الرأٝتالية  اؿ ضد البَتوقراطية ،مو الع،كفاح الفالحُت ضد االستغالؿ  فهو يصور يف مسرحياتو

 جوازية ا١تستغلة ،و ىذا ما يدعوإذل النظاـ و الوحدة من أجل إسقاط الطبقة الّب  ةو الدعو  ا١تستبدة،
ا١تلحمي ،حُت رأى أف نظرية ا١تسرح ا١تلحمي تتألف من اندماج عنصرين إليو مسرح "برٮتت" 

 رئيسيُت:  العنصر الشكلي و العنصر اإليديولوجي .
و كاف "برٮتت" يرى أنو من غَت ا١تمكن الفصل بُت العنصرين، و دل يكن أبدا ليتصور إمكانية 

 .2اٟتديث عن أحد٫تا دوف اآلخر
 .3تقنيات الّبٮتتية يف ا١تسرح ا١تلحمي منها اٞتوقة ، اإلٯتاءة ،و الرقص و غَتىاكما استخدـ ال

إف "علولة" يشبو "برٮتت " فكال٫تا  يسعى لتغيَت العادل و ذلك من خالؿ فرض إيديولوجيا         
 عن اإليديولوجية االشًتاكية... ايدافع من خال٢ت معينة على ا١تتلقي ،

الشعيب جاء متأثرا كثَتا ٔتفهـو "برٮتت" ،  و ذلك أف العمل عندما  إف مفهـو "علولة" للمسرح
 ،و يتبٌت و جهات نظرىا و يقويها يكوف شعبيا فهذا يعٍت أنو ٯتكن ٞتمهرة الناس الكبَتة أف تفهمو 

 و أف ٯتثل القطاع األكثر تقدما من الشعب، بغية مساعدتو على جر القطاعات الباقية لفهم نفسها،

                                                           
 .250 -249مسرح علولة ،مصادره و ٚتالياتو ، ص  -  1
 . 144برٮتت، ص  دبرتول، دريك أوين ر ف -  2
 . 256مسرح علولة ، مصادره و ٚتالياتو ،ص  -  3
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فسو بالتقاليد و لكن ّتعلها تتقدـ و تتطور، و أف ينقل ا٧تازات أولئك الذين يقدروف، و أف يربط ن
 .1إذل أولئك الذين يتطلعوف إذل القيادة يوما

و خالصة القوؿ أف "علولة " كاف يطمح إلنشاء مسرح ٪توذجي ٬تمع بُت التأثَتات الغربية        
        ثقافة اٞتزائرية حىت يضفي على مسرحو أبعادا عا١تية وية يف الالعناصر الشفو  -خاصة الّبٮتتية منها 

 و إنسانية...
١تا شهدتو اٞتزائر من مرحلة التغيَت اٞتذري، لذا   و يف نظرنا فمسرحو ىو انعكاس ١ترحلة انتقالية ،

كاف لزاما على "علولة" مواكبة و مسايرة تلك ا١ترحلة بكل ٣ترياهتا و تطوراهتا بتقدٯتو مسرح يف 
 . ا١تستوى ا١تطلوب ١تا عرفتو اٞتزائر يف تلك الفًتة التارٮتية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 408ص  برٮتت، دبرتول، أوين  كفردري -  1
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النص املسرحي و الواقع االجتناعي )دراسة تطبيقية لنص  :املبحث الثالث

 جواد" :مسرحي( مسرحية "األ

بالتارل فإنو  إف ا١تسرح كظاىرة اجتماعية ٮتضع بدوره لكل ما يصيب اجملتمعات من تغَت،و         
      يتأثر بعوامل  التغيَت االجتماعي اليت تصيب البنية االجتماعية، بالقدر الذي يساعد على تطوره

و ٪توه من جهة ، و تدىوره و اهنياره من جهة أخرى . كما أنو أيضا يؤثر يف ىذه البنية ،و يساعد 
 .  1للمجتمععلى تدعيم التغيَت بنقده ، و من ىنا اكتسب صفة الضمَت العاـ 

فاجملتمع يف حركة مستمرة ، و ىي حركة تقدـ إذل األماـ ال تتوقف ألف اٟتياة ذاهتا ال 
و ىناؾ عالقات إنسانية و مصاحل ،  ارع و تصطدـ سرا و عالنية، تتوقف. و يف اجملتمع قوى تتص

جاءت نتيجة ىذه القيم  كما توجد قيم تفرزىا ٣تموعة الشرائح اليت تشكل مالمح اجملتمع و صوره ،
ادية و ظروؼ مؤكدة لنشاط اإلنساف داخل ىذا النسيج االجتماعي، و نتيجة للعالقات االقتص

و أ٪تاطها. و الكاتب ا١تسرحي واحد من ىؤالء الناس ، أي من اجملتمع ، ال ٮتتلف ا١تعيشة اليومية  
النفس والذات   عنهم إال ٔتقدار ما ٯتتلكو من قدرات خاصة و حساسية عالية و مرىفة  يف داخل

ا١تبدعة، و توترات جاءت نتيجة ىذه اٟتساسية ، و ٔتقدار تقبلو أو رفضو لقيمو االجتماعية السائدة 
 2فضال عن ثقافتو و إحساسو بواقعو .

و من ا١تعروؼ أف ا١تسرحي ىو ذلك الفناف الذي ال بد أف يقبل جزءا من قيم ٣تتمعو و يرفض        
سكوف و الثبات و الرضا، و على ىذا كاف دوما متمردا على اٞتزء السليب جزءا آخر، و إال وقع يف ال

ن االرتباط بروح و أمانة عن أسباب تأخر ٣تتمعو، و تراجعو عقعو االجتماعي، باحثا بصدؽ من وا
 و التطور باٟتفاظ على شخصيتو و انتمائو الفكري و الثقايف و اٟتضاري ...اٟتضارة 
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و اليومية ، و اطالعو على ٕتارب اآلخرين، ىي اليت تشكل ا١تادة ا٠تاـ فالكاتب ا١تسرحي ْتكم ٕتارب
 1إلنتاجو ا١تسرحي .

    ١ترجعية االجتماعية و نبض الواقع ومساراتو ا١تتحركة لقد ارتبطت أفكار النص ا١تسرحي با        
الحتالؿ الفرنسي، و اجملتمع اٞتزائري كباقي الشعوب العربية عاش لفًتة طويلة ٖتت نَت او ا١تتحولة .

و٥تلفات االستعمار و الصراعات لو يف مواجهة مشاكل التنمية فوجد نفسو بعد الظفر باستقال
و بعد عقد الثمانينات بظهور الطبقة البورجوازية اٞتديدة ، و تبلور  االجتماعية بعد االستقالؿ،

 القرف العشرين .دورىا يف جوانب عدة من اٟتياة االقتصادية و االجتماعية مع هناية 
ا لشىت العلل االجتماعية  و األمراض النفسية و كأي ٣تتمع آخر البد أف تكوف حياتو مرتع

الغش و البخل ، الدجل و تفشي اإلدماف، ،اط ا٠تلقي كالسرقة، االحتياؿ و مظاىر التحلل و اال٨تط
ذة و تضليل الناس ىذا إضافة إذل مظاىر التخلف اٟتضاري كاالعتقاد با٠ترافات و انتشار الشعو 
  2هبا،و التمسك ببعض العادات العقيمة ، اليت تقف دوف هنضة اجملتمع و تطوره . 

 فيو الكاتب ا١تسرحي عن وجهة نظره من ىو الفضاء الذي يعّبر  فا١تسرح االجتماعي،         
اميا ، األوضاع االجتماعية السائدة، و اليت يعيشها ٣تتمعو و يعايشها معو،فيقـو بتجسيدىا در 

لو الكاتب ٫تـو اجملتمع و انشغاالتو ، و كل ذلك فيصبح النص ا١تسرحي حينئذ الوعاء الذي ٭تم  
      ، ذلك الوعي ىو ٤تصلة األفكار و النظريات  متوقف على مدى وعي ا١تسرحي هبمـو ٣تتمعو

كاتب ابن و ال... و وجهات النظر، و حقيقة التصاقو الدائم ٔتجتمعو ،و العادات و التقاليد 
و األديب أو الفناف العبقري، ىو الذي يستطيع بقدرتو التعبَتية ا٠تارقة أف يصوغ يف شكل  ...بيئتو

  3و يتعاطف معها .تماعية اليت ينتمي إليها  فٍت ا١تطامح، و ا١تضامُت العقلية أو ا١تمكنة للطبقة االج
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الوسطى من اجملتمع، من أبرز كاف االىتماـ بالقضايا االجتماعية و ٫تـو الطبقات الفقَتة و 
ٝتات ا١تسرح اٞتزائري ،و يف حقيقة األمر،يعد ىذا النوع من الكتابة ثورة يعلنها الكاتب ا١تسرحي 

و من خال٢تا يعّب عن رفضو للبٌت االجتماعية السائدة اليت  ، على األوضاع اليت يشهدىا اجملتمع
 يعايشها و ٭تس فيها باالغًتاب.

معظم مسرحيات "علولة" و من بينها مسرحية "األجواد" اليت أخذناىا كنموذج و ىذا ما نلمحو يف 
 لدراسة تطبيقية لنص مسرحي...

فجاءت ىذه الشخصيات شعبية مستقاة من الواقع ، و ىي غالبا من الطبقة الفقَتة مثل 
 ب الربوحي و" ا١تنور .."شخصية :"جلوؿ الفهاٯتي" و"عالؿ الزباؿ"و"اٟتبي

 يف بادئ األمر  البد علينا أف نعرؼ سبب تسمية ا١تسرحية بػ األجواد 
 مفهوم مسرحية األجواد: -أ 

 1985يف لقاء أجراه األستاذ " ٤تمد جليد" ا١تختص يف علم االجتماع ّتامعة وىراف عاـ 
: "  مع "عبد القادر علولة " ، حيث سألو عن سبب تسمية ا١تسرحية باسم " األجواد " فأجابو قائال

إنو من الصعب أف أ٠تص مسرحية األجواد، و من الصعب أف أعاجل بشكل ٥تتزؿ كل ما ٖتويو ، 
ها...لذلك يبدو رل أنو من سواء من حيث األفكار أو من حيث انشغاالت البحث اليت تنطوي علي

فعنواف                                               1بعض األفكار الكبَتة على مراحل تقدمي األجدر
و ىي من القيم اإلنسانية اليت  مسرحية " األجواد " ٭تيل إذل صفة السخاء اليت يتصف هبا أبطا٢تا،

٘تيز هبا أيضا أبطاؿ ا١تالحم القدٯتة ، فػ " األجواد " نشيد و ترتيل لكل ا١تتواضعُت   و اإلنسانية 
 2السخية ".

                                                           
 .233،ص1997أنعاـ بيوض، من مسرحيات علولة ، موفم للنشر ، اٞتزائر ، - 1
تصدر عن مؤسسة إصرار  ،673األعماؿ البارزة يف ا١تسرح اٞتزائري حسب ٤تًتفُت ، جريدة العادل السياسي ،ع  لطيفة بػ :- 2

 .21، ص 1998-10-20للنشر و اإلشهار ، اٞتزائر ، 
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وىي الفكرة الرئيسية للمسرحية، فهي تصور  ، كلمة "األجواد" يف اللغة الكرماءو تعٍت  
فهي شخصيات نعايشها و نصادفها يوميا اٟتياة اليومية من بساطة و معاناة اٞتماىَت الكادحة، فهي 

 مستوحاة من الواقع االجتماعي.
     ات الساذجة و مواقف تلك الشخصي و ىي عبارة عن لوحات فنية تكشف لنا عن سلوكيات،

        و كيف واجهوا تلك ا١تشاكل ا١تستعصية  السخاء،و اليت تتميز باٞتود و الكـر و  البسيطة،و 
 ؿ و روح عالية .ؤ و الواقع ا١ترير بكل تفا

فقد " أعيدت  لتعرض يف ثانويات  كاف العرض األوؿ ٢تذه ا١تسرحية ،  1985جويلية  04و يف 
ميذ ، فكاف عرضها من أجل مرضى مستشفى األمراض العقلية بسيدي وىراف أماـ اآلالؼ من التال

 مرة فقدمت ٢تا أربع جوائز : 400الشحمي...فكاف عرضها 
 1985و نوفمّب ورتو الثانية يف أكتوبر جائزة مهرجاف قرطاج ا١تسرحي يف د. 
 . جائزة كانت على ا١تستوى الوطٍت يف ا١تهرجاف األوؿ للمسرح احملًتؼ باٞتزائر 

لى أدائو لشخصية "جلوؿ ىاتُت اٞتائزتُت اللتُت حصد٫تا ا١تمثل " سَتاط بومدين " ع
  1الرمزي لرجل السنة الثقافية ادر علولة " اٟتياز على التشريف عبد القالفهاٯتي"،حيث ناؿ مؤلفها "

حيث  و "األجواد" تتكوف من سبعة مشاىد ، تصور معاناة الطبقة الكادحة من اجملتمع،
عن ا١تشاكل و السلبيات اليت يعاين منها اجملتمع اٞتزائري يف مرحلة ، و التغَتات  تكشف لنا

      االجتماعية اليت شهدىا  يف تلك الفًتة ، و كذا التغَتات اليت عرفتها على ا١تستوى االقتصادي 
 و السياسي والثقايف ..

 
 

                                                           
، 2010ٝتية كعواش : أثر برٮتت يف ا١تسرح اٞتزائري  مسرحية األجواد لعبد القادر علولة ، ٪توذجا   رسالة ماجستَت  - 1

 . 121جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة ،ص
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كثر اكتماال بُت ا١تسرحيات و ٘تثل مسرحية " األجواد "، لػ"عبد القادر علولة " ا١تسرحية األ
دائما يطمح للتميز عن باقي  األخرى ، فهي تكشف عن ٕتربتو ككاتب و ٥ترج مسرحي ، فكاف

  ...و كذلك استلهامو للًتاث الشعيب والعا١تيالكتاب ا١تسرحيُت سواء من اٞتانب الفكري أو الفٍت ، 
و من خال٢تا كاف باجملتمع،  يعة اإلنساف و عالقتولقد اىتم "علولة" بقضايا الشعب مثل طب

الوصولية  و االنتهازية، ٯتس القضايا اليت حارهبا ٣تتمعنا يف السبعينات و الثمانينات ، مثل البَتوقراطية
 العدالة و ا١تساواة و اٟترية....و ا١تطالبة بعية و الكثَت من اآلفات االجتما

تشكيل عالقة اإلنساف باجملتمع ، و قد حاوؿ "علولة" التوفيق  بُت الدعوة و الفن ١تدخل 
إذ يظهر ىذا يف إبراز ا١تشاكل و النقائص و تشخيصها ، حيث نشعر من خالؿ حركة الشخصيات 
باٟتاجة ا١تاسة إذل االعتماد على أحد  ا١تفاىيم التقدمية االشًتاكية ، اليت تدعو إذل العدالة و ا١تساواة 

البناء و التشييد و إزالة الفػوارؽ االجتماعيػة و التضامن    منها معػركة أو إذل حد الشعػارات ا١تعروفة ،
  1و التكافل و ا١تستقبل الزاىر ١تواجهة العراقيل و التغَتات .

ٕتسدىا  و مسرحية "األجواد" تصور العديد من القضايا و مشاكل اٟتياة اليومية،
كز على شخصية واحدة و اليت تعّب عن ىذه اٟتركة ، و عليو فاٟتدث ال يرت شخصيات متعددة ،

 بل يربط ىذه الشخصيات نفس ا١تصَت.
و تعد ىذه ا١تسرحية من أىم ما أنتجو " عبد القادر علولة " يف بداية الثمانينات ، فكاف 
٢تا صدى على الساحة الفنية الوطنية و العربية ، و ذلك لقدرتو البارعة على التحكم يف عملية 

 اإلخراج و التأليف...
اىتماـ "علولة" بالسياسية واضحا بدءا من ا١تشهد األوؿ يف مسرحية "األجواد": حيث  لقد بدأ      

، بالرغم من مرحلة  ابتدأ مسرحيتو  بوصف معاناة العماؿ و الطبقة الكادحة من الفقر و سوء ا١تعيشة
ة بظهور التشييد و البناء الذي اتبعها الرئيس الراحل "ىواري بومدين "، و يعلل "علولة" ىذه ا١تعانا
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السلوكيات، كاألعماؿ الطفيلية و االنتهازية ، كذلك ٖتطيم االقتصاد الوطٍت عن طريق تشجيع  بعض
 1السلع األجنبية و االحتكار البشع لوسائل اإلنتاج .

فينتقد "علولة" بذلك القطاع ا٠تاص ا١تستغل، و يظهر ذلك من خالؿ شخصية " عالؿ " و السبب 
 تأدية واجبها ، و مهامو  لتحقيق أمنها االقتصادي و االجتماعي .يعود إذل هتاوف الدولة يف 

"علولة" ْتثر  ، من أجل ٖتقيق  العماؿ على االٖتاد و الوحدة و يف هناية ا١تشهد األوؿ يقـو
 التغيَت : يقوؿ القواؿ :

 " اٝتعوا للمنتجُت ديروا على كالمهم
 ىذه القوة النإتة عن اٖتادىم و انتظامهم 
 2قادرين يزعفوا  و ينتظموا  و ٬توعوكم "  

و يعتّب ىذا ا١توقف دعوة صر٭تة بأف التغيَت يكوف من إرادة العماؿ أنفسهم، بالعمل على 
 االجتماعية .بغية ٖتسُت أوضاعهم ا١تهنية و  اٗتاذ إجراءات تنظيمية تصب يف ا١تصلحة العامة،و ذلك
     لة " يروج للمنهج االشًتاكي بكل وضوح ،أما يف ا١تشهد الثاين نلمح " عبد القادر علو 

 من الشعب با١تسا٫تة يف عملية البناء... دافر أو ذلك بدعوة كل 
يف بداية ا١تشهد يصور "علولة" الطبقية يف البالد، فهناؾ طبقتُت ٥تتلفتُت: األوذل بورجوازية          

 ا١تشاكل اليت تعاين منها البالد .و غَت مكًتثة ببالد و ال يهمها غَت مصلحتها مستغلة لثروات ال
أما الطبقة الثانية ىي الطبقة العاملة الكادحة الفقَتة اليت ال ٘تلك شيء باإلضافة إذل ٛتلها  

و ىػذا مػا تػجده فػي شخػصػيػة " الربوحي اٟتبيب " يدعو فيها  للمػشاكػل و ا٢تػمػـو التػي ال تػنػتػهي،
 " إذل ا١تساواة يف توزيع األرباح . "علولة
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 يقوؿ اٟتبيب : 
مفرقع ...ىاؾ غَت بالعقل اللهفة ما ىي  ..." معزوز السي اٟتاج إبراىيم عاتر يف ا١تاؿ

مليحة ال عند العبد وال عند ا٢تايشة ... كورل يا بنيت كورل ...نعم ا١تاؿ اللي شايط على السي اٟتاج 
ٟتومة ...الصفرجل ىذا يتسمى األوالد تّبعوا باسم السيد اٟتاج إبراىيم إبراىيم قادر يعيش الربع يف ا

 .1...ما فيها عيب ضحكاتك ىذي يا شادي ..." 
كما يذىب علولة إذل الكشف عن ما تعانيو البالد من مشاكل بسبب التدخل األجنيب كانتشار 

 اٞتواسيس ، تسرب األخبار .
 يقوؿ العساس :  

ساعة ٬تو يلهوين ...عمي ...شحاؿ راىا الساعة ...احملطة  ىذا عالش ساعة على و" إي
ماء للجواسيس  بهيم نبات نعس يف السالا ...دايرين برنامج حر ي وأنا كمن فضلك عمي مُت ٩تضو٢ت

 2ٖتط و ال كاش جاسوس يهود بالّباشيت ...برنامج حر ي على ا١تعقوؿ ..."كانش طيارة عمودية.
و التهميش و عدـ بسيط من اٞتوع و الفقر يعانيو العامل الح "علولة" عما ضكما يو         

 االستفادة من حقو  يف خَتات وطنو .
 يقوؿ العساس يف مسرحية األجواد: 

و الدخاف غابٍت...الدراري   روحي نشوي يف ا١تلفوؼ"ىذا شهر بالتقريب كنت راقد أنـو يف
بالنية أنا ىكذا راقد بعد عسة الليل حىت  ىا ، يدوروا عليا و ا١ترا تقورل طيبو مليح ال يضرىم الشحم

  3و فطنت ٥تلوع.." زىزمتٍت ا١ترا
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 و يقوؿ كذلك:
غَت يعطوين الدريهمات نقصد اٞتزار نشري ذوؾ زوج كيلو و ال ثالثة  ..." من هنار ا٠تلصة

 1من ٟتم العود و ندي للدراري ينقهموا ...."
و الذي ٯتثل الطبقة العمالية  و تقابل شخصية العساس   حارس حديقة اٟتيوانات  

 و الذي ٯتثل الطبقة البورجوازية . ، الكادحة و شخصية " إبراىيم " صاحب األراضي و األمالؾ
 اإللتزام في مسرحية األجواد: -ب

و اٞتدير بالذكر أف " عبد القادر علولة " ٭تاوؿ  أف يلبس شخصياتو حلة سياسية  
على ما ٬تري أمامها من وقائع ، كما ٧تد ا١تسرحية تناشد اٟترية  ليكسبها وعيا ٯتكنها من إٗتاذ القرار

ئق اليت تسلب اإلنساف حريتو ، اليت كانت بالنسبة "لعلولة" شغلو الشاغل ، فكاف يرصد ٚتيع العوا
كتاتورية، و اٟترية يف مفهـو "علولة" ليست معطى ييا  بذلك األنظمة السياسية ا١تستبدة الدر مع

 فرديا ،  لكنها ال تنبثق و ال تلتمس آثارىا إال من خالؿ عمل الفرد داخل خاصا ، و ليست فعال
 اٞتماعة ، و اٞتماعة داخل الوطن ، فهو جزء ال يتجزء من اٞتماعة .

فاٟترية عنده فعل فردي ٚتاعي، و غياب اٟترية يؤدي إذل فقداف ا٠تواص اإلنسانية لدى  
فعالة داخل ٣تتمعاهتم بسبب الو صرفهم عن ا١تشاركة تمع  ي إذل سلبية اجملاألفراد و اٞتماعة، ٦تا يؤد

 ا٠توؼ.
لقد التـز "علولة "بعدة قضايا يف مسرحية األجواد ّتميع مشاىدىا ، ففي ا١تشهد األوؿ 
نرى كيف وصف "علولة" ا١تشاكل االجتماعية اليت يعاين منها الشعب كالفقر و اٞتوع و سوء 

العدالة االجتماعية ، كما ٭تارب "علولة" بعض السلوكيات اليت تعيق ا١تعيشة و األمية و البحث عن 
٦تا أدى إذل اختالؿ التوازف داخل اجملتمع ،و ذلك  تطور و تنمية البالد من األعماؿ االنتهازية،
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بسبب غالء ا١تعيشة و صعوبتها على ا١تواطن البسيط ، و تدىور االقتصاد الوطٍت ، و ذلك بتشجيع 
 بية و االحتكار ا١تشُت لوسائل اإلنتاج.سلع الدوؿ األجن

 يقوؿ القواؿ : 
 " السلعة الزينة غّبتوىا عالش ٥تزونة

 ة نفو قافرة خالص يا سيدي و صنعتها مع 
 ينغنب منتجها ىي يف اٟتما معجونة

  1شوفوا للقليل اشواقو راىا مفتونة .."  
  " الربوحي اٟتبيب " لى هبا  ليت يتحاو الواقعية بينما يف ا١تشهد الثاين نرى صفة الشجاعة 

مشاكلهم ، بالدفاع عن الفقراء  و الذي تشغلو قضايا الناس و و ىو حداد يف ورشة البلدية ػ
    باإلضافة إذل صفة الكـر ، و ىذا ما تتصف بو كل شخصيات مسرحية " األجواد"،و ىو حكيم 

 صبور و متمسك ٔتبادئو ْتكم ٕتاربو .  و
 يقوؿ القواؿ :           

ر يف داخلو فوائد و معلومات كثَتة، و ا١تبادئ " و التجارب ا١تروية اللي شرب منها حجر 
لي يقودوه و ا١تواقف اللي يأخذىا معروفة لدى اٞتميع ،وجو واحد يف الوسع و يف الشدة ، ا٠تطة لإ

إرل يقًتحها مهما كانت الظروؼ، فتنة حوؿ النقابة ،إضراب من أجل  الر الاللي ٯتشي عليها و 
ح و يرمي للبعد ، يدقق كأنو ا٠تلصة، أو جَتاف متخاصمُت على ا١تاء صاٟتة مفيدة ، ٖتليلو يوضر 
 2رافد مراية ا٢تند ، الربوحي تدبَته ٮترج كاف األجل قصَت أو طويل..".

فع عن قضية متمثلة يف تدىور حديقة و ىنا نالحظ كيف أف "الربوحي اٟتبيب " دا
اٟتيوانات ، فطالب البلدية بالتدخل ٟتفاظ على اٟتديقة و ٛتاية اٟتيوانات ، لكن دوف جدوى ، 
  فلم يلق صدى لدعوتو . وىنا طرح "علولة" مشكل آخر من ا١تشاكل االجتماعية أال و ىو اإل٫تاؿ
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البسيط يف اإلدارة و ٥تتلف القطاعات ، و ىذا ما و الالمباالة و البَتوقراطية اليت يعانيها ا١تواطن 
 نلمسو  يف النص .

 يقوؿ القواؿ : 
" األوؿ قالو اهلل غالب و ما عندي طاقة و ما عندي ما ندير للهوايش ا١ترتبة اللي راين فيها  

حة ما تابعتها سلطة ...و الثاين قالو : حىت تبدلوا مكتب النقابة ذاؾ الوقت عاد تتكلموا على ا١تصل
     و مناكر، بغيت نتا تزيدلنا ىوايش اٟتديقة  و بعرىا ،الثالث قالو : حصلنا يف العباد  العامة ، و 

و الرابع قالو: قاع إذا كتب ر ي و دبرنا٢تم ا١تاكلة  راه اليـو اٞتفاؼ و ما عنديش منُت ٧تيبلهم ا١تاء ،         
 غَت خطيك من ىاذ القضية. أنت راجل زين  و ا٠تامس قالو : إذا تساعفٍت يا سي ٟتبيب اٟترطاين

و نية ىاذ الشي صعيب عليك ، كأنك رافد قنبلة ، القضية ٘تس والد البالد و داخلة يف السياسة . 
واجد ٪تد ذا يشرؼ . ضّب أنت على ا٢توايش و أنا وراؾ ادس قالو : عندؾ اٟتق و ا١توقف ىو الس

على مستوى عارل يا صاحيب حسبتنا رانا نقصروا وال ،  و السابع قالو : درسنا القضيةيد ا١تساعدة . 
نعم درسناىا سيقاف و طوابق و فليناىا كيما قالت الشريعة . حددنا للحيواف ا١تيزانية الضرورية يف 

كاوي من لبندؽ من القريق و اللوز  و الكا ا١تستقبل يا ا١تسكُت ٧تيبو٢تم على حساب التخطيط ا
هم السكنة شوؼ ينيا . الثامن قالو : ا٢توايش راىم على األقل عاطيناأل١تاف و اٞتوز ا٢تندي من كي

 حاليت أنا اللي مردرؼ عايش كالقرادة يف سقيفة ساكنُت فيها أنا و ا١ترأة و الدراري ستة ...         
 ،يفكرؾ بالشهادة و التاسع قالو : ر ي موصي على اٟتيواف حىت ىوما ٥تلوقات اهلل .فكرتٍت اهلل 

وح نبلغ ا١تكتب ونروح نصلي العصر. و العاشر قالو: جناف البايلك اللي مافيهمش بنمري ٝتحلي نر 
     و الكروكوديل اٞتربوع و اللفعة ما يستهل ا٢تدرة . اٟتادي عشر قالو : شفناؾ تتكلم مع الطلبة 

 ٗتلق ناوؾ لينا باش هتوستىوما اللي عمروؾ من غَت شك و بع راعك للعود ،اللي يصكدو تشَت ب
امشية .و الثاين عشر قالو: ا٢تمور األـ علينا نلهو يف عراقيل ٗترجنا من العمل ا١تفيد و تلزر نا مشاكل ل
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سي ٟتبيب حبت لنا ضحكة ىذا الزماف ما ضحكنا بارؾ اهلل فيك... لا اهلل يعطيك الصحة يا
  1والثالث عشر قالو....اـ....شوؼ.....إليو"

  نالحظ أف "علولة" كشف الغطاء و أزاؿ الضبابية عن واقع   من خالؿ النص ا١تسرحي         
ر لنا شجاعة " المباالة بكل أمانة و دوف تردد... كما صور الاجتماعي معاش و ىو اإل٫تاؿ و 

الربوحي"و أىل اٟتي بتغيَت حاؿ اٟتديقة و اليت ىي من مسؤولية عماؿ البلدية لكن ا١تبادرة جاءت 
 من أبناء الشعب البسيط.

أنو يصور لنا واقع آخر من خالؿ ا١تشهد الثالث و ا١تتمثل يف حياة عامل جزائري فقَت كما 
بعيد عن أىلو فهنا "علولة" يعرض قضية ٣تتمعو ا٠تاصة بالطبقة الكادحة اليت تثابر من أجل حياة 

 أفضل و رغم الظروؼ الصعبة إال أهنا ٘تلك العزٯتة و التفاؤؿ بغية تغيَت واقعها ا١ترير .
 القواؿ: يقوؿ

 " مشاكل عديدة ما ساعده الوقت باش يفصلها 
 ماٚترع مع الدرية مرتو ماشبعها

 ين راجع للملسة و تعبهاز بكر و خرج ح
 سهااو دعاتو زوجتو تبسمت و ىزت ر 

 اٞتمعة اٞتاية لعل ترتاح فيها
 2تصيب احملنة زادت يف ثقلها..." لعلر 
 الهدف التعليمي لمسرحية األجواد: -ج 
 و ما تعانيو من مشاكل التعليم  ر لنا "علولة" واقع ا١تدرسة اٞتزائريةا١تشهد الرابع فقد صور أما 

و ظهر ىذا يف شخصية "عكلي" و "منور" أراد علولة من خالؿ شخصية "عكلي" توضيح دوافع 
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اقف نقطة سلوكو و تصرفاتو إتاه العلم و العماؿ ليكوف رصيده الزاخر باألعماؿ و األفكار و ا١تو 
 و األخذ با١تسؤولية للتغيَت ٨تو األفضل...وصل بُت األجياؿ  

 يقوؿ "عكلي":
            " فكرت و قلت بعدما ٪توت بعامُت ٕتبدوا عظامي من ٖتت األرض           

للدروس يف  و تصاوبوىم ...و تركبوىم...تركبوىم ىيكل عظمي  يبق ملك للثانوية ...يستعملوه
العلـو الطبيعية...ما داـ مدرستنا فقَتة من ناحية األدوات ا١تدرسية البيداغوجية، يستفادو بيو أوالدنا 

ؿ على روحك با١توت  ور "فرنسا"...يا حافظ العقايب تفأحسن من اللي يستوردو واحد من ا٠تارج 
، أجلي راين نشوؼ فيو يطل ... ...ٕتهل و أنت بّبكة اهلل ٣تهد على ثورة إسبانيا...أجلي يا منور 

  1فيد ىذ الثانوية اللي خدمناىا ... نفيد يف التعليم... نفيد يف تكوين الشبيبة..."نو حاب نزيد 
أما ا١تشهد ا٠تامس يصور لنا شخصية "منصور" اليت أراد من خال٢تا دفع الشباف لتحمل 

      العامل باآللة و وفائو لوسائل اإلنتاج ، ر عالقة بناء و التغيَت كما يصور الا١تسؤولية و ا١تسا٫تة يف 
 و حبهم لروح العمل.

 ا١تنصور:
 "أوقف عند اآللة حَتاف حط فوقها الرزمة

 ةتنهت و عنقها تقوؿ بيناهتم ذمر 
 خاطبها ٔتهلة و ىدوء عاطيها قيمة

  ةرل و٫ت تشفي ١تلقانا األوؿ ظهريت
 .2حييتك باحًتاـ احنيت و قلعت العمامة"
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خّبة "ا١تنصور" يف ا١تصنع تؤكد على إدارة التغيَت و تطوير وسائل اإلنتاج و ٖتسُت  إف 
كفاءات العاملُت و تكوين اإلطارات يف ىذا اجملاؿ لتحقيق ثورة صناعية حقيقية،و ٗتليص اجملتمع 

  1من التبعية و القضاء على األعماؿ الطفيلية و ٛتاية الطبقة الكادحة من االستغالؿ. 
و إخالصو لو و اٟتفاظ و أصالتو و حبو لعملو  "علولة" نابعة من تربية اٞتزائريو مواقف 

       على مكتسباتو و رفض كل أشكاؿ االستغالؿ و التدمَت من أجل البناء و التطور االقتصادي 
 و االجتماعي  .

ن مياأما يف ا١تشهد السادس تتجلى لنا شخصية " جلوؿ الفهاٯتي" الذي ينعتو: " كرمي و  
ى بسرعة و تزدىر بالكثَت من العدالة االجتماعية ، ٭تب وطنو ّتهد و إخالص ،متمٍت لبالده تتنمر 

ه باستمرار لقراينو يوقف بعـز وقت الشدة و يساىم بكل األغلبية ، جلوؿ الفهاٯتي ماد يدفيها حياة 
       ، يتقلق عليو ضد الغبينة. دقيق يف السَتة و ذكي يف ا٠تطة و لكن فيو ضعف عصيب ما يقدر

 2و تتغلب عليو النرفزة ، يزعف و ٮتسرىا..."
، كلها صفات ة غَت الفهنا نالحظ "علولة" يصف الرجل باٞتود و الكـر و حب الوطن و 

     اتدؿ على الشهامة و الرجولة و تتضح رؤية "علولة" عّب شخصية "جلوؿ الفهاٯتي" بسرد خصا٢ت
بناء اجملتمع ال يكوف إال من خالؿ أف هتا و أعما٢تا النقابية و آرائها االجتماعية، حيث يرى او تصرف

 إال على احملبة و اٟترية و االحًتاـ فيما بينهم. س الًتبية الصحيحة و اليت ال تبٌتالعائلة .و ىذا أسا
 يقوؿ القواؿ:

و غارس فيهم واب  ده، مربيهم على الص" جلوؿ الفهاٯتي" يعرؼ كيف يتحدث مع أوال
سياسية و األمور الكبَتة الحب العمل اٞتيد ، اٟتناف و التواضع و اٟتشمة ، ١تا يتكلم ٢تم على 

     "علي"  د على حساب وعيهم و معرفتهم... ١تا ٭تاجي الصغَتة فيهم على السييعرؼ كيف يعّبر 
لي جاعلو ناقش على سيفو و راس الغولة يلبس اٟتديث و يضرب ا١تثل باٟتياة اليومية ، السيد ع
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أبعاد ا١تهمة اللي يطارد، من أجلها يف سبيل اهلل ، مع الفقراء و ا١تساكُت يف ٖتطيم و رفع كرامة 
...حديد...واف... يانق وا عليو طاح يف القدرة ماباف مسميو ولاإلنساف..."حديدواف" اللي يق

دل و تطمع الناس طلق من فمها الناباجاعلها جلوؿ تىا االفيتنامي الشجاع و الغولة اللي يتصارع مع
 1بالقراوج..."

 المسرحية و الكشف عن الواقع: -د
     ية أكسبتو حكمة ثاًت شعب و مرجعيتو التارٮتية و الْتكم تعامل "علولة" مع طبقات ال

 و رؤية و بعد النظر و ذلك بالكشف عن ا٠تلل الواقع يف اجملتمع.
 يقوؿ القواؿ:

"يعرؼ ٭تلل و يعرؼ يتحمل ا١تشاكل يرايي على جَتانو كذلك و لكن  " جلوؿ الفهاٯتي
جَتانو عارفُت و قبل ما يشاوروه  و ٮتسرىا ،ب عليو النرفزة يزعف  فيو ضعف عصيب يتقلق تتغل

 ي باللي ىذا و لو عصيب يكره الل،كلهم عارفُت ال مغيمالصاحي و  ذامرتو إ "الزىرة"حىت يسألوا 
و رل يسب بغَت ما ٭تلل كلهم عارفُت باللي يسمع ٢تم باىتماـ و ما يضيع من حديثهم  يتغشش

 . 2حىت كلمة"
 يقوؿ "جلوؿ الفهاٯتي"  ٤تددا ١تفهـو الدٯتقراطية :

" راؾ تعديت اٟتد يا حبييب انبهك احنا فالدار ىنا الدٯتقراطية كافية صح، و لكن 
ٗتتلف عن الدٯتقراطيات األخرى...حرية التعبَت يف دارنا تعٍت الدٯتقراطية اللي متفقُت عليها يف دارنا 

 التعبَت العلمي و الرزين ما فيها ال عيب ال معايرة و ال كفَت...
الدٯتقراطية عندنا احنا فيها التحليل الذكي و ا١توقف الصلب اإل٬تا ي...إذا بغيت تعاير 

 3"شحاؿ من مقهى ٢تذ ا٢تدرة... اٟتكومة هبذا الصفة ىورد للبالد راىم أصحاب ا١تاؿ حالُت
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و ىنا يوضح "علولة "استعماؿ الدٯتقراطية و ذلك يف إطار ا١تعقوؿ دوف ٕتاوز اٟتدود... 
أما ا١تشهد السابع و األخَت فيكشف لنا "علولة" عن ظاىرة أخرى أليمة أال و ىي ظاىرة "حوادث 

 العمل" النإتة عن إ٫تاؿ أرباب ا١تصانع ٟتقوؽ العامل...
 واؿ:الق 

 " جوىرة ا١تصنع سكينة ا١تسكينة 
 زحفت خالص ما تقدر توقف على رجليها

 1ما تّبى ما ترجع ٠تدمة األحذية"
 و كذلك:

 " قالت ال تيأسوا ما داـ سلكوا يديا
 نوجد معلم ٬تيبلي للدار السلعة

 ٩تدمها بالقعاد و نيط حق ا١تعيشة
 .2حىت النقل ا١تعلم ٮترج رابح معايا"

د أفراد و اليت ىي أح" سكينة ا١تشلولة"   زٯتة "علولة "من خالؿ شخصيةو ىكذا تظهر ع
       و بالرغم من العراقيل  المباالة،الو ء االىتماـ و التقدير حية لسو ضالطبقة الكادحة ، فكانت 

 و الصعاب اليت واجهتها إال أهنا تبقى صامدة بكل عـز و قوة منذ االستقالؿ...
إف ٚتلة ا١تواقف اليت اٗتذىا " عبد القادر علولة" يف مسرحية األجواد ما ىي إال رؤية 

تنبع من واقعو االجتماعي، و من إٯتانو الراسخ ٔتبادئ الثورة االشًتاكية و العدالة  واضحة و صر٭تة ،
 االجتماعية ، فهي مبادئ يؤمن هبا العامل البسيط  لكل مواطن متزف ٭تب ا٠تَت لوطنو...

 
 

                                                           
 .150ص  مسرحية األجواد، -  1
 .151ا١تصدر السابق، ص  -  2
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و القيم اإلنسانية معاٞتة القضايا اإلنسانية  ا١تواقف أراد " عبد القادر علولة"من خالؿ ىذه
زامية ليكشف تق هبا "علولة " مواقفو اإللاليت يتخبط فيها اإلنساف اٞتزائري و ىي رؤية اجتماعية حقر 

غطاء عن الواقع الذي يعاين منو اجملتمع اٞتزائري و ىذا ما ١تسناه بإسقاطو للواقع االجتماعي على ال
 نصوصو ا١تسرحية . 
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 اخلامتة:

لقد كان املسرح و ال يزال جزءا فاعال و أساسيا من النشاط االجتماعي يف البيئة العربية ، 
نلمح من خاللو ظاىرة الفتة يف اإلبداع املسرحي أال و ىي تراجع ظاىرة الذات الفردية لتحل حملها 

الفكرية للكاتب و الذي ظاىرة الذات االجتماعية و من خالل ىذا الرتاجع تشكلت مجلة من الرؤى 
تفتح وعيو يف خضم احلركات التحررية. فأصبح ينظر إىل العامل و اجملتمع مبنظار احلرية                

 و االشرتاكية ...
و عالقتو بالواقع توسعت رؤيتهم إىل الفن  و من خالل ىذا الوعي و املمارسة االجتماعية

عام و املسرحي بوجو خاص و ديكن حصر نتائج ىذا فمارسوا نشاطهم اإلبداعي بوجو  االجتماعي،
 يلي:التزاوج الثقايف فيما 

انطالق الكتاب املسرحيون العرب من أرضية متشاهبة،ضمنت يف طياهتا جمال تالحق  .1
 خصب مع اآلخر...

سي يف حل األزمات االقتصادية ، الثقافية و االجتماعية اإلديان القوي باملذىب املارك .2
 حماربة كل أشكال االستغالل و دعم الطبقة العاملة.و السياسية و كذا 

سي بعد احلرب العاملية الثانية،اجتهت اجلزائر بعد االستقالل إىل ىيمنة الفكر املارك .3
    النظام االشرتاكي اعتقادا منها أهنا األكثر قربا لطبيعة الشعب اجلزائري ،أي ىو إبراز فكر سياسي

اجلماىري الشعبية يف إطار الثورة الدديقراطية الشعبية عرب و اجتماعي يعكس بصدق مطامح و آمال 
ل اإلعالم مبضامني اشرتاكية قريبة ئمثل األدب و املسرح و خمتلف وسا نشاطات ثقافية عرفها الوطن

من وعي الشعب، فتعاجل من خالهلا قضايا خمتلفة من مكاسب اجتماعية و ثقافية و سياسية حصل 
 النظام االشرتاكي.عليها أفراد الشعب من خالل 
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و تطلعات الشعب ي بتصوير الواقع مبا يتالءم التزام "علولة" طوال مساره املسرح .4
اجلزائري عموما  و الطبقة العاملة خصوصا و قد تناول يف مسرحيتو "االجواد" مجلة املواضيع 

 التغيري...االجتماعية املتعددة األفكار مثل الصراع الطبقي ، النضال ، االستغالل ، الثقة يف 
لقد سار "علولة" على درب "برخيت" حبيث جاءت أعمالو سياسية تعكس الواقع  .5

اإلشارة أنو قد طغى املضمون الفكري على اجلانب اجلمايل يف أعمالو دما جيب االجتماعي لكن 
 انعكس سلبا على العمل املسرحي.

بني الشعر  لقد وظف " عبد القادر علولة " الرتاث و قد ظهر ذلك من خالل مجعو  .6
 الشعيب و النثر، و توظيف بعض األمثال الشعبية .

صراع بني الطبقة الفقرية السي الذي يقوم على أثر "علولة" واضحا بالفكر املاركظهر ت .7
فالنزال بني  )النظام الرأمسايل  (و بني الطبقة البورجوازية املستغلة  )النظام االشرتاكي  (الكادحة

  ولوجيا االشرتاكية فدافع عنها ي"عبد القادر علولة" إىل االيدو قد احناز   القوتني ىو صلب املوضوع،
 و عمل على التوعية السياسية من خالل مشاىده.و عرب عنها يف فقو ،  

عمد " علولة" من خالل أفكاره على بناء واقع مغاير ملا ىو سائد،كما خاطب  .8
 كري ألجل التغيري."علولة" العقل قبل العاطفة بالعمل على التوعية و التف
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سي و ظهر ذلك يف مسرحو الذي يقوم على تأثر "علولة" جليا بالفكر املاركمن خالل ما تقدم يظهر 
الفكر قبل العاطفة و على التوعية السياسية ، ليس ىذا فحسب بل يطمح للتغيري من أجل غد 

 أفضل.
متأصل يف أعماق تقاليدنا و ذلك من كما أكد "علولة" على إمكانية خروجنا من املركز الغريب فهو 

 خالل شكل القوال.
كان ىذا أىم ما توصلت إليو يف دراسيت هلذا املوضوع الذي كان مبثابة محل على عاتقي خوفا من 
عدم إعطاء ىذا الفنان حقو يف الدراسة ألنو يعد قامة من قامات اجلزائر الذي سعى بفكره الثوري 

يزال حيتاج للمزيد من البحث و الدراسة يف خمتلف القضايا اليت مل  إىل بناء صرح أفضل و املوضوع ال
 تفتح بعد.

و آمل أن يكون حبثي ىذا قد فتح الرغبة لباحثني آخرين للمزيد من اإلطالع و التنقيب الستعمال 
 ىذا الدرب الذي يستحق جهدا أكرب.
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 المصادر -  أ
 :المعاجم* 

بريوت،  ناشرون ، مكتبة لبنان، د. ماري إلياس حنان قصاب حسن، ادلعجم ادلسرحي، -1
 .1997سنة  ، 1ط

 :المسرحيات* 
عبد القادر علولة ،  من مسرحيات علولة ،  األقوال األجواد اللثام ، موفم للنشر ،سنة  -1

1997. 
،  من مسرحيات علولة ،  األقوال األجواد اللثام ، وزارة الثقافة ،  عبد القادر علولة -2

 .2009سنة  ،اجلزائر
 المراجع العربية : - ب

فلسفة االلتزام، يف النقد األديب ،بني النظرية و التطبيق الناشر منشأة  د. رجاء عيد، -1
 . 1986،مصر،سنة  اإلسكندرية ادلعارف،

 .2009لغة الوجدان ، دراسة،دار اذلدى، اجلزائر،سنة  بشري خلف،الفنون -2
عمر عيالن،اإليديولوجيا و بنية اخلطاب يف روايات عبد احلميد بن ىدوقة، دراسة  -3
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 .2009سنة 
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2009. 
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اجلزائري و العادلي ،  من ادلسرح مناذج،ادلسرح و ادلناىج النقدية احلداثية،  طامر أ. أنوال -7
 . 2011دار القدس، وىران،

 ،3د.عمر مهيبل،البنيوية يف الفكر الفلسفي ادلعاصر،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ط  -8
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سللوف بوكروح، ادلؤسسة الثقافية يف اجلزائر،قراءة يف آداء ادلسارح العمومية ، مقامات  -11
 .2013، اجلزائر، سنة  1للنشر و التوزيع و اإلشهار ط

بوعالم رمضاين ، ادلسرح اجلزائري بني ادلاضي و احلاضر، ادلكتبة الشعبية ، ادلؤسسة  -11
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      رحاب الرفض و التحرر ، دار األصالة للنشر  يفد. نور سلمان ، األدب اجلزائري  -12
 .2009و التوزيع ، اجلزائر ، سنة 

، اجلزائر ، يت، شركة باتن2000ادلسار ادلسرحي اجلزائري ،إىل سنة  نور الدين عمرون ، -13
 .   2006، سنة  1ط 
، اجلزائر ،سنة 2004، دار ىومة ،  ط  جروة عالوة وىيب ، مالمح ادلسرح اجلزائري -14

2003. 
 ،1ج ادلضامني(و د.إدريس قرقوى ، الرتاث يف ادلسرح اجلزائري ) دراسة يف األشكال  -15

 .2009سنة  اجلزائر، سيدي بلعباس، ،1ط  مكتبة الرشاد،
 .   2006علي حفياد،نظرة حول ادلسرح اجلزائري ، دار القصبة ، اجلزائر ، سنة  -16
 ،وزارة الثقافة ،2ج ، ادلسرح اجلزائري ونضاال، فضالء، ادلسرح تارخيا،زلمد الطاىر  -17
 .2009، سنة 1ط
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،أثر الرتاث العريب يف ادلسرح ادلعاصر، دار قباء،القاىرة ، سنة  إمساعيلد.سيد علي  -18
2000. 

و رؤى و جتارب،منشورات احتاد  د. عبد اهلل أبو ىيف، ادلسرح العريب ادلعاصر،قضايا -19
 .2002الكتاب العريب،دمشق، سنة 

      قراءة يف ادلكونات الفنية و اجلمالية  د.زلمد حتريشي،يف الرواية و القصة و ادلسرح، -21
 . 2007و السردية ،حلب، سنة 

ت ادلسرح العريب يف اجلزائر ، األردن،اجلامعة األردنية ، سنة نصر الدين صبيان ، اجتاىا -21
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يوسف عبد ادلسيح ثروت ، معامل الدراما يف العصر احلديث، منشورات ادلكتبة العربية ،  -22
 بريوت.

علي عقلة عرسان ، السياسة يف ادلسرح ، دار األنوار للطباعة، دمشق، د ط ، سنة  -23
1978 . 

 . 1997بيوض ، من مسرحيات علولة ، موفم للنشر ، اجلزائر ، د ط ، سنة  إنعام -24
رللة  األدبيف ادلغرب و اجلزائر)وجدان فرجوي مشرتك(  ي، ادلسرح احملك خالد أمني -25

 .2006، سنة  1ادلغاريب اليوم، منشورات احتاد كتاب ادلعارف اجلديدة ، الرباط ،  ط 
الشريف األدرع ، برخيت و ادلسرح اجلزائري) مثال برخيت و و لد عبد الرمحن كاكي ( ،  -26

 . 2000، سنة   1ر ، اجلزائر ، ط مقامات للنشر و التوزيع و اإلشها
   ادلسكيين الصغري،حكاية بو مجعة الفروج، مطبعة دار النشر ادلغربية ، الدار البيضاء،   -27
 . 2000، سنة  1ط 
 اليوم، ادلغاريب األدبقادر علولة (،مصطفى رمضاين،)ادلسرح القوال عند عبد ال -28

 .   2006، الرباط ، سنة  1ط  منشورات احتاد كتاب ادلغرب، مطبعة ادلعارف اجلديدة ،
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 .2001الثقافة الشعبية،جامعة تلمسان، 
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 الملخص: 
" الذي تبىن الفكر  -عبد القادر علولة -تناول هذا البحث " أثر النظرية املاركسية يف املسرح الشعيب عند  

االشرتاكي بكل جرأة هادفا بذلك إىل التغيري خماطبا الذاكرة اجلماعية للطبقة الكادحة، و الذي كان املفتاح لعقوهلم 
"    رباإلضـافـة إىل التأثر باإليديولوجية املـاركسية، بـّين البـحث مدى تأثـ فكشف عن واقعه االجتماعي بكل وضوح.

علولة " بـ " برخيت" الـذي كانت هلما نفس الوجهـة من أجل مسرح هـادف ثوري ) ملحمي ( يسعى من خالهلا للتغيري 
ت و جذب اجلماهري إىل اإلميان من أجل البناء . و كيف كان املسرح منربا من منابر الفكر و جماال طيبا لبث الدعوا

باالجتاهات عن طريق نقل تلك االجتاهات و األفكار و الدعوات من خالل مضامّي مسرحية . فكان املسرح و ال يزال 
 املعربن عن صوت الشعوب للمضي به حنو التطور و التقدم.  

–مصادر التأثر األديب و اإليديولوجي يف مسرح "عبد القادر علولة"  -املسرح و الفكر املاركسي  :الكلمات المفتاحية
تعرية  –الطبقة الكادحة  –صراع الطبقات –علولة و الواقعية االشرتاكية  –حضور اإليديولوجية املاركسية يف مسرح علولة 

 .الواقع 
- Résumé:    

la présentation thèse aborde l'influence de la thèorie marxiste sur le théâtre populaire 

chez Abdelkader Alloula, lequel s'est imprégné des idées socialistes en toute audace,visant le 

changelment ;et ce en s'adressant à la mémoire collective de la classe ouvrière ;tant il était le 

précurceur et celui qui a découvert en toute clarté leur condition social. 

De cet impérégnation de l'idéologie marxiste;la thètse ,dévoile l'influence de Alloula 

par Brecht, ils avaient tous deux la même vision d'un théâtre révolutionnaire (épique) visant le 

changement en vue d’une construction. 

car le théâtre était une tribune de propagation des idées et un espace afin d’ attirer les 

foule, en vue de transposer ces orientations et idées, à  travers des contenus théâtraux. pour  ce 

, le théâtre était et restera l'expression de la voix populaire ,pour accéder au développement et 

l'évolution. 

- Mots Clés:Théâtre et pensée marxiste - sources d'influence littéraire et idéologique dans 

le théârte de Abdelkader Alloula- la présence idéologique dans le théârte de Alloula- Alloula 

et la réalité socialiste - lutte des classes- la classe ouvrière- la dénudation de la réalité.  

- Abstract:  

This search treated Marxian theory in the popular theatre at Abdelkader Alloula who 

adopts the communist thougth with bravery having as aim the change by addressing the 

collective memory of the underlay. 

That was the key of their mind; we expose its social effect so clearly. 

Over and above the influence with Marxian ideology, the search shows how much 

Alloula was influenced by  "brecht” 

that had the same course for a guided theatre revolutionary (epic) that aims to change 

for construction. 

How was the theatre one of the  rostrums of  thought and a good domain to transmit 

summons and attracts crowds to faith to ways by transmitting those ways and thoughts, 

summons througt  contexts of a play . the theatre was and still be the expressive of people’s 

voice to go toward development a progress. 

Key words: Theatre and Marxian thought, sources of literary and ideological influence in 

Abdelkader Alloula’s theatre - the existence of Marxian ideology in Abdelkader Alloula’s 

theatre-Alloula and communist pragmatism - class struggle - the underlay – disrobing of 

reality. 
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