
 

 –م 2020هـ /  1442-هـ1441 : الموسم الجامعي

 م2021

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة غرداية

 

 

 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي
 

 الهامش في المسرح الجزائري

 مسرحية "الُموجة والّت" لسليمان بن عيسى

 أنموذجا
 

 

أدب تخصص: مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماستر في اللغة واألدب العربي مذكرة 

 ومعاصر حديثعربي 

 :إشرافتحت                                                         البتين:عداد الطإمن 

 يحيى حاج أمحمد د. أ.        سارة علوي 

  أمينة سبقاقي                      

المناقشة:لجنة   

 الصفة الرتبة العلمية االسم واللقب

 رئيسا   أستاذ محاضر )أ( كريمة رقاب

 مشرفا  ومقررا   أستـــاذ يحيى حاج امحمد

 مناقشا   أستاذ محاضر )ب( يوسف باعمارة

                          



 

 

 

 

 : تعالىقال هللا 

ل ْ} وَنْْالِذيَنْْيَستَِويْهلْقُ  {يَع لَُمونْلََْْوالِذيَنْْيَع لَُم

لك وجميل عطائك وجودك الحمد هلل ربي ومهما حمدنا ضأوال لك الحمد ربي على كثير ف      

 نستوفي حمدك والصالة والسالم على من ال نبي بعده.فلن 

أهدي ثمار عملي إلى من ربتني وإلى من رأتني في قلبها قبل عينها وحضنتني في أحشائها     

 .هاأطال هللا عمر "زهرةقبل يديها أهدي تحيتي ومحبتي إليها أمي العزيزة الغالية "

علمتني يا من إليك  ،إليك يا من أحمل اسمك بكل فخر ،قلبي وأثمن ما أملك ىوإليك يا رض

 .ه" أطال هللا في عمرالعلمي"الغالي أبي  ،معنى الحياة

 إيمان وفاطنة حفظهم هللا. خوة وزوجاتهم وأوالدهم واألخواتإلى اإل     

وإلى العائلة  ،" وأخواتها سارة وعائشةليلىإلى أحسن من عرفني بها القدر صديقة دربي "     

 لكريمة "بن ساحة" ا

 إلى عائلتي "علوي" كبيرا وصغيرا.    

إلى من تحييني بسماتها وتميتني بدمعها إلى مسك البيت جدتي "عربية" أطال هللا في      

 عمرها.

 إلى من يذكرهم قلبي قبل أن يكتب القلم، إلى كل من كان     

 لهم األثر على حياتي.         

"ســـــــــــــــــــــــــــارة"                                                        

 اإلهداء



 
 

 

 

 : تعالىهللا  قال

ُل  } ي هل ق ستَوِ ُموَن  الذِيَن  يَ لَ  {يَع لَُمون لَ  َوالذِيَن  يَع 

وله الكريم ى رسرب السماوات واألرض العلي القدير خالصا له، وإل إلى هذُا عملًي أهدُي        

 بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم.وخاتم األنبياء محمد 
 لبك ورعاني حب العلم وروحي في نفسي غرس لى منإ عملي المتواضع أهدُي ٌكما       

 .مرهما" أطال هللا في عسبقاقي راشدية" ووالدتي الكريمة "الطاهروالدي العزيز "خالص إ

 ياسين حفظهم هللا   ومحمد، وهاد، ُس  : إلى إخوتي كل من       

 سهيلة.ورندة، وهاجر، وصبرينة،  : إلى أخواتي      

إيناس، وحسام، وجوري، وأمجد، ووائل، وإسراء، ورؤية،  : إلى أولد إخوتي وأخواتي      

 وابتسام. ،بشرىو

 ".سايحي ناصرإلى زوجي الذي ساندي في إنجاز هذا البحث "      

 كل العائلة صغيرا وكبيرا.و" سايحيإلى عائلتي الثانية "      

 إلى جميع صديقاتي بالجامعة كل من حورية وعائشة.      

ي. وفقهم هللا والى كل من وسعهم قلبي ولم يسعهم قلم 2021إلى خريجي الدفعة         

أمينــــــــــــــة""                                                           
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 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 .صدق رسول هللا "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إلى الجنة"

ا د هلل حمدح فالحموالعزيمة وسهل علينا سبل المثابرة والنجاوالثناء هلل عز وجل الذي وهبنا القوة الشكر 

 .ه على حجم المن والعطاء من صحة وعافية إلتمام هذا العمل المتواضعيليق بوجه كرمه وجالل

 رناء من غمكل ما نملكه إزاوألن الكلمات  ،إن االعتراف بالجميل ما هو إال جزء يسير من رده       

نا م يبخل علي" الذي لمحمد احاج يحيى الدكتور الفاضل "ستاذنا المشرف األستاذ أخص بالذكر ، ونبالجميل

 .فله منا أسمى معاني التقدير واالحترامعلى العمل والتميز، بالنصح واإلرشاد وظل يحفزنا 

و لولمساندة عون واتقدم بتشكراتنا الخالصة إلى كل من ساهم في دفع وتيرة هذا العمل ومد يد الكما ن       

 بكلمة طيبة.

 إلى كل من كان له الفضل في إنجاز هذا البحث ولو بدعاء أو كلمة تشجيع.و

 .ونتقدم بالشكر إلى كل من تمنى أن يرى عملنا هذا شيئا ملموسا  

 وإلى كل من سره نجاحنا والشكر هلل من قبل ومن بعد.

 سبقاقي أمينة-علوي سارة                                                             

 

 
 

 

 شكر وعرفان



 



 

 مقدمـــــــــة 



ـةمقدمــ  

 

 أ
 

اعية سياسية واجتم تقلباتمرت الجزائر بعد االستقالل بمرحلة صعبة عرفت 

 اته، وكان من بعض يوميااألوضاع على الشعب الجزائري تلكانعكست وثقافية، 

إلى ل ستقالبعد سنوات قليلة من اال وهو ما أدى ،التنمر والظلم والقهر واالستبداد

قيمة من أجل رد االعتبار لوالسعي  ،غضب الشعب وانفعاله ضد السلطة الحاكمة

 ،حكموالعيش في سالم مع نزاهة في ال ،والهوية الجزائريةالتحريرية الثورة 

طة الصراع بين سلفي ثنائية ذلك  ، كما نتج عنطلب تحسين المستوى المعيشو

ر من دفع كثيوقد  ،ها تمثل ثنائية المركز والهامشرالتي بدووالدولة والشعب 

 .المثقفين حياتهم ثمناً ألفكارهم

 ة التيلمثقفالنخبة ايذلك من فئات المجتمع بما ف مسَّ التهميش واإلقصاء كثيراً 

ب اتَّ من بين هؤالء األدباء الك   ونجد ،ثارت بكتاباتها على التدهور السائد

 رح،من ذلك الواقع ومرارته فوق خشبات المسا المسرحيين الذين جسدوا جزًءا

لشعب المعبر الحقيقي الذي يصور معاناة لسان افي كثير من األحيان الوكانوا 

 هذا كانقد ة، ووينقل رسائلهم الصادق ثقفة بصفة خاصة،بصفة عامة والنخب الم

ه يهدد منظومة المجتمع، حيث مس قيمه ولغته وفكر اً التهميش الثقافي خطر

 وتقاليده وموروثه وأصالته. هوعادات

شين بما أن المسرح أبو الفنون األدبية فإنه حمل في نصوص المهم  و

و أشكاله وهو المونولوج الذي هأحد موضوعات تتضمن الرؤية الهامشية ضمن 

ن أن لكنه باإلمكاو ،بالنسبة للممثل ةمنفردبشخصية  يتجس دمع الذات،  حوار

لى عيؤثر أو تراجيدي ينقل رسالة واقعية بطابع هزلي يتقمص شخصيات عديدة، و

 تشريح الواقع ...أو التنفيس أو  اإلمتاعنفسية الجمهور لغرض 

ً كبيراً األعمال الاألعمال األدبية التي ومن أهم  نان للفة مسرحيالقت رواجا

 : "بابور غرق"، و"مجلس واألديب المسرحي سليمان بن عيسى، صاحب روائع

ويا وأنا شك ون"...، وآخرهالتأديب"، و"بوعالم زيد القدام" لموجة اا "، و"أنت خ 

 هذه.دراستنا  والتي ستكون محور "،وال ت

 : وهي ،الختيارنا هذا الموضوعالتي أدت بنا الدوافع بأس أن نذكر أهم  وال

 مسرح الجزائري الحديث.دراسة البورغبتنا اهتماماتنا  -

عاته سليمان بن عيسى من خالل موضوالمسرحي األديب وأعمال تأثر بكتابات ال -

ك لتمسالتي تمثل االنتماء الوطني والدفاع عن الهوية واألصالة الجزائرية وا

 .موروثنا األصيلب

ه لتوج ا إفادة وتعزيزمكتبة الكلية بدراسات جديدة غير مطروقة وفي هذإثراء  -

 .القسم



ـةمقدمــ  

 

 ب
 

ً والفن الم -  سرحيتعزيز المكتسبات المعرفية في مادة األدب الجزائري عموما

 خصوصاً.

ديثة كونها حل وذلك ،سابقة حولها دراسات فال توجدأما بالنسبة للمسرحية 

 م.2012سنة عرضها ألول مرة تم التمثيل، إذ والكتابة 

 : رئيسة وأخرى فرعية وهي ةتبنى بحثنا إشكالي

 "؟ وال تجسدت الرؤية الهامشية في مسرحية "الموجة تكيف 

نولوج لموكيف تبنى او هل نجحت المسرحية في تمثيل العملية اإلبداعية األدبية ؟و

 الهامش في نصه ؟

 ؟ زائريالمسرح الجأهم العوامل المساعدة في نشأة  ماو يماهية األدب الهامشثم 

ري لجزائفي تشريح الواقع االجتماعي والثقافي والسياسي اوماهو دور المونولوج 

 ؟

 اعتمدنا على الخطة التالية :ولمعالجة هذه اإلشكاليات 

ائري المسرح الجز : بعنوان ، وهوالجانب النظريعلى مل تالمبحث األول يش

ى ة علتطرقنا في المطلب األول إلى العوامل المساعد ،الحديث النشأة والتطور

رح المس نيفيه تتبع ألبرز فناجاء فقد ظهوره ومراحل تأسيسه، أما المطلب الثاني 

ند المطلب الثالث التجربة الفنية عونماذج عن أعمالهم، عرض لو ،الجزائري

 سليمان بن عيسى.

ش في الهام : بعنوانوهو  ،يتمثل في الجانب التطبيقيفأما المبحث الثاني 

ه، وأنواع يدب الهامشاأليتضمن المطلب األول ماهية  ،وال تمسرحية الموجة 

 لفنيةمات اوالمطلب الثالث يضم الس  المسرحية والمونولوج،  : والمطلب الثاني

 " مع خالصة لكل مبحث،وال تالموجة "والخصائص الجمالية في مسرحية 

 ما توصلنا إليه.خاتمة تشمل نتائج البحث وأهم و

ة فني أما بالنسبة للمنهج المعتمد للدراسة فكان عبارة عن دراسة تحليلية

 باإلضافة إلى المنهج السيميائي لدراسة عنصر من البحث. ،جمالية

ذكره،  صدر حديثاً كما سبقألنه  ال توجد دراسات سابقة للموضوععلما بأنه 

ليه يدي الطلبة ليتعرفوا ع لذلك نرجو أن نوفق في عرضه وتحليله ووضعه بين

 أكثر.

مدونة الرئيسية وهي الاعتمدنا على فقد فيما يخص مصادر ومراجع البحث و

"، وهو نص مرقون من إعداد مؤلف المسرحية وال تالموجة "نص مسرحية 

توصلنا به من خالل األستاذ المشرف الذي هو في تواصل دائم مع األديب سليمان 

بن عيسى المقيم في باريس، كما استندنا إلى العرض المرئي للمسرحية التي قدمها 

 مراجع ذاتاستندنا في دراسة إلى م، و2012أمام جمهور المغتربين في كندا سنة 

 ،كتاب حمداوي جميل المسرح المغاربي والتراثصلة بالموضوع على غرار 



ـةمقدمــ  

 

 ج
 

، وكتب أخرى مثبتة في قائمة ...تاريخ الجزائر الثقافي القاسم سعد هللاوكتاب أبو 

 المصادر والمراجع.

صعوبات بعض ال أما بالنسبة لصعوبات البحث، فقد تلقينا دون شك     

تي تتكلم عن أعمال سليمان بن عيسى أهمها قلة المراجع الالموضوعية، و

 أي "بحثضافة إلى صعوبة الدراسة ،باإلوصعوبة الحصول عليها في المكتبات

ً  التي أخذت منا جهداً الهامشية في المسرحية" و  .حثة البللوصول إلى غاي مضاعفا

اضل المشرف األستاذ الدكتور الفخالص الشكر ألستاذنا وفي الختام نجدد 

 ، إضافة إلىولم يبخل عليناوشجعنا شرف على عملنا أذي محمد اليحي حاج ا

عضاء لى أالكلية وإقسم والشكر لكافة الزمالء وأساتذة الكما نتقدم ب ،ناصبره مع

 من مالحظاتها.الشك نستفيد سالتي  اللجنة

 ا.فسنمن أنوفي األخير نسأل هللا السداد فإن أصبنا من هللا وإن أخطانا ف

 العالمينوالحمد هلل رب  

 

 سارة علوي وأمينة سبقاقي                                  

 م2021جوان  03غرداية يوم :                                 

 



 

 
 

 مدخـــــل



لمـدخــ  

 

 

 نوزائريء الجأحد األجناس األدبية األدائية التي اهتم بها األدبايعتبر المسرح 

ً ملحوظ اً تطور كغيرهم، كما شهد ل بمراح عدة، ومر   في نشأته بفضل عوامل ا

 .وتطوره ساعدت في تأسيسه

ن ملوا شهدت الساحة المسرحية الجزائرية بروز فنانين وكتاب أدبيين جعوقد 

ص رأت بعض النصووعاكسة لواقعهم وأوضاعهم،  ةلشعب ومرآاً لكتاباتهم صوت

تمرد الجرأة وال هفي ظل الرؤية األدبية قوامتطوراً  عرفتوالنور، المسرحية 

 والتحرر من سلطة النماذج المركزية تحت مظلة الهامشية.

 سببوال ،حيث ع دَّ ضبط مصطلح الهامش ومفهومه إشكالية قائمة بحد ذاتها

طلح ماالته، كما تميز هذا المصاالت وتعدد استعيعود إلى تداخله في عدة مج

ما زاد في صعوبة تعريفه هو قدرة المفهوم على بسمات أبرزها الغموض،وم

 التمطيط وقابليته لتعدد القراءات.

نبع لذي يحملت المسرحية الجزائرية قوالب فنية كثيرة أهمها المونولوج اوقد 

مشاهد في عرض فكاهي ويصور هذه ال ،من شخصية المبدع وروحه ومجتمعه

 هامشية في موضوعه.في كثير من األحيان رؤى هادف، الذي بدوره يحمل 

وعليه جاءت هذه الدراسة لتوضح بعض مالمح الهامشية في المسرح 

 الجزائري عند أديب مسرحي كبير لم ينل بعد حقه من الدراسة وهو األديب

 التطرق بحيث سيتم"، وال تالمسرحي سليمان بن عيسى في مسرحيته "الموجة 

 .إن شاء هللا لهذه المفاهيم عبر ورقتنا البحثية المقدمة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث األول :

المسرح الجزائري الحديث 

 النشأة والتطور



النشأة  ؛لحديثالمسرح الجزائري ا              المبحث األول:                     

 والتطور 
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 المطلب األول : المسرح الجزائري الحديث

من القرن الماضي بداية لنشأة المسرح الجزائري تعد مرحلة العشرينيات 

األمازيغي منذ المرحلة الالتينية، وهيمنة القديم بالمسرح  الحديث وارتباطه

ويكتب بالمسرح الجزائري  ،نوميديابالد الرومان سياسيا وعسكريا وثقافيا على 

النوميدي منذ تواجده فوق أرض ذلك المسرح الذي أنتجه اإلنسان األمازيغي 

وال يمكن الحديث عن المسرح األمازيغي إال  ،ا )شمال إفريقيا( أو خارجهاغامزت

ً بإذا أنتجه أو ساهم فيه المبدع  ً  اعتبار المسرح إرثا ً  وإنتاجا إال كانت الذات  أمازيغيا

األمازيغية حاضرة على مستوى الكتابة والتشكيل، والتواصل، أو كانت األمازيغية 

 .1موضوعا وقضية محورية للفرجة المسرحية

ظهور المسرح الجزائري في مرحلة العشرينيات من القرن الماضي حسب 

أن الجمعيات تقدم لنا دار المسرحيات التي كانت سبب تقدم  2ما يقول سعد هللا

 المسرح وشأنه ألن المسرح بذاته يحتاج إلى جماعة من الممثلين لكي يقوم بتطوير

 .التمثيل

 رين،القرن العشمطلع المسرحية التي سجلها لنا التاريخ في  توالمحاالمن 

فل بنشاط األمير خالد، حيث تسمح له فرصة حضور ح المرتبطة توالتلك المحا

جورج المسرحي المصري م بدعوة من 1910باريس سنة في  نخريجيالتكريم 

 األمير األمير خالد هو حفيدو ،المسرحيات باللغة العربيةبغرض البحث عن أبيض 

 .يالبحث عن أعمال تخدم المسرح الجزائر ارفي مشوحينها عبد القادر وكان 

  : ل المساعدة على ظهور المسرح الجزائريالعوام -1

ليصبح  ساعدت على ظهورهنجد أن المسرح الجزائري له عدة عوامل 

ً درامي إنتاجاوليكون  ،ظاهرة اجتماعية وثقافية في منتصف العشرينيات  ،اً ستمرم ا

 :هذه العوامل حسب أهميتها كمايلي  ويمكن ترتيب

 :زيارة الفرق المسرحية العربية -أ(

 راتوزيا اً دفواتالقرن العشرين  ععرفت الجزائر انطالقا من مطل وقد

ور طت مسار ر علىمن أكثر ما أثوكان فرق المسرحية العربية المن عدة مجموعة ل

 :  ذكرنالمسرح الجزائري 

 ي : داحقرفرقة ال 

                                                             
 حمدودي يمليل، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، الصيغة المركبة، الدار للطبع والنشر اإللكتروني، الناظر محاضرات. 1
، 1998، الجزء الخامس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، )د.ط(، 1989-1830أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي،  2
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ً 1908زارت هذه الفرقة كال من تونس والجزائر سنة  ، 1باهراً  م، وحققت نجاحا

ً هذه القت  إذ ً  الزيارة نجاحا  ألن األداء كان في القمة،من قبل الجمهور،  وتشجيعا

 .العربية آنئذ   يمن على معظم المسارحا قد هوكان أسلوبه

 التمثيل المصري لجورج أبيض : ةفرق 

عبر البالد  ةجولأيضاً ممثل مسرحي كانت له  الفنان المصري جورج أبيض

 قدموم، 1921زار ليبيا وتونس ثم الجزائر سنة إذ  المسرحية، العربية مع فرقته

ً عد ةعروض ً عروض ،في الجزائر العاصمة ا الجديد مسرحية بقاعة المسرح  ا

مجنون "، و"صالح الدين األيوبي"رات العرب" وا: "ث بالجزائر العاصمة هي

 حيث قدم فيها عروضاً  ،قد امتد نشاط الفرقة ليشمل تلمسان وقسنطينةو، "ليلى

 .2مماثلة

هذه شهرة ل المسرحيات في الجزائر من قبل فرق تونسية نظراً هذه  مثلت

نجاحا في الجزائر هناك صفوة من المثقفين الجزائريين  لقلكنها لم ت ،المسرحيات

الء ضفأما  كثيراً، يهتمون بفكرهم وأرواحهم فلم تكن المسرحيات العربية تهمهم

العامل الحقيقي في يد النهضة المسرحية في  أنهاالزيارة بتلك فيعلق على 

 .3الجزائر

 افهافبعض الباحثين يعتبرون أن الزيارات لها تأثير محدود ولم تحقق أهد

 وفشلت في تقديم العروض المقدمة من حيث مستوى اللغة والتفكير.

 صريةفرقة عز الدين الم : 

العروض ت بعض قدمم، و1912زارت هذه الفرق مدينة الجزائر سنة 

 ديهاالمسرحية مصحوبة بمجموعة من األغاني والمواويل الشرقية التي كانت يؤ

 وقد القت هذه الزيارة نجاحا كبيرا. ،سالمة حجازي

 : فرقة فاطمة رشدي 

ان تدمت ثالث مسرحيات، اثنقم، و1932زارت هذه الفرقة الجزائر سنة 

سرحية ثم م ،" و"مجنون ليلى"اكليوبتر عمصر"ألحمد شوقي وهما: 

ح أخت الرشيد، ورغم أن هذه الزيارة جاءت بعد تأسيس المسر"وهي العباسة"

، حيث هتأثير كبير على مسار تطورلها  كانالجزائري وانطالق مسيرته، لكن 

                                                             
، 2005ة في الجزائر، دراسة في السياقة واآلفاق، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، قرقرة إدريس، الظاهرة المسرحي 1

 .22ص 
مرتاض عبد المالك، الثقافة العربية في الجزائر بيت التأثير والتأثر، دار الحديثة بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .89، ص1982الجزائر، 
،  ص 1985ديسمبر  –، الجزائر، )د.ط(، نوفمبر 09ا وقمنا، مجلة الثقافة، عدد فضالء محمد الطاهر، المسرح تاريخ 3
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ً ومن تجربة فاطمة رشدي التي القت  استفاد الفنانون الجزائريون  قتها ترحابا

من قبل الجمهور الجزائري، وتم تكريمها في نادي الترقي  ينكبير واحتفاءً 

 .1بالجزائر العاصمة

 : النواديوالجمعيات  -2

ً  لجمعيات والنوادي دوراً أدت ا      نها إ ،في ظهور النشاط المسرحي بالجزائر هاما

ري نشغاالت وهموم الشعب الجزائالمسرح لخدمة القضية الوطنية وطرح ا توظف

 :بينها نذكر منو

كانت دييافيل و إدمون ام يرأسه1911تأسست سنة  جمعية األطربية للموسيقى :-أ(

صة صالت، وخاو أو تكشافاتساة أو رخالل سهراتها الفنية تدرج تمثيليات قصي

ى في األول تهفاشاقدم استكالذي لي علي ال  من بين أبطالها سو ،في شهر رمضان

 هذا اإلطار.

دادية للتالميذ المسلمين في إفريقيا الشمالية جعلت، منذ تأسيسها وعية الجمال

عد ة قضايا الطلبة من جهة، وطرح  نم برقم، من المسرح وسيلة للت1918سنة 

ستعين بالفرق المسرحية الناشطة آنذاك تجدها تلهذا وطني من جهة ثانية، بعد ذات 

 .2لتنظيم عروض لصالح الطلبة

د كانت تعرف بالمهذبة، تأسست على ي : جمعية اآلداب والتمثيل العربي-ب(

بعد  اء: "الشف م، وقدمت ثالث مسرحيات05/04/1921الطاهر علي الشريف في 

ثم  لجزائر العاصمة،م، وذلك با1923م، "خديعة الغرام" سنة 1921" سنة ءالعنا

 م.1924بديع" في سنة مسرحية "

بالمسرح منذ تأسيسها في ماي  اهتمت:  الجزائريينعية العلماء المسلمين جم-ج(

ها، لهذا عملت على تحفيز تعاليم نشروير رسالتها وطوسيلة لت هم، وجعلت من1931

ثال أحمد توفيق على االهتمام بالكتابة المسرحية، أم أعضاء الجمعيةمن  الكتاب

مديري ومعلمي كما أن  ،د آل خليفة وأحمد رضا حوحويالمدني ومحمد الع

ا كانوا يثابرون في كتابة المسرحيات وتمثيلها وذلك هل ابعةالحرة الت المدارس

بمناسبة الحفالت التي كانت تنظم عند انتهاء السنة الدراسية، وبمناسبة المولد 

النبوي الشريف ومدرسة دار الحديث بتلمسان ومديرها آنذاك محمد الصالح 

 .3ياإلبداع المسرح في غزارةو اً ورطتشهدت رمضان، 
                                                             

 .131، ص 1976سعد هللا، أبو القاسم، منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب ليبيا، تونس، )د.ط(،  1
زء الثالث، المؤسسة الوطنية ، الطبعة الثانية، الج1945-1930سعد هللا أبو القاسم، كرامة الجزائر الوطنية الجزائرية،  2

 .103، ص 1986للكتاب، دار النشر الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الجزائر، )د.ط(، 
، 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 1954-1931مرتاض عبد المالك، فنون النثر العربي في الجزائر  3
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 :مراحل تأسيس المسرح الجزائري -3

 :هيبمراحل أساسية  منذ القديم المسرح الجزائريمر 

 رحلة التأثر بالمسرح اليوناني والروماني إبان المرحلة الالتينية:م 
الجزائر، في أثناء الفترة الالتينية  ويغيون النوميديون، وال سيما ساكنعرف األماز

 واظل القرطاجيين والرومان كما تأثرتمدنا واسعا وازدهارا حضاريا كبيرا في 

 شرقد تحدث المستء، وقحد سوا لىة والثقافة المصرية الفرعونية عبالثقافة الفينيقي

 نالشمالية، عن عفوه من مد اإفريقيتاريخ  هي جوليان في كتابالفرنسي شارل آندر

كثرة  تحدث عنطورية الرومانية وفي الوقت نفسه نوميديا في عهد اإلمبرا

 .1ن مظاهر حضارة الرومان في الجزائرمالمسارح الفنية التي كانت 

  : مرحلة الركود والكسب إبان الفتوحات اإلسالمية 
 وحاتإبان الفتوحات اإلسالمية شهد المسرح األمازيغي النوميدي، أثناء الفت

ير، ن نصوموسى باإلسالمية لشمال إفريقيا مع عقبة بن نافع، وحسان بن النعمان، 

 مإلسالبتعلم ابسبب انشغال األمازيغيين  راً يودا مسرحيا كبكوطارق بن زياد، ر

ب كما ساهمت الحرو ،ى األندلسين البرابرة ونصارتدوخوض المعارك ضد المر

ة إلى خالد بينما بقيت بعض المسارح ،المعابدو ي اندثار معالم المسارح والمتاحفف

 يومنا هذا، كمسرح قرطاج بتونس وتيمقاد وتيبازة بالجزائر.

راء ركود المسرح األمازيغي، وعدم وومن الدواعي األخرى التي كان 

ف اإلسالم من الشعر، الفهم السيء لموق الحفاظ على المسرح اليوناني والروماني

الم من المسلمين لموقف اإلسبعض كان تأويل  والتصوير والتمثيل والتشخيص، إذ

 .2المسرح في شمال إفريقيا ةلعالفن سببا كافيا إلطفاء ش

  د االستعماريوجالو إبانالمسرح الجزائري: 

ير ذلك بكث رف األمازيغيون الجزائريون منذ مطلع القرن العشرين، وقبلع

مجموعة من األشكال الفرجوية التي تنطوي على إرهاصات مسرحية وبوادر 

 دينية فوليةما قبل المسرحية إلى أشكال طفينوع هذه األشكال الفرجوية توت ،درامية

 .شعائرية أخروية وروحانية، وأشكال شعبية وأشكال احتفالية شعبية دينية

 الثورة : المسرح عشية 
ورة العناية بالتمثيل والمسرح  بلغ درجة متقدمة من االهتمام عشية الث

 نة.مثل قسنطي جمعيات وفرق في العاصمة وغيرهافباإلضافة إلى التمثيل ظهرت 

                                                             
 .18-17حمداوي جميل، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، مرجع نفسه، ص  1
 حمداوي جميل، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، نفس المرجع، نفس الصفحة. 2
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ة فرق كما أعلن عن بعض المسابقات لتشجيع المواهب في هذا الميدان من ذلك

 ا هوالتي كان هدفههواة المسرح التي أنشأها محمد الطاهر فضالء بالعاصمة و

 االرتقاء بالتمثيل العربي لكي يؤدي رسالته.

بسينما  1953وقد أعلنت فرقة الهواة أن بداية موسمها سيكون نهاية ديسمبر 

وكان هناك  ،ييومي أفندي( ليوسف وهبيفسرحية )ا ستفتحه بتمثيل مأنهالجمال و

مد في العاصمة وهو يعت خاصة به، ن المسرح الجزائري ال يملك مكاناتعاون بي

نه هو الجزائري عندما تحدث أحدهم أوية في قسنطينة وهران على والمسارح الجه

 .1)مصطفى غريبي( عن أول مهرجان جزائري للمسرح

التي ظهر بعضها على شاشة وفي الجزائر عدة عرضت مسرحيات 

ن بعنوا اعية: تمثيلية إذاألثير في اإلذاعة الفرنسية منهاعلى  تلالتلفزيون أو مث  

س يالقد"ثم مسرحية  ،كاهية كتبها فؤاد سليم)األمير السعيد(، وهي قطعة ف

لمحمد ،وفي اإلذاعة امثلت ، وكالهما"غوستاف فلوبير"ومسرحية  "أوغسطين

ك ما أضف إلى ذلأيضاً،  مسرحيات عديدة مثلت في اإلذاعة فضالء وغيره الطاهر

 ولم ،بلعباس من مسرحياتنم ومسرح سيدي كان يقدمه مسرح الهواة في مستغا

سبات المنالتسلية بل كان منها ماهو احتفالي بلماعية أو تكن المسرحيات كلها اجت

ة حفل "باش تارزي"أقام ،إذ مناسبة المولد النبوي الشريف،كالدينية والتاريخية

ب ة طروبعد التمثيل أقيمت حفل ،مثلت أثناءها رواية بطلها قريش لمحمد فضالء

 ية.بالمدائح الدين

 : المسرح  أثناء الثورة 
ير لكن الثورة ظلت غ ،ي هو تاريخ افتتاح الثورةافتتاح الموسم المسرح

اث حين تغيرت األمور وشملت األحد 1956مؤثرة على مستوى  العاصمة إلى سنة 

، ثداألحالموسم التالي فهو الذي يبدو قد تأثر با أمامختلف جهات ومدن الوطن، 

كما ، كنهمفلم تبق العاصمة والمدن األخرى على هدوئها، ولم يبق الممثلون في أما

 لدانهمروا بلجزائر قد انقطعت بهم السبل أو لم يغادلأن الفرق واألفراد الزائرين 

 أصال.

ين باش تارزي من جديد ع   إذبدايات مشجعة، بقد بدأ  1956-1955موسم إن 

ليبرهن على  اً صحفيوعقد أيضا مؤتمرا  ،الجزائريمديرا لفرقة  المسرح العربي 

وتعاقد مع ثالث ، تحمله األيام إلى المسرح وأهله الذي هنجاح سفرته وعلى نشاط

وتأسف  ا،وفرقة فاضل شو ،وفرقة نجيب الريحاني ،فرق هي فرقة يوسف وهبي

                                                             
علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، تقديم فاروق عبد القادر، المجلس الوطني الثقافة والفنون، 1

 .475، ص1999، 2الكويت، ط
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على أن الظروف الراهنة لم تساعد الفرق المذكورة على زيارة الجزائر وتقديم 

روضها فيها، وهو يشير بذلك إلى تطور أحداث الثورة مما أدى إلى تأخير افتتاح ع

بالنسبة لسكان  ، ولكن الوضع ازداد توتراً 1955أكتوبر  25الموسم المسرحي إلى 

ب فإذا كانوا ينتظرون الهدوء فإن ذلك كان أضغاث أحالم، ومن ثمة اضطر ،المدن

 ح.، ومنه  المسركله برنامج الموسم الثقافي

  : المسرح الجزائري بعد  االستقالل 
التي عرفها المجتمع  وال تشهد المسرح الجزائري بعد االستقالل بفعل التح

تطورا ملحوظا والذي مس باألخص مضمون النص، حيث حاول الكتاب التعبير 

 ةعن قضاياهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية بفلسفة ونظرة جاءت وليد

الظروف، والتي اقتضت العمل على تأصيل هذا المسرح من خالل استثمار 

ورية لمكونات التراث الشعبي، والذي يخترن الكثير من األشكال التعبيرية الفلك

لكن رغم هذه  ،ماهير، حيث تشكل جزء من وجدانية وهويتهالتي تعايشها الج

 وأوقع حول الذات قتالمسرح الجزائري متأرجحا بين ال يالجادة بق وال تالمحا

،إذ كغيره شكل خاصبذه طبيعة الفن بشكل عام والمسرح االنفتاح على األخر، وه

 تها يبرز توجه بعض الكتاب إلى ترجميعيش بين التأثير والتأثر، وهذا ممن الفنون 

ة فنية وجمالية من بعض النصوص العالمية التي تحمل قيم جزأرتهو هواقتباس

الدين وجدت منذ الثالثينيات وبالتحديد عند محي والتي  ،واالقتباس خالل الترجمة

فتمكنه من اللغة الفرنسية ساعده في ترجمة بعض األعمال  ،باش طارزي

ن المسرح بدأ بعد ذلك إ" : حيث يقول مصطفى كاتب ة،الفرنسي ةالمسرحي

، باالعتماد على النصوص المترجمة لكنها ليست ترجمة بالمعنى الحقيقي الكلمة

 .1إلى اللهجة الجزائرية المحلية "يريمولترجمة نصوص "منها 

 

 :  مراحل تأسيس وتطور المسرح الجزائري -(3

: خيال الظل، ل جديدة في المسرح الجزائري منهاظهرت أشكاكما   

 ال.أو القو   ،والمداح ،تي، والحلقةاالحكوو

 خيال الظل : -أ(

رشدي صالح على أن منشئه يجمع معظم الباحثين في تاريخ خيال الظل أمثال 

م هذا الفن على الوعظ والتعليم بأدوات مثل وقيو ،هو بالد الصين وما جاورها

الدمى وقصاصات الكارتون والجلد والخشب التي يسقط عليها الضوء فينعكس 

ظلها على مكان يشبه الشاشة مستمدا مواضيعه من الحكايات الشعبية، وكانت 

ازدهر وتطور وصارت له التمثيلية ثم فنون المن مسرحيات خيال الظل لونا 

                                                             
 .54قر، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز اإلسكندرية للكتاب، )د.ت(، ص أحمد ص1
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شعبية كبيرة فضال عن أصلها األسيوي، وتميز مسرح خيال الظل بالصياح 

أن خيال الظل  : قولالوالهرج والضرب والتليمحات، ونستطيع واألصوات العالية 

 .1يستمد مواضيعه من الحياة العامة لتحقيق المتعة والضحك

 الحلقة :-ب(

ربطها باألشكال االحتفالية تم  و ،محلي شعبيتمثيلي ظهرت الحلقة كشكل 

ووجدت كذلك في المسرح وباألخص في المسرح  ،المحلية عند الشعوب القديمة

ة في شكل تجمع دائري في األسواق تقام الحلق ،الكالسكي ما يسمى الجوقة

ألساطير والساحات، يقف وسطها الراوي ومساعده ويرويان بالتناوب قصص ا

تقادية لبعض الظواهر الحلقة وسيلة ان وتعد  ،والحكايات المختلفة وال توالبط

والتهكم من بعض التصرفات  خالل ميلها إلى أساليب السخرية من ةاالجتماعي

ً صوقد عرف هذا الفن تقل ،والتي ال تتماشى مع العرف االجتماعي لوكاتوالس  ا

لهذا للتجمعات بصفة عامة، وأثناء فترة االستعمار وذلك لمحاربة فرنسا  اً كبير

خاصة في نهاية عاد باحتشام وبعد االستقالل الذي قد يوقظ الضمائر، النوع 

 .2اتيحتى منتصف السبعينظل ات ويالستين

 المداح : -ج(

 :م بتشخيص أبطال القصص مثلالمداح شخصية تجوب األسواق وتقو

فيها ويقوم  ،وروايات بعض األساطير، والخرافات الشعبية ،ورأس الغول ،عنترة

 همال الشعب وطموحاته، فهو يقدم عرضا شعبيا يحكي فيآبالتعبير عن المداح 

مالمح بطولية أو تاريخية أو قصة ما مستلهمة من الواقع االجتماعي، كما يمثل 

 دث. كانت تقدم هذهفضاء تخيلي للحأيضا عدة شخوص ويدعو الجمهور إلى خلق 

العروض المسرحية لألقلية الفرنسية في الجزائر هدفها الترفيه عن الجنود وبعث 

روح الحب للبلد المستعمر، والرغبة في البقاء فيه ونشر حركة  ثقافة فرنسية تعتمد 

على عروض مسرحية تخدم مصالحها الخاصة المتمثلة في نشر الثقافة الفرنسية 

يرجع إلى  نجاح تلك العروض عماري في الجزائر، وسببجود االستوترسيخ الو

وما كان يبديه  ،ناحيةمن الشعبية من عناصر درامية  ما تتوفر عليه الرواية

تقنيات المسرح  وها منللحكي ورغم خان موهبة فنيه أثناء عملية الراوي م

 .3الحديث

 القراقوز : -د(

                                                             
، ص 1993-1992عبد القادر بوشيبة، مسرح علولة مصادره وجمالياته، رسالة ماجستير، جامعة وهران، 1

17. 
 .40، ص 1408-1988ميراث العيد، أدب مسرحية العربي في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 2
 .59أحمد صقر، المرجع السابق، ص 3
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إذ يعد من الفنون القديمة  ،في الشوارع الجزائريةبكثرة منتشرا كان القراقوز 

وفيما يتعلق بكلمة القراقوز، يعتبر القراقوز من أقدم  ،التي عرفتها الجزائر

لمواجهة  اً مصر وبالد الشام إذ كان عامال محفز مثل الظواهر التي عرفها العالم،

ً  ،الوجود االستعماري في الجزائر يقوم ،وفكان يقدم بواسطة الدمى الخشبية غالبا

ما ر األصوات في الوقت نفسه، ولاصدإبتحريكها عن طريق خيوط وه فيالراوي 

هذه العروض التي تحرض للتصدي لها  أدركت السلطات الفرنسية خطورة

كان يميل إلى الضحك والتسلية إن و ،أصدرت تعليمات بمنع عروض القراقوز

فكلمة  ،على نصوص إما مرتجلة أو محفوظةنصوصه كانت تعتمد أكثر، و

من لفظين أولها قرة ومعناها كلمة تركية مركبة  ها البعضايرالقراقوز 

 .1إلى الحياة بعين سوداء الكلمة على أساس أن القرجوز ينظروفسر معنى ،سودأ

 ( :1975 - 1965المسرح االجتماعي في الجزائر بعد االستقالل )سنة -4

الجزائري إبان االستعمار الفرنسي  سنوات المريرة التي مر بها الشعببعد ال

ميزتها  ت الجزائر مرحلة جديدة من حياتهابدأ ،الذي كان يصد الفنان الجزائريو

وحتى يبقى المجتمع الجزائري متشبعا بالكفاح النضالي  ،عن المراحل السابقة

من الالزم إصدار قرار أصبح  ومتمسكا بثوابت الشخصية الوطنية ومقوماتها،

متشبعا بالكفاح النضالي ومتمسكا بثوابت ليبقى تأميم المسرح الوطني الجزائري 

أصبح المسرح في الجزائر التي تتبنى االشتراكية  ،الشخصية الوطنية ومقوماتها

 ً ً ل ملكا مسرحنا اليوم سيكون : إن  حتى قال أحدهم ،لخدمته لشعب وسيبقى سالحا

ً قعياعن الو راً معب    ة الثورية التي تحارب الميوعة وتبنى المستقبل وسيكون خادما

 .2للحقيقة يعبر عن أصدق معانيها

شهد المسرح بعد االستقالل مرحلة البناء والتشييد فكان عليه أن يقف إلى  وقد

االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها البالد "كما تم إنشاء مدرسة  وال تجانب التح

قامت هذه المدرسة بتخريج  1965 سرحية ببرج الكيفان عاملتكوين اإلطارات الم

الفترة برز  با من المسرح الوطني، وأثناء تلكأعداد معدودة من الفنانين كونوا جان

مصطفى  :األمام أمثال، نحو 3بالمسرح قفزة توعية ارجال مسرحيون قفزو

وعبد القادر علولة...  ،وكاتب ياسين ،ورويشد ،الرحمان كاكي ولد عبد،وكاتب

تدعو إلى إحداث تغييرات جوهرية في  ةالمسرحي أعمالهممعظم وكانت  ،وغيرهم

ً ات الفرد الجزائري واسلوكيات وأخالقي  .لسلطة أحيانا

                                                             
بوعالم رمضاني، المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر، المكتبة الشعبية للمؤسسة الوطنية للكتاب، 1

 .25د.ت، ص 
 .25بوعالم رمضاني، نفس المرجع، ص2
، ص 1989، مخلوف بوكراع، مالمح على المسرح الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر3

25. 
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 المسرح التاريخي : 
سنوات من القهر والحرمان والجهاد والفقر مما شهدت الجزائر بعد االستقالل 

الكتابة والتآلف في القضايا  دفع بعض المؤلفين والمسرحيين لسلك هذا النهج في

االجتماعية التي أفرزتها سنوات الثورة والسنوات ألولى االستقالل، فكان على 

البالد لتي عرفتها االجتماعية واالقتصادية ا وال تالمسرح أن يقف إلى جانب التح

الثقافة والمسرح كواحد من روافدها أقدمت الحكومة على تأميمه،  ونظرا ألهمية

لمسرح ، كان ا1ويعد المسرح من بين المؤسسات األولى التي تضمنها قرار التأمين

هموم اإلنسان واختياراته فبرز عن  يديولوجية يعبرإيحمل قضايا فكرية وفلسفية 

عاتقهم هموم مجتمعهم في تلك الفترة أمثال  عدد من المؤلفين الذين حملوا على

التعبير  ةالمثقفين ثقافة شعبية اتخذ طريق الذي يعتبر من بين الفنانين "رويشد"

 المباشر. بسيطال

 الهمن أعمونماذج م الجزائري يينالمسرحوبرز الفنانين أالمطلب الثاني : 

 الفنانين والمسرحيين : -1

 مسرحي.م( ممثل 1944-1887رشيد القسنطيني ) -

 م( مغني، وممثل مؤلف مسرحي.1986-1897محي الدين باشطارزي ) -

 م( ممثل، ومؤلف مسرحي.1992-1902علي ساللي "عاللو")  -

 م( أديب ومؤلف مسرحي.1956-1911أحمد رضا حوحو) -

 م( ممثل مسرحي.1982-1918الطيب أبو الحسن ) -

 م( ممثل، ومخرج مسرحي.1995-1934ولد عبد الرحمان كاكي ) -

 ( ممثل، ومؤلف مسرحي.1950-1936الحسين المعروف بوبقرة )حسن  -

 م( ممثل، ومخرج مسرحي.1994-1939عبد القادر علولة ) -

 م( ممثل، ومخرج مسرحي.1989-1992مصطفى كاتب ) -

 م( ممثل مسرحي.1973-1898عبد العزيز لكحل ) -

 ( ممثل مسرحي.1957-1947أحمد وهبي ) -

 :نماذج من المسرحيات المسرح الجزائري -2

 عبد القادر علولة ومسرح القوال :-أ(

ً نجد أن عبد القادر علولة يهتم بالتراث الشعبي اهتمام  كبيرا، بعد قراره  ا

فن  ، فركن إلى2الشتغال الدرامي ضمن القالب المسرحي األرسطياالتخلي عن 

العلقة ومسرح القوال والحكي السردي، والسيرة  الشعبية، كان عبد القادر علولة 

من المبدعين المسرحيين العرب الذين استطاعوا أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، 

                                                             
 . 388-361عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص 1
، ص 2019، 1جميل حمداوي، المسرح المغاربي والتراث، المنشورات والمعارف، الرباط، المغرب، ط2

72. 
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ويرتكز التراث عند عبد القادر علولة على مسرح القوال، وفن الحلقة وفن السرد 

نب الحلقة، وفن القوال بدل استخدام ف علولة فن الحكي والسرد إلى جااضأو

فضلها ويالجمهور حسب علولة يحبذ حاسة السمع  الحوار المشهدي والتمثيلي، ألن  

استغنى عن الحوار  نعبد القادر علولة حي ، ومن المؤكد أن  1على حاسة البصر

كان يستحضر ما تحفظه ذاكرة المواطن الجزائري من ألوان وعوضه بالحكي 

 .التعبير الشفهي

ين جح بيعني أن القوال يجمع بين التمثيل المشهدي والحكي السردي، أو يتأر

ت ي والمنسق وتمثيل الشخصيات المحورية، من خالل التعريف بالشخصياواالر

ً المسرحية المقد   ً  مة، والتعليق عليهم تحبيكا  . وتمطيطا

رية، لدائاومن الناحية الفنية فقد استعمل علولة األفضية المفتوحة، والخطوط 

طة ن ببساتعاواس ،ال، والسيرةوالفرجة الشعبية القائمة على الحكي، والحلقة، والقو  

ص البريشتي، وبعض خصائ وتقنيات المسرح الفقير،  ومالمح المسرح الديكور

  ماعيجي  في احتفال ق  لتلقي والمبين الم   حتفالي فيما يخص الجمعالمسرح اال

 مباشر.

  : "لشخصية المسرحية بطريقة حكائية سردية "عاللطريقة تقديم القوال -ب(

 عالل الزبال ناشط ماهر في المكناس 

 وسخ الناس حين يصلح قسمته ويرفد 

 زاهي حواس يمر على الشارع الكبير 

 باش يمزح بعد الشقاء يهرب شوى الوسواس 

 مبروم تحت الشاشية  ويرشف قار  

 ينسف صدره كاللي معلق الحاشية 

 اية يينتهي الذراع ويثقل المشء الظهر ورا

 المليحة والمغشوشة كأنه يراقب في 

 .2معجب بالخيرات خدمة قراينة في الورشة

ال شخصية الحبيب الربوحي الحداد عبر فنيات الوصف ويقدم القو  

ساسية أالحظ أن الحكي سمة ،ندراميالتحبيك الشخيص وسرد الحدث ووالت

 : علولة في تناول شخصيته المحورية وخاصية مفضلة عند

... ختام الدراسة خاد الربوحي الحبيب الحداد موقف ودبر على  حل  الربوحي :"

عادو كل يوم  ؛ل معاه شبان الحي في العمليةالنجدة. نظم حلقة تضامنية ودخ  

                                                             
 .73جميل حمداوي، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، المرجع السابق، ص 1
 .77جميل حمداوي، المرجع السابق، ص 2
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قمح، وعظام، و: لحم دجاج،  وال توقت المغرب يلموا كل مايحصلوا عليه من مأك

خضرة، وفاكية، وحين ما يطيح الليل يدخل الربوحي وحشيش، وخبز، ونخالة، و

 ه،مسجونين. الحديقة وراء ح  يتلبد المغبون باش يفر ،يا الحديقة يتشبطاسر

في  ،من شهر وهو يجيب لهم في  الماكلةأكثر  ،تابعينوا قطط وكالب الحومة

من وراء الشجر خوفا إذا  ىخل الجنان يلتزم عليه يجري ويتخب  المهمة دا

ه أحسن يعادوا كل ما يوصلهم يفرحوا به ويرحبوا ب ،ي يبات يحضيالعساس الل  

 .1"...رحاب

الجزائرية ومسرح خدم، في أقوله الشعبية، العامية نالحظ أن القوال يست

الشخصية، وذلك كله من  أجل التقرب من الجمهور الحاضر بغرض خلق مشاركة 

 ،ح عبد القادر علولة مكانا مركزيافي مسرالقوال  ومن هنا يحتلوجدانية احتفالية، 

يأخذ دور وشخصه تحت األضواء، يتكلم ليقول كل شيء ببساطة.  فهو الذي يضع

بصم هذا وي، ونجد أن علولة اعنها، ثم يعود ليأخذ دور الرالشخصية التي يتحدث 

ً  مسرح القوال تجريباتميز بوعربيا ب جزائرياالفن  ، ، وتأصيالً وتحديثا وتأسيسا

 .2والسيرة، والمسرح المسرد أو المحكي حلقةبربطه بين ال

 مسرحية "الناشئة المهاجرة" لمحمد الصالح رمضان : -ج(

المسرحية ألول مرة بمدرسة دار الحديث بتلمسان، والتي كانت  هذه تم تمثيل

تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في نهاية العقد الخامس من القرن 

1949الماضي، أما طبعها فقد تم بنفس المدينة سنة 
، تتألف من سبعة مشاهد تدور 3

لنبي وأصحابه إلى حوادثها في مكة المكرمة، وتعالج بعض المواقف من هجرة ا

 يثرب.

ميذ الصغار، كما صرح بذلك بغرض لتاللفي األصل المسرحية موجهة 

طالعهم على بعض الجوانب المشرقة من التاريخ اإلسالمي، وتعليمهم أهمية ا

والعقيدة، والصبر على األذى،  سبيل الدفاع عن المبادئ العظيمة التضحية في

 .4وتحمله من أجل تبليغ الرسالة

 المطلب الثالث : التجربة الفنية عند سليمان بن عيسى

م 1943ديسمبر  11سليمان بن عيسى من أعمدة المسرح الجزائري ولد يوم 

بقالمة، وأبوه ولد في تبسة، أخواله من سوق أهراس، أصله من بني يزقن، أما 

                                                             
 .79، ص 1997عبد القادر علولة، أقوال واألجواد واللثام، موقع لنشر الجزائر، )د.ط(، 1
 .05عبد القادر علولة، المرجع السابق، ص 2
 .78عبد القادر علولة، نفس المرجع، ص 3

 .220، ص 1959-1931مرتاض عبد المالك، فنون النثر األدبي في الجزائر،  4
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صحراء  من وتنحدر أصوله ،وراساألوالدته من المسيلة تنحدر من الشاوية 

 وكان والده يعيش حياة بسيطةمدينة بني يزقن، ميزاب بالضبط من وادي الجزائر 

التعلم لكي يصبحوا أحسن مستوى  علىأوالده  حض  كان ي   ه، ولكنكتاجر متجول

 أكبر مسرحي في الكتابة. بعد سنوات كان ويكونوا من المثقفين، ف

من  قه "عمر" البالغصحبة شقية غادر عشر ةسن الرابعيمان بن عيسى في سل

م بدأ 1962في و، في عنابة جديدةالتقنية ال نة مدينة قالمة لاللتحاق بالكليةس 15العمر 

سى ن عيب، أرسل سليمان كان في حالة ارتباك في كتابة القصائد باللهجة العربية

م من طرف الجمعية العامة للطب اإلشعاعي للتخصص في 1963إلى فرنسا سنة 

م انطلق 1967هولندا، في سبتمبر بس ببية، ذهب إلى مصنع فيلياإللكترونيات الط

ً مع التي " وافةالمغامرات المسرحية حيث قابل سليمان فرقة "المسرح والثق فعليا

ولغة  يعتبرها هي لغة التواصل في المسرحوللغة ا طلبت منه نظرا لكونه مزدوج

 التفكير.

"ياسين" ثم  لكاتبم ترجم سليمان بن عيسى مسرحية 1969وفي سنة 

 لشعب".ألولى تحت عنوان الشعر : "الشعب لمسرحيته ا

م، 1994"بوعالم زيد القدام"  : مسرحيات سليمان بن عيسى من أشهر

"أنت وم، 1962م، و"مجلس التأديب" 1983"بابور غرق" وم، 1978و"المحقور" 

: عنهال يقووالكتابة الدرامية بته اتميزت مسرحيم؛وقد 1992خويا وأنا واش نكون" 

 العالم بعيدا عن الميتافيزيقا.أنها وسيلة لفهم 

 : ، وعن التوجه الفني يقولمؤلف ومخرج وممثلبن عيسى سليمان 

ب المسرحي إذا أراد أن خصوصية مشاهد المسرح الجزائري تقتضي بأن الكات

مغزى عميق من خالل مسرحيته عليه أن يقوم بها ومن الذات  يمرر رسالته

المسرح ليس  :وال يفرض ممثل آخر للقيام بها، ويقول أيضا شخصيا على الخشبة

هذه لحل م الناس كيف يتحاورون يوتعل حكاية بل هو مسرح مراعاة وحل عقد

حلول لها من خالل حكاية بسيطة  ويصعب طرحها واللجوء للبحث عن ،العقدة

ً  يقولوفهمها الشعب بمعنى آخر، لي ح عمل جماعي يحتاج إلى ن المسر: إ أيضا

جماعة تكون من طرف مجموعة منسجمة في التمثيل الجزائري لكي يمثل المسرح 

ألنه هو بداية المسرح ونهايته أمام الجمهور هو  اً بشكل جيد ويكون النص جيد

 . 1التمثيل واإلضاءة

                                                             
حوار أجري مع الممثل على هامش مسرحية "الموجة وال ت" قبل وبعد المسرحية، عرض أمام الجالية  1

 https://www.youtube.com/watch?v=G8SBwol3eWA؛ 2012المغاربية بكندا، نوفمبر 
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 خالصة المبحث :

ه عرف المسرح الجزائري الكثير من الصعوبات منذ ظهوره ونشأته وتأسيس

، ريونمامات الجمهور للظروف المريرة التي مر بها الجزائألنه لم يكن من اهت

بر عرات حيث كانوا يجهلون المسرح والطريق الذي يؤدي إليه، كما تميز بعدة زيا

كذلك و، شلف انجح ومنها م يين، ومنها ماالممثلين المسرح قبلالبلدان العربية من 

ات بصف كل منها تميزها قصيرة إال أنه مر بمراحل تاريخية متعددة بالرغم من أن

 خاصة.

وطني رغم الضغوطات النضال القبل االستقالل هي  أساسية؛ تللمسرح سما

، أما بعد االستقالل شهد المسرح تطورا كبيرا وكان اتاالستعمارية وقلة اإلمكان

ستقالل يتركز على الوفاء ويخدم يرتفع في المستوى، لذلك كان دوره بعد اال

حياة واقعية كما أنه يعتمد في لغة الواقع ولغة المجتمع وطنية ويمثل المبادئ ال

 الجزائري.
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 دب الهامش واألنواعماهية األ المطلب األول :

ى ويعود هذا االختالف إل ،المعاصرين النقاداختلف مفهوم الهامش عند 

 وعاء االقتصاديالفي  حيث يصب   ،د جوانبهأسباب التهميش ونتائجه وتعد  

فكاره قل أوين اً والثقافي، ويكون منفردوالسياسي والثقافي واإليديولوجي واألدبي 

المتمرسة إلى قضايا التي تعبر عن الهامش المفروض عليه أو تكون هذه 

 يخدم وتؤيد كل ما ،كسرت كل ماهو مألوفقد شية على المركزية ماالنتفاضة الها

 ت منما حياتها وإعادة رد االعتبار إلى الحواف والهوامش التي جاهدت وناضل

عن  نتها وإلغاء ما جاءت به المركزية الطاغية، كما أن حديثأجل إبراز مكا

 الهامش مرتبط بالمركز.

شرية وحركة تقف على يسار أطلق الهامش كمصطلح يشير إلى جماعة ب

ر يط والتفجيطمتات إرادية لدى الفرد هو وبأمن الرجع إلى اختيارتالمركز 

 للنموذج.

 مفهوم الهامش : -1

 : منظور في لسان العرب الهامش كما بلييعرف ابن  الهامش لغة :-أ(

شوه ِمش  القوم ي هِمش  ش  م  اله   ش  م  "ه    وا.. ش  ام  ه  وت ون  ة للكالم والحركة، ه م 

 والمرأة همش الحديث بالتحريك تكثر الكالم وتجلب. 

ش  : ويقول ابن األعرابي ش  اله   اله م   كثرة الكالم في غير صواب  م 

 .1غير حسن" وا بكالمش  م  وه  .........وانشد

ير كما ورد أيضا في معجم الوسيط ")همش( الرجل همشا أكثر الكالم في غ

 .صواب والقوم تحركوا والجراد تحرك ليثور والشيء

كان ا بم( الكتاب علق على هامشه...، اهتمش القوم كثروش  م  جمعه )ه   ش  م  ه  

 فأقبلوا وأدبروا  واختلطوا ... 

 الكتاب  ية)الهامش( حاش

 .2دثة"افالن يعيش على الهامش لم يدخل في زحمة الناس مح

                                                             
، 1، لبنان، ط، دار صادر15ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مجلد1

 .92، ص 2000 )د.ط(،
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1محمد إبراهيم، الفيروز أبادي، الشيرازي الشافعي، قاموس المحيط، جزء 2

 .150، ص 1999لبنان، )د.ط(، 
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ر رة تكثل ذلك المرأة الثرثاالمثاو ،جديمغير الالكالم : وعليه فالهامش هو

ة ال لمرأاالكالم والحركة فتحدث بها الجلبة وقد نسب الكالم الهامش للمرأة ألن 

 تيجةمنها والنتملك قدرة تحريك المجتمع ذكوري، فكالمها مجرد جلبة ال طائل 

 كالم خير حسن.

 1الهامش = كالم + حركة + فوضى + نتائج سلبية"

 :الهامش اصطالحا-ب(

 في بما أن الهامش هو عزل الشيء وتجريده من قيمته وأهميته فإنه مس  

 :اته االصطالحية عدة مجاالت أهمهاتعريف

 الجتماعيهامش في المجال اال: 

زية الطبقة الراقية والبرجوا األولرئيسيين، ينقسم المجتمع إلى قسمين 

دول  تخص ولىاألف ،ية المهيمن عليها والمقلدةالطبقة المتدن  الثاني و ،المهيمنة

 المركز والثانية تخص دول الهامش.

الهامشة بين المنحرف والمتشرد من :"Vincent payre" يقول فانسون بابير

صحة وبين األمي والمهاجر الناحية القانونية وبين المجنون والمدمن من ناحية ال

 .2من الناحية الثقافية وبين الفقير جدا والعاطل من الناحية االجتماعية واالقتصادية"

سلطة ورافضة للقوانين واألوضاع التي الفجماعة التهميش متمردة على 

االجتماعية قيمة الالهامش يستقل ب تعيشها والتي هي في تبعية دائمة، "وعليه فإن  

والهامش أيضا يستهلك القيم  ،ر المركز لقيم الهامشاصرغم ح ويحاول كتمها

منه االجتماعية ويدخل في واالجديدة التي يفرضها المركز فيعاني من تفكك ك

 .3دد"جداخلي بين اتجاه محافظ واتجاه م صراع

 : الهامش في المجال السياسي 

تعتمد سيادة الدولة في قوة على التعاون بين المركز والهامش، يقول ابن 

بل تضمحل لوقتها  ،إذا غلبت مركزها فال ينفعها بناء األطراف والنطاقخلدون : "

                                                             
في أدب عيسى لحيلح، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه إشراف األستاذ  شالباح دليلة، المركز والهام1

اب واللغات، جامعة محمد خيضر، الدكتور عبد الرحمان تبرمابين قسم اآلداب والفقه العربية،كلية اآلد

 .13، ص2016-2015كرة، )د.ط(، سنة بس
نفسية اجتماعية"، رسالة لنيل بركات محمد أرزقي، الثقافية وأثرها على االنحراف، "دراسة ميدانية 2

 .27، ص 1989-1988شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، )د.ط(، سنة 
 .29الباح دليلة، المركز والهامش، ص 3
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المركز كالقلب الذي تتبعت منه الروح فإذا غلب القلب وملك انهزم جميع  فإن  

 .1"األطراف

وتعريفه  ،الهامش يتأثر بالمركز وهو أقل قوة وسيطرة ومنافذ وعليه فإن  

ً ون كالتاليالسياسي يك وفي  ،هو تابع للمركز يتأثر به وال يؤثر فيه : "الهامش قديما

مفهومه الحديث هو قوة البشرية تؤثر في المركز حيث تقوم بينها عدة عالقات 

 .2أهمها التعاون والتعايش والصراع"

 االقتصادي : الهامش في المجال 

ا أنه ره من المواد الخام والبترول كماهي الدول التي تعتمد على ما تصد  

 ها ودول العالم الثالث والرابع.يتستهلك إنتاج الدول المركزية عل

 : الهامش في المجال األدبي 

الهامش في األدب "يقابله األدب الرسمي مما يؤثر سلبا على تصنيف  إن  

النصوص األدبية والمعايير الجمالية التي تقيم وفقها المنجزات اإلبداعية وقد 

عنه في مجاالت عديدة  تاإلفصاح والبوح عن المسكوتتضمن المصطلح معاني 

 .3لدين والسياسة"فيمثل بذلك قيمة إيجابية من خالل الخوض في قضايا الجنس وا

كما يرتبط أدب الهامش بمصطلحات عديدة منها أدب األقليات، اآلداب 

 ر.واألدب المحضوالمضادة الشعر الفصيح والشعر العامي اآلداب اإلقليمية 

وأدب الهامش هو "كل أدب ينتج خارج المؤسسة سواء كانت سياسية أو 

 . 4اجتماعية أو أكاديمية

طة الكتابة هو العشر المعروف من ذلك أن وأدب الهامش هو "تجاوز سل

الشعر الحداثي بقي مرفوضا" إلى وقت قريب بسبب النسق العمودي النموذجي 

الذي ال يريد النقاد تجاوزه وهذا المعيار بجانب للصواب ألن اإلبداع ال يعرف 

القيود وال يعترف بالقوانين والمبدع هو الذي يبحر نحو المجهول باحثا عن التفرد 

 .5لنادر والتميز"وا

                                                             
ابن خلدون عبد الرحمان، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر من عاصرهم من ذي السلطان 1

 .174، ص 2007كر بيروت، لبنان، )د.ط(، األكبر "مقدمة العالمة ابن خلدون، دار الف
 .29المرجع السابق، ص الباح دليلة، المركز والهامش، 2
، ص 2020-2019، سداسي ثاني، )د.ط(، سنة جامعية امش، سنة ثالثة ليسانسليلى جباري، مادة أدب اله3

02. 
 .52محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، )د.ط(، دار المعرفة الجامعية، ص 4
، قسم اآلداب واللغة العربية، 06-05-03سامية سعيد عمار، دروس أدب الهامش، سنة ثالثة ليسانس فوج  5

 .86، ص 2020-2019كلية اآلداب واللغات، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، )د.ط(، سنة 



 اهية أدب الهامشم                                           المبحث الثاني:         
 

23 

ا مكما هو األدب الشعري أو األدب الجماهيري أو األدب الدوني وهو كل 

يرتبط وينطوي تحت األدب الشعبي بصفة عامة وهو األدب المحلي صادر عن 

في  لى أنهيه ععامة الشعب فهو ال يحتل الثقافة العامة وإنما ثقافة الهامش وينظر إل

 المرتبة األدنى مما هو عالمي.

فاألدب الهامشي "هو أدب ال يخضع للرقابة المؤسساتية ألنه ال يتماشى 

والنماذج واألنساق المألوفة بالمعيار هو الكتابة الكالسيكية التقليدية واالنفالت من 

الرقابة الرسمية ولكن هذه المعايير واالعتبارات خاطئة ألن األدب يحتاج إلى 

هذه األعمال تحمل قيم فنية  نَّ فإرى اإلبداع والتجديد هذا من جهة ومن جهة أخ

 . 1وجمالية وهذا هو األساس وليس موافقتها للسلطة"

فمفهوم الهامش في "توسع مستمر تتحكم فيه الظروف المحيطة بالتألق األدبي 

ضحي األدب هامشا في الحياة بالنظر إلى ظروف كثيرة تتجاوز الفن إلى حتى ي  

الهامش في صراع مع التقلبات الحياتية ويظل تأمين أسباب العيش لذا يظل مفهوم 

المهمشون في األدب صورة قارة ال يمكن نص قيمتها في الحياة العامة وال اختزال 

 .2أدوارها"

 

 أنواع األدب الهامشي : -2

ً يعكس األدب الهامشي صورا وأوضاع  إنسانية لمختلف الفئات المهمشة ا

بر الحاجز والتمرد عليه عالمعرضة لإلقصاء مما يدعو األدباء لتكسير هذا 

يد وما يراه التقل ،أعمالهم التي تتضمن موضوعاتها ماهو غير مألوف وجريء

ع ا أنوادورهبوتندرج هذه الكتابات في سياق األجناس األدبية التي تمثل  امً رَّ ح  م  

 أهمها :و ؛األدب الهامشي

 األدب الشعبي: 

م اداتهعكما أنه يعبر عن يعد األدب الشعبي المرآة العاكسة لحياة الشعوب "

فرد وتقاليدهم ويحافظ عليها، كما أنه يكتسب معايير فنية ألنه صادر عن ال

دب والجماعة الشعبية ويعتمد على الشفاهية التي هي بدورها مقوم أساسي لأل

 الشعبي فهو أدب عريق لقدمه ومجهول الهوية غالبا.

                                                             
 .07ص  امية سعيد عمار، دروس أدب الهامش، المصدر نفسه،سيجانب 1
، قسم اآلداب واللغة 04الهامشي، المحاضرة الثانية سنة ثالثة لسانس، الفوج سميحة عساس، مفهوم األدب 2

 .04، ص 01العربية، كلية اآلداب واللغات، )د.ط(، جامعة قسنيطنة، 
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ً بأدو ،مؤسسة رسميةجعلته فقد أما في إطار الثقافة الهامشية الشعبية  ً ميعال ا  ا

ً وعد   ،خارج دائرة الساحة األدبية ً  ته أدبا رح طفي  ايئً رة كونه جألسباب عد   هامشيا

ً  ،وينقل رسالة شعبية اً قضاياه ومتحرر ، مركزعن حكم وسيطرة ال ويبتعد تماما

لتي ية اوتبنى األدب الشعبي عدة أشكال أهمها الحكاية الشعبية واألمثال الشعب

 .مباشراً  تتصل بحياة الشعوب اتصاالً 

طورة األسال والزجل واأللغاز الشعبية ووكذلك الغناء الشعبي الذي يضم المو  

ن فكانت تمثل صوت وضمير المهمشي ،وغيرها من األشكال ...والشعر الملحون

 في المجتمع وهي بمثابة مقاومة ومناهضة بهيمنة المركز.

 أدب الطفل: 

 هو كل أدب كتب وص ور للصغار ينقل معلومات وأهداف تعليمية أخالقية

 .فيهالترارشاديه تساعد الطفل في تنميه ذكائه وتزويد فكره تحت قالب التسلية و

 ألدنىاعتبر الثانية وا واكتفى بالدرجة كافيينبدراسات واهتمام  نه لم يحظأ إال

 .شةالمهم الصياغة ودخل ضمن اآلداب وأسلوبمن حيث مستوى التفكير والتعبير 

 

 الرواية البوليسية: 

ً البوليسية فن تعد الرواية ً أدبي ا ً حديث ا ريضة ع ةعبيتميزت بش ،بذاته اً قائم ا

ر على التأثي تألقها في اإلبداعالقراء وذلك لجماليتها من حيث قبل من  واسع   وإقبال

ً لغاز وتبعث نوعأيتطلب فك شفرات و إجرامالقارئ بطرحها موضوع  ةنفسي ن م ا

 اإلثارة والذكاء والمتعة.وغموض الالتشويق و

 ،لهامشيا األدبالنقاد يدرجونها ضمن دائرة  ن  أ إالرغم النجاح الذي حققته 

 لمبدعل األدبيوال تواكب الفكر الفلسفي  ةغير جاد نهاوألية التس االهدف منه

 والمتلقي.

 الرواية الوردية: 

ً جاالحب والمغامرة والجنس ولقيت روالوردية في موضوعاتها  تبنت الرواية  ا

العربية بقيت في حيز الهامش  األدبية في الدول الغربية وعند دخولها الساحة اً كبير

القواعد  إلىوعها ضالعربية وعدم خ كتاباتها مع الثقافة أسلوبكونها ال تتماشى في 
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وكذلك من حيث غرضها وهو  األدبالمعروفة في  الروائية يةوالخصائص الكتاب

 .1"التسلية والترفيه

 : توظيف األدب الشعبي في المسرح الجزائري -3

كس يعالثقافية  المسرح مقوم من مقومات النهضة أنيرى المسرح  ك تابمن 

 والسلوكية في الفكرية المجتمع كما يعكس المنظومة عادات وتقاليدبدوره 

 حيث ،واالجتماعية وذلك بتوظيفه التراث واالقتصادية السياسية موضوعاته

 .المسرحية من الثقافة استلهمت المادة

 والهوية نموذج لألصالة ألنهالتراث  إحياءالمسرح على ضرورة  أكد

 "هنري كوردو"الفرنسي المسرحي األستاذالجزائرية ودليل على ذلك ما قاله 

حيث يدفع تالميذه للبحث في  1943ها بمستغانم سنه أنشأ ،المسرح ةهواضمن فرقة 

 أعطيهشعبكم وخذوا عنه الفن الصحيح ليس لدي ما  إلىاذهبوا ":  ويقولالتراث 

 .2الفن الجزائري فهو بينكم" أمالكم سوى التقنية 

جمهور الفنية وال اإلبداعية يربط بين هذه التجربة أنكما وجب على المسرح 

 ياثضمن قالب تر ةرسال صالإيوبالتأكيد عليه  ةوذلك ألجل تحقيق فائدة وغاي

 الجزائرية فهنا يكمن استيعاب الجمهور لعرض موضوع يتماشى مع العقلية

 بيئته.منبعث من  ألنه مسرحية

لى عه متمرد ش معزول عن الساحة األدبية كما أنهمَّ ماألدب الهامشي أدب 

ا هو ف بمقواعد الكتابة الكالسيكية ومخالف للسائد وال يعترالسلطة والتقاليد و

ين شعليه وينتصر للمهم   ر عن ماهو مسكوت  جاهز ومفروض عليه، كما أنه يعب  

 ة فيريء والجديد ويبحث عن الحريتألق نصه النادر والج ويجاهد من أجل فرد  

 الكتابة األدبية من حيث الموضوع واللغة دون قيود.

 

 

 

 

 

                                                             
عائشة شقللو، محاضرات في األدب الهامش، سنة الثالثة ليسانس، تخصص األدب العربي، جامعة حسيبة 1

 .05-04ص  ،2021-2020بن بوعلي، قسم األدب العربي، كلية األدب والفنون، السنة الدراسية 
(، ص ، المسرح الجزائري، دراسة موضوعاتية وفنية، دار الهدى مليلة، )د.ط(، )د.سصالح لمباركية2

10. 
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 المسرحية والمونولوجالمطلب الثاني 

 تعريف المسرحية :  -1

عرض وي   ،م على الحوار والمناجاةوق، يئصهي فن أدبي به عناصر وخصا

 .من المتفرجين جمهورأمام على خشبة المسرح من قبل ممثلين مخاطبين و

ً  المسرح يبدأ أوالً  كما يرى عز الدين جالوجي أن   ً  نصا يقوم على تقنية  أدبيا

الحوار بين الشخصيات المتصارعة تحاكي أو تعرض موضوعا قد يكون متخيال 

ة، كما يمكن أن يالمتعة الفنية أو الفكر :وذلك ألهدف كثيرة منها ،أو ممكن الوقوع

 .1يجسد هذا النص على الخشبة

 أنواع المسرحية : -2

العرض ووتختلف في األداء والفكرة  ،القديمةالفرجة تعد المسرحية من فنون 

ا لها حسب الحضارات، وبعد أن تأسس فن المسرح على يد اليونانيين الذين وضعو

 :اصر وأنواع، ومن أهم هذه األنواعقواعد وضوابط وعن

 ويةأو المأسا ةمسرحية التراجيديال  : 

لقيم امعاناة والمأساة التي يعيشها البطل بسبب إحدى الالتراجيديا  تجسد

تها اإلنسانية التي تغلب العواطف وتضعه في موقف صعب لالختيار وتكون نهاي

 حزينة غير متوقعة.

 أو الملهاة :  ةمسرحية الكوميديال 

                                                             
عز الدين جالوجي، المسرحية الشعبية في األدب المغربي المعاصر، الطباعة الشعبية للجيش، 1

 .15، ص2000، 1الجزائر، ط
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ب بأسلووكون بطريقة مضحكة هادفة يعمل درامي بسيط يتميز بالخفة، و هي

 يغلبها طابع اجتماعي في ساخر، تعبر عن غالبا عن موضوعات واقعيةهزلي 

ً  ،أو شعر أو أمثال ثرقالب ن  ما تكون نهايتها سعيدة. وغالبا

 مسرحية الدرامية : ال 

واقعية  غالبا ما تكونفيه حداث األع باإلبداع ورسم بمشال مسرحالع انوأمن 

 .مضمون موضوعها للمتلقيضرورة إيصال مع  ي والهزليملونة بالطابع الجد  

  : المونولوج 

مناجاة الممثل لنفسه مختلف عن على هو عرض مسرحي لنص قائم 

ين يدبثين األلباحات المألوفة التقليدية فهذا النوع خلق تعقيد وانقسام بين امسرحيَّ ال

ة يصل إلى جمهور بطريق ،رافض في مسألة إدراجهالن المؤيد ويين بيالمسرح

وج معارضيه أن المونولإضافة للمسرح المعاصر، كما يرى  ويعتبرونه ،بسيطة

 لقواعد والتقاليد التي أسس وفقها المسرح.لتمرد وكسر 

 عليه فإن إشكالية مفهوم مصطلح المونولوج كانت مسألة صعبة ومعقدةو

حول  كثرولمعرفة أ ،كونها كلمة دخيلة على اللغة العربية ،للباحثين خاصة العرب

 المونولوج يجدر بنا الوقوف على ماهية المونولوج لغة واصطالحا.

 المونولوج : -3

 المونولوج لغة : -أ(

أن كلمة المونولوج يونانية مركبة "ي والدخيل على مجاء في معجم عطية العا

 .1"من كلمتين معناهما تكلم وحده أو تكلم مخاطبا نفسه

فإن أصل كلمة المونولوج في اللغة اليونانية يعود  : أما في المعجم المسرحي

وهي منحوتة من الكلمتين  ،إلى "كلمة مونولوج تعني كالم الشخص الواحد

الكالم ]...[ تستخدم كلمة مونولوج في بلفظها  Logosواحد و Monoاليونانيتين 

 .2نجوى"ي وأحيانا تترجم إلى مناجاة أو األجنب

كمال الدين عيد في مونولوج مناجاة الممثل نفسه يرى  المونولوج اصطالحا :-ب(

على المسرح كما لو كان يفكر بصوت عال وفي المونولوج المسرحي تخرج 

داخليات الممثل )الشخصية( وتظهر نياته وصراعاته النفسية مع الخارج والممثل 

في المونولوج يضيء كل هذه القضايا بالضوء الباهر. وعادة من يحمل المونولوج 
                                                             

، ص 2003، 1شيخ رشيد عطية، معجم عطية في العام والدخيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طال1

395. 
مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة إلياس ماري وقصاب حنان، المعجم المسرحي 2

 .185، ص 2006، 2لبنان، بيروت، لبنان، ط
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كحصاد لما يعتلي نفسه من أفكار أو صراعات  ىياته نتيجة يقررها ملقفي ط

وأحيانا ما يكون المونولوج تعرفا من الممثل إلى الجماهير بأحدث ووقائع هامة 

 .1على مسيرة الدراما أو مسيرة العرض المسرحي

كما عرف معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب كلمة المونولوج على 

على المسرح ال يشترط فيها مناجاة لنفسه  اة مطوية يلقيها الممثل منفردً أنها : "كلم

 .2لقى"وقد يكون بجواره غيره من الشخصيات المسرحية ينصتون إلى ما ي  

المونولوج خطابا يوجهه الممثل إلى ذاته ويوجد  : "يعد   أما باتريس بافي يقول

بغياب تبادل لفظي  أيضا مصطلح مناجاة النفس، يتميز المونولوج عن الحوار

وبطول الخطبة التي يمكن فصلها عن السياق النزاعي والحواري، ويبقى ذلك 

تغيرات الوجهة الداللية الخاصة بالحوار ، واق نفسه من البداية إلى النهايةالسي

 .3تقتصر على حد أنها يمكن من تأمين وحدة موضوع التلفظ"

ن المونولوج ياعتباطي إلى حد ما ب: "يمكننا أن نميز بشكل  أنهترى أويسفيلد 

ويبدو أن هذه األخيرة، أي المناجاة أنها مجرد خطاب تأملي للذات يلغي  ،والمناجاة

 ً وبذلك يقتصر دون المتفرج على  ،كل متلق لذلك الخطاب حتى وإن كان وهميا

 .4وجه التحديد في دور "المتلصص"

 تواصل بين هألن ،نوع من أنواع الحوار جومن هذا نستخلص أن المونولو

جموعة م تجاهن المتلقي يوب ،يلقي خطاب المونولوجالذي مرسل الذي هو الممثل ال

يضا أقط، فحيث يكتفي المتلقي هنا باالستماع  ،هورممن الممثلين الصامتين أو الج

 مونولوج فعرضه من ممثل التعبير عماالهو شكل بين مناجاة وهي أعمق من 

 مشاعره.بداخله وبوح بأفكاره و ريدو

 

 

                                                             
، 1كمال الدين عيد، أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، مصر، ط1

2006 ،690. 
، 2بة لبنان، لبنان، طمجدي وهيبة / الكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية، في اللغة واألدب، مكت2

 .398، ص 1984
3Pavis Patrice، dictionnaire du théâtre، p 216 : “Le monologue est un discours que le personnage se tient à lui-

même. On trouve aussi le terme soliloque. Le monologue se distingue du dialogue par l’absence d’échange 

verbal et par la longueur importante d’une tirade détachable du conteste conflictuel et dialogique. Le contexte 
reste le même du début à la fin، et les changements de direction sémantique (propre au dialogue) sont limités à 

un minimum، de façon à assurer l’unité du sujet de l’énonciation ».)الترجمة لنا( 
4Anne Ubersfeld، lire le Theater، vol III، Paris : Editions Belin، 1996، p 22 M “On peut distinguer، un peu 

arbitrairement، le monologue du soliloque، ce dernier apparaissant par discours autoréflexif، abolissant tout 

destinataire même imaginaire، et limitant le rôle du spectateur à celui، justement de « voyeur ».)الترجمة لنا( 
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  أشكال المونولوج :-ج(

ة قد حصر أسام، فدد أشكال المسرحيةيعود تعدد أشكال المونولوج إلى تع

 وج في أربعة أشكال رئيسية وهي: فرحان المونول

 )تها وهي المسرحية المتكاملة في ذا ،دراما الممثل الواحد )المونودراما

 .ينالخشبة أمم المتفرجا كلها فوق تتطلب ممثال واحدا أو ممثلة كي يؤديهو

   ا لقيهيوهي قطعة فردية  :ية أو مخاطبة الممثل للجمهور في المسرحيةالتجنب

ن عوفيها يعبر  ،الممثل بصوت مسموع لنفسه أو للجمهور أو هامسا لممثل آخر

 .واطره وخططه أو تعليقاته الشخصيةخ

 يةمن الموضوعات أو االصطالحات الدراتعتبر موهي  : المناجاة الفردية 

وت ها شخصية واحدة بمفردها ولنفسها في صيتلق ا،وهي خطبة طويلة إلى حد م

مسموع دون مقاطعة وفي هذه الخطبة االنفعالية تعتبر الشخصية عن بعض 

ة ت معينلوماأفكارها الداخلية العميقة ودوافعها أو تهدف إلى إخطار المتفردين بمع

 ترتبط بما يجري في المسرحية من وقائع.

 هو ما يميز القصيدة الدرامية حيث يتواجد متكلم خيالي و : لوج الدراميالمونو

وحيث تكشف فيه شخصية ما عن طبيعتها والموقف  ،ب مستعين خياليينطيخا

الدرامي الذي يحوطها، فهو عبارة عن رسم غير مباشر لشخصية ما أو أثر أدبي 

ث من جانب واحد مرتكز على حادثة واحد تقدمه شخصية خيالية أو حقيقية في حدي

 .1"يوجه للقارئ أو لشخصية أخرى أو لجماعة من الناس

وجة الم  "مسرحية ت الفنية والخصائص الجمالية في المطلب الثالث : السما

 "وال ت

 : "وال تالموجة "ملخص مسرحية  -1

ً  يستعرض  هومشاكل ،حاضره كأمسه سليمان بن عيسى خالل عرضه واقعا

تصادي الوضع االجتماعي والسياسي والثقافي واالق هوعاء يمثل فيفي ب التي تص

 ركتوبإلى أحداث أ الذي مرت به الجزائر منذ أربعينيات القرن الماضي وصوالً 

 .وما بعدها

ت حول ما يحدث في الوطن وعدم تساؤالعرضه بداية الحيث يطرح في 

كن وكيف يمأليام،  وماذا سيحدث في مستقبال ،على استيعاب الوضع السائد تهقدر

ترة بعد ذلك إلى ف خروج من هذه األزمات، ثم يسرد طفولته وبيئته منتقالً ال

                                                             
، 1997أسامة فرحات، المونولوج بين الدرامي والشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )د.ط(، 1

 .24-23ص ص 
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قبة مرورا ببداية االستقالل والمشاكل االقتصادية حاالستعمار وما وقع في تلك ال

ً وركز التي عصفت بالبالد، والسياسية واالجتماعية  على فترة حكم خصوصا

وعلى الذهنيات التي متفاوتة، المتعاقبين، وعلى سياساتهم الرؤساء الجزائر 

هور والتهميش وسوء المعيشة وصراعات داخل دائرة دتالالوطن إلى أوصلت 

جزائرية، كما يتساءل كل مرة السرة األالحكومة وانعكاساتها على المجتمع وواقع 

عيش في سالم رغم كل أفق الومنها االستفادة وعن هويته وأصله وعن إمكانيته 

 تها.ضاقامتغيرات الحياة وتن

إلى ية هامشفي إحالة من خالله يشير  ساخراً، ا  فكاهي وجها  حملت المسرحية 

 نه عبرأإذ  ،فترة التاريخيةالوالمناخ السائد في تلك  ،واالضطهاد الوطنية المأساة

به عن صوت الشعب وأزمة المثقفين ونقل أوجاعهم حيث كان على يقين أن أسلو

 هور.خاطب له قدرة على التأثير في الجم

 مألوف أداة لالصطالحالسلوب األ علىوتمرده  تعتبر طريقته الفكاهية

 لجريئةة وااالجتماعي واألخالقي والثقافي وحال مكنه من تعبير عن أفكاره المتمرد

لتي ية اغة الحالالل أسهمتر من التبعية الفكرية، كما تحر  اللمقاومة الواقع و

ى رحة إلعيسى في مسرحيته إلى تحقيق المتعة والتسلية والفبن  استعملها سليمان

ختلف ان مخروج بإيجابية حيث كانت اللغة قريبة من أذهالجانب اإلفادة والعبرة و

 الفئات االجتماعية.

 ":وال تالموجة "قصة مسرحية  -2

 عيسىبن "لسليمان وال تموجة "الجاء في لقاء صحفي قبل عرض مسرحية 

العرض وبعد  قبل، 2012انعقد مع الجالية المغاربية في كندا، في شهر نوفمبر 

غير مثقفة الجزائر أحسن من أن تمثل النخبة ال"يفضل  : أنه ، حواراً جاء فيهنهايته

ألن صورة الجزائر مهمة وعظيمة، كما أن للحكومة صورتها الخاصة  المثقفين

 هي العائق، وإنما عرقلة حرية التعبيرس األزمات المالية وأن هجرة المثقفين لي

هذه هي و ،وله غاية تعود بالفائدة على الوطن حيث أن مستوى الهجرة لديهم عال  

ال  وأنهغربته، وفي شعبه ووطنه باستمرار تفكير هو اله لمرغبته ومن مهمته وع

يتجرد منها يمكنه أن وال  هووطن هشعبيعيش مع هموم يستطيع تغريب نفسه ألنه 

 .1أصلهومن 

كما أضاف أنه إذ لم يعد للوطن ويقابل جمهوره وشعبه الجزائري الذي أعطاه 

حرفته وقدر موهبته وعمله وقدم له الدعم والحب لعله لم يعد من سنوات الظلمة 

                                                             
1
Performance Gala d’escellence 2012، Slimane Benaissa Fondation clubs avenir m http:/You 

Tube.com/watch ? 20/05/2021.)بتصرف( 
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وينفي مسؤولية هجرته وإنما مسؤوليته تكمن في عودته للوطن والوقوف أمام 

 جمهوره ويعترف به مثلما عرفه قديما.

على ما عاشه وكل ما يحسبه وعلى  أنه لم يتكلم إال   :النسبة لكتابته فيقولأما ب

يقين منه أنه على حق في كتاباته وأن الكتاب المسرحيين ال يزورون التاريخ وإنما 

يبحثون ويدافعون عن الحق وحق التاريخ والسبب يعود إلى الضر الذي أصاب 

التاريخ وإن عاكس على الشعب بالسلبيات أدى إلى القتال بين بعضهم واستفزاز 

أن هذا القتال يعود لكونهم دون قيمة، إال قتالنا يعود إلى أسباب خاصة الغير بقول 

هذا هو الحق ألن الحق ليس في إنكار ما حدث وتضليل الحقيقة وإنما العودة إلى 

 .1الحق وكيف حدثت األسباب، فهذا ضميره وكيف يحكم ويؤثر عليه

ن ألن وضع الوطعلى عود لتأسفه ي( وال ت ةويضيف أيضا أنه كتب )الموج

 ،أخرىمصيبة سنوات تحل عليها مصيبة وتأخذ مكان المصيبة ل عشر الجزائر ك

 قسمتنولم يشأ أن يتشتت و ،د تاريخ الجزائرفأراد من خالل هذه المسرحية أن يوح  

زوال الحكومة بحيث عند  ،كل هذه المشاكل تعود للحكوماتأن و ،هوية المواطن

فمن هنا نعود لنقطة  ،قبلهاالتي تمحي الحكومة الجديدة ما جاءت به الحكومة 

لماذا  :ولهذا بقينا في الصفر، وبعد سؤال الصحفيفي كل مرة، البداية والصفر 

نيا والرقص يتأسف ويتمنى الكتابة في الحب والد ك؟على أعمالتطغى السياسة 

ً جد مثقفوالغناء إال أنه ال ي اليوم يستطيع الوقوف أمام الشعب الجزائري  سؤوالً م ا

 ،المعيشعلى مصير التاريخ والوضع  جد من يقفوال يويحمل عنه هم  الكتابة، 

 .2"عن الظلم ة فمعناه أنه فرح لما يعيشه وراض  فإن خرج من الدائرة الواقعي

 

 

 

 

 

 

صحفي ال لقاء ال"

معاألديب 

 بن عيسىوالمسرحي سليمان 

                                                             
1
Performance Gala d’escellence 2012،.)نفسه بتصرف( 

2
Performance Gala d’escellence 2012،.)نفسه بتصرف( 
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 على هامش عرضه مسرحية "الموجة وال ت" أمام الجالية المغاربية بكندا،

 "م2012نوفمبر 

 : "وال توجة الم  "مسرحية البطاقة الفنية ل -3

دعت مؤسسة نادي المستقبل الكاتب الروائي المسرحي سليمان بن عيسى 

ية السنو بمناسبة الذكرى "وال تالموجة "بكندا لتقديم قطعته المسرحية الجديدة 

حدث تاريخي هام للجزائريين وهو  2012الستقالل الجزائر حيث صادفت سنة 

دا متاع الجالية الجزائرية بكناسنة على عرس االستقالل، ومن أجل 50مرور 

ت ضاف، استوجاعهم وأفراحهم على خشبة المسرحوتقديم الفرحة ونقل ذكرياتهم وأ

 عيسى في عرضه المسرحي الجديد.الفنان المسرحي سليمان بن 

 كما أن هذه المسرحية قدمت بعدة قاعات وطنية ودولية أهمها :

  التابعة لبلدية سيدي امحمد بالعاصمة.قاعة مايسترا 

 غرداية(.ببني يزقن ومرة )في بجاية، 17قدمت و 

  العاصمة.بقاعة إفريقيا الجزائري 

 بالعاصمة مفدي زكريا ةقصر الثقاف. 

 بوهران. قاعة السعادة 

  قاعةLa salle du Gésu de Montreal.بكندا 

 "إشهار ليوم عرض المسرحية" 

  : المسرحية 

 : طبيعة النسخة 
، 2013سنة نفسه، مؤرخة بمن إعداد المؤلف مرقونة ورقية النسخة األولى 

، وهو بدوره تسلمها من حاج امحمدالدكتور يحيى  المشرفاألستاذ  لنا هاسلم

المؤلف مباشرة، وهو في إطار التواصل معه ألجل تصفيف أعماله الفكرية 

سمعية واإلبداعية بالعربية لطبعها ونشرها بالجزائر؛ أما النسخة الثانية فهي 

حصول عليه من قناة على طبيعة رقمية تمكنت من ال اذأي عرض فيديو بصرية 

و العرض الذي تفضل به الممثل سليمان بن م، وه2012يعود لسنة  ،اليوتيوب

 .1؛ ينظر الرابط أدناه2012عيسى أمام الجالية المغاربية بكندا، خالل نوفمبر 

  : عدد المشاهد 

                                                             
1
Performance Gala d’escellence 2012، Slimane Benaissa Fondation clubs avenir m http:/You 

Tube.com/watch ? 20/05/2021.)بتصرف( 
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 مضبوطة في النسخة اً مشهد 11إلى  عرضه المسرحيقسم سليمان بن عيسى 

شير توتغييرات ضوئية بموسيقى المشاهد  يفصل بينالورقية، أما على الخشبة ف

 الموالي.وانطالق المشهد مشهد نهاية إلى في كل مرة 

 : الشخصيات 
 يجسد عدة ةواحدبشخصية مثل ت فهيمونولوج عبارة عن بما أن المسرحية 

 : شخصيات أهمها

 .الجدو : الحفيد يسيةالشخصيات الرئ -

درسة الم علمالشيخ )موالخال، و،الجدةواألب، واألم، :  الشخصيات الثانوية -

عمي وصديقه مقران، وصديقه كريم، و، ةالفرنسي ةمدرسمعلم ال(، القرآنية

 ...عليعمي وعمي صالح، والطاهر، 

 : المونولوج 

  : سليمان بن عيسى.المؤلف المسرحي 

 : سليمان بن عيسى. التمثيل المسرحي 

 ستوديو إيريس  تغطية:  العرض على الخشبةIRIS. 

 قالتمن آيتالقبائلي لفنان أناشيد وطنية وشعبية منها مقطع ل ـى :الموسيق... 

 أرزقي العربي. ـور :الديكـ 

 : قاعة العـرضLa salle du Gésu du montreal. 

 2012: نوفمبر رض سنة العـ. 

 للقاء صحفي قبل دقائق  08: ساعة وخمسة عشر دقيقة + رض مدة العـ

 المسرحية وبعدها.

 : "وال تالموجة لوج"اسة السيميائية لمونوالدر -4

 العنــوان : -أ(

 ى فكور عليساعد الجمهالذي مفتاح اليعد العنوان العالمة السيميائية األولى و

 واستيعاب الفكرة العامة للموضوع الذي تبناه النص األدبي ،شفرات النص

 المسرحي والعرض المقدم.

 وجةم  الالذي اختاره األديب لعرضه المسرحي والموسوم بـ"عنوان اليبدو أن 

 لمةكفداللة  ،يعبر عن عودة الحياة الصعبة التي عادت إليها الجزائر "وال ت

 وتهلذي يفرض قفي المسرحية تعبر عن ارتجاج وذبذبة الوضع السائد ا "وجةم  "

الذي يتخلل  ل على االختالف واالضطرابكما أنها تدوعنفه على الشعب، 

لى مما أدى إالفوضى بين الناس  التي خلقت،واألوضاع السياسية واالجتماعية

 .وغيرها.. ركوب موجة التبعية
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 ييردون تغ إلى ما كانت عليه الحياة ةعودشير إلى الت "وال ت" أما كلمة

ور وعادت األم ،من حيث أتى وعاد إلى الصفر ىبمعنى أن المواطن ول إيجابي،

جيء مغم والمشاكل إلى وضعها األول، فهنا العنوان يعبر عن األزمات المعيشية ر

 .وتطور الحياة في كل بقاع العالم لاالستقال

 ـاءة :اإلض-ب(

ً تعد اإلضاءة  العرض  فيالعناصر الفنية المساعدة  من أبرزأيضا

ي وه ،بسبب تأثيرها على العرض والجمهور المسرحمنها ال يخلو ،إذ المسرحي

ً  ،أول ما يشاهده الجمهور ولها إحالتها الخاصة بير لتعامن  كما أنها تحمل نوعا

 إلى واألحاسيس مثل الفرح والحزن والقلق واالضطراب وغيرها، كما أنها تهدف

 .ن يعيشون المسرحية فهي بدورها لغة بصرية متميزةيمتفرجخلق جو يجعل ال

 "هووال تموجة "مسرحية أول ما يلفت انتباه المتفرج في و

فية ي خلفاألضواء التي تحمل وترمز إلى ألوان العلم الوطني الجزائري ،فاإلضاءة

وات واألخضر إلى االزدهار وثر ،وهي األبيض الذي يرمز إلى السالمالخشبة، 

الثورة  هي: فهذه اإلضاءة عالمتها السيميائية ،واألحمر إلى دماء الشهداء ،البالد

ى ثر علوركز أكعلى كل المسرح التحريرية واالستقالل، كما سلط اإلضاءة العامة 

رى على الممثل طيلة مدة العرض مع بقاء أجزاء أخمرات  اللون األبيض وسلط

 بداية ا معواستعمال اإلنارة درجتها خفيفة زرقاء أحيان ،في الظل والسواد أحيانا

 مشهد جديد.لعرض كل بداية مع الموسيقى 

 

 

 

 

 

 حاإلضاءة األولى للمسرح                     اإلضاءة الكلية للمسر   
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 اإلضاءة الزرقاء الفاصلة بين المشاهد

 الموسيقى : -ج(

 تعتبر الموسيقى لغة تخاطب األحاسيس والمشاعر وتدخل الوجدان، وتعد

 في العرض المسرحي فهي تساعد في إيصال األفكارا الموسيقى عنصرا هام  

درس تللمتفرجين وخلق جو حسي يؤثر على نفسيته حيث ال توضع اعتباطيا وإنما 

هد تعبر عن حدث أو مش اوتوضع حسب المشاهد حيث أنها تحمل تأويالت ورموزً 

 ما.

ً موسيقي اً تضمنت تنوع "وال تالموجة "أما بالنسبة لمسرحية  ً جزائري ا اية بد ا

 تشويشوالتخلص من  ،سترخاءحة واالبموسيقى هادئة الهدف منها إتاحة الرا

ءت وتهيئة المتفرج لالستمتاع ومشاهدة العرض والتفاعل معه، ثم جا الذهن،

يقى وبعد نهاية المشهد وضعت موس ،الكمان لتعبر عن المشهد الموالي موسيقى

دة العالوي هي نمط موسيقي شعبي جزائري داللة منه على تمسكه بتراثه وإعا

 ..ها المسرحية.إحياءه للجالية التي قدمت ل

 ر عنأما بالنسبة للموسيقى الوطنية وضعت إلحياء الضمير الوطني والتعبي

رسال األمازيغية إل "نقالتم يتآلونيس "كما جاءت موسيقى  ،الثورة التحريرية

ذي والتنوع الثقافي واللساني ال شفرات تطرح اإلصالح االجتماعي والسياسي

لدفاع اكذا و التي يحتفي بها شعر آيت منقال ت،إضافة إلى الحكم  تزخر به الجزائر،

 أخذت أيضا الطابع العاطفي.قد و ،عن الهوية األمازيغية

 شعبيةألصالة الة على االللدة"فهي لالعنق"الحاج محمد أما توظيفه موسيقى 

لى إ اراتإشكما تحمل  ،كل هذه النغمات الموسيقية تحمل البهجة،ولجزائرلالعريقة 

 الشعب حيث المست ضمير الجمهور. ايعيشه يتع الاوضاألتطور 

 اس : اللبــ-د(

ن من العالمات المكملة والفعالة للعرض المسرحي المالبس، حيث تعبر ع

ما أشخصية اإلنسان وتعكس حالته النفسية واالجتماعية في الخطاب المسرحي، 

ً بسيطفيها كان لباس الممثل فقد  "وال تموجة "المسرحية  ارتداءه  عبارة عنوهو  ا

 ،زرق وحذاء أسوداألجينز" الاللون األزرق وسروال "ذات نغاي" وسترة "ش

غلبية في الجزائر، وهي تمثل األ الطبقة الكادحة والعاملةرة ترمز إلى فالست

 فقرمن الزفي حينما تكون جديدة ونظيفة ، كما أنها تعتبر فاخرة الساحقة من الشعب

عرضه ليعبر عن رجولته ونخوته  ولقد استعان بها الممثل في واالحتياج،

 أمام التغيير. هصمودو
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(، كذا قبعة ي ون  أما بالنسبة للبرنوس الب   عصا بال هتاستعانالفال ح )المظل 

تبط في بعض المشاهد،فهي تحمل دالالت عدة ترالتي يرتكز عليها )العك از( و

صبح وس أالبرنكون  ،المقاومة الوطنيةعبر عن ارتباطه ببالهوية واألصالة، كما ت

لشموخ مة والهيبة والوقار والقمنذ قديم الزمان رمزاً لو ،الجزائرية للهويةرمزا 

م كيدور جده الحالممثل به  قد أد ىو ،وتعبر عن التراث واألصالة الجزائرية

 .ه وهويتهالجزائري األصيل المتمسك بتراث

 

 

 

 

 

ل  مظالبرنوس والكتفه  ، وعلىالخشبة بالسترة الزرقاءالممثل سليمان بن عيسى على 

 .لعكازمستنداً ل

 ور : ـالديك-هـ(

ة خشب وهو أحد العناصر المرئية على ،يرتبط الديكور باإلضاءة بشكل مباشر

ات الملموسة من أثاث وأدوكيفية التشكيل والتوزيع للكتل ب يقترن ،المسرح

ن مسوداء شبه خالية جاءت فإن خشبة العرض هذه  تناأما في مسرحي ،مستعملة

ل بعض األثاث الخفيف مثغير أننا نالحظ ،لطبيعة العرض، الديكورفسيفساء 

للرسم، خشبي بأرجل يحمل لوحة  مشغلوطف وكرسي واحد من خشب حامل المع

هد اية مشنه عندبعض األحيان في الورق باللون األسود يعود إليهما الممثل  املوح

ا لتي يعيشهتدل على الظلمة اربما قابلنا جدران سوداء ت، كما جديد مشهدبداية  وأ

 الشعب.

 

 

 

 

 

 جانب من الخشبة المسرح مع ألوان اإلضاءةي المقعد الخشب
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 الخشبي ومشغل الرسمحاملة األوراق 

 : "وال ت لرؤية الهامشية في مسرحية "الموجةتجليات ا -5

ر مونولوج  ثاً في الجزائر ولخص أحداالواقع السائد "الموجة وال ت" صو 

ف مختلتاريخية كثيرة خالل فترة زمنية طويلة في زمن بسيط جداً، واستعرض 

دبها أرا التياإليجابية، وإن كان التركيز على السلبية أكثر، والسلبية  رالظواه

عن  يث عب رح،واستقرار الوطنالعام، من األهدد التي تر اخطاألديب التنبيه إلى األ

 .اطن..لمواى نية المتخل فة والرجعي ة الخاطئة التي فرضت علمعاناة الشعب وعن الب

 المركز والهامش ةلخص هذا المونولوج من خالل رسالته بين ثنائيكما 

 والمتالزمة. يةووالتنم والتعاونية التعايشية الصراعية مختلف عالقاته

مار طن سنوات االستعاألزمات واألسباب التي مر  بها الو كما  رصد أيضا

ري ستعماالاهذه المرحلة مخلفات التي تركها الفكر  إبانثم المحن  االستقالل وبعد

 نظومةوانقالبات واغتياالت في الم وإظهارقهر الظلم والفقر والمن التبعية و

اهرة ظو ،النتخاباتاوتزوير  ،األحزابتعددية وصوالً إلى  ،الرئاسية وفسادها

اضي واقع األسرة الجزائرية بين المو القسرية للمثقفين، والهجرة ،اإلرهاب

 ...والحاضر

ري، الجزائاستمد هذا المونولوج موضوعه ولغته وروحه من الواقع السياسي 

ح و  بأسلوب ...تهميش الثقافيوال ،عقم االجتماعيالو ،الفساد االقتصاديواقع شر 

 عليه.الجمهور ل اقبكان بلغته سبباً في إالذي ،ورفكاهي مشف  

اهد األخيرة المش علىهذه األوضاع ودراستها بعض اعتمدنا في استخالص 

 .كنموذج لمسرحيةل

 :)بداية الصراعات الداخلية( المشهد السابع  -

 ولرايسنا األواطلع

 أعلى التَّأميم جانا اْمعول

م لَْمالك  ضي ازاد األر ...ؤ  لحوانت ،أمَّ
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واِلية ؤ  ة زل ط الَمْركاْنتِي    ما اْغنى الز 

 ي كافحنا باه نكسبوهااحنا الل ِ 

 وهللا ما تدُّوها :حكومتنا قالت لنا

 كل شيء يرجع ملك الدولة

 .1الحمد هلل :نتم راكم مستقلين قولواأو

سمى الشعب تحت م أمالكعلى بشكل تعسفي سيطرةالدولة ينقل لنا صورة 

قامة بإعبوتمويه الش ،باالستقاللاالكتفاء االستهزاء بالشعب بو ،قانون الت أميم

 الحفالت والتصريحات والحمالت

 قانون الت أميم+الدولة=المركز

 انتهاك حق الشعب+الصمت=الهامش

 : (1965جوان)19

 لرئيسحمد بن بله من قبل اأرئيس للتاريخ لالنقالب الذي حدث ليرمز هذا ا

 : بومدين بعد ثالث سنوات من االستقالل

 قال لي: واش صار؟"

 واش هاد المدافع؟

 )هي أيضاً المدافع بالفرنسية( واش هذا ِليشَّار

وا فالثَّورة ي راهمإصحُّ  قلت لو:يا جد ِ

 سنة استعمار ماغلطناش!130ي :ل قال

 !؟ Déjàثلث اسنين إستقالل ابدينا نغلطوا

 فالعديانما اغلطناش.... :ياجدي

 "امبص ح في بعضانا رانا غالطين!

المقطع يلخص الوضع المأساوي الذي انحدرت إليه الجزائر عقب  هذا

بين  سالحاالنقالب على الشرعية الوطنية وإلغاء إرادة الشعب، وتحكيم القوة وال

 األشقاء.  

 تهيف الشعب وانطوائه على نفسه وعزلبومدين بتخو فترة حكماشتهرت كما 

 ،االشتراكيةذات النزعة  ةيالحكومة الجزائر ةقوو ،حكم دكتاتوريالو ،عن الخارج

وهو حزب جبهة  الواحد الحاكملحزب ابطاقات صحاب أل السيادة كما كانت

 ،الكالم ولو سراً  أوال يحق للمواطن االحتجاج (، بحيث FLN)التحرير الوطني 
                                                             

 .56، ص 2013، 1سليمان بن عيسى، الموجة وال ت، ط1
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وجاء كل هذا تحت اسم مجلس  ،مصير ذلك الموت أنجيداً  يعلم ومن تجاوز حد ه

 الثورة.

مصلحة و سيطرةو قوة<مجلس ثورة =المركز

 خاصة

 الخوف الترهيب الموت>الشعب=الهامش

انتخاب و، وفاة بومدين وزوال حكم الحزب واحدوفي مقطع آخر: يصور 

 :األديب شاذلي بن الجديد حيث قال

 بد ندخلوا مرحلة التجديدواحنا ال"

 "1رحوا أعليكم رايس أجديدلذا نقت

وضاع األجاء بعد انتفاضة كبيرة ضد  االجزائر ربيعا ديمقراطي شهدت

غادرة لى مإمما أدى بأغلبية الشعب  ،االجتماعية ثم إخمادها بالعنف من قبل الجيش

، عيةلتشريجبهة اإلنقاذ اإلسالمية في االنتخابات اوالئها للسلطة وانخراطها مع 

 .التعددية الحزبية شهدت تلك الفترة حين

ب والجهوية التي زرعت بين أوالد الشعثم تحدث عن العنصرية والتفرقة 

ق تسد"، وزرعت الفتن الداخلية بيالواحد دت السلطة سياسة "فر  خوة ن اإل،إذ تعم 

ئل القبا منطقةمشاكل التي مرت بها المما جعله يتذكر األشقاء في الدين والوطن، 

 :، ويعبر عن ذلك فيقولواليته األم غردايةو

 وهب ريح المحنة اعلى الجبال...

 ن "جرجرة" لـ "وقنون" من "واقنون" لـ "عين لحمام"...م

 أتهز السماء وطاح الدمار

 النار ه"تيزي وزو" لهبت في

 

 2عيطنا باألمازيغية... تهمونا بالعنصرية...

 لحقت المحنة للصحاري

 "غرداية" و"بني يزقن" عز أوطاني...

 اطلع العجاج إهب

 راح ما بين النخال يتسرب

 تتلعبلعبوا لعبة ما 

 قلنا : أحنا بربر إباضية

                                                             
 .59سليمان بن عيسى، مسرحية الموجة وال ت، المرجع السابق، ص 1
 سليمان بن عيسى، المرجع نفسه.2
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 تهمونا خوارجية

 1ي ما يحبناشو الل  إنعل ب  

 ( :1988أكتوبر  05المشهد الثامن )أحداث الشغب  -

 ار االقتصاد وبروز البطالة وتفشيوانهي بعد تدني المستوى المعيش

ب عمت أحداث الشغ،انفجر الشارع الجزائري معبرا عن سخطه، فالبيروقراطية

 بينمحتدم صراع عامة للشعب نتج عنها انتفاضة قامت ولوطن، معظم أرجاء ا

 ألولىاالنتخابات التشريعية مهدت لوخلق مناظرات  ،الديمقراطيين واإلسالميين

ر وأوقف المسامواجهة الشعب التي لم يكتب لها النجاح، إذ خرج العسكر في 

ح في السالباالنتخابي بعد فوز اإلسالميين بأغلبية المقاعد البرلمانية، واستخدم 

ور ظهتخطيط للعمل المسلح وتأزم الوضع والحرية التعبير، مما أدى لمواجهة 

 :...،وفي ذلك يقولاإلرهاب

 أكتوبر أبدات فيه المحنة 5

 الحزب والحكومة سكنتهم الشحنة...

 م...الشعب خاف وانقس

 واحد بالديمقراطية ناض امحزم

 2واآلخر باإلسالم جاء متزعم

 ! يا حزب افرانسا يا خونة 

 أحنا نطلعوا للجبل وربي امعانا

 جيشكم أنديروا فيه جبانة

 ! 3واللي إيموت ما يترحم

 العشرية السوداء( :اإلرهاب أو المشهد التاسع ) -

ع تدهور الوضو جديدالتي نجمت بعد استقالة بن صور هذا المشهد الفوضى 

علت تي جاألمني في الجزائر والصراع بين الجيش والجماعة اإلسالمية المسلحة ال

 الجيش ليتولى دث عن استدعاء محمد بوضياف من قبلثم تح ،من الشعب ضحية

ة شريعيتاألزمة السياسية، وبعد حكمه أعلن أول انتخابات رئاسة البالد في عز  

مية ، وفازت بها الجبهة اإلسالن في اإلنتخاباتمترشحيالتعددية وانسحاب جل 

 ...، ثم اغتيل بوضياف1991ديسمبر  26لإلنقاذ 

 يقول سليمان بن عيسى في مونولوجهوفي ذلك 

                                                             
 .62سليمان بن عيسى، نفسه، ص 1
 .65سليمان بن عيسى، نفسه، ص 2
 .67سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 3
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 لحريقة لهبت دخالنية

 حد اعرف كيفاه طاحت اعلينااال 

 ! 1قالو لنا : يد أجنبية
)...( 

 خرطوا التاريخ بالتنكيس

 2وابناو أبالد بالدوسيس
)...( 

 ! وكل واحد من جيهة يتدفن

 كي اتفرقوا لقبور

 3والموت ما لمتنا...
)...( 

 درنا أول فوط بالتعددية

 وخسرت فيه الديمقراطية

 الصنادق مازال ما اتحسبوش

 ! وخرجوا الرايس ابال برنوس

 وعيطوا الزعيم صافي من الصافيين

 4قنيطرةب فالمروك وحاط في كان امغر  
)...( 

 هو أبدى يفهم أعلى واش مبنية

 مات بميات أرصاصة محسوبةؤ  

 ( أنهار حكم معدودة...100بعد ميات )

 5دفنوه وداروا "مجلس أعلى لألمة"

ـ خلف علي كافي بوضياف على رأس المجلس األعلى لألمة ثم سلم الحكم ل

 ة.مأساة وطنية حقيقيفي ل الجزائر امين زروال الذي بدوره انسحب لتدخليا

 6وين يكفي هذاك الوقت "كافي"... ؟
)...( 

  والرايس اللي فوطينا اعليه أغضب اعلينا وديميسيونا

 7خال الشعب فالدحيس... ال نفس وال نفيس

                                                             
 .68سليمان بن عيسى، نفسه، ص 1
 .68سليمان بن عيسى، نفسه، ص 2
 .68سليمان بن عيسى، نفسه، ص 3
 .69سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 4
 .70سليمان بن عيسى، نفسه، ص 5
 .70سليمان بن عيسى، نفسه، ص 6
 .70عيسى، نفسه، ص سليمان بن 7
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اب  ك ت  ومن أهم ضحايا العشرية السوداء النخبة الثقافية من الصحافيين وال

، جاووت طاهرال: ضحايا الجماعات اإلرهابية المسلحة منهموالعلماء والفنانين،  

ي الجياللومحفوظ بوسبيسي، ومحمد بوخبزة، وإسماعيل يفصح، ورابح زناتي، و

 وعبد القادر علولة وغيرهم كثيرمعطوب لوناس، وليابس، 

 :سليمان بن عيسىيقول 

 ت لبالد في عز أوالدهاؤ اتحش  

 صحافيين ؤ قاريين راحوا عند الصغر...

 راحوا اضحية في بطحت هللا أكبر

 وطنيين بالشان والطبع أوالد

 ماتوا جزائريين ال واحد فيهم اكفر...

 إذا نبدا انسمي القايمة ال ليها اعداد

 1قل هو أحد، هللا الصمد، لم يلد ولم يولد...

 : رئاسة بوتفليقةفترة 

الح تطرق إلى فترة حكم بوتفليقة الذي جاء بقانون الوئام الوطني والتص

الي منع الشعب وأه، لكنه من جهة أخرى هابالرئاسي المدني على اإلر ووالعف

ضحايا تحت ما يسمى ببالتحقيق، وطوى الملف  والمفقودين من المطالبةالضحايا 

 ستقرارووعود تضمن األهالي الضحايا، تقديم تعويضات اقترح المأساة الوطنية، و

ً اقتصادي اً كما شهدت هذه المرحلة نمو األمن ومنحهم الطمأنينة واألمان،  بحبوحةو ا

ت تثمارااالسفي األسواق العالمية مما جلب ارتفاع سعر البترول هذا بعد مالية و

 يقول :... وفي ذلك الخارجية

 2من قال لنا : "أرفع راسك يا ؤبا" جا ؤ  

 ول لي أشكون ؤبا ؟أمبصح ق   أنا قلت:

 وجاب امعاه الوئام الوطني والتصالح

 زاد لنا فتوى... خطبة ؤ   لىدار لنا خطبة اع

 او بالتسامح، قال لنا :نرضَ  وا فالموتى ؤ  باه انسبل  
                                           On l’appellera la décennie noire  

                                           Comme ça personne n’a rien vu 

                                 Il n’ya ni mort ni disparu 

                             Ni vainqueur ni vaincu 

                                                             
 .70سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 1
هذه العبارة أطلقها بوتفليقة في خطاب جماهري تلفزيوني، تشير إلى دعوة الجزائريين إلى رفع رؤوسهم 2

في الخارج، بعد أن كانوا ينعتون باإلرهابيين خالل التسعينيات، فجاء هو فأعاد لهم مجد الفخر في 

 ن يجوب البلدان في أول عهدته الرئاسية وزار معظم بلدان العالم.الخارج، ألنه كا
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 قلنا : هذي قضية انخلوها في يد ربي

D’autant plusكل شي صار باسم ربي 

 تفهاموا مع لقباحيهذي بولتيك الصحاح كي 

 واطلع البترول لميات دوالر

 ر للداري كان فالجبل حد  ل  وال

 1كفار : أعطوني حقي ياقال لهم

 ( :2001أوت  20مسألة الهوية )

ً شهد هذا التاريخ حدث ً مروع ا ب لطالبالنسبة لألمازيغيين حيث قتل فيه ا ا

 اً نتج عنه ربيعفي والية تيزي وزو، مما على يد الدرك  "ماسينيسا قرماح"

يت ب بالد القبائل في مسيرات آخر، إذ خرجت ي ازيغأما حركة حاشدة سم 

ً  باعتراف السلطة باللغة األمازيغية وإدراجهاالتي انتهت ،والعروش  في رسميا

 يقول :ة، وفي ذلك الوطني ينناوالدستور وفي مختلف الق

 أفريل مات ولد األمازيغية 20في  ؤ  

 : غلطوا فيه الجدارميةقالوا

 ور...وا لقبايل نوضة تق  وناض  

 اقورما افرات إال ابوليتيك الش  

 خلفوا ابالصت الجدارمية لعروش

 خرجوا لقبايل من الجمهوريةؤ  

 ودخلوهم في عهد المرابوطية

 2قرة ؤ فظت بالعنصريةأبدات بالح  

منية القوات األقبل  منإشارة إلى المعامالت العنصرية، وممارسات التسلط، 

تخدم الشعب وتدفع عنه الظلم والحقرة ما وجدت في األصل إال  لالتي 

ض لها المواطن ال والمحسوبية... وكل أشكال التعسف التي  .بسيطيمكن أن يتعر 

 :تمسك باألصالة وحوار الذات(المشهد العاشر )ال -

عبارة عن حوار داخلي في مسألة الهوية بين االبن وأبيه؛ حوار هذا المشهد 

الذي تتعرض إليه فئات من الشعب،تتمثل في لتنمر يحمل طابع الحسرة، ل درامي

تكريس والمتنوعة،  واللهجات األمازيغيةمحاوالت بعض األطراف إقصاء الهوية 

مسألة حيث يرى أن معركة األصالة هي  ،رغم االستقالل العنصرية والجهوية

اعتزاز وفخر، كما تحدث عن حب الوطن والغيرة عليه والتمسك به مصيرية بكل 

 يقول :فهو عنده مسألة مبدأ، وفي ذلك  وعاته التي تبناها مسرحهودفاعه عن موض
                                                             

 .72-71سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 1
 .73سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 2
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 Théatreتلعب بيَّ  وليتالجد: 

 ي ربيتك اعلى األفعالأنا الل  

ال ؟  أخرجت ليَّ قوَّ

 أنا الل ِي ربيتك اعلى السالح

 أخرجت ليَّ مدَّاح ؟

يت اعليَّ الستر  كسرت أعليَّ الحرم، هز ِ

 ردلغاهي مبنية اعلى  عليت بيَّ الصومعة ؤ  

 شاوي ؟ واش دخلهم الناس فيا أنا أمازيغ ؤ  

 أمعاهم... ي ما عجبوش الحال إدزشاوي والل ِ  أمازيغ ؤ  

 Théatreوأنت اعلى هاذي درتلي 

 البولسية أتعس عند الباب ؟ؤ  غاشي ؤ  تيكيات و

 ؟ 1انتاعي identité’CarteDالناس باه تقرا لهم لي  لميت 
)...( 

 شاوي اوي إال  ما يعرف قيمة الش  

 2شعبي عبي إال  ما يعرف قيمة الش   ؤ  
)...( 

 اف يا جدي ؟أسكتنا بز   بص حاالبن: 

 ! أسكتنا بزاف ؛في هذي عندك الحقالجد: 

 3! ضيعنا لغتنا أسكتنا حتى أنسينا هدرتنا... ؤ  
)...( 

 لكالم زين ؟اف 4رياشالت  ولة تعبير، أمس Theatreيا جدي االبن: 

 . واش من ترياش ؟ ... أنت من األول دخلوا اعلينا، دخلوااعلينا..الجد: 

 !أنت ترياش ؟ هذا عندك ؤ  
 Theatre.. !5لبوه ترياش... أنعل بوه انع

حمي وحكمه ويتمسك بها لكونها ت الجدوفي نهاية المشهد يعود إلى نصائح 

ضاء الروح الوطنية والهوية واألصالة وإدراجها في مسرحه باعتبار المسرح ف

 لحرية التعبير فيقول :

 ق لي فالكالم، لكالم ، وأنت أتزو  6وخوأنت تسبق لي فالز  الجد: 

 واكالم الصح أزواقوا الحق 1واقالز  ي لمزوق يهرب من اليد ك

                                                             
 .74سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 1
 75سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 2
 .75سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 3
 الت رياش: أي نزع الريش، ويقصد به تعرية الواقع وكشف الحقائق.4
 .77سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 5
وخ: التفاخر.6  الز 
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 2الغيرة يا جدي الغيرة... أنغير اعلى أصلياالبن: 

 ! الجد: إذا بديت تغير على أصلك، إذا راهم سكنوا فيك الش ك
)...( 

 أصلك ال فيه شك وال خالف

 وكأنهار إذا عر  

 يكي إكس  أصلك هو الل  

 ي يقهروكالل  أنهار 

 ...3أصلك هو اللي إقويك

ييج إشارة ضمنية إلى اللعب على أوتار الجهويات واللغة األمازيغية لته

ا الشعب في مسائل الهوية، وهي سياسة اإللهاء ألجل قضاء مآرب أخرى، منه

 البقاء في الحكم ونهب المال العام...

مقومات الشخصية معركة األصالة والمحافظة على المشهد الحادي عشر ) -

 :الجزائرية(

خذ أرت تتبد ل أحوالها، إذ صاتطرق إلى واقع األسرة الجزائرية وتأسفه على 

لمواطن االتأثير السياسي على شخصية كذا ومن الغرب، الطباع الخاطئة المكتسبة 

 نالخ ععلى الوعي المجتمعي، مما أدى إلى االنستأثير اإلعالم كذا و ،وتربيته

اة جذري في الحيما انجر  عن ذلك من تغيير و الجزائرية اإلسالمية، الهوية

 الهجرة، وينوهجرة المثقف ،المفاهيم من جيل إلى جيلاالجتماعية الجزائرية وتبد ل 

 إلىه عندالخلل ، ويرجع تأسف لحال الوطن وأبناءه، وفي النهاية تغير الشرعية

 فيقول : ماعاتعميق بين األفراد والجعدم وجود نزاهة واحترام 

 ونا بالهوياتم هبل  راه  

 إلسالميةمن االشتراكية حتى ا

 لبالد بالوج يا جدي راهم ابناو  

 لبالد بالهول... ابناو  

ي ما يجيب...  والهول يد ِ

ي ما يجيب...  4والهول يد ِ
)...( 

 ا اعلينال وو ما سَ أهجرنا لبالد ؤ  

 لناهواشربنا من الحرام حتى حل  

 اركعنا لإلله ؤ  ما ارضينا بالربوب 

 كيما ندخلوا للجوامع 1وادخلنا للتبارن
                                                                                                                                                                                              

واق: الزئبق.1  الز 
 .78سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 2
 .78سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 3
 .82سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 4
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 2واخرجنا من الجوامع نبكوا اعلى التبارن
)...( 

 أفهم يا جدي

 ا اعليهاوي كنا نتلمالمايدة يا جدي الل  

 3اليوم راهي تلفزيون نتفرقوا فيها
)...( 

 وين ننجاو يا جدي :قول لي

 بكري كانوا يدخلوا من األرض

 4راهي من السماءاليوم الدخلة 

 5ي ادخل باش اتالقيه ؟والل  
)...( 

 ! يا جدي

 أنا ولدي أنزاد فالسبيطار

 Lacité6واتربى في 
)...( 

 يرقد بعد التلفزيون...

 اآلذان واينوض امع

 Néo-codioneإذا اسعل يشرب 

 Théalène7وإذا هاج ما يركح إال بـ 
)...( 

 : يا ولدي واش تعرف من التاريخ ؟قولت لو

 لي : األمير عبد القادر والشيخ ابن باديسقال 

 : واش داروا ؟قولت لو

 وا أفرانساقال لي : األمير عبد القادر غلبات  

 8والشيخ ابن باديس أغلب أفرانسا          

)...( 

 ي مات شهيدزيد       اعلى الل   أبكي يا وعدي ؤ  

 9غلطنا أوالدنا... أغلطنا في ارواحنا      ؤ  

                                                                                                                                                                                              
 ع تبرنة، وهي الحانة.التبارن: جم1
 .83سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 2
 .84سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 3
 إشارة إلى الهوائيات المقعرة، وما تحمله القنوات التلفزيونية من أفكار ...4
 .84سليمان بن عيسى، المرجع نفسه، ص 5
 .85سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 6
 .86بن عيسى، المرجع السابق، ص  سليمان7
 .87سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 8
 .88سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 9
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)...( 
 ستوراتالمشكل ما هوا في تبديل الد  ر... خاط

 .1المشكل في تحصين الحريات 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثنائية المركز والهامش في المسرحية:  يوضح مخطط  

 : "وال تالموجة مسرحية"السمات الفنية والهامشية في  -6

ذ وأخ ،من أجناسه اوجنسً  اارتبط ظهور المونولوج في المسرح كونه لونً 

ة لمس حيث أضاف لهاب ،القالب الفكاهي فتمت المحافظة على هذه السمة المسرحية

 يزتهام ن  ومعا اً شكل هذا صورقد و ،خالل طبيعة النص والنقد للموضوعأدبية من 

ً  تشكيالً  ً شعريا  ،لمسرحى وا، فالمونولوج جمع بين النكهة الشعرية والموسيق بديعا

 مع رالتي استقطبت اهتمام الجمهو،والتي بدورها جمعت بين التسلية واإلفادة

 .مرور الزمن

ياسية السالفترة في لواقع الجزائري وقراءة لسليمان بن عيسى مونولوج يعد 

هم أ لهوبرزت من خال ،وهي فترة ما بعد اإلستقالل الحساسة التي مرت بها البالد

ص نكما تضمن وسرد الوقائع في نفس الوقت،  الخصوصيات وهو القيام باإلمتاع

 ية.الرؤية الهامش هاتحتيكتشف والتأمل المبكي، ضحك من ال المسرحية مقاطع

 :  "وال تالموجة "مسرحة في لغة المونولوج  -أ(

                                                             
 .89سليمان بن عيسى، المرجع السابق، ص 1

 الهامش

 الدولة

 المركز

 الشعب

-انقالبات-السيطرة-القوة

صراعات -االنتخابات-األحزاب

تجدد -قوانين-داخلية

الجيش-الحكومات  

-الترهيب-التخويف

-مظاهرات-انتفاضة

 مقاالت صحفية

 انعكاسات

 طمس الكرامة والحرية الصراع

 مسألة الهوية

 التبعية الردعية

 تهميش النخبة المثقفة

 اإلرهاب 

 التعددية الحزبية البيروقراطية

السياسي الفساد  

 سلب أمالك 

 الشعب

 تدهور اقتصادي  ممارسة الديمقراطية

 وتدني مستوى المعيشة
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ً  إقباالً "الموجة وال ت" مسرحية لقيت  ئري الجمهور الجزا  من قبلواسعا

ً  ،كونها استجابت لحاجياته النفسية والفكرية  ةيلشعبط افي األوسا كما حققت نجاحا

ية مة العااللغهذه كرست و ،ة من األذهان، ألنها صيغة باللغة العامية القريبخاصة

ء حيث أكدت على االرتقا ،الرؤية الهامشية للمسرحية بعدما كانت مستهجنة

لى حظ عميزة اإلمتاع الذي لومة أدبية وفنية بعد تحقيقها ل، وأصبحت سوالنجاح

 جمهور معها عبر الفكاهة والسخرية الهامشية.فعل ال ردة

رغم  ،دبيةاألداعية عند سليمان بن عيسى عمود العملية اإلبتعد اللغة العامية 

مثل تهي عنده وأنه متنوع اللغة، أمازيغي األصل، ويتقن الفصحى والفرنسية، 

 يخاطب بها كل متفرج وفي نفس الوقت كل الشعب الجزائري المستوى الفردي

مكنة ف واألأراد الكاتب بها أن يربط بين األهداوقد  الذي يفهم العامية الدارجة،

ن مفالهدف  ،لتزام بخاصية النص المسرحيمع اال ،والبيئة التي ينتمي إليها

من  معها الناس أكثر من عموم الجماهير، ويتفاعلإدراجها كونها لغة قريبة 

ً حيوي اً لها دورأن الحقيقي، كما إلى وهي أقرب إلى المعاش و ،الفصحى ساعد ي ا

دامها استخفي سليمان بن عيسى  وقد وف ق ممثل على األداء والتحرك والراحة،ال

ة والمتنوعظ على الموروث الشعبي وإثبات الهوية الجزائرية األصيلة للحفا

نص ي الفلقيود الغموض والتعقيد والتقليد  اً كسر المشارب حيث حملت في توظيفها

عبر متمردة وجريئة تصريحة و اً ضمن أفكارالذي توكذلك في الموضوع  ،األدبي

 ة والمرفوضة.عن الفئات المهمشة والمقصي  

 أسلوب المونولوج :  -ب(

قع ا بأسلوب ساخر يمثل أبعاد مختلفة للواهزليً  خطابًاالمسرحية  حملت

 لواقعحيث كانت الفكاهة في هذا السياق تعبر عن المقاومة ورداءة االجزائري 

 السياسي واالجتماعي واألخالقي القاسي.

مع  تغيير تتماشىلرأى سليمان بن عيسى في وظيفة الضحك الروحية وسيلة ل

ا ة، كمرؤيته الهامشية بهدف اإلصالح وتحقيق المتعة واإلفادلطبيعة الداللية 

لى التأثير في الجمهور نظرا لقدرته عالسردي الساخر حرص على األسلوب 

ن السخرية شكل م ، كونرنقل رسالة خطابه المشف  ببساطته وفي نفس الوقت ب

ً هور متعطشالجم أشكال التسلية والترفيه التي كان  لها. ا

 : األلفاظ وداللتها الهامشية-ج(
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 الدالالت الهامشية األلفاظ 

 تدل على األصالة، القدم، الهوية، الشهامة يجد  

لَّط    تدل على الفقر  ز 

 الحيرة والحسرة على وضع الوطن ! واش صار

 la) الِميِزيِري ة  

misère) 

تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي في 

 الوطن

 مرحلة التجديد

ِديد    را يًس  أ ج 
 لي بن جديدإلى الرئيس الشاذ إشارة

في الصباح نيفوا 

 الشرقي 

 في الليل قلبوا غربي

ألن  أصوله من شرق  الشهامة والصالبة الشاوية

 البالد

حب وميول إلى أصول زوجته من الغرب 

 الجزائري

بداية ل داللة على اصعود المتطرفين إلى الجب نطلعوا الجبل 

 اإلرهاب

 جبهة اإلنقاذالمنحل أو سالمي اإلحزب رئيس ال بولحية

 من صفات الفنية للمسرح الشعبي القوال والمداح

وناض وا لقبايل نوضة 

 تق ور

 قاموا بوقفة قاسية

إشارة إلى التعسف الذي مورس ضد هم ورد ة 

 فعلهم

 

 

 

 



 

 

 

 الخاتمــة
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ً هام اً دور "وال تالموجة "مسرحية  أدت ثيرة في كشف اللثام عن حقائق ك ا

شر لمباسليمان بن عيسى الخطاب ا من تاريخ الوطن، اعتمد فيها مؤلفها وممثلها

 هويةوالتمسك بال ،الروح الوطنية إذكاء وغير المباشر أو الهامشي، وذلك قصد

سياسة ال تهعلى الجهوية والواقع الرديء الذي سبب كما تمرد ،واألصالة الجزائرية

 على الشعب الجزائري.جمة  له انعكاسات وكانت

 النتائج التالية : توصلنا إلىالمتواضعة ومن خالل دراستنا 

 أوال : النتائج

ن بن يماسلبداعية الفنية لربطت المسرحية في تجسيدها بالهامش بين التجربة اإل -

 عيسى والجمهور.

 نموذجا متكامال للفن المسرحي الشعبي. "وال توجة الم  "تعد مسرحية  -

ي فئري كت الضمير الوطني الجزاحققت المسرحية الفائدة والغاية والمتعة وحر   -

 الجمهور.

 جسدت المسرحية في جزئها األخير أهم المراحل التاريخية التي مرت بها -

زء الج الجزائر بطريقة فنية حيث برزت العالقة بين المركز والهامش وهي عالقة

 بالكل والكل بالجزء.

اب ستيعااعتماد المسرحية على األسلوب الهزلي والفكاهي سهل للجمهور إمكانية  -

 الموضوع.

مات الفنية للمسرح مثل ية عبارة عن مونولوج جمع بين السرحكانت المس -

 الشعرية واللغة والموسيقى وبين أداء الممثل.

 كانت المسرحية صوت الشعب ولسان المثقفين المهمشين. -

حوار شيق وبسيط بالرغم من توظيفه في شكل المسرحية جاء الخطاب في  -

 للرموز والدالالت.

ية الهامش الذي شكل لوحة فنية أدبمركز واليعتمد المونولوج في نصه على  -

 راقية.

ف ادتمرده الهفي توظيف الهامش في المونولوج ليس هدم أسس المسرح وإنما  -

عتبر ويإلى المتفرج بطريقة سهلة ومتحررة األديب سليمان بن عيسى ل رسالة تص

 إضافة للمسرح الحديث.بذلك 

في ختام الختامال بأس أن نذي ل بحثنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي 

 .مستقبالً ه البحث فيفي الموضع وما يتصل به بللتوسع يمكن أن تفسح المجال 

 رالحديث والمعاص توظيف الهامش في النص األدبي الجزائري أهمية دراسة. 

  ه ودراسة مجموع أعمال الضوء على أعمال سليمان بن عيسىمزيد من تسليط

 .المسرحية
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 في المسرح الجزائري الشعبي وتوظيف الموروث الثقافي أكثر بهتمام الا

 .وتثمينه ودراسته



 

 

 المالحــــــــق



 المالحق
 

 

 الجزائريين :أهم المسرحيين 

 م( ممثل مسرحي.1944-1887رشيد القسنطيني ) -

 م( مغني، وممثل مؤلف مسرحي.1986-1897محي الدين باشطارزي ) -

 م( ممثل، ومؤلف مسرحي.1992-1902علي ساللي "عاللو")  -

 م( أديب ومؤلف مسرحي.1956-1911أحمد رضا حوحو) -

 م( ممثل مسرحي.1982-1918الطيب أبو الحسن ) -

 م( ممثل، ومخرج مسرحي.1995-1934الرحمان كاكي )ولد عبد  -

 ( ممثل، ومؤلف مسرحي.1950-1936حسن الحسين المعروف بوبقرة ) -

 م( ممثل، ومخرج مسرحي.1994-1939عبد القادر علولة ) -

 م( ممثل، ومخرج مسرحي.1989-1992مصطفى كاتب ) -

 م( ممثل مسرحي.1973-1898عبد العزيز لكحل ) -

 ممثل مسرحي. (1957-1947أحمد وهبي ) -

 

 أهم مسرحيات سليمان بن عيسى :

 م.1974بوعالم زيد القدام سنة  -

 م.1978المحقور سنة  -

 م.1983بابور أغرق سنة  -

 م.1992أنت خويا وأنا واش نكون سنة  -

 م.1994تأديب سنة المجلس  -

 م.2012سنة  وال تموجة ال -
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Slimane BENAÏSSA :Auteur, Metteur en scène, Acteur. 

Lauréat du prix SACD des auteurs francophones, 1993 

Membre du Haut Conseil de la Francophonie 2000-2004 
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Docteur Honoris Causa de l’INALCO – SORBONNE, 2005 

Théâtre 

 Au-delà du voile, Éditions Lansman, 1993. 

 Le Conseil de discipline, Éditions Lansman, 1994. 

 Marianne et le Marabout, Éditions Lansman, 1995. 

 Les fils de l’amertume, Éditions Lansman, 1996. 

 Un homme ordinaire pour quatre femmes particulières, Éditions Lansman, 

1997. 

 La spirale de l’anneau, Académie de Poitiers, 1997. 

 Prophètes sans dieu, Éditions Lansman, 1998. 

Traduit en anglais, néerlandais, hongrois, tchèque et allemand. 

 L’Avenir oublié, Éditions Lansman, 1999. 

 Ailleurs, ailleurs… Éditions L’école des Loisirs, 2000. 

 Mémoires à la dérive, Éditions Lansman, 2003.  

 Les confessions d’un musulman de mauvaise foi, Éditions Lansman, 2005.  

Traduit en tchèque.  

 

Pièces en cours de réédition 

 Parlons d’Afrique (créée en 2017) 

 Sacrée famille(créée en 2016) 

 Exil sans GPS (créée en 2013)  

 Territoires… (créée en 2011) 

 La relativité du dernier jour (créée en 2012) 

 Les papiers de l’amour (créée au théâtre Pitoëff de Genève, 2008) 

 Histoires simples d’ici et d’ailleurs (spectacle musico-théâtral créé en 2004) 

 Noir Hamlet (créée en 2002) 

 

ROMANS  

 Les fils de l’amertume, Éditions Plon, 1999. 

 Le silence de la falaise, Éditions Plon, 2001. 
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 La dernière nuit d’un damné,Éditions Plon, 2003. 

 The last night of a damned soul, traduction en anglais de La dernière nuit 

d’un damné, éditions Grove Press, New York, 2004. 

 Les colères du silence, Editions Plon, 2005. 

 

 

ARTICLES 

 Tradition orale et écriture théâtrale, Phréatique n°51, Alger, 1989. 

 Le triangle des Bermudes de l’auteur,Cahiers du Renard n°6, 1990. 

 Banquet de rêve,Cahiers du Renard n°8, 1991. 

 Mes sept lieux d’écriture, dans « Ecritures théâtrales enLanguedoc-

Roussillon », Editions Espace 34, Montpellier, 1998. 

 Désert enneigé,revue Panoramiques n°50, 2001.  

 Un théâtre à inventer, Hystrio (revue italienne trimestrielle de théâtre), 

2001. 

 Histoire d’un exilé de l’Histoire, Rencontres de Cerisy, 2003. 

 La modernité : une station hors de nos trajets ? Panoramiques, 2004.  

  Islam : entre spirituel et temporel, RevuePOUR n° 186, 2005 

 Francophonie entre liberté et aliénation, L’Harmattan, 2007. 

 Etre Arabe et méditerranéen, Revue de la banque mondiale, 2009. 
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 ـادر :المصـ

 الكتب : -أ(

ن ربر مابن خلدون عبد الرحمان، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والب -

، يروتعاصرهم من ذي السلطان األكبر "مقدمة العالمة ابن خلدون، دار الفكر ب

 .2007لبنان، )د.ط(، 

مس، دار ، الجزء الخا1989-1830أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي،  -

 .1998الغرب اإلسالمي، بيروت، )د.ط(، 

 أحمد صقر، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز اإلسكندرية -

 .للكتاب، )د.ت(

تاب، ة للكأسامة فرحات، المونولوج بين الدرامي والشعر، الهيئة المصرية العام -

 .1997مصر، )د.ط(، 

بية بوعالم رمضاني، المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر، المكتبة الشع -

 .للمؤسسة الوطنية للكتاب، د.ت

ط، جميل حمداوي، المسرح المغاربي والتراث، المنشورات والمعارف، الربا -

 .2019، 1المغرب، ط

ار المركبة، الدحمدودي يمليل، المسرح الجزائري نشأته وتطوره، الصيغة  -

 للطبع والنشر اإللكتروني، الناظر محاضرات.

لطبعة ، ا1945-1930، كرامة الجزائر الوطنية الجزائرية، سعد هللا أبو القاسم -

مي، سالر الغرب اإلالثانية، الجزء الثالث، المؤسسة الوطنية للكتاب، دار النش

 .1986، )د.ط(، بيروت، لبنان

 ،تونس، )د.ط( القاسم، منطلقات فكرية، الدار العربية للكتاب ليبيا، أبو سعد هللا -

1976. 

ى صالح لمباركية، المسرح الجزائري، دراسة موضوعاتية وفنية، دار الهد -

 .مليلة، )د.ط(، )د.س(

شراف إعبد القادر بوشيبة، مسرح علولة مصادره وجمالياته، رسالة ماجستير،  -

 .1993-1992 عبد القادر فيدوح، جامعة وهران،

شراف إعبد القادر بوشيبة، مسرح علولة مصادره وجمالياته، رسالة ماجستير،  -

 .1993-1992عبد القادر فيدوح، جامعة وهران، 

 .1997.ط(، عبد القادر علولة، أقوال واألجواد واللثام، موقع لنشر الجزائر، )د -

اعة الطب ز الدين جالوجي، المسرحية الشعبية في األدب المغربي المعاصر،ع -

 .2000، 1الشعبية للجيش، الجزائر، ط

زائر، ، الج09محمد الطاهر، المسرح تاريخا وقمنا، مجلة الثقافة، عدد  الءفض -

 .1985ديسمبر  –)د.ط(، نوفمبر 
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ا كمال الدين عيد، أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي، دار الوفاء لدني -

 .2006، 1للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط

 مخلوف بوكراع، مالمح على المسرح الجزائري، الشركة الوطنية للنشر ، -

 .1989الجزائر، 

يثة ر الحدر، دامرتاض عبد المالك، الثقافة العربية في الجزائر بيت التأثير والتأث -

 .1982بالتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 

 .1959-1931الجزائر، مرتاض عبد المالك، فنون النثر األدبي في  -

، ديوان 1954-1931مرتاض عبد المالك، فنون النثر العربي في الجزائر 

 .1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، 
 

 المعاجم والقواميس : -ب(

، دار 15ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مجلد  -

 .2000، )د.ط(، 1صادر، بيروت، لبنان، ط

إلياس ماري وقصاب حنان، المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح  -

 .2006، 2وفنون العرض، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط

، بنانل، عام والدخيل، دار الكتب العلميةالشيخ رشيد عطية، معجم عطية في ال -

 .2003، 1ط

، األدبوهيبة / الكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية، في اللغة و مجدي -

 .1984، 2مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط

، 1ء محمد إبراهيم، الفيروز أبادي، الشيرازي الشافعي، قاموس المحيط، جز -

 .1999دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ط(، 

 .(، دار المعرفة الجامعيةمحمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، )د.ط -
 

 ملتقيات صحفية : -ج(
- Performance Gala d’escellence 2012، Slimane Benaissa Fondation clubs avenir 

m http:/You Tube.com/watch ? 20/05/2021.)بتصرف(. 

 .2، ج1تاريخ مسيرة الكاتب والفنان المسرحي سليمان بن عيسى،ج -
Amel TV، https/www.youtube.com/channel/UCwpw…20/05/2021.)بتصرف(. 

 

 مخطوطات والرسائل الجامعية : -هـ(

ة شهاد الباح دليلة، المركز والهامس في أدب عيسى لحيلح، رسالة مقدمة لنيل -

فقه دكتوراه إشراف األستاذ الدكتور عبد الرحمان تبرمابين قسم اآلداب وال

-2015ت، جامعة محمد خيضر، بسركرة، )د.ط(، سنة العربية،كلية اآلداب واللغا

2016. 

فسية نبركات محمد أرزقي، الثقافية وأثرها على االنحراف، "دراسة ميدانية  -

 .1989-1988اجتماعية"، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، )د.ط(، سنة 
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سم ، ق06-05-03سامية سعيد عمار، دروس أدب الهامش، سنة ثالثة ليسانس فوج  -

 .2020-2019، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، )د.ط(، سنة اآلداب واللغة العربية

نس، سميحة عساس، مفهوم األدب الهامشي، المحاضرة الثانية سنة ثالثة لسا -

امعة ، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، )د.ط(، ج04الفوج 

 .01قسنيطنة، 

جلس المسرح في الوطن العربي، تقديم فاروق عبد القادر، المعلي الراعي،  -

 .1999، كويت، أوت 2الوطني الثقافة والفنون واألدب، ط

، ثاني ليلى جباري، مادة أدب الهامش، سنة ثالثة ليسانس، فوج األول، سداسي -
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 جستير، جامعةميراث العيد، أدب مسرحية العربي في الجزائر، رسالة ما -

 .1408-1988القاهرة، 
 

 المراجع باللغة األجنبية :
- Anne Ubersfeld، lire le Theater، vol III، Paris : Editions Belin، 1996M “On 

peut distinguer، un peu arbitrairement، le monologue du soliloque، ce dernier 

apparaissant par discours autoréflexif، abolissant tout destinataire même 

imaginaire، et limitant le rôle du spectateur à celui، justement de « voyeur ».  

- Pavis Patrice، dictionnaire du théâtre : “Le monologue est un discours que le 

personnage se tient à lui-même. On trouve aussi le terme soliloque. Le 

monologue se distingue du dialogue par l’absence d’échange verbal et par la 

longueur importante d’une tirade détachable du conteste conflictuel et 

dialogique. Le contexte reste le même du début à la fin، et les changements de 

direction sémantique (propre au dialogue) sont limités à un minimum، de façon 

à assurer l’unité du sujet de l’énonciation ».( 

 

 



 المخلص
 

67 
 

 الملخص :

هو  سليمان بن عيسىإن المغزى المراد به من مسرحية "الموجة وال ت" لـ 

ح الوضع العام للجزائر وتسلسل األحداث السياسية فيه، وما نتي دم جة عأن يشر 

وقد  االستقرار، إال انعكاس لصورة الحكومات المتعاقبة والسياسات العرجاء،

 التخلصذا بطرح حالً إلشكالية االنتماء والتخفيف من غلواء العنصرية المقيتة، وه

المتبادل وعدم المساس بهوية وحرية األفراد  ممن الجهوية، واالحترا

ال إوالجماعات...، كما حملت المسرحية رسالة وهي رغم تعدد طوائف والعروش 

ي جو فعيش أنه يجب يكون االحترام سيد الموقف بين أبناء البلد الواحد، ويمكن ال

ً أمام  لفرد ا ياةحهادئ وإخواني، ألن التنوع اللغوي والديني والثقافي ليس عائقا

لتي اظلة الجزائري، وإنما الواجب هو االشتغال بقضايا الوطن كونه هو األم والم

ئة الف تجمعنا والرهان على كيفية الحفاظ عليه؛ كما كانت المسرحية صوت ولسان

 المهمشة من الشعب وخاصة النخبة المثقفة منه.

Summary : 
The meaning of the play "The Wave and Return" by Sliman Benaissa is 

to explain the general situation in Algeria and the sequence of political 

events taking place there, and the result of the instability is only the 

reflection of the image of successive governments. and lame policies. 

From regionalism, to achieve mutual respect, and not to violate the 

identity and freedom of individuals and groups ... 

The play also carried the message that despite the multiplicity of sects 

and thrones, respect must be the master of the situation between the 

peoples of the same country, and it is possible to live in a serene 

atmosphere, because linguistic diversity, religious and cultural is not 

an obstacle, and the duty is to engage in the issues of the motherland 

because it is the mother and the umbrella that unites us and to bet on 

how to preserve on it; The play was also the voice and language of the 

marginalized segment of the population, especially the educated elite. 
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