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ن امرحميبسم هللا امرمحن امرمح  

 

ُف اّلّلُ  َّنَاَل يَُكِّ لَّ ُوْسَؼيَا مَيَا َما َلَسبَْت َوػَوهَْيَا َما اْلدََسبَْت َرب
ِ
هَْفسًا ا  

رْصاً لاَمَ 
ِ
ِمْل ػَوَْينَا ا َّنَا َوَل حَتْ َِّسينَا آَْو آَْدَطأََْن َرب ن و

ِ
 َل ثَُؤاِذْذََن ا

وْنَا َما َل طَ  ّمِ َّنَا َوَل حُتَ يَن ِمن قَْبِونَا َرب ِ وْخَُو ػَََل اذلَّ اقََة مَنَا ِبوِ مَحَ  

ََن ػَََل امَْقْومِ  نَا آَهَت َمْوَلََن فَاهُُصْ  َواْغُف َغنَّا َواْغِفْر مَنَا َواْرمَحْ

. امْاَكِفرِينَ   

 [822امبقرة ]

 



 ىداء الٕ         
وال تطيب األخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال  ،إليي ال يطيب الليل إال بشكرك والنيار بطاعتك  

 .جل جاللكبرؤيتك  

محمد صلى  إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا     
                           اهلل عليو وسلم

إلى من أرجو من اهلل أن يمد    ،مو بكل افتخارسإلى من أحمل ا  ،اهلل بالييبة والوق ار  وإلى من كلل
 .والدي العزيز  في عمره ليرى ثمارا قد حان قطفيا بعد طول انتظار  

كان وعاؤىا  من    إلى بسمة الحياة والوجود إلى    ن،لى معنى الحب والحناإإلى مالكي في الحياة  
 .الحبيبة أمي  سر نجاحي وحنانيا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب

 أطال اهلل في عمرىماجدي وجدتي  إلى  

تحلو باإلخاء وتميزوا بالوف اء    ن، إلى م  صديق اتيوإلى أخواتي لم تلدىم أمي  ، خواتيوأ   خوانيإلى إ 
 ،عرفت كيف أجدىم وعلموني أن ال أضيعيم  من  إلى  

الذي  زوجي  إلى شعلة الذكاء والنور إلى  ،إلى من أرى التف اؤل في عينيو والسعادة في ضحكتو  
ونور عيني كتكوتي  ،، إلى مالكي وأملي في الحياة، محمدالدراسة، إلى    هق اسمني أعباء ىذ

 .فردوسو   أيوبو  معاذو عبد الق ادر  و   خليل،وإلى األكتاكيت الصغار  عبد اإللوالصغير  

إلى صاحبة الق لب الطيب والنوايا الصادقة صديقة مشواري العلمي وشريكتي في تق اسم عناء  
 .ىاجر ف ليحىذه المذكرة  

  .وإلى كل من لم يدونيم حبري لكنيم في ق لبي،في كلية األدب والفنون  طلبة ماستر  وإلى كل  

 ق اضيكما أخص بالشكر إلى من لم يبخل علينا بعلمو وتوجيياتو ورحابة صدره األستاذ الف اضل  
 واهلل في عون العبد مادام في عون أخيو.  الشيخ

 



 شكر وثقدير

يَّ َوَآْن  ﴿اىل:قال ثؼ                  َِِّت َآهَْؼْمَت ػَََلَّ َوػَََل َوادِلَ َرّبِ َآْوِزْغِِن َآْن َآْشُكَر ِهْؼَمَخَك ام

ّّنِ ِمَن امُْمْسِوِمنيَ 
ِ
مَْيَك َوا

ِ
ّّنِ ثُبُْت ا

ِ
َِِّت ا َل َضاِمًحا حَْرَضاُه َوَآْضِوْح يِل يِف ُذّرِي اهمنل ألية [.﴾َآْْعَ

91]. 

من الواجب أن ُيسند الفضل ألىلو لذّا نجد لزاما علينا التقدم بجزيل الشكر واإلمتنان  

 إلى كل من مد لنا يد العون وساعدنا في إنجاز ىذه المذكرة  

 "ق اضي الشيخ"وأخص بالذكر األستاذ المشرف الدكتور  

 لتكرمو باإلشراف على ىذا البحث وحسن رعايتو  

 وثقتو ودوام متابعتو

 الو أي جيد في توجيينا  وعدم إدخ

 وتصويبو ألخطائنا

 شكرا.

 

 

 



  اإلهداء 
 

 بسم هللا واذلد وامشكر هلل رب امؼاملني اذلي بنؼمخو ثمت امطاحلات

 مخفذح مؼي اوشاء هللا آٓفاق وت مستر ي امؼوميةٔآمكيف ػاله  اذلد هلل اذلي بخوفيقو وجسييل منو جلّ  

 ٔلىدي ىذا امنجاح :وقبل ىذا لبد من امخوقف نوحظة  حياة آٔدرى 

  
"" آٔيم امغامية ٕاىل من بكت ٔلحزاّن وسؼدت ٔلفرايح، وآٔذوطت ادلػاء من قوهبا نوموىل يل ابمخوفيقي  

 ٕاىل من ػاش ورىب وثؼب ولد من آٔجل جنايح وفرحِت ،ضاحب امقوب املؤمن وامروح امنقية امطاىرة

آٔبِت""  

  "محمد ألمني"،"آٔوس غبد اجلويل" ،"ٕابراىمي غبد اخلويل" ٕاىل ٕادو ي :  

 ........ ٕاىل ألحبة وألضدقاء وألقارب  

وٕاىل رفيقِت يف امؼمل "رشقية احلاجة"  حامدوش جناة""،ضامن هبيةل" ٕاىل امطديقات امغاميات:    

"بوهوار مويكة "  

 .......... ٕاىل ش يودنا ؤآساثذثنا ومؼومينا

 .رمحيام هللا "ذامِت امؼزيزةو  جد ي امغامية "امرتابىل من مه حتت إ 

  ....آٔذلىا بؼد امخؼب وامؼناء. ٕاههيم مجيؼا ٔآىدي مثرة ىذه ادلراسة ،وما
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ة واًخعور واملساؿدة يف ثعوٍر ا ؿادة اهعالق اًرشارة حنو اًثلافُو اًيلعة اًيت ثبدأ  مهن والٍزالاكن املرسح         

ىل حال أ فضي ،فِو ًـخرب من أ كدم اًًضاظات االإوساهَة اًيت وسان مٌذ اًلدم، حِر راح  اجملمتـات ،واًوظول اإ مارسِا االإ

ًعور ؾن ظًرق اٍمتثَي لك ماهل ؿالكة بوحودٍ، وذكل من ذالل حمااكة اًؼواُر احلَاثَة اًيت اكهت ثبدو يف هؼٍر هممة 

فرح حماوال جتاوز اًخحدايت املفروضة ؿَََ من كبي اًعبَـة.  ًِذا اًغرض اكن ٍركط ًو

، واجملسد اًبرشًة ،فِو املـرب ؾن رغبات االإ  ؿىل اًخواظي مؽ اًيفوس فاملرسح ُو أ نرث اًفٌون كدرة        وسان وأ فاكٍر

وواكـا حمسوسا ،هعا ثعاًـَ بني دفيت نخاب حفسب، بي ال ظي فَِ أ ن جيسد حِاة  ال ًًذج،واملرسح  وأ المًَواكـَ 

ًة رسائي ًلدهما املبدع من الس خلبال أ  خَلي حِهنا يف ظفاء ذُين وراحة ابل، مس خـدا ،حِر ٍىون امل أ مام ؾًَِم 

هل اًلدرة ؿىل اًخأ زري ابًخغَري واًخواظي همٌل ادذَفت املس خوايت، حِر ٌضاُدٍ اًـايم واملخـمل اًىبري نٌل ذالل املرسح، 

ذا اس خثٌاءواًعغري دون  َ وحرس َخ رٍ يف حمنَة اجملمتؽ وحماربة أ فاثاًفاؿََة واًخفاؿي، فاملرسح دو  ما جيـهل أ كدر ؿىل، ُو

 اًخَ وزلافذَ.أ ظ

حتمهل من مذياكضات ،ًِذا اكن اًـمي املرسيح س باكا  ثيعَق املٌلرسة االإبداؾَة أ ساسا من اًخجربة االإوساهَة ،وما        

 وثـامي مـِا من مٌؼور أ مشي وأ مع، ٌس خعَؽ هلي اًواكؽ بعًرلة مغاٍرة هل، حبَر جيد فَِ يف رظد خمخَف ثكل اًخجارب،

ن أ حالمَ وأ ماهََ اًيت مل دضبر ثـامهل مؽ اًواكؽ اكن ثخحلق، فاإ ،حيب ال بعال ًعاحل اب ثـامال هلداي، ٍرفغ اًعاحل ًو

 ال دِار وميلت ال رشار.

 يف اًـمََة املرسحِة أ هنا وخدت ًخلِمي اًواكؽ االإوساين ،حماوةل اؾعاء مالحؼات أ ساس َة ؾن سَونَ وسجي ُيا        

منا ال هتمتذلكل جند ؾوامل املرسح  اؾخبارا من أ ن  ،أ ن حىون ما جيبحتاول أ ن جس متثي احلَاة وفق  بيلي احلَاة نٌل يه ،واإ

املرسح ٍرى يف احلَاة اًَومِة اًـادًة حِاة غري مٌؼمة وغري مس خلرة ثلوم ؿىل اًفوىض ومبدأ  اًلوة واًس َعرة ،ذلكل 

ة أ درى حياول جتاوز  ة ؿىل رفضِا ،ومن زاًو ىل ؿامل ٍراٍ أ فضي ُذٍ اًراتبة واًًـمي املرسح من ُذٍ اًزاًو فوىض اإ

ىل اًواكؽ ؿىل أ هَ ممَوء ابل دعاء واًِيات.وأ حسن ،  ؿامل منوذيج ًيؼر اإ

َف أ م االإدراج،مر املرس           أ و ؿىل  ح ؿرب مراحي ثعورٍ بـدة جتارب مرسحِة ،سواء اكن ُذا ؿىل املس خوى اًخأً 

االإبداؾَة بضلهيا اًييص واًروحي، واكهت ثـعهيا دفـا وسريورة زمٌَة  مس خوى احلرنة اًيلدًة اًيت اكهت ثواهب اًـمََة

ؿىل ال ؾٌلل املرسحِة من مٌؼور هلدي، حىت ٌس خعَؽ امليخوج املرسيح أ ن  ابالص خغال،مما مىن أ ُي اًخيؼري املرسيح 

عبح بـد ذكل كابال ٌَـرض  رثى فٌَا وفىراي ،ًو  أ ًضا . والاس مترارًخعور ًو

 ح اجلزائري هدِجة ػروف س َاس َة واحامتؾَة وزلافِة اًيت صِدهتا اجلزائر يف فرتات زمٌَة خمخَفة ودل املرس         

ىل غاًة االإ فساٍر ُذا اًفن احلراكت اًوظيَة  االإحامتؾَة س خلالل ًَخأ ثر ابًؼواُر والاهخفاضات اًضـبَة اًيت مل ختمد اإ

زبات اذلات وحتدً ىل مرحةل االإبداع واًبحر ؾن اًيوؾَة وال فات املخفض َة مذجاوزا بـد ذكل مرحةل اإ فِي ،د اًِوًة اإ

من مرسحِات أ م ػَت ثكل املرسحِات ددِةل ؿىل ُذا  ما كدمَاس خعاع املرسح اجلزائري أ ن ًثبت ذاثَ من ذالل 
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اكؽ ًفرضِا ؿَََ اًو اجملمتؽ فال ثعرح كضاايٍ ،وهبذا حىون بـَدة لك اًبـد ؾن اوضغاالثَ ومهومَ وحرهَبذَ اًيفس َة اًيت 

 املخأ ثر ابًؼروف اًس َاس َة واالإكذعادًة واالإحامتؾَة .

ن اًؼاُرة اًالفذة          يف املرسح اجلزائري يه اصاكًَة اٌَغة يف اًيط املرسيح بني اًفعحى واًـامِة. ًالهدباٍاإ

ن ٌدلراما واًفٌون اٍمتثَََة كدرة ؿىل اًخأ زري واًخفاؿي واملرسح بضلك ذاص خيخَف ؾن         ا  اًسًامياإ واًخَفًزون وغرُي

بلى خمخعا هبذٍ  من اًفٌون اًبرصًة املـارصة حبمك أ ن املضاُد يف املرسح ٌضاُد واكـا حمسوسا بـُضَ باكمي حوارحَ، ًو

ن اًفٌون ادلرامِة  املزية ؾن غرٍي من اًفٌون ال درى ،فِو فن ثفاؿًل ثواظًل ًلوم ؿىل احملااكة واًخلََد، ونٌل ُو مـَوم فاإ

ا من أ فالم هرثوهَة  ما ٌضاُدوهَجعب أ ن جند اًعغار ؾيدما ًلدلون  اًواحض يف خمخَف اجملمتـات اخملخَفة، وال أ ثُر

وجيهتدون يف حفغ اًىثري من ؾبارهتا وظَحاهتا، نٌل هذهر يف س يوات مضت مدى ثأ ثر اجلزائًرني ؿامة ابملسَسالت 

حِاء ُذٍ ال ذرية واسدس ىل اًفعحى ودورُا يف اإ ِا بني اًض باب كبي أ ن ثعري املرتمجة اإ ىل اًرتحٌلت اغة ثداًو ال مور اإ

ال أ  احلدًثة ٌَـامِة اًضامِة ؿىل غرار ادلراما اًسورًة واًيت رمغ ؿامِهتا  ا اكن مَحوػا يف ال وساط اًـربَة اإ ن اهدضاُر

لدلوهنا ،فٌَلذا  رب ؾن اترخييا وحرازيا اًـريب ٌَغخيا اًفعحى اًيت ثـ ال ىروجحِر جند اًىبار واًعغار حياهون ُذٍ اٌَِجة ًو

 واالإساليم.

ـخرب ُذا اًفن ددِي ؿىل اجملمتؽ اًـريب بعفة ؿامة واجملمتؽ         ًََ، ًو املرسح فن ادلِور ورساًخَ ،اهبثق مٌَ، ًَخوخَ اإ

ياك ؿدة جساؤالت س يعرهحا ،وحنن بعدد اخلوض يف  اجلزائري بعفة ذاظة ،هوهَ حدًر املًضأ  يف اًوظن اًـريب ،ُو

 م.1988-1291موضوع املرسح اجلزائري من

هفذاح ؿىل املرسح اًـاملي وابًخايل دمج اًثلافات فامي بُهنا الس امي          ُي ميىن ٌَمرسح اجلزائري أ ن ًثبت ُوًخَ ابالإ

 اجلزائًرة ابل حٌبَة؟

ن موضوع اًفعحى واًـامِة يف املرسح ً         لد زريت ُس ابملوضوع املس خجد، فِو خدًَة أ  اإ مٌذ أ ن وضأ  ُذا اًفن ًو

َة.  أ ًفت حوًِا نخب، ووسجت اًـدًد من امللاالت وأ كميت هل اًـدًد من املؤمترات اًوظيَة وادلًو

ىل غاًة اًس يوات ال ذرية ، وكد ثيوع ُذا اإ هخاخا مرسحِا وفريا مٌذ اًًضأ ة اإ ومعوما ًلد صِد املرسح اجلزائري        

هخاج املرسيح منٌل ثيوع ال ذري  ىل أ درى ، ومااإ ن اكثب االإ حؼخَ أ ن املرسح اجلزائري ىن مالمي ىل أ در ومن فرتة اإ

حوايل كرن من اًزمن ؿىل  ما ًلاربؿىل اًساحة اًفٌَة مل ٌضِد دراسات اكفِة ؿىل اًرمغ من مرور موضوع معروح 

اًىذاب املرسحِني ثفادي ددوهل اجلزائر، ومل حيؼى ابملالحؼة اًيت من صأ هنا أ ن ثلومَ وابًخايل ٍىون من اًسِي ؿىل 

دراسة صامةل ثدٌاول  ال جندواضَـِم واهخاج مرسحِاهتم ، وًـي حىت ال ن اًيت ًلـون فهيا ومه بعدد ظرح م اًِفوات

سِابُذٍ االإصاكًَة  ذا  ابإ ىل ادذَار ُذا املوضوع اذلي حيا ما دفـينومتحَط وحتََي، ُو ىل رؤًة واحضة اإ ول اًوظول اإ

ًِذا اًفن اًخواظًل  ال اكدميَةمٌَ اًـدًد من اًىذاب املرسحِني ،نٌل أ هيا جند حشا يف ادلراسات  صاكل اذلي ؿاىنًِذا االإ 
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ؾامتد ؿَهيا ٌَخأ ظَي ًِذا اًفن اًَدمي ،ونذكل رغبة يف اًخـًرف ال ميىن االإ واًخفاؿًل، ؿدا بـغ ادلراسات اًفردًة اًيت 

 رظَد مـريف.ٍىون ًيا  ئري من ذالل حرنخَ حىتؿىل ؾوامل املرسح اجلزاواًخـرجي 

ودوما حراود اًواحد مٌا جساؤالت مذـددة يف ضوء ُذٍ اجلدًَة، فاإىل أ ي حد اص خد اًرصاع بني ُذٍن االإجتاُني، وأ ي 

ًغة اس خعاؾت أ ن جتَب ادلِور وجتـهل ًـُش واكـَ من ذالل اًـروض املرسحِة ،ُي اس خـٌلل اٌَغة اًـامِة يف 

ىل ؿدم مت ىن رواد املرسح اجلزائري من اثلان اٌَغة اًفعحى ،أ م أ ن ادلِور اكن مـؼمَ من املرسح اجلزائري ٍرحؽ اإ

اًعبلة ال مِة ال ًًسجم مؽ اًفعحى؟ فامبذا متخاز اًفعحى ؾن اًـامِة يف املرسح؟ ومايه اٌَغة ال ظَح هل؟ وملاذا جتد 

ي ميىن ًيا اًخوفِق بني  اًـامِة ًيفسِا رواخا يف املرسح ملارهة ابًفعحى؟ وملاذا ال حىون اًفعحى يه ًغة املرسح؟ ُو

 اٌَغخني يف ًغة ؿامِة مفعحة؟ .        

يا من ذالل ُذٍ ادلراسة         ىل  1291اًيت خاءت حتت مسمى املرسح اجلزائري  من وحاًو سََط ج  1299 ما بـداإ

غخَ اًيت متزٍي ومل هـمتد ذالًِا ؿىل مهنج بـَيَ، ل ن ىل أ نرث من مهنج  اًضوء ؿىل املرسح اجلزائري ًو ادلراسة حتخاج اإ

املاك   .هنج اًخارخيي واًوظفي واًفين واًيلدي وغرُي

ضافة وزالزة  مدذيُذٍ  مضت دراسدٌاو         مدذي اإىل اًفن أ ما املدذي جفاء حتت ؾيوان: لدمة وذامتة ،ملفعول اإ

جياز  وثعركٌا فَِ املرسيح ىل اًـيارص ال دبَة يف ،املرسح ععَح ومفِوم ملابإ ضافة اإ نٌل ؾرحٌا ،املرسيح   اًـمي اًفيناإ

يا اترخي ؾن  يا فَِذحدز اًفعي ال ول ف فامي خيط ؿىل أ راكن اًـمي املرسيح، أ ما  ؾوامي املرسح اجلزائري ،حِر ثياًو

ىل خاهب وضأ ثَ وثعورٍ ػِور املرسح اجلزائري   .اإ

صاكًَة اٌَغة  اجلزائري،ؾن ًغة املرسح حتدزيا فَِ ، ائري أ ما اًفعي اًثاين واملـيون بَغة املرسح اجلز          فَِ من واإ

ىل اًفعحى واٌَِجات  حِرظفاهتا واس خـٌلالهتا ، حِر ؾرحٌا ؿىل اًـامِة دعائعِا اًرتهَبِة واس خـٌلالهتا وثعركٌا اإ

 املخفرؿة ؾهنا مث املرسح اجلزائري اًياظق ابًفروس َة.

 حملي ادلٍن بضعارزي "حغري اًع   ما ًيفؽ"ا ثياًوت فَِ مرسحِة أ ما اًفعي اًثاًر وال ذري اكن فعال ثعبَلِ        

َ ة  وؾرض وحتََي املرسحِة ،اإىل خاهب ، حبَر ؾرفٌا هبذا ال ذري، ومقيا بلراءة يف ؾيوان املرسحِة ادلراسة اًفٌ

هبذة خمخرصة ؾن لك ثَهيا مالحق ؾبارة ؾن  فهيا،، ًيهنَا دراسدٌا خبامتة اكهت مبثابة حوظةل ًلك ما كِي ٌَمرسحِة 

 خشعَة ذهرت يف اًبحر.
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ثراًء ملوضوؾيا         مهنا: اًؼاُرة املرسحِة يف اجلزائر هذهر املعادر واملراحؽ ٍلوؿة من املعادر واملراحؽ اؾمتدان ؿىل واإ

ضافةجلزائري وضأ ثَ وثعورٍ ل محد بَوضالإدٌرس كركوة ،واملرسح يف اجلزائر ًعاحل مبارهَة ،واملرسح ا ىل بـغ  ، اإ اإ

يا  رسائي املاحس خري وبـغ مواكؽ ال هرتهت وبـغ مذهرات اًخررج ًضِادة اٌَُساوس اًيت ثياًوت املرسح اجلزائري ،حفاًو

 أ ن جنـي حبثيا ُذا حمتة ًخكل ادلراسات اًسابلة.

ىل أ ي وبعبَـة احلال          مدى ارثلت فاإن لك دراسة أ و حبر أ و معي همٌل اكن جحمَ، وهمٌل ثيوؾت مواضَـَ واإ

رادة ختعهيا  أ ُدافَ البد أ ن ثـرتضَ مضالك ومـوكات وؾراكِي نثرية ثيلط من ؾزمية اًباحر اذلي حياول بلك هجد واإ

ًََ ًـي أ ٍرزُا : ، اضافة اإىل حش هبري يف ظبؽ اًيعوص املرسحِة  ةل املراحؽ وحشِا يف املرسح معوماكًخحلِق ما ًعبو اإ

ذا ُو ابًفـي املضلك اذلي حال دو  دشؿة اًلاع اًبحر ًَعَبٌا اًفذور يف بـغ ال حِان واسدسالمٌا ن حمافؼخيا ؿىل ُو

ىل ان ًؼِر ظَط من ال مي اذلي ًـَد اًخفاؤل من خدًد ال  ًَيا ، لك ُذٍ املضالك واهجخيااإ  ٌََأ س اإ يف ظًرق حبثيا اإ

يا أ ن  هخحداُا. أ هيا حاًو

َ فعوًيا، ورمغ ُذا مفن ال هَد أ ن اًباحر كد أ غفي اًىثريويف ال ذري           من اجلواهب اًيت من املفروض أ ن حتخًو

 ىرحو من هللا ثـاىل أ ن ىىون كد وفلٌا يف حبثيا.
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)املرسخ ًون من ٔبًوان اًنضاظ اًفىري اًخرشي اخملعوض ابًخـحري ؾن مضاؾر إلوسان وذوافـو         
1

مه بٔ  وىو من(

اًخجرتة ،واًلدزت ؿىل اًرتنزي اًفنون اًيت صدث مجوغ اًحاحثني، ٔلهو حيخاح ٔبنرث من غريه ٕاىل هضج املَىة ،وسـة 

)وإلحاظة مبضالك احلَات وإلوسان
2

، وجس خخدم لكمة مرسخ ٌدللةل ؿىل ؿدت ٔبصاكل فنَة ثدوز يف هفس افعاز، فييي (

املخفرح من هجة ٔبخرى ، ويف ،و جس خـمي مثال ٌدللةل ؿىل صلك من ٔبصاكل اًفرخة، يف معََة ِكواُميا املمثي من هجة 

 ملرسخ فنا من فنون اًـرط "وجس خخدم لكمة مرسخ ٔبًضا ٌدللةل ؿىل املاكن اذلي ًلوم فِو اًـرط.ىذه احلاةل ًـخرب ا

وهبذا املـىن ًعحح ًلكمة مرسخ مـىن حيس مَموش ًذىة ٕاىل املاكن ٔبو اًلاؿة اًيت ًـرط فهيا اًـمي املرسيح ،يف 

ضيا ٔبزسعو ابهنا "ثكل املنؼوماث س َاق ٔبخر ثـد لكمة ادلزاما فىرت مرسحِة ػيرث مؽ ػيوز املرسخ، فلد ؾر 

))املرسحِاث( اًيت ثلدم اصخاظا ومه ًؤذون ٔبفـال".
3

) 

ووسجي يف ىذا إلظاز ٔبن اًـمََة املرسحِة وخدث ًخلِمي اًواكؽ إلوساين حماوةل ً ٕاؾعاء مالحؼاث ٔبساس َة         

ادلخول ٕاىل بٔغواز ىذه ادلزاسة وحة  هعالكا من هلي ىذه احلَات نام جية ٔبن حىون، وكديسَوك إلوساين، احول اً 

 ؿََنا ٔبن هخعرق ٕاىل مفيوم املرسخ ًغة واظعالحا.

 :واظعالحا املرسخ ًغة/1    

زخ( اًيت مهنا ًفغ املرسخ هذهر مهنا  يف اًلربٓن اًىرمي جند ؿدت معاذز وزذث فهيا ماذت)ش     ًغة::1/1         

ُحونَ َوًَُُكْ ِفهيَا مَجَال ِحني  ﴿كوهل ثـاىل  ) ﴾ حُرحُِيوَن َوِحني جرَْسَ
4

)كال خترحوهنا ٕاىل املرؾى ابًغدات ،(
5

، وكوهل ثـاىل (

َاًل﴾﴿ٔبًضا  اًحا مَجِ ِْحُىنَّ َسَ ُىنَّ َوبَُسّ ـْ اًنَْيَ ُبَمذِّ ـَ ) فَذَ
6

) سحىن ٔبفازكىن ، ساحا مجَال ذون مداغضة.بٔ ،(
7

) 

مجؽ مرسخ وىو اًوضؽ اذلي جرسخ ٕاًَو املاص َة ابًغدات ويف حدًر ٔبم سزغ: هل ٕاتي كََالث املسازخ وىو         

)ؾن احلي ولجرسخ يف املراؾي اًحـَدت ل ثغَةتهل ؿىل نرثىا بٔ ي و جىرثت ٕال ظـام وسلي ألًحان ،بٔ ٌَرؾي، كِي ثعف
8

) 

                                                           
ة ٌَىذاة، ظ حريت اًنط املرسيح تني اًرتمجة وإلكذحاش ؾحد اذلَد سالم، ٔبتو احلسن -1  2وإلؿداذ واًخبًَٔف، مرنز إلسىندًز

 .19، ض1993
 .13، ض1977ذاز اٍهنضة اًـرتَة، تريوث )ذظ( ، -ذزاساث حتََََة ملازهة-محمد سيك اًـضاموي، املرسخ ٔبظوهل واجتاىاثو املـارصت -2
 .73ٔبزسعو، فن اًضـر، حر: ٕاجراىمي حامذت، مىذحة ألجنَو املرصًة، ض -3
 .66اًىرمي، زواًة وزص، سوزت اًنحي، الًٓة  اًلربٓن -4
 .226، ض4، ح1999، 7حمي ادلٍن ادلزوٌش، ٕاؾراة اًلربٓن وتَاهو، ذاز اًاميمة وذاز جن نثري، ذمضق، ظ -5
 .28ألحزاة ،الًٓةاًىرمي، زواًة وزص، سوزت  اًلربٓن -6
 .13، ض1999، 1انرص اًسـدي، ثُسري اًىرمي اًرحامن يف ثفسري الكم املنان، مؤسسة اًرساةل، تريوث، ظ ؾحد اًرحامن جن -7
 .1984، ابة اًسني، ماذت سخ، ض3، ح1981، اًلاىرت ،)ذظ(، اجن منؼوز ،ًسان اًـرة، ذاز املـازف -8
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يف  ،وفالن ٌرسخ ونام وزذ يف ٔبساش اًحالغة ٌَزخمرشي يف ماذت )سخ( سخ اًعحَان وادلواة ،وسخ ٕاًَو زسول

)ي ًغخاهبم.ٔبغراط اًناش ، بٔ 
1

) 

املـىن اذلي ازثحط ابٔلظي اٌَغوي ًلكمة ،فلكمة مبٔخورت من اًَوانهَة اًيت ثـين حرفِا ماكن اًرؤًة بٔو وىذا ىو 

ٌَغة اًـرتَة مبٔخورت من فـي سخ ،واكهت جس خـمي يف ألظي ؿىل ماكن زؾي ابومن ىنا جند لكمة مرسخ  املضاىدت،

)از.اًغمن وؿىل فناء ادل
2

) 

ف حمدذ ملفيوم املرسحِة ٔلهو ٌس خخدم يف س َاكاث  املرسخ اظعالحا::1/2      من اًعـة ٕاؾعاء ثـًر

ـخرب اًرويس هَىولي اًفرهَوف) ،وكد 1922( ٔبول من اس خخدم ىذا املععَح ؿام 1879-1954مذنوؿة وخمخَفة ،ًو

)اص خلو من ظفة "مرسحيت" ابًروس َة ٌدللةل ؿىل ماىَة املرسخ.
3

) 

لِة واًفرؾوهَة واًيند واًعَنِة وغريىا من احلضازاث كدي املَالذ          لد ؾرفت احلضازاث اًىربى اًلدمية مثي إلغًر ًو

 اظعالخ ٔبو مـىن حمدذ ل ًخفقاجلذوز ألوىل ًنضبٔت املرسخ ،ؤلن املرسخ ؿمل وفن ؤبذة فيو من املفاىمي اًعـحة اًيت 

)هل.
4

) 

ف الٔنرث          ص َوؿا ملععَح املرسخ ىو ٔبهو ؾحازت ؾن زواًة متثَََة جتري حواذهثا ؿىل املرسخ)خض حة يف ٕان اًخـًر

ة مبٔ كاؿة ٔبو صازغ( وحيرض ًيا مج  ة ٔبو ىًزَة حُىذة ًُخَمثي فوق خض حة املرسخ ؾن َؽ اًناش، ويه كعة فنَة حواًز ساًو

ضمن اًاكثة فهيا افاكزه وثعوز ق ممثَني  ًلك مهنم ذوزه املنوظ تو ،ًو من اًفنون اًيت اثو، واملرسحِة ٔبو ادلزاما ظًر

ويه حرحىز ٔبساسا ؿىل احلدج ٔبو اًفـي ،فبٔظي لكمة ذزاما ابًَوانهَة ىو احلدج ٔبو  ؾرفيا إلوسان من ٔبكدم اًـعوز

زري مدارش ؿىل اًضخعَاث واًثاهَة حمتثي يف جتاوة ٔبو ذاخََة، ألوىل ٍىون ًيا ثبٔ اًفـي، ويه ثخضمن ٔبفـال خازحِة و 

لعد ابٔلفـال ادلاخََة اًرصاغ اًنفيس ٔبو املكل اخلَلي. ؿدم )جتاوة خشعَاث املرسحِة مؽ اًفـال اخلازحِة ،ًو
5

) 

 

 

                                                           
غة، حت: محمد ابسي ؾَون اًسوذ، ذاز اًىذة اًـَمَة ًنؼر، ٔبتو اًلامس خاز هللا محموذ جن معر جن ٔبمحد اًزخمرشي، ٔبساش اًحال -1

 .448خ، ض-ز-، ماذت ش1، ح1998تريوث، ظ
 .422ش، ض-ًنؼر، حنان كعاة ،مازي ٕاًَاش، املـجم املرسيح، م -2
 1997، 1مىذحة ًحنان، تريوث، ظ -مفاىمي ومععَحاث املرسخ وفنون اًـرط-حنان كعاة، املـجم املرسيح ، مازي ٕاًَاش -3

 .463ض
 .68، ض2661، 1ٔبمحد ًسط، مدخي ٕاىل ؿَوم املرسخ، ذاز اًوفاء، اًلاىرت، ظ -4
ة، هومِداي ، كس نعَنة، )ذظ(،  عًنؼر ،حمفو  -5 ة واًضـًر  .11، ض2667وحوال، ألحناش ألذتَة اًنرًث
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جعة ٔبن جتد يف املواكؽ اًخواظََة ٔبسامء  ٕان ًلك واحد منا زغحة يف ثغَري ىَئذو واًخنىر هبَئاث ٔبخرى، ول        

مس خـازت وخشعَاث مععفى ثـرب ؾن ما يف اًنفوش من زغحة يف اًخنىر واٍمتثَي ،وام ًؼير املرسخ نفن يف اًساحة 

ـد ثوفِق احلىمي من  اًـرتَة ٕال تـد ؾرص اٍهنضة ،ًلد اكن ٌَرتمجة ذوزىا اًرئُس يف ػيوز املرسخ يف اًساحة اًـرتَة ًو

)ي اذلٍن ٔبذزهوا ىذا اًفن وحرمجوا ٔبؾامل فعاحةل اًغرة.ألوائ
1

) 

 

ندغي ًنا ٔبن هفرق فألوىل هـين هبا اًنط املرسيح اًلاتي ٔلن ميثي ،واًثاين ىو اًنط  تني املرسحِة واملرسخ، ًو

)املرسيح ممثال ؿىل اخلض حة ومـروضا ؿىل ادليوز تخلنَة املرسخ ورشوظو
2

ي ميىن ، واملرسحِة يه معي ٔبذيب مس خل(

)ٔبن ًلرٔب ذون ازثحاظ ابملرسخ
3

ىن ىذا اًـمي ل ثخجىل (  مذـخو وحامهل ٕال ؿىل خض حة املرسخ.، ًو

 

ٕان ما ميزي املرسحِة ؾن غريىا من اًفنون ألذتَة ٔبهنا متر مبراحي حىت جتسد ؿىل اخلض حة فاملؤًف املرسيح ًضؽ         

واكؽ يف  ما ىومدت اًـرط وىو ًضؽ ؾحازاثو ولكامثو ،واملخفرح ًُس دلًو وكت ًفيم اًرموس واًـحازاث اًغامضة ،ؾىس 

رحؽ وكت اًفنون ألذتَة ألخرى اًيت ثـمتد ؿىل اًلراءت وؾ  ٔلي ظفحة من  ما صاءندىا اًلازئ ًـَد اًلراءت مذبٔهَا ٍو

وىنا اكن ًزاما ؿىل اًاكثة املرسيح ٔبن  ٌَمضاىد ٔبن ًوكف اًـرط حىت ًـَد مضاىده، ل ميىنظفحاث اًنط، تُامن 

خ اًـحر مل ًَلى ًنذلي اًـحازاث اًواحضة املرنزت اًحـَدت ؾن اًغموط واًفَسفة ،حِر جند ٔبن املرسحِاث اًفَسفِة مكرس 

وحراكثو  ـد وضؽ اًنط املرسيح تـحازاثو وإبصازاثوزواخا هحريا ًـزوف ادليوز ؾنو نام ٍرى اًـدًد من ادلازسني ،وت

ضاىد ويه ٔبمه مرحةل من مراحي إلؿداذ املرسيح ،فاًنط ما يف اًنط ٔبمام امل واضاءثو ًبئت ذوز اخملرح يك جيسد 

 حيُك ادليوز ؿىل اًـرط جبامًَخو وٕاتداؿو ٔبو جرذاءثو. ٕال ٍميثي وؾندىا ما نخةاملرسيح 

 

 

 

 

 

                                                           
 .425، املرحؽ اًساتق، ضحنان كعاة، مازي ٕاًَاش -1
 .63، ض1997احتاذ نخاة اًـرة، ذمضق، )ذظ(، ، -ثبٔزخي، ثنؼري، حتََي- راملرسحِة يف ألذة اًـريب احلدً خََي موىس ، -2
 .61، ض1978، 1،تريوث، ظضة ؾحد اًلاذز اًلط، من فنون ألذة فن املرسحِة، ذاز اٍهن -3
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 اًـنارص ألذتَة يف اًـمي املرسيح:/2     

 اٌَغة::2/1      

ة ولتد اٌَغة من ثوافر           ة ٔبو هرًث اٌَغة مبفيوهما اًـام يه اًوس َةل ألساس َة ٌَخـحري واًخخاظة سواء اكهت صـًر

ة، نام جية بٔن حىون موحِة ابًواكؽ وراث ثبٔزري وكدزت مجةل خعائط ىامة مهنا اث  حىون محمةل ثضحناث ؿاظفِة وفىًر

)ؿىل ثعوٍر احلدج واًخـحري ؾن ظحَـة اًضخعَة توظفيا واسـة ًـمََة هلي ألفاكز.
1

) 

 دت رشوظ:واٌَغة ٔبذات حِة ٌَخـحري واًخفىري ،فاملؤًف املرسيح وكدي نخاتة هعو املرسيح ؿََو ٔبن ًَزتم تـ         

 اًخفىري تَغة اًضخعَة ما ًـىس احلَات ؿىل املرسخ. *       

الاًزتام ابٔلذات )اًفعحى املس خـمةل املُرست( مؽ اماكهَة املزاوخة تني اًفعحى اًخس َعة املس خـمةل واًـامِة  *       

ة.  اًلًرحة من اًفعحى وخاظة يف املرسحِاث اًنرًث

 اًـام ؾن اس خـامل اٌَيجاث احملََة غري اًسائدت واًخـحرياث اًفجة اًرهَىة. إلتخـاذ  *     

)اس خـامل املؤًف املرسيح ٌَجمي اًلعريت راث إلًلاغ لكام ٔبمىن ركل. *     
2

) 

ليا ٕاىل اًـرط محمةل      ومن ىنا ثنذلي اٌَغة ثرشوظيا ًخخحول غىل حواز ٔبذايئ منعوق، حِر ثبٔخذ املرسحِة ظًر

 ًنط ؤبحدازو.تبٔفاكز ا

 

 احلواز::2/2      

مت فِو اًخحاذل تني ظرفني ٔبو ٔبنرث ،ٔبو تني اًضخط وهفسو ،واحلواز من ظنوف  ،احلواز صلك من ٔبصاكل اًخواظي ًو

ض حو احملاذزة يف احلَات اًَومِة ،ًىنو يف املرسخ مرنز منخلى وهمذة وهل غاًة حمدذت. )اخلعاة يف املرسخ ٌو
3

) 

 

                                                           
 .161، ض1999فؤاذ ؿىل حازس اًعاحلي، ذزاساث يف املرسخ، ذاز اًىندي، ألزذن، )ذظ(،  -1
 .168املرحؽ هفسو، ض -2
 .167، ض2663فرحان تَحي، اًنط املرسيح، اًلكمة واًفـي، احتاذ نخاة اًـرة، ذمضق، )ذظ(،  -3
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ـد احلواز          ليا اًضخعَاث املرسحِة حِر ًنذلي من ًغة اًنط ٕاىل ًغة اًـرطًو  ألذات اًيت ثخواظي ؾن ظًر

ومن حواز ًغوي ٕاىل ذزاما متثَََة ،واحلواز يف ضوء ركل ًُس احلدًر اًالكيم اًـاذي ،ٔبو اخلعاة املرسي ٕاىل املضاىد 

ة ث  ؾن معد، )ئو.هؼرا مؽ هبا ، فِخجاوةنؼميا ًغة ىضميا املمثي وٕامنا ىو ٔبذات متثَيل دلي حواًز
1

) 

ـد اًنط املرسيح تبمٔكهل حوازا ،وحىت فرتاث اًعمت ٔبزناء اًـروط          من موس َلى ٔبو ٔبضواء ٔبو  وما ًخخََياًو

ظايف اذلىن ًَحدٔب تـدىا فعي خدًد  املخَلية ذوزىا حرك ييي متيد حلدج ما، ٔبو يه فرتت ظامذجضَج ًيا ذلٍهتا ، ف 

 واحلواز ىو املزيت اًيت ًخفرذ هبا املرسخ ؾن غريه من اًفنون ألذتَة ألخرى اًيت ًغَة ؿَهيا اًرسذ.

مكن ذوز احلواز يف ا         مهنا ،نام ٌسامه يف حراتط ألحداج  ما ٌس خجدفعاخ ؾن جسَسي ألحداج وإلصازت غىل ٍو

وألفاكز واًضخعَاث واملناد اًفين ٌَـرط، ومن املالحؼاث اًـامة اًيت تدٔب ًَزتهما نخاة املرسخ يف وسج احلواز ىو 

اًرىحة واجلزغ  ما ٌض حؽٔبن ٍراؾي املـىن اًـام اذلي جية ٔبن ثَون تو املرسحِة، فٕارا اكهت مَيات اهخلى من اًـحازاث 

واجلالل، وٕارا اكهت هومِداي ثبٔخذ ؾحازاث اًضحم واًرتوحي ،وىذا اًرٔبي هفسو ثؤنده مازحوى توًنت حِر  واخلضوغ

ثلول: "مراؿات ملذىض احلال من احملاسن اًيت ثـيل كمية احلواز مفن ركل وفرت املَح واًنىياث يف املَيات وخفامة اًسَوة يف 

)املبٔسات وخالء اجلدل وسؾخو يف مرسحِة ألفاكز".
2

) 

 اًضخعَة:2/3      

ثـد اًضخعَة من اًَناتَؽ اًيت ثَيم اًاكثة املرسيح ومتده تفىرت املرسحِة وحتفزه ؿىل اًىذاتة ،وميىن          

ة ثدوز حوًيا ٔبحداج املرسحِة مثي مرسحِة : ؾعَي" "ٌَمرسحِة ٔبن ختعط دلزاسة خشعَة واحدت مرنًز

مكن ادلوز اذلي ثَـحو اًضخعَة يف املرسخ يف  "ًضىس حري" نام ميىن ًيا ٔبن ثـاجل ؿدت خشعَاث ًخوسغ تُهنا اًـمي، ٍو

 يف رىن املؤًف من ثعوز ٌَضخوض يف اًواكؽ املـاص. ما ًدوزاًخعوٍر وحرمجة 

لة اًيت ختخَ         ف هبا ؾن غريىا من واًغرط من اًضخعَة ىو تَان ممزياهتا اجلسامهَة وثرصفاهتا ،وصذورىا واًعًر

)اًناش.
3

) 

ومن ىنا حياول املرسخ ٔبن ًـعَنا فىرت ؾن ٔبانش مـنَني من هجة خاظة هبم، فضخعَاث املبٔسات ثدسم ابلهـزال         

 ،ويف املَيات حىون اًضخعَاث ظحَـَة يف مس خوى اًخرش جس خوحة اًنلد واملراحـة.

                                                           
 .152ٔبمحد ًسط، املرحؽ اًساتق، ض -1
 .153، ضهفسواملرحؽ -2
 .347، ض1986ًنؼر ٔبمحد ادلسويق، املرسحِة وضبهٔتا اتزخييا ٔبظوًيا، ذاز اًفىر اًـريب، اًلاىرت، )ذظ(،  -3
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مكن ذوز املرسخ ىنا يف ثعوٍر تـغ اًضخعَا        ث إلوساهَة يف مواكف ثربس سامهتا اًنفس َة وؿالكاهتا إلوساهَة  ٍو

خاتـون من خالل سَوك املمثي  ومن ىنا هدزك ٔبن اًضخعَة املرسحِة يه اًوحوذ احلي املَموش اذلي ٍراه املضاىدون ًو

)وحوازه ولك املـاين اًيت حيمَيا احلدج املرسيح. واهفـالثو
1

) 

 :اًرصاغ:2/4      

خجىل اًرصاغ يف املرسخ ؿىل ؿدت مس خوايث ،حِر ىناك رصاغ تني كوى ماذًة          ىو ٔبمه ٔبحزاء املرسحِة ، ًو

تـضيا ضد تـغ ٔبو اذلىنَة بٔو الكىام مـا، نام ًخجىل تني اًضخعَاث وتني اجلنسني اذلهر وألهىث، ٔبو تني اًفرذ 

)واجملمتؽ
2

اث املرسحِة مؽ وحوذ ؾنرص اجلارتَة واًدضوًق فاملؤًف وىنا ثدذاتؽ ألحداج يف سَسةل جضرتك فهيا لك حزئَ (

صـوزه حنو مذاتـة ٔبحداهثا وسَوك خشعَاهتا  ل ًغرياملرسيح ٔبن ٌضد اهددو املضاىد ظوال اًـرط، وحيرض ؿىل ٔبن 

ريت معائرمه ،حِر ٌسـى املؤًف غىل زواًة احلدًر ؿىل احلرنة ادلزامِة ادلامئة مذجنحا ٌَرسذ وإلصازاث اًىث وثعوز

ٕاىل ٔبحداج ثلؽ خازح املرسخ ،نام ًـمتد نذكل ؿىل اًرتنزي مذجنحا إلظاةل يف احلواز كدز اًعاكة وجضـة ألحداج 

)وثـدذ اًضخعَاث ٔبنرث مما ًندغي.
3

) 

 احلحىة ادلزامِة::2/5      

،وحدىت اًـلدت اذت حدم" احلحم ىو اًضد، واحلحىة يه احلحي ٌضد تو ؿىل اًوسط وزذ يف ًسان اًـرة "م         

ي كوهل ثـاىل ٔبي وزلهتا، َماِء َراِث احلُْحمِ  ﴿ووزذ يف اًخزًن )﴾ َواًسَّ
4

)د معهلحِاحملحوك ما بٔ ،ٔبي ظرائق اًنجوم  (
5

فاحلحم  (

 وإلحاكم. مبـىن اًضدّ 

ٔبحداج ،فييي مجموؿة واحلحىة مفيوم هل ؿالكة ابجلاهة ادلزايم يف املرسخ ،ويف نثري مت ألهواغ ادلزامِة         

حول مبوحهبا غىل ٔبفـال ثخحدذ يف مساز املرسحِة من اًحداًة ٕاىل يا ثسخة ثـازط زغحاث اًضخعَاث هخثدضاتم خِوظ 

)اٍهناًة ،ويه حرثحط ازثحاظا وزَلا توحوذ رصاغ وؾوائق يف اًـمي 
6

،ويه معي تنايئ ٔبذيب فين ًلوم ؿىل اًخخاتؽ املنعلي (

ؿدت مجي تنائَة من تداًة اًـمي املرسيح ٕاىل ثعاؿد ألحداج مث اًخـلِد من خالل تنِاث حزئَة ؿدًدت متزح فهيا 

ىة ادلزامِة مؽ اًرصاغ ويه اًرتط تني ٔبحداج املرسحِة وخشعَاهتا ٔلسمة فادلوزت، فاحلي وثدضلك احلحفاًدضوًق مث ا

َة ألحداج مؽ اًضخع حدت مامتسىة راث ذلةل موحدت ،فاحلحىة اص حاك خِوظ ا منعلِا جيـي من اًـمي ادلزايم و زتع

 و.يف صلك منؼم هل كواؿده وذلًخ

                                                           
 .21املرحؽ اًساتق، ض لط،ًؾحد اًلاذز ا -1
ت واًلاىرت، ظ -2 ين خض حة، ذاز سـاذ اًعحاخ، اًىًو  .134، ض1992، 2إلذٌزيس هَىول، ؿمل املرسحِة، حر: ذًز
 .42ؾحد اًلاذز اًلط ،املرحؽ اًساتق، ض -3
 .67اًلربٓن اًىرمي، زواًة وزص، سوزت اذلازايث، الًٓة -4
 .758، ض2ح،1981املـازف، اًلاىرت ،)ذظ(، ذاز ًنؼر ،اجن منؼوز ، ًسان اًـرة،  -5
 .166، املرحؽ اًساتق، ضمازي ٕاًَاش، حنان كعاة -6
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 اًـلدت::2/6     

ايم من خالل اًـلدت يه املرحةل اًيت ثخضافر فهيا اًرصاؿاث، وثخـلد ٕاىل حد جضىِي هلعة اهـعاف يف اًـمي ادلز         

)ٕااثزت ٔبسمة
1

 .ٕاىل احلي ويه اًيت متيد ٕاىل املرسحِة الاهفراحدٔب خِوظ اًـمي ادلزايم يف ، ومهنا ثح(

 

 احلي::2/7      

بئت ؿاذت يف اًفعي اخلري من املرسحِة، وهل ٔبمهَة يف حرك اهعحاغ         ىوما ٍىون من تدهو  اًخحول ٕاىل اٍهناًة ،ًو

نة، تُامن امذاسث اًىومِداي  ة احلًز  ابٍهناًة اًسـَدت.مـني دلى املضاىد، وكد امذاسث املبٔسات ابٍهناًة املبٔساًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .312، املرحؽ اًساتق، ضمازي ٕاًَاش، حنان كعاة -1
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 زاكن اًـمي املرسيح:/بٔ 3     

 واًخواظي مؽ إلوسان سيه زالج ٔبزاكن: الاس مترازوىنا هخحدج ؾن اًـنارص اًيت متىن املرسخ من        

)املمثي ىو إلوسان اذلي جيسد خشعَة احللِلة ٔبمام مجيوز ما املمثي:3/1      
1

لوم املمثي ابحملااكت واًخلََد ( ،ًو

زريىا ظحَـة غري ظحَـة اًعاكة اًخرشًة فال ًَجبٔ اًاكثة ٕاىل ألفـال اًيت ثلذيض تخبٔ وحيمت ؿََو ٔبن حىون ٔبفـاهل يف حدوذ 

)اًخرش.
2

) 

وهلعد تو ساحة اًـرط ٔبو اخلض حة ٔبو اًرهوغ وىو ركل اًحناء اًسلوف اذلي ثنحرص فِو مناػر  املرسخ:3/2      

)اًرواًة ؤباثهثا ؤبضواءىا
3

ول ًـين ىذا ٔبهو جية ان ٍىون ٌَمرسخ ماكن خمعط ثـرط فِو تي ميىن ٌَمرسحِة ٔبن  (

 ثـرط حىت يف اًساحاث ويف اًضوازغ.

لد اكن ولٍزال احملفز زس متراوز، فيو اذلي ًضمن هل اًخواظي والٕ ل ٍىون املرسخ تدون مجي ادليوز:3/4       ، ًو

، فوحوذ ادليوز احلي املخفاؿي مكجموؿة بٔفراذ رضوزت ًلِام اًـرط املرسيح اذلي ل ٍىمتي تدوهو اًرئُيس ًخعوزه

)ورشظ ًخحلِق اًخواظي
4

،وادليوز ىو اًناكد اًرئُيس ٌَـمي املرسيح، وىو من حيُك ؿََو ابًنجاخ ٔبو اًرواح، او (

 ِو.ابملوث، ذلا ًؼي ٌَجميوز ذوزه اًرئُيس يف جناخ اًـمي املرسيح وزك 

ىنو ىو ألخر ًفذلد ٕاًَو املرسخ اجلزائري          فيو ًـد من زاكئز املرسخ، وىو املخَلي ألول ٌَـروط املُلَدمة ،ًو

ـي ىذا زاحؽ ٕاىل وس حة ألمِة املندرشت يف اجملمتؽ اجلزائري تـد  حِر ًغَة ادليوز املخذوق ٌَفن، اذلي ًـعَو كميخو، ًو

ونذا غَاة س َاسة ثثلِفِة واحضة حتاول سزغ ىذا اًفن يف اًوسط إلحامتؾي، نربجمة ماذت املرسخ يف  إلس خلالل

ٔلن املرسخ مس حوػ مبزيت حامؾَة هوهو ابحة ٌَخاليق ومِدان ٌَمضازنة وؾامًة خامـة  -مثال–جرانمج املنؼومة اًرتتوًة 

)ٌَخبًَٔف وحتعمي إلهفعاًَة
5

ىو املروح اًرئُيس ٕاىل اخلري ابًخليلر واًزوال ،فادليوز وغَاتو ؾن املرسخ حيُك ؿىل  (

َخواظي املرسخ جية ٔبن ٍىون ً خاهة الٕ   نفسو زابظ وزَق تُنو وتني مجيوزه.ؿالم ٌَـمي املرسيح، ًو

 

 

                                                           
 .166، املرحؽ اًساتق، ضمازي ٕاًَاش، حنان كعاة -1
 .312املرحؽ هفسو، ض -2
 .22محمد سيك اًـضاموي، املرحؽ اًساتق، ض -3
 .23هفسو، ض املرحؽ -4
ة ٌَعحاؿة واًنرش واًخوسًؽ، اًلاىرت، )ذظ(،  -5  .13، ض1999مسري سحان ،نخاابث يف املرسخ ، ذاز غًر
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 وفئة ٔبخرى جس خمكي من املثلفني ، منا ًـمتد ؿىل فئة كََةلإ مجيوزا ؾًرضا ًخاتؽ ٕاهخاخو، و  ل ميكلٕان املرسخ اجلزائري       

فاثَح اًخذوق املرسيح ، وحرحؽ كةل ادليوز ٕاىل ٔبن املرسخ ماسال مل ًدخي مضن اًـاذاث اًثلافِة نام ىو احلال ابًنس حة م

)اًيت اكذحمت اًحَوث اًسُامنئَةًٔلفالم 
1

، مما حـي ل غري، وادليوز اجلزائري ؿاذت ًححر ؾن اًفاكىة واًضحم (

 اًرذاءت يف اًـمي املرسيح.اًىذاة ميََون ٕاىل زغحة ادلاىري ومِولهتم ،فىرست 

م ٔبهواغ ألذة ال ابدليوز ، ٔلهو حيرك اًناش تبٔ مث ٕان املرسخ ىو ٔبحد اًفنون ألذتَة وبٔصدىا اثع         صد من حتًر

َةل ،ومـروف كول انتََون توانجرث "ٔبؾعوين ألخرى ،فيو ٌسيم يف اًثلافة اًـامة، وىو مدزسة يف اًوظنَة واًفض 

ٔبهفس نا من جتازة غريان  مىنوانثو ثـحري ٔبًضا ؾن ى"فاًفن ىو اًخـحري ؾن احلَات وؾن اًوحوذ و  مرسحا ٔبؾعَُك صـحا

املؤًفاث ثلفني ،فذرتمج ىذه وتذه املَىة هندفؽ حنو اًخبًَٔف حِر ٔبهنا هوذ تـر ٔبفاكزان ٕاىل ٔبنرب ؿدذ من املثلفني وغري امل 

فرس كل مـامل  وهجم ٕاىل ألفضي ًو ٕاىل فن متثَيل ،فاًفن ًـعَم ظوزا ص ىت جملمتؽ جاكمهل "مايض ،حارض، مس خلدي" ًو

نلي احلَات هلال ذكِلا مؽ ا )تداغ واخلَق اًخعوٍري.لٕ احلَات ًو
2

) 

ثَي ،وىو لكمة مض خلة من لكمة وٕارا ٔبزذان حتدًد مفيوم املرسخ فنلول ٔبهو املاكن اذلي ٌرسخ ؿََو اًـامَون ابٍمت       

"سخ" وىذه اًلكمة ثنعق من ص َئني ، اي ٔبن املمثَني سحوا فوق املرسخ :مث ٔبن اًفىر ٌرسخ ؾند املضاىدت 

اٍمتثَََة: ومن مث ٔبظَق اًـرة ؿَهيا امس ُذوز اٍمتثَي ،وىو اًخـحري اًعاذق ًيذا املـىن ،ذلكل جند ٌَمرسخ كمية هحريت يف 

لسم ؿىل مضاىد حي ي تو اًاكثة كعة خاذت بٓذاة اًـامل كدمي ا وحدًثا ،ؤبن املرسحِة يه هط ٔبذيب ًعة يف حواز ،ًو

َلِو ممثَون فع وم مضن ٕاظاز فين من ٔبضواء وحرنة ؤبهغام ومن ىنا حى ؿىل مجيوزىا يف وكت مـني ومـَٔبو ىًزَة ًو

از و ثي يف خَق اًلععَة وسىهبا يف حجند ٔبن املرسخ وضاظان فنَان مذاكمالن ًنضاظ واحد ،فألول ٔبذيب فين ٍمت 

)،واًثاين وضاظ فين متثَيل 
3

ة اًلععَة ىو ؾنرص  ما ميزيوبمٔه  ( هفر من اًناش  اختاري اًدضخَط بٔ املرسحِة ؾن اًزاًو

 ًضخعَاث ٔبو سامث ٔبو ظحائؽ ٔبو رواث غري خشعَاهتم.

 كدزت ؿىل إلحياء ما ٍىونواذلي ىو ٔبنرث  املرسحِة غىل خاهة املضري فِو، ل ختخازضافة ٕاىل ؾنرص اًفـي اذلي ابلٕ 

ؤبوزق ظةل ابحلدج اًرئُيس، واملرسحِة سواء اس خغركت مخسة ذكائق ٔبو مخس ساؿاث فذحلى يه صلك مـني من 

ىن ؾندما ختخرص  ٔبصاكل اًفن املرسيح ،وكد ثخضمن املرسحِة اًـنارص اًفنَة ٌَححىة واًضخعَة واملاكن واحلواز ًو

رسيح رشًعة ٔبن ثخوفر فِو ؾنارص اٍمتثَي ىذه اًـنارص غىل ٔبذىن حد فغنو ًؼي دلًنا صلك من ٔبصاكل اًفن امل 

سان من خمخَف ٔبهواغ إلو  ما ٔبهخجوواًدضخَط واًفـي ،ٔبما ؾندما هخلكم ؾن اًفن املرسيح توخو ؿام هـين مجَؽ 

 مدى اتزخي املسعوز. املرسحِاث ؿىل

                                                           
 61توؿالم زمضاين، املرسخ اجلزائري تني املايض واحلارض، املىذحة اًضـحَة، املؤسسة اًوظنَة ٌَىذاة، اجلزائر، )ذظ(، ض -1

 .62ض
 .24، ض1981اًـريب، ذاز اًىذاة اٌَحناين، تريوث، ىند كواش، املدخي ٕاىل املرسخ  -2
 .125املرحؽ هفسو، ض -3
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ز وخشعَاث ورصاغ ًخلرٔب وحسة تي حىذة ٍمتثي فدإلضافة غىل ؾنارصىا ألذتَة من حوا ل حىذةواملرسحِة كعة 

 ؤبحداج ،جند ؾنارص ٔبخرى غري ٔبذتَة اكملناػر واملالثس واملوس َلى وإلضاءت ، فييي ٔبًضا حتمي ذللث خاظة ثويح

ؾن املرسخ حيدان ؾن وػَفة وىنا جند "ٔبزسعو" كد وضؽ ٌَمرسخ وػَفة هفس َة  ابملغزى اًـام ٌَمرسحِة، فاحلدًر

م ؿاظفذني اساس َدني يف اًنفس اًخرشًة ىام :اًضفلة واخلوف ويه اًخعيري، ٔبي ثعيري اًنفس من صيواهت ا وركل تخحًر

ىن ىذه اًوػَفة مل حىن ًو  ـي الٕ ًو ٔبزسعو فاملـرنة اًيت  ما رهرهوساهَة مل ثنىس كعـا ما وػَفة املرسخ اًوحِدت، ًو

).مِة ًؤذهيا؟وضخت ولحزال حىت اًَوم انص حة يه ىي وػَفة املرسخ هفس َة حفسة؟ ٔبم هل زساةل ٔبخالكِة كو 
1

) 

ة يف ادلة املرسيح مفن ٍرون ٔبن ٌَمرسخ وػَفة هفس َة ًدزهون ٔبن يف ركل سايذت يف فيمنا  وىذه يه املضلكة اجلوىًر

غىل املرسخ جروخ اًخـمل تي جروخ  ل هذىةاًضا ؾن مهومنا اًَومِة ،ومن اًراحج ٔبهنا  ل ًَيَنألهفس نا، واملرسخ ؾندئذ 

خكل اًروخ ٔبثر هحريت يف جناخ املرسخ يف ثبٔذًة زساًخو ٔبو ؿدم جناحو.  من ًَمتس مذـة ؾلََة ٔبو فنَة ًو

 ن هفرق تني املرسحِة راث اًفىرت واملرسحِة اًيت حىذفي مبجرذ ؾرط احلَات نام يه.ؤبخريا جية بٔ 

 ط، تي ىو وس َةل ثـَميَة ابمذَاس.ك فاملرسخ مل ٍىن ًوما وس َةل ٌَيو واًـحر 

 

 

 

                                                           
 .138، املرحؽ اًساتق، ضىند كواش -1
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 ػِوز املرسخ ادلزائصي: ؾوامي/1    

 ا ن ػِوز املرسخ يف ادلزائص اكن ؾن ظًصق ؿست ؾوامي وب س حاة س يشهص تـغ مهنا فامي ًًل:       

 مسًية حزائًصة نربى من كاؿة مرسخ  ثص ابذلصنة املرسحِة ٌَمس خوظيني اًفصوس َني ابدلزائص ،كٌَل ختَوب  اًخ

وضاهئا ا ىل اس خلدال اًفصق املرسحِة اًفصوس َة واًصوتَة  تدلي ب وضب هتا ال ذازت ال س خـٌلًزة وكس ُسفت مؽ تساًة ا 

وؾصط مرسحِاهتم ؿىل مجِوز املس خوظيني ومن زضَخَ فصوسا من اًيرة املثلفة ،فؼِصث ذوز املسازخ ابدلزائص 

صان ،كس يعَي  ة وس َسي تَـحاش.اًـامصة، ُو

 

  ص واًرتتَة ثوحَِ اًىذاة وال ذابء ادلزائًصني ؾياًة ذاظة ابًىذاتة املرسحِة واؾخحاز املرسخ ب سَوة ٌَخيٍو

ًلاع اهلمم.  وا 

 

  دلوزح ب تَغ" ٌَجزائص مؽ تساًة »ال ظساء اًيت حصذذث ؿرب ب زخاء اًحالذ ًزايزت فصكة اٍمتثَي املرصًة

ىل اًـرشًياث ٌَلصن اًـرشٍن ،ًِشا  فـىل اًصمغ من ب ن ُشٍ اًزايزت مل ثَلى اًيجاخ املعَوة اذلي كس ٍصحؽ ا 

ؿسم فِم ازلِوز اًـًصغ ٌَلة اًفعحى اًيت اؾمتسهتا ؾصوضِا ثسخة ال مِة املخفض َة تني ب وساظ ؾًصضة من 

ب و اًخفىري اًضـة ادلزائصي، وؿىل اًصمغ من لك ركل اكن ًِشٍ اًزايزت ب ثص يف وضوء اًفصق وازلـَاث املرسحِة 

 يف ثب سُس ُشا اًفن.

 

 

 ظالخ وجتشٍز يف اًواكؽ اًثلايف ادلزائصي  ػِصث واهدرشث تـس ثب سُس حصنة ال  ذوز املسازش اًـصتَة اًيت

مااملس خرٍنن مرسحِة ٍميثَِا  مـَمهياسٍص مسزسة ؾصتَة ب و ب حس فلس اكن م، ملياس حة اىهتاء اًس ية  اًخالمِش ا 

)ادلزاس َة ب و مبياس حة املودل اًيحوي اًرشًف ب و مبياس حة ب دصى.
1
) 

 

  ذوز مجـَة اًـٌَلء املسَمني مؽ معَؽ ؾلس اًثالزٌُاث ٌَلصن اًـرشٍن يف حتفزي  ُنخاهبا ؿىل ال ُامتم ابًىذاتة

يف  سامهوازضا حوحو" ، فلس "ب محس ثوفِق املسين"، "َلس اًـَس ب ل ذََفة"،" ب محس  ؿىل قصاز املرسحِة

ىل زساًخَ.ب  وضاظ ازلـَة وذوزُا اًرتتوي واًخثلِفي، ذلكل جنس  )ُسافِم مذلازتة يف هؼصهتم ا ىل املرسخ وا 
2
) 

                                                           
ذٌزس -1  1، ح1ت، اًرتاج يف املرسخ ادلزائصي، ذزاسة يف ال صاكل واملضامني، ذاز مىذحة س َسي تَـحاش، ادلزائص،ظكصكو  ا 

 .38ه،ض1430م/2009
ىل املرسخ ادلزائصي، جمةل اًثلافة واًثوزت، اًـسذ  -2  .40، ادلزائص ،ض1983اًس ية  10ب محس مٌوز، مسذي ا 
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 حي ال وىل ًًضب ت املرسخ ادلزائصي وحوذ مجِوز مرسيح مذخحؽ ٌَحصنة املرسحِة مٌش وضب هتا ذالل املصا

 حِر ب هس حَ اًوؾي اًوظين.

 

  وضب ت وثب سُس ٍلوؿة من ازلـَاث واًيواذي ال ذتَة اًيت ثحًت املرسخ وفن اٍمتثَي كاؿة هضاًَة

فت مجـَة "  1936،ب ما س ية 1921واٍمتثَي اًـصيب" مٌش س ية  ال ذاة، مهنا مجـَة "لهعالكِا فلس ثبً 

صان جصئاسة اًضاؾص َلس سـَس اًزاُصي يف هفس اًس ية ثب سست يف س  عَف مجـَة ا دوان ال ذة يف ُو

).مجـَة "جمي اًفن" تلس يعَية حملمس اًيجاز "اًسـاذت ل حِاء فن اٍمتثَي اًـصيب"
1
) 

 

 

 ػِوز خنحة ُامة من املمثَني املرسحِني اذلٍن صسوا اهدداٍ ازلِوز مٌش اًحساايث ال وىل ٌَمرسخ ادلزائصي 

مبرسحِاث حِست وب ذواز خاذت وب سَوة اًِزل واًسرًصة، اثحـَ نثري مهنم ب مثال "زص َس كس يعَين" 

 "َلس اًخوزي".و و"ؿالًو" املسؾو صاتالن ادلزائصي" وحمي ادلٍن ثضعازسي،

 

 ذوز اًعحافة اًيت اكهت مؽ تساايهتا تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، وتَلت ؾض َة اهسلغ زوزت اًخحٍصص اًىربى 

صالك كًصحا من ظوزهتا اذلسًثة، حِر ب سِمت يف ورش تـغ اًيعوض املرسحِة وثياًوت ابًيلس زمغ 

ا من  سعحَخَ اًـصوط املرسحِة ادلزائًصة امللسمة، نٌل اكهت حصظس حصاكث اًفصق املرسحِة وهواذُز

لِت ؾصوضِم اس خحساان دلى كاًحَة ازلِوز ادلزا  ئصي.املمثَني اذلٍن تَلت صِصهتم ال فاق ًو

 

  جصوس رشحية من املمثَني ب كاموا اًيواذي ال ذتَة، وب سِموا يف تَوزت اًوؾي اًوظين وورش ال فاكز اذلسًثة

 واحذضان اًـسًس من ال ذابء واًىذاة وحىت املِمتني ابًفن املرسيح.

 

 .وحوذ اس خـساذاث هفس َة ومعامح راثَة دلى املِمتني ابملرسخ يف الازثلاء تَ وثب ظَهل(
2
) 

                                                           
 ب تو اًلامس سـس هللا، ذزاساث يف ال ذة ادلزائصي اذلسًر، ذاز اًخووس َة ًٌَرش واًخوسًؽ واملؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة ، ادلزائص -1

 .120، 119، ض1985ظ
ذٌزس كصك -2  .40ض 2005، ذاز اًلصة ًٌَرش واًخوسًؽ ،وُصان )ذظ(،-ذزاسة يف اًس َاق وال فاق ت، اًؼاُصت املرسحِة يف ادلزائصو ا 
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  /اًًضب ت واًخعوز:2      

اظاث:/2-1        ة  ب هَ ًلك ب مة من ال دم حصاج صـيب ثفذرص تَ، لتس ال ُز ل ن ُشا ال ذري ٍىضف ؾن اًًِو

 اذلضاًزة ًل مة، وجيـَِا ممتزيت ؾن ابيق ال دم، ُشا من هجة نٌل ب هَ ٌسامه يف اسذُاز ال دم من هجة ب دصى.

)فاًرتاج اًضـيب ُو معسز لك اًفٌون ال ذتَة ؿىل قصاز اًضـص ، اًصواًة، املرسخ....ا خل.
1
) 

 ب ما ادلزائص فدلهيا حصاج ُائي سامه يف ثعوز املرسخ ،حِر ػِصث تـغ ال صاكل واًيت مل حىن جسمى مرسحا

س يف ب ذاهئا ؿىل اٌَلة واذلصنة ذاذي ال سواق واًساحاث اًـمومِة، امللايه، ارا اكهت ال صاكل املرسحِة ثـمت ب هشاك

مياهَة، كس سامه ُشا اًيوغ من املرسخ ثضلك هحري يف ثوؾَة اًضـة ادلزائصي  ب ي اًخـحري ابًالكم واذلصاكث ال 

ربس ال وضاغ املززًة اًيت ًخرحط فهيا اًضـة ادلزائصي يف  الاس خـٌلًزةس اًسَعة وركل كس ًيل وتريوكصاظَهتا، ًو

 ؿىل ب زضَ واىهتاك حًصخَ.ػي اسددساذ املس خـمص 

ب ظسزث فصوسا كصاز مٌؽ ُشٍ ال صاكل اٍمتثَََة يف اًساحاث اًـمومِة وال سواق ملا فَِ من جضِري  1843يف س ية 

وهشهص من ثكل ال صاكل  ابًس َاسة اًـسائَة ال س خـٌلًزة وابًخايل اٍهتسًس ٌَوحوذ اًفصويس ابدلزائص وضَاغ معاذلِا؛

 فامي ًًل: ِازكوس، دِال اًؼي، اذلَلة اًيت وس خـصض اٍمتثَََة: املساخ، اًلصا

واًـاذاث  خشعَة ثخجول يف ال واق اًضـحَة ،ثلوم مبسخ ال تعال ،نٌل ثلدل اٌَِجاث ، ال ظواث :املساخ       

)ومدسَسي. اهفصاذيواًعحائؽ نٌل ٍصوي ًيا املساخ اذلاكايث واًسري وال حساج ثضلك 
2
) 

ن املساخ خشعَة متخاس ابًعسق وال ُامتم مبعاحل ازلاؿة، فِو ؾحازت ؾن ب ذة صفوي حؼي ابُامتم هحري من كدي  ا 

 مهنا ، واًيت مل ثيي كسعا من اًخـَمي. اًفلريتفئاث واسـة من اًضـة ذاظة 

من املؼاُص املرسحِة اًيت ؾصفِا اًـامل اًـصيب تعفة ؿامة وكس ؾصضخَ مرص وتالذ  ًـخرب فن اًلصاكوس *اًلصاكوس:     

اًـصتَة واذلي نخة زالج  اًحالذاًضام يف فرتت مدىصت خسا، حِر ب ن َلس جن ذاهَال ُو من ب ذذي اًلصاكوس اىل 

ٍهيا اًعًَِون، ب ما يف ادلزائص  ن اًلصاكوس جتصتة كس س حق ا  مل ًؼِص ا ل يف فرتت مذب دصت مرسحِاث ابًضـص واًيرث، وا 

اول ىاكذ هـرث ؿىل هعوض ابس خثٌاء تـغ ال دداز اًيت ثؤنس  يف مٌاظق خمخَفة من ادلزائص، وفن اًلصاكوس  اهدضاُز

 مل ًخعوز وتلي حمافغ ؿىل صاكٍ اًلسمي ومل ًسون تي اكن صفواي.

                                                           

ياك من ٌسمهيا زاحوس ب و اًلصاكوس * يه لكمة راث اظي حصيك ًلكمة " كٍص كوس " واًيت ثخىون من ملعـني ٌُل " كٍص  ذزم مذحصنة ُو

مبـىن ؿني ، وتشكل ًعحح املـىن اًـام ًلكمة " كٍص كوس " ُو " رو اًـني اًسوذاء " وركل ذلةل ؿًل " مبـىن سوذاء و" كوس " 

ة اًيؼص ؿًل اذلَات  .سوذاًو
 .13،ض1989ؾٌلًزة تالل، صؼااي اًيلس وال ذة ، املؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة، ظ -1
جصاُمي -2 ىل اًواكـَة، ذاز  هخِةل ا   .07،ض1974اًـوذت، تريوث،،كععيا اًضـحَة من اًصوماوس َة ا 
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ادلزائص ؾلة ال س خـٌلز اًفصويس  سازوااذلٍن  ال وزتَونيف تـغ نخة اًصحاةل  كصاكوسوكس رهصث لكمة         

ًَيا من حصهَا، وكس  ل زاء يف حتسًس ذدول اًلصاكوس ا ىلمدارشت ب و تـسُا تلََي، وثضازتت ا ب زط اًوظن اذلي وفس ا 

يف مسًية مس خلامن، وصاُس "ماًرتسان" ؾصضا  1847"ذي صان" ب هَ صاُس ؾصضا س ية  وامسَ رهص ب حس اًصحاةل

).1862تلس يعَية س ية ٌَلصاكوس يف ملِىى صـيب 
1
) 

وي صاًب ما ذمزياث اًلصاكوس فِو ًؤذى تواسعة ذزم دضخِة ، حيصوِا ب صزاض، وثعاحة اذلصاكث حوازاث ًَلهيا ا

 تَسان حال اًلصاكوس.

اسذُصث تـس ال حذالل واس متصث حىت اًلصن اًـرشٍن كري ب هيا ل جنس هل هعوض حِر ب ن  دِال اًؼي:      

 اكهوا ال وزتَونل ن اًصحاةل  يف اًخفصكة تني دِال اًؼي ومرسخ اًلصاكوس ب ذَعوازائصي اًحاحثني يف املرسخ ادل

اًـصتَة مبا فهيا ادلزائص، ومرسخ دِال اًؼي ُو  مه ًخحسزون ؾٌل صاُسٍو يف اًحالذلصاكوس واًٌسمون دِال اًؼي اب

ٍهيا ب هنا مذـة اًعحلة ادلهَا من اجملمتؽ، واًصاوي يف  مَِات، ميىن ب ن ًدسىل هبا ازلَؽ ًىن يف حلِلة ال مص ًيؼص ا 

)مرسخ دِال اًؼي ل ًخسذي يف اًـمََة املرسحِة تي ٍىذفي ابًرتحِة ؿىل ؾىس اًصاوي يف مرسخ اًلصاكوس.
2
) 

، اذلصنة اًلياء :ثـخرب اذلَلة صالك من ب صاكل اًخـحري اًضـيب، ثخوافص ؿىل ؾيارص خمخَفة مهنا اذلَلة:      

اًصاوي ،اذلاكًة، نٌل حمتزي ابًخساظة واًسشاخة، فِىي ؾحازت ؾن جتمؽ ذائصي اًضلك جملموؿة من اًياش، ًخوسعَ 

واًخيىِت، ومتخاس ابل ًـاة اٍهبَواهَة، واكهت ثلام ؿاذت يف ء، ب و اًصكط، ب و اذلاكًة  ذمثي ٍىون خمخط يف اًلياءو 

 ال سواق واًساحاث اًـمومِة.

ضاز ب ن ب كسم هط مرس جصاُمي ذهٌُوش"  يح ؾصيب ُو حزائصي ٌَاكثةٌو ة اًـضاق وقعة املض خاق" "ا  و "ىُز ُو

)،1848يف مسًية حصايق ابًـصاق ،نخة س ية 
3
شاما  ب ذَط ال وزاق يف حتسًس اتزخي ا، ( ملرسخ اًـصيب، ل ن ُو

ؾيس" مازون اًيلاص" اٌَحياين اذلي نخة مرسحِة" اًحرَي" ويه ملذخسة  ٌَمرسخاملخـازف ؿَََ ب ن ب ول ػِوز 

 .ملًوَريمن مرسحِة اًحرَي 

ما         ن وخسث فِىي ا  ن ادلازش حملوز وضوء املرسخ يف ادلزائص ًالحغ ب وًل كةل اًىذاابث يف ُشا اجملال، وا  ا 

هعالكا من ملازابهتا اًـامة ًخازخيَة   تب كالم ب حٌحَة، ب و ؾصتَة حتاول فصط زسانمة اتزخيَة ؿىل املرسخ ادلزائصي ا 

الحغ اثهَا ثـسذ اًخعوزاث واًخحسايث اً  ثفاق حول اًضلك املرسخ اًـصيب ًو خازخيَة وركل ثسخة ؿسم ال 

را احذمكيا ٌَضلك اًَوانين  املرسيح اذلي ثخىن ؿَََ ثكل اًخحسايث اًخازخيَة ب مام دعني سمٌَني مذواًسني، فا 

                                                           
 .29،ض1994-1993)معاذٍز وحٌلًَاثَ(اًس ية ؿَوهلؾحس اًلاذز توصُدة، زساةل ماحس خري ،مرسخ  -1
جصاُمي ب تو ًسس، متثَََاث دِال اًؼي، ذاز املـازف، اًلاُصت،ظ -2   .45، ض2ا 

ذٌزس كصك - 3   .28اًساتق،ض عسزامل ت، اًؼاُصت املرسحِة يف ادلزائص،و ا 
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ًعاًَة فب ن ُشا  ـّس هل ب زسعو وثعوز فامي تـس وفق ما ًـصف جمنط مرسخ اًـَحة ب و اًعًصلة ال  ٌَمرسخ واذلي ك

ل س ية املرسخ مل ًؼِص  ؿىل ًس " مازون اًيلاص"، ويف ادلزائص اكهت تساايثَ يف اًـرشًياث  1847ؾيس اًـصة ا 

 من اًلصن اًـرشٍن تخوحَِ وزؿاًة من ال مري ذادل وتواسعة اس خضافة فصق ؾصتَة.

س خـٌل         ز اًفصويس ًلس ودل املرسخ ادلزائصي ولذت ملاومة، فِو واحس من ب مه اًلالغ يف امللاومة اًثلافِة ًال 

حِر جضلكت تواذز اٍهنضة وب فصسث" تياء فكل  %واًيت ثخضح مـاملِا يف اًس يواث ال وىل من اًلصن اًـرشٍن ،

هخاخا من ب ُي اًفىص  زلايف خسًس حيخي فَِ املرسخ ماكهة ذاظة، فِو خيخَف ؾن سائص اًحىن اًثلافِة، ل هَ ًُس ا 

ا تي معَوة ذَلَ، ول هَ ل حياول ب ن ًَلن من ارلازح ل ُي اًفىص تي ل هَ ل ًخوخَ ا ىل مجِوز موحوذ سَف

منا حياول ب ن ًب ذش ؿىل ؿاثلَ ثفىِم تىن ادلسم  هل ا ىل  الاحامتؾيال مناظ اًثلافِة ال وزتَة ب و املرشكِة ،ا  ًخحًو

)سالخ ٌَهنضة اًثلافِة" 
1
شا ًسل ؿىل ب ن ولذت فن املرسخ يف ادلزائص مل حىن ولذت اؾخحاظَة اس خسؾهتا ( ،ُو

ب ُواء تـغ املرسحِني، ًوىهنا اكهت وضب ت ب مَهتا حاخاث زلافِة وحضاًزة يف ا ظاز اوسجام لكى مؽ ثفاؿالث اذلصنة 

رن ب ن ىىدضف خشعَة وظيَة ويه ذَف س خاز مضِس اًحواذز ال وىل ًًضوء  اًوظيَة ادلزائًصة، فَُس قًصحا ا 

يَ ال سالسم واظالؿَ اًواسؽ ؿىل املرسخ ادلزائصي، حِر ًشهص" ال سعيحويل َلس" ب ن ال مري ذادل  حبمك حىًو

اًثلافة اًفصويس كس ب ذزك ب مهَة فن  املرسخ يف ثوؾَة ال مة فعَة من املمثي املرصي "حوزح ال تَغ" حِر 

ب ن ًحـر هل تحـغ املرسحِاث ٍمتثََِا يف ادلزائص، وؾيس ؾوذت ال تَغ اىل اًلاُصت  1910اًخلى تَ يف ابٌزس س ية 

   .مهنا:"مىدر" ًضىس حري، ثـًصة َلس ؾفت املرصي 1911ؿست هعوض مرسحِة س ية ب زسي ًل مري ذادل 

ن ال مري ذادلوحسة حم مجـَاث مرسحِة هشهص مهنا مجـَة" املسًية" اًيت  1911ب سس س ية  *جوة ا سعيحويل فا 

ياك مجـَاث ب دصى ؾصضت  حصب سِا احملاسم َلس اسىٌسزيل وؾصضت مرسحِة " املصوءت واًوفاء" رلََي اًَاسيج ُو

)مرسحِة "مىدر" ًضىس حري ومجـَة اًرباكهَة اًخَمساهَة اًيت ؾصضت مرسحِة " جصاذ اًسم".
2
) 

 املسًة نٌل ب سس ال مري ذادل يف اًس ية هفسِا زالج مجـَاث فٌَة ،ال وىل يف اًـامصة واًثاهَة يف اًحََست واًثاًثة يف

وكامت ُشٍ ازلـَاث تخلسمي ؾصوط مرسحِة ووضاظاث ظوال اًس يواث اًالحلة، ب جنزث ذالًِا ؾصوضا ًخكل 

اًيعوض املرسحِة ب مام خنحة من املثلفني واًـٌَلء واًوهجاء وال ذابء وتلى وضاظ ُشٍ ازلـَة مس متصا ًـست س يواث 

                                                           
 .108ض 2007 ,ذاز اذلسازة ٌَعحاؿة واًًرشؾحس اًلاذز ،ال س خـٌلز واًرصاؿاث اًثلافِة يف ادلزائص، حلَول -1

( حفِس ال مري ؾحس اًلاذز ،مثلف وؾسىصي وس َايس حزائصي ،اثئص ضس ال س خـٌلز اًفصويس، اظسز 1875،1936ال مري ذادل) *

فًصلِا. ادلزائًصة"،ب سس مٌؼمة س َاسة سٌلُا "ال دوت 1920حًصست ال كسام س ية   وزب ش جنم صٌلل ا 
  03، ض1985، اًس ية 2توؿالم زمضاين، املرسخ واًثوزت ادلزائًصة، جمةل ازلِوز، املرسحِة اًـسذ -2



ح الجزائريرتاريخ المس                                                       الفصل األول:  
 

 

~ 16 ~ 
 

َف حٌلؾي واًيت حىت كِام اذلصة اًـاملَة ال وىل نٌل مثَت فصكة مجـَة  املسًة مرسحِة "ملذي اذلسني" من ثبً 

).ب رشف ؿىل ؾصضِا ال مري ذادل هفسَ مؽ وهجاء اًلوم
1
) 

ر ب سس فهيا ال مري ذادل مجـَة اًوحست ادلزائًصة         تـس اذلصة اًـاملَة ال وىل وضعت اذلصنة اًثلافِة يف املسًة ا 

ال سم" وًِؤنس "توظاتؽ اًـمصي" ب ن مجـَة اًوحست ادلزائًصة كسمت "قفصان اًخاح" و فلسمت مرسحذني: "يف سخِي 

مرسحِة "يف سخِي اًخاح" ب ما املرسحِة اًثاهَة "فلس اكهت تـيوان "ؿاكدة اًحلي" ثكل املرسحِة اًيت جصس فهيا "حمي 

)ادلٍن ابصعازسي" مكمثي .
2
ـَاث اكن وثـََلا ؿىل ُشا اًًضاظ ًشهص "ملحازهَة ظاحل": "ب ن وضاظ ُشٍ ازل (

ن حهبة  س َاس َا ابدلزخة ال وىل ،وضاظ حتمس هل ص حاة حزائصي واغ ًؼصوفَ وب حواهل ًٍصس ب ن ًعي ا ىل حىٍو

ة مللاومة املس خـمص واًوكوف يف وهجَ، ضافة من هوز هيخسي تَ ادلزائًصون كًو حنو اذلًصة واملس خلدي ذون ال حامتء  وا 

)ابًثلافة ال س خـٌلًزة ب و اًلوض فهيا".
3
) 

ن ذوز ال مري ذادل يف ثب سُس املرسخ ادلزائصي ُو ذوز زائس ثؤنسٍ خمخَف املصاحؽ، فدال ضافة ا ىل ما ب وزذانٍ  ا 

،اثعي ذالًِا 1912ذٌسمرب  10فا ن "توظاتؽ اًـمصي" ًشهص ب ن ال مري ذادل كس كام جزايزت ا ىل ثووس يف ساتلا 

زاث فامي تني اًفصق اًخووس َة وادلزائًصة، ومبوحة ركل جصخال اًفن واًثلافة اًخووس َني واثفق مـِم ؿىل ثحاذل اًزاي

 1913مازش من س ية 15فِفصي و 25اًخووس َة جزايزت ب وىل ا ىل ادلزائص حصاوحت مسهتا ما تني  ال ذاتكامت مجـَة 

حِر كسمت اًفصكة ؿست ؾصوط يف اًـامصة مهنا مرسحِة: "اًسَعان ظالخ ادلٍن" مث مرسحِة "اًلائس امللصيب" 

ربانمج هفسَ يف لك من اًحََست وثَمسان، ويف كس يعَية ب ضَفت مرسحِة اثًثة يه "اًعحُة امللضوة" وكسم اً

ن ازلـَاث اٍمتثَََة  ىل ثلََس اًفصكة اًخووس َة يف حىٍو وكس ُاجعة مجِوز ُشٍ املسن تفن اٍمتثَي، فداذز اًض حاة ا 

)وثلسمي ؾصوط مرسحِة.
4
) 

 

 

 

 

 

                                                           
 .69،ض67،ض1976،سخمترب ،ب نخوجص 35غةل ب مال ،اًس ية اًثامٌة، ،جم ب سعيحويل حمحوة ،ب ضواء ؿىل اتزخي املرسخ يف ادلزائص -1
 .68ض، هفسَاملصحؽ  -2
واًخوسًؽ، ؿني ب مََةل  ذاز اًِسى ٌَعحاؿة واًًرش -1972حىت س ية  يعوضً اًًضب ت واًصواذ وا–ملحازهَة ظاحل، املرسخ يف ادلزائص  -3

 .38، ض2005، 1ادلزائص، ظ
 .10،ض6،7اًًضب ت واًخعوز، جمةل اًثلافِة،غ–املرسخ ادلزائصي  توظاتؽ اًـمصي، -4
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سالمِة، ويه  واملالحغ ب ن اًـصوط املرسحِة اًيت كسمت جصؿاًة ال مري ذادل اكهت راث مضامني وظيَة ؾصتَة وا 

ثًسجم متاما مؽ ب حس ب مه اًخوهجاث اًس َاس َة ٌَحصنة اًوظيَة ذمثةل يف ال جتاٍ اًوظين اذلي ًلوذٍ املري ذاجل  ابًخايل

ٍن واًفىص ابًـمي ؿىل وضف املا ي اجملَس ًل مة جبامـة اًيرحة، حِر ذؿا لك من زخال ادل ما ؾصفمضن 

َ ابندضافاهتم  ؿساذ حصامج ملضاُري وسؾٌلء ال سالم واًخيًو حِاء  واتخاكزاهتمادلزائًصة، وا  وؿَورمم وب ذاهبم يف سخِي ا 

اًيت ميازسِا ال س خـٌلز اًفصويس يف حق اًىِان اذلضازي ادلزائصي  الاحذثاجخشعَة ال مة ومواهجة س َاسة 

)َي.ل ظ ا
1
) 

 

ي" اذلي ميثهل مرسخ اًيلاص ووًزثَ مرسخ اًلصذايح مث مرسخ حوزح ب تَغ  فاجتاٍ  ادلزائص حنو "املرسخ ادلسَّ

يب وفاظمة زصسي ُو ادذَاز ًسل ؿىل رممة امللاومة املًضوذت يف ُشا املرسخ  وسف ُو وؾحس اًصمحن زصسي ًو

اًس َايس اذلي اثضحت مالحمَ مؽ ػِوز اذلصنة زط ادلزائص مضن مٌاد من اًوؾي ب  اذلي جُيصى ثب سُسَ ؿىل 

).1919اًوظيَة اتخساء من س ية 
2
) 

 

ومن ُيا اكن معي ال مري ذادل ؿىل ذؾوت اًفصق املرسحِة اًـصتَة ًخلسمي ؾصوضِا يف ادلزائص ،ونشكل          

فن ا ىل سـََ اذلثُر يف ثب سُس ازلـَاث املرسحِة ادلزائًصة، ًسل ؿىل مسى حاخة اذلصنة اًوظيَة ادلزائًصة 

 ادلزائصامذالك توساظة ؾصتَة، ًوىن ب ن  فًٌا خسًسًا جيصى اس خرياذٍ من اذلضازت اًلصتَة ابؾخحاٍزاملرسخ ،ًُس 

ٌَرض حة مبا فهيا من حصنة وظوث ُو امذالك ٌَحضوز واًوحوذ اذلي سـى ال س خـٌلز ا ىل ثلَُدَ وذفٌَ، ففي 

وضوء مرسخ حزائصي ذًَي ؿىل اهحـاج ال مة من حتت اًصماذ، فال مري ذادل ًـس حبق "وس َط ال س خـاذت 

)اًخازخيَة" 
3
خـاذت جحٌل وظيَا، وب ذشث ال صاكل اًثلافِة ظاتـا ملاوما احذي فهيا املرسخ مفـَ ب ذشث ُشٍ ال س  (

 موكفا مذلسما.

 

 

 

 

                                                           
 .13، ض1987فِفصي ،، خاهفي97توؿالم، ال مري ذادل حفِس ال مري ؾحس اًلاذز، جمةل اًثلافة، ادلزائص، اًـسذ س حاحي ًيؼص، -1
 . 82،ض1999، 2ادلحاز مسحت، اًححر ؾن اًيط يف املرسخ اًـصيب، ذاز اًًرش ٌَجامـاث املرصًة،ظ -2
 .208حلَول ؾحس اًلاذز، املصحؽ اًساتق، ض -3
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 :ثعوز املرسخ ادلزائصيمصاحي :2/2      

ؾصف املرسخ ادلزائصي اًىثري من اًعـوابث ومص مبصاحي اتزخيَة مذـسذت ،وزمغ ب ن ُشٍ املصاحي اكهت         

لّ  ىٌيا ب ن لك واحست مهنا حمتزي تعفاث ذاظة ثـعهيا ظاتـِا املس خلي ؾن املصحةل اًيت س حلهتا ، ومن ُيا مي  كعريت ا 

 واهـاكساهتا : ودعائعِامٌَة ا ىل مخسة مصاحي، ًلك مصحةل ثعوزاهتا ثلس مي ُاثَ املصاحي اًزّ 

 1926-1921خـرثتالاهعالكة امل  :املصحةل ال وىل: 

اكهت اًحساًة اذللِلِة ٌَمرسخ ادلزائصي ؾلة اًزايزت اًيت كامت هبا فصكة مرسحِة تني صِصي ب فًصي وماي         

حِر كام" حوزح ب تَغ" مؤسس املرسخ املرصي مؽ خنحة من ثالمِشٍ جبوةل هحريت ًًرش اًفن  1921س ية 

ابدلزائص اًـامصة واكهت "اًىوزسال " املرسيح وادلؿاًة هل ؿرب اًـامل اًـصيب ، ًولس كسمت اًفصكة مرسحِخني تلاؿة

ابٌَلة اًـصتَة  اًفعحى ًىن مل ًَلى اًـصضان جناحا هحريا، وركل لفذلاز اًضـة ادلزائصي ثلاًَس مرسحِة ؾًصلة 

 وهؼصا ًخفيش ال مِة.

ذ ورمٌل ٍىن فا ن سايزت "حوزح ب تَغ" ثـخرب ب مه حسج زلايف اس خعاغ ب ن هيز تـغ املثلفني اًض حاة حبَر مل حاك

ىل اًوحوذ فصكة مُس   05َت "مجـَة ال ذة واٍمتثَي اًـصيب" ثب سست يف ثًهتىي س ية حىت ػِصث ا 

 1921س ية  جصئاسة  "اًعاُص ؿىل رشًف" وكسمت زالج مرسحِاث يه: "اًضفاء تـس اًـياء"،1921ب فًصي

ال واكهت ؾصوضِا1924"تسًؽ" س ية  1923"ذسًـة اًلصام" س ية  كََةل ومذلعـة  ، ًىن ُشٍ ازلـَة مل ثـمص ظًو

ل ب هنا صلكت جتصتة حافةل ابدلزوش واًـرب، ويف س ية  ػِصث فصكة ب دصى مُسَت" اٍمتثَي اًـصيب" واكن  1922ا 

اًىوزسال" يف ""َلس مٌعايل" اذلي اكن ظاًة يف املرشق اًـصيب، كسمت ُشٍ اًفصكة ؾصضني تلاؿة  ٍصب سِا

، ًىن اًفصكة مل جتس اًدضجَؽ اًالسم 1923حوان  25،"فذح ال هسًس"1922ذٌسمرب  29تخازخي  سخِي اًوظن"

هؼصا ًلةل ازلِوز ثسخة ثفيش ال مِة وادلِي، ا ضافة ا ىل ب ن ُاثَ اًـصوط اكهت ابٌَلة اًـصتَة اًفعحى، ذما ب ذى 

ثلسمي وجتسز ال صازت ا ىل ب ن فصكة" اٍمتثَي اًـصيب" ُمٌـت من  يف هناًة ال مص مبحمس مٌعايل ا ىل حصك معََة املرسخ،

)مرسحِة "يف سخِي اًوظن" مصت ب دصى ملا حتمهل من ب فاكز زوزًة.
1
) 

ل اًلةل من املثلفنيجتسز ال صازت ا ىل ب ن نٌل   ذلا مل ُشٍ اًيعوض اكهت مدخشةل سعحَة موضوؿاهتا اتزخيَة ل ًفِمِا ا 

 ثَلى جناحا هحريا ًشهص.
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  1934-1926من  اًثاهَة: الاهعالكةاملصحةل: 

املرسخ ادلزائصي من ذالل مرسحِة "حجا" راث فعَني  لِة واًفـََة ملَالذًحساًة اذللِ ا 1926س ية  ثـخرب        

َف "ؿًَوو" ).ؿىل دض حة مرسخ اًىوزسال 1926ب فًصي  16"ذحٌلن" ؾصضت ل ول مصت يف  و من ثبً 
1
) 

شا  مرسحِة ختاظة  فلس اؾخربث ب ول ؾصضِا مصاث ؿىل ازلِوز، ما ثعَةًلِت ُشٍ املرسحِة جناحا هحريا ُو

ٍهيا ازلِوز  ازلِوز ابًـامِة ب ي تَلهتم ،ذما ب اتخ ًِا جناحا هحريا، نٌل اؾخربث هلعة حتول حِر اس خعاؾت ب ن جتشة ا 

َف مرسحِة ب دصى "سواح توؾلَني" ويه اوتـس اًيجاخ اذلي ؾصفذَ مرسحِة "حج اًفلري، " ب كسم "ؿالًو" ؿىل ثبً 

)"ملِسص". ، مثي فهيا زص َس كس يعَين ذوز1926ة زالج مضاُس، ؾصضت س يمن مرسحِة ًُزَة 
2
وب ظحح  (

تشكل ؾضوا ابزسا يف فصكة اًزاَُة ،وكس ب جعة تَ ازلِوز ل هَ ٍمتخؽ تلسزاث ؿاًَة يف ال حضاك، وتـسُا ثواًت 

اًـصوط املرسحِة ثحاؿا ،حِر ظاذفت ُشٍ اًس ية ًلاء اًفٌان "زص َس اًلس يعَين" مؽ ؿالًو ؿىل" واكن زص َس 

فا مرسحِا ومليَا، حصك ًيا حوايل ؾرشٍن مرسحِة وؾرشاث اٍمتثَالث كس يعَين  ذمثال ًُزَا انذز املثال ومًؤ

)اًفاكَُة اًلعريت
3
ا....(  ، ومن مرسحِاثَ "سواح توجصمة" "وابة كسوز اًعٌلغ" و "صس زوحم" وكرُي

 

ؿاذت ا دصاهجا ؿىل املرسخ وجتسًسُا ،فىذة مرسحِة  وكس كام حمي ادلٍن ثضعازسي جبمؽ مرسحِاث ًلس يعَين وا 

)و" اسدِلغ" وي" وي "ارلساؿني وي
4
واؾمتس ؿىل اٌَِجة (1939-1934 )كسم ؾرشٍن مرسحِة تني سًيت نٌل( 

ن مرسحِاثَ "اًفلري" "فاكو اذلاخة ادلَمية" ساكهت مـؼمِا ثـاجل كضااي  اًـامِة يف خي ب ؾٌلهل ،ومن تني ؾياٍو

 احامتؾَة.

ـخرب ؿالًو         من اذلٍن كسموا ٌَمرسخ ادلزائصي اًىثري واكن هل ذوز نفاةل ُشا املًووذ ا ىل خاهة كس يعَين  ًو

اكن ارلََفة ُازون اًصص َس ،"ب تو اذلسن" ويه ًُزَة ثخىون من ب زتـة فعول  وثضعازسي، ومن تني مرسحِاثَ

س يعَين "وتـس ب ن فلس ؿالًو "زص َس اًل  ب حس ب تعاًِا ا ىل خاهة اًحعي" ب تو اذلسن " واذلي مثي ذوز اًحعوةل فَِ

ًضا "اًيامئ اًَلضان" و"اًعَاذ واًـفًصت" ولك ب  سوحذَ اتزنة هل زالج ب ظفال حصك املرسخ ،ومن تني مرسحِاثَ 

).1931(-1926)ُشٍ املرسحِاث تني سًيت
5
) 

                                                           
ذٌزس كصكوت، اًؼاُصت املرسحِة يف ادلزائص-1  .30،ضاملعسز اًساتق، -ذزاسة يف اًس َاق وال فاق-ًيؼص، ا 
 .16، ض2001مًضوزاث ادلاحؼَة، ادلزائص،)ذظ(،  ب محس مٌوز، حص: رشوق ،املرسخ ادلزائصي، ًيؼص، ساليل ؿًل -2
 .80، ض2005، 1، ذاز ُومَ ،ادلزائص، ظ-ذزاسة يف ب ؾٌلل زضا حوحو-يف ادلزائصًيؼص، ب محس مٌوز، مرسخ اًفصخة واًيضال  -3
 .52، ض1976سـس درض، ال ذة ادلزائصي املـارص، املًضوزاث املىذحَة اًـصتَة، تريوث ،)ذظ(،  -4
 .16ًيؼص ،ساليل ؿًل، املصحؽ اًساتق، ض -5
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ىل اًـامِة ًخلرتة ب نرث من ازلِوز          حمااكت اًواكؽ  حماوةلوكس حتًوت هعوض ُشٍ املصحةل من اًفعحى ا 

 ادلزائصي ومـادلة كضاايٍ ،ذلا اكهت اهعالكة موفلة ٌَمرسخ ادلزائصي ومصاؿات ٌَمس خوى اًثلايف ٌَجمِوز.

 1939-1934املصحةل اًثاًثة: اًخفاؿي واًخحَوز: 

شا           زثحاظحمتزي ُشٍ املصحةل تـوذت املرسخ اًفعَح ا ىل اًساحة اًثلافِة من خسًس، ُو رسحِة اذلصنة امل  ًال 

ٌُلل املرسخ  ل ًـينابًخحولث ال حامتؾَة واًس َاس َة واًثلافِة وازثحاظٌِل ب ًضا ابذلصنة اًوظيَة ادلزائًصة، وُشا  ا 

)اًفعَح واًـاسم اكن ٌسريان يف دعني مذواسهني الاجتاُنياًـاسم تي الك 
1
فاملرسخ يف ُشٍ املصحةل ب ذش ًسوز (

جصاس  ة صـة.ب ساسا حول رضوزت اًيضال اًس َايس وا  ًو  اتزخي ُو

ثب سست اًض حُدة ال سالمِة  1934اًفن املرسيح، ففي س ية  ومتزيث ُشٍ املصحةل تًضاظ مرسيح وفري ،وتسب  

ومثَت مرسحِة "معائة اًفلري" "ملوىس ذسًوي" وثب سست مجـَة اًىواهة ابًـامصة ومثَت مرسحِة "ظالخ 

مجـَة "ُالل اًصايضة" وؾصضت مرسحِاث ب سس "َلس حمحوة اسعيحويل"  1935ادلٍن ال ًويب" ويف س ية 

)"قفصان ال مري" "اًـضق اًلًصة" "ُازون اًصص َس".
2
) 

صان ، وكس معَت مجـَة ؿٌَلء املسَمني ؿىل حتفزي نخاهبا ؿىل  1936ويف س ية ثب سست مجـَة "ا دوان ال ذة" تُو

)"ب محس زضا حوحو" وكريمه... ابًىذاتة املرسحِة ب مثال "ب محس ثوفِق املسين" "َلس اًـَس ب ل ذََفة" الاُامتم
3
) 

ا وتـر اًلمي ال ذالكِة وادلًًِة ،وورش          وكس اؾخرب املرسخ وس َةل من ب جنح اًوسائي وب جنـِا ًًرش ب فاكُز

 اًوؾي ال سالسم تني ب وساظ اًض حاة.

َف ا ىل ا املرسخ اًـاسم فـصف وضاظا ُو ال دص ذاظة تـسما اهخلي زص َس اًلس يعَين من اٍمتثَي ب مّ         ا ىل اًخبً 

خاهة حمي ادلٍن ثضعازسي اذلي ًـخرب ذََفة ًصص َس كس يعَين، حِر اس خعاغ حصس َخ وحوذٍ وـمل من ب ؿالم 

" تفصوسا ،وركل مبساؿست ب ؾضاء من حزة جنم صٌلل ذاظة ؾيسما ؾصط مرسحِة "ؿىل اًيَفاملرسخ ادلزائصي ،

فًصلِا. )ا 
4
) 

                                                           
 .17املصحؽ اًساتق، ض 1976اًـصتَة، تريوث ،)ذظ(، املىذحة  توؿالم زمضاين، املرسخ تني املا ي واذلارض، -1
 .70َلس حمحوة اسعيحويل ، املصحؽ اًساتق، ض -2
ذٌزس كصكوت، اًؼاُصت املرسحِة يف ادلزائص،  -3  .39ضاًساتق ، عسزاملا 
 .70، ضهفسَ املعسز -4
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ًلاع اهلمم، فاؾخرب  وكس اكن ثضعازسي ِمتني حمااكت اًخعوزاث اذلاظةل مل هَ من اًرضوزي ؿىل املثلفني واب  ٍصسم ا ىل ا 

فاذت من لك ركل وفق ماب  يف فصوسا و  فاثَ "وسُيب  وزواب توخَ ؿام، وال  ثلذضََ معَحة اجملمتؽ ادلزائصي، ومن مًؤ

ا."اذلاخة ذَمية"، "هللا ،"ؿىل اًيَف" ،اذلامق" "املضحاخ وذسميو"  )ٌسرتان"... وكرُي
1
) 

ظحح ارلعص هيسذٍ من ذالل ُشٍ اًـصوط ا معَلا ؿىل وحوذ املس خـمص ،حِر ب  ًلس اكن ًِشٍ املرسحِاث وكـ

شا اهـىس سَحا ؿىل املرسخ  فـمَت اًسَعاث ال س خـٌلًزة ؿىل ثضََق ارلياق ؿىل اًفصق املرسحِة، ُو

شا اكن سخدا ِر كاومت ادلزائص ذؿاوي ال ذماح ،ًِادلزائصي، ل هنا اكهت ؾصوط راث ظاتؽ س َايس ا حامتؾي، ح 

صاكدهتا ؿىل املرسخ يف اكفة ب حناء اًوظن، ووضـت دلية ملصاكدة اًـصوط املرسحِة، حفاول يف جضسًس فصوسا م

زص َس كس يعَين وحمي ادلٍن ثضعازسي اًىذاتة ابًـامِة نٌل يه يف اًضازغ ،ب و ب تـس من ركل ،فاكهت ًلة مرسهحٌل 

 1939ـامِة واًفصوس َة وجصسث يف ُشٍ اًفرتت مرسحِة "تالل جن زابخ" جملمس اًـَس ب ل ذََفة س ية ذََط تني اً

 ويه املرسحِة اًوحِست يف مساٍز اًضـصي .

ر ًِشا اكهت هعوض ُشٍ املصحةل ًِا ذوز يف حصس َخ زلافة وب ظاةل ادلزائًصني ،فلس اكهت متس اًواكؽ املـاص،  ا 

 امذاسث ابًخيوغ واًلوت.

  1945-1939املصحةل اًصاتـة: مصحةل اًصهوذ: 

غ وؾصفت اًصهوذ هدِجة ثسُوز ال وضا 1939تسب ث ُشٍ املصحةل ابهسلغ اذلصة اًـاملَة اًثاهَة س ية         

 ، وصسذث اًصكاتةالاهفجازِة، نٌل ب حمكت فصوسا كدضهتا ؿىل ادلزائص خمافة من ال كذعاذًة وال حامتؾَة واًثلاف 

 حةل تًذاح مرسيح ب كي جىثري من املصاحي اًساتلة.ومتزيث ُشٍ املص 

نٌل ب ن ُشٍ اًـصوط املرسحِة اكهت تـَست تـغ اًيشء يف مـادلهتا ًلضااي اًضـة ادلزائصي ،ومل جسامه يف ثوؾَة 

اًضـة من اًياحِة اًس َاس َة ؿىل ؾىس املصاحي اًساتلة، هشهص من ثكل املرسحِاث "اًـوذت ًل زط" 

"مضاز امخلص" و"اذلضُش" حملمس ؿاتس ادلَاليل ، واكهت ُشٍ املرسحِاث من املرسخ "اًسـاذت" "اًـائةل" 

ب سست فصكة موس َلِة ؾرصًة ب ظَق ؿََاُا امس "زضا ابي" مبساؿست اذلصنة اًوظيَة  1940اًفعَح، ويف س ية 

)"حنم كل" جميون اًضاظئ".ؾصضت ُشٍ اًفصكة مرسحِة "اهلمج" 
2
) 

 

                                                           
ذٌزس كصكوت، اًؼاُصت املرسحِة يف ادلزائص، -1  .39ض اًساتق، عسزامل ا 
 .201، ض1983مصاتط، فٌون اًيرث ال ذيب يف ادلزائص، ذًوان املعحوؿاث ادلزائًصة ٌَجزائص،  ؾحس املاكل -2
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ب سس "سَمي اًحرصي" فصكة ؾرصًة ٌَموس َلى واٍمتثَي، اكذخس مرسحِة ب دص مَوك جن رساح"  1943ويف س ية 

 ما مزيب مه  ًضاثو جصاين ،وؾصضت تلاؿة ال وجصا ، فاكن ًِا ظسى معَق ب ذى ا ىل ؾصضِا ؿست مصاث ؿىل ازلِوز،

كذحاش حِر ثوهجت تـغ اًفصق املرس  مرسحِاث فصوس َة ا ىل حِة ادلزائًصة ُشٍ املصحةل يه ػاُصت اًرتمجة وال 

ن مضالك ومهوم اًضـة ؾوؾصضِا ؿىل ازلِوز ادلزائصي، وكس اكهت ُشٍ املرسحِاث تـَست لك اًحـس 

)ادلزائصي.
1
) 

ؾصضت  1940س ية ،ففي ؾن املرسخ اًفصويس  الاكذحاشُشا ما حسج حملي ادلٍن ثضعازسي اذلي دلب  ا ىل 

اكذخس مرسحِة "مصط اًومه"  1941ابملضحاخ" ،ويف ماي من س ية وؾيوهنا " مرسحِة "اًحرَي" ملًوَري

 من املرسخ اًفصويس اكن ابًـامِة ادلزائًصة. الاكذحاش،وجتسز ال صازت ا ىل ب ن 

ي وضاظ مرسيح ثسخة اذلصة ،واؾخربث ب  وكس اؾخربث تـغ ادلزاساث ب ن فرتت اذلصة اًـاملَة اًثاهَة ذاًَة من 

ذازت ي ب زياء ُشٍ اًفرتت اكن مذزارلذزاساث ب دصى ب ن املرسخ ادلزائص  ، وذالل ُشٍ اًفرتت ب ًضا اص خس اًرصاغ تني ا 

ل املرسحِاث اًيت ختسم معاحل فصوسا واذلَفاء، ًىن  ثلسم املسازخ واًفصق املرسحِة ادلزائًصة اًـامةل ًفائسهتا، ول ا 

ٌرشف اًفصق املرسحِة رسحِة واكن موكفا اتزخيَا اجاؿا كوتي ُشا اًعَة ابًصفغ من كدي تـغ اًفصق امل 

ادلزائًصة ، ًىن ال ذازت اًفصوس َة دلب ث ا ىل اوضاء فصق مرسحِة ثلوم هبشا اًـةء ،وكس ؿرثث ؿىل تـغ اًـيارص 

 ، ومن تني اًفصق املرسحِة "فصكة تدلًة اًـامصة"الاس خـٌلًزةمن ادلزائًصني اذلٍن اكهوا ًـمَون حسة اًخوحهياث 

ا ال ذازت اًفصوس َة. حِر ل ل املرسحِاث اًيت ختخاُز )ثلسم ا 
2
) 

ًصكاتة ًوِشا ميىن اًلول تب ن ػصوف اذلصة اًـاملَة اًثاهَة اكهت ثخعَة ثوكِف اذلصنة املرسحِة يف ادلزائص ًزتاًس ا

ف ابملصظاذ اًفصويس اذلي وك ًالس خـٌلزًوربوس ال حزاة اًس َاس َة اًوظيَة يف صلك خسًس مٌاُغ  الاس خـٌلًزة

ًِشٍ اًخعوزاث اذلي مل ٍىن املرسخ تـَسا ؾهنا، ذلا فلس مت جضسًس ارلياق ؿَََ دلوزٍ يف قصش اًصوخ اًوظيَة يف 

)ازلاُري وكس حسج تشكل كعَـة تني املرسخ ومجِوزٍ
3
) 

تَف  واكن املرسخ زمغ ثكل اًؼصوف ُو املـرب اذللِلي ؾن ب وضاغ اًوظن ،فاكن يف مس خوى ثكل ال حساج اًيت

ٌسس اًعًصق ب مام  الاس خـٌلزاكن  ب هساكفهيا اًوؾي اًوظين اذلزوت دلى اًضـة ادلزائصي، ول فضال رممة املرسخ 

يق املسازخ اًـصتَة، ومل اًفصق املرسحِة اًـصتَة اًيت اكهت حزوز ادلزائص هبسف كعؽ اًعةل تني املرسخ ادلزائصي واب

جتاوسُا ا ىل حس ا كالق املسازخ واًـصوط املرسحِة ،ال مص اذلي اًفصويس تخكل ال حصاءاث تي  الاس خـٌلزٍىذفي 

                                                           
 .20َلس حمحوة اسعيحويل ، املصحؽ اًساتق، ض -1
 .54ضاًساتق ، حؽاملص ؾحس اًلاذز توصُدة،  -2
 .17املصحؽ اًساتق، ض توؿالم زمضاين، املرسخ تني املا ي واذلارض، -3
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ل وثلسمي ؾصوط مرسحِة تـَست ؾن اًواكؽ املـاص فب ظحح املرسخ  الاكذحاشذفؽ ابملرسحِني ادلزائًصني ا ىل 

)اًواكؽ اًوظين. ًـىس
1
) 

لّ  ،اولث اًيت ثلعس اًعمس وال هجاطًىن ابًصمغ من لك ُشٍ احمل ب ن تـغ زخال املرسخ كس حتسوا ال س خـٌلز  ا 

ة ادلزائًصة، هشهص مهنم "َلس اًثوزي" "مععفى فزذويل" ومن ب جصس املمثَني "س َس ؿىل  وحماولثَ تعمس اًًِو

"فًصست" ،"ًعَفة" ،ومن املمثالث" لكثوم"  ،ؾحس اذلَمي زاٌس"،""سُساين" ،زوٌضس" "اًعَة ب تو اذلسن" 

 الث."هوزًة "وكريمه من املمث،

"ؿالص زاك اتًف" ولكِا حملمس اًثوزي، ويف امللاتي فلسث ،يف اًلِوت" و"ومن ب ؾٌلل ُشٍ املصحةل "اًىَِو" 

جصاُمي"1944س ية  "اًساحة املرسحِة تـغ ال ؿالم "هصص َس كس يعَين جصاُمي ذمحون" س ية  ،"" وسـس هللا ا  ا 

1942.(
2
) 

 

 1962-1945املصحةل ارلامسة :مصحةل اًخعوز وال سذُاز: 

اًفصويس س َاس خَ اجتاٍ  الاس خـٌلزحِر كري  1945ثحسب  ُشٍ املصحةل تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة س ية         

اًيت صِسهتا مٌاظق سعَف، كاملة ،دصاظة ابل ضافة ا ىل مٌاظق ب دصى  1945ماي 8ادلزائص ذاظة تـس ب حساج 

 من اًوظن.

ن ال حساج ال حصامِة اًيت كامت هبا فصوسا اك         هت من اًـوامي اًيت حـَت اذلصنة املرسحِة ثـصف وفصت ا 

هخاح املرسيح وثيوؿَ ِشا ثـخرب س ية  ال  وػِوز فصق خسًست واًيت ًـحت ذوزا ابزسا يف ثوؾَة اًضـة ادلزائصي ،ًو

ي ،وركل ثسخة معاًحة اًس ية اًيت تسب  فهيا ثحَوز اًوؾي اًس َايس ؾيس اًضـة ادلزائصي ثضلك لكّ  1945

ؾن فصوسا، ذلا ب ظححت تدلًة ادلزائص راث ثَاز مـخسل، واقخمن زخال املرسخ  ابلس خلاللال حزاة اًس َاس َة 

وضاءاًفصظة ، وظاًحوا  ) ،1947مومس مرسيح ؾصيب مس خلص يف ب وث  اب 
3
ذازثَ ا ىل حمي ادلٍن  ( وُبس يسث ا 

 ظـوابثرب من هفس اًس ية ؾصف املرسخ ادلزائصي ،ففي هومف الاؿرتافثضعازسي، ًىن مل ًسم ظوًال ُشا 

لّ  ب هَ حتسى اكفة اًـصاكِي ،وسامه يف  س َاس َة اكذث ثليض ؿىل وضاظَ ،وزمغ اًصكاتة اًخـسفِة اًيت فصضت ؿَََ ا 

)ثلومي اًضرعَة اًوظيَة.
4
) 

                                                           
 .55، املصحؽ اًساتق، ضتوصُدةؾحس اًلاذز  -1
 .15، ض1989، مًضوزاث اًخحُني ادلاحؼَة، ادلزائص،)ذظ(، 1989-1926ثَ وثعوزٍب  وض -،ب محس تَوط ،املرسخ ادلزائصيًيؼص  -2
 .63، ضهفسَ  املصحؽ ًيؼص ،  -3
 .15، ض1982 خمَوف توهصوخ، مالمح ؾن املرسخ ادلزائصي، اًرشنة اًوظيَة ًٌَرش واًخوسًؽ، ادلزائص،)ذظ(، -4
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ن اكَة املرسحِاث اًيت ؾصضت يف ُشٍ اًفرتت اكهت راث ظاتؽ زوزي ثسخة اًلََان          اًضـيب اذلي ا 

 ؾصفذَ ُشٍ اًفرتت حصاء اًس َاسة اًفصوس َة اًخـسفِة .

تساغ% 90مرسحِة  162( حنو 1956-1946ما تني ) ًلس ب هخج املرسخ ادلزائصي  اكثحا وظيَا    30مهنا من ا 

)،وب كَهبا هومِساي،
1
ذلا ثيوؾت اًيعوض ومتاٍزث ذالل ُشٍ املصحةل ،فٌجس املرسحِاث كس ثب سست يف ُشٍ  (

َلس ظاحل "نخة  1947ويف س ية Kفاكن زئُسِا "زضا اذلاح محو"  1946ت نفصكة "مرسخ اًلس" س ية اًفرت 

)"اًياص ئة املِاحصت"  مرسحِة ذًًِة تـيوان "زمضان
2
ة،ًسوز موضوؾِا حول اًِجصت ( ،وورش هفس اًاكثة  اًيحًو

مرسحِة اتزخيَة ًسوز موضوؾِا ا "ب محس ثوفِق املسين" فلس نخة مرسحِة "حٌحـي" ويه مرسحِة "ارلًساء" ب مّ 

مرسحِة  "ب محس جن راية"س اًصحٌلن ادلَاليل "مرسحِة املوىل" ونخة اًلائس اًلصظايج "حٌحـي" ونخة ؾح حول

مصب ت ال ذة". ا حامتؾَة تـيوان )"ا 
3
) 

  ـة اًربامىة"ضَ :"،هشهص مهنا1946وكس نخة ب محس زضا حوحو "ؿست مرسحِاث كدي اسدضِاذٍ س ية        

ملذخسة  "اًعحصاء "ب سس َلس اًعاُص فعالء اًفصكة املرسحِة 1947ويف س ية  "ب تو اذلسن اٍمتميي "،"زصساجن "

يب )ؾن ًوسف ُو
4
ظازق  ،"حملي ادلٍن ثضعازسي "اًواحة"وهشهص من املرسحِاث اًيت نخخت يف ُشٍ املصحةل (

ًـحس اًصحٌلن اجصاُمي جن  "اًفذات ًسًة" "،رصاغ اذلق واًحاظي" "،ابئؽ اًوزذ"حملمس ظاحل جن ؾخَق  "جن سايذ

)دلَول اًحسوي. "ًـحس اًصحٌلن ماضوي "اذلشاء املَـون "ًوقصظة"اًـلون 
5
) 

ن ب   وكس اهدرش املرسخ اًفعَح يف يف ُشٍ املصحةل من املرسحِاث  ما نخةكَة ُشٍ املصحةل اهدضازا واسـا ،تي ا 

 اكهت ابٌَلة اًفعحى.

وكس  ،املرسخ ٌَمتثَي اًـصيب "ُوات"ٌلُا فصكة س 1950حِة ب دصى س ية ضالء فصكة مرس وكس ب سس َلس اًعاُص ف

َخِا ومرص،وب  ن حزائًصة ُشٍ اًفصكة مسسازث  )ًضا ثووس ًو
6
وكس ب سست فصكة ب دصى يف ثَمسان وؾصضت ، (

 نٌل ب هنا سازث مـؼم مٌاظق اًلعص ادلزائصي ."يف سخِي اًخاح "مرسحِة 

ماي 08املصحةل ا ىل ؾوامي حمََة مهنا ثعوز اًفىص اًس َايس ،جماسز ٍصحؽ سخة اسذُاز اًفن املرسيح يف ُشٍ 

ضافة ا ىل اًـوامي ارلازحِة هشهص مهنا ثوافس اًفصق املرسحِة اًـصتَة ا ىل ادلزائص ذا 1945 يب".ا   ظة "ًوسف ُو

                                                           
 .63، املصحؽ اًساتق، ضًيؼص ،ب محس تَوط -1
ىل املرسخ ادلزائصي، املصحؽ اًساتق، ض -2  .82ب محس مٌوز ، مسذي ا 
 .244ًيؼص، ؾحس املاكل مصاتط، املصحؽ اًساتق، ض -3
ىل املرسخ ادلزائصي، املصحؽ اًساتق، ض -4  .83ب محس مٌوز ، مسذي ا 
 .202اًساتق، ضؾحس املاكل مصاتط، املصحؽ  -5
 .104املصحؽ هفسَ، ض -6
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اًـٌَلء ا ن يف ُشٍ املصحةل حصاحؽ املرسخ اًـاسم من حِر اًمك واسذُص فهيا املرسخ اًفعَح ل هَ ازثحط جبمـَة 

كامة حِر اكن ُ،ا ضافة ا ىل ب هَ وس َةل ٌَرتفَِ واملخـة ،املسَمني جفـَت مٌَ وس َةل ٌَرتتَة واًخثلِف  سف املثلفني ا 

 .ؿاذت ال ؾخحاز ٌَلة اًـصتَة وتـهثا من خسًسمرسخ ًـمي ؿىل ا  

حملي  "ودل اٌََي" "،كري اًعح "ما ًيفؽ ،ومن ال ؾٌلل املرسحِة اًيت نخخت ابًـامِة مرسحِة "اًواحة"       

  ".حٌون توجصمة"ومسِا "سواح توجصمة "نٌل ب ؿاذ تـغ مرسحِاث زص َس كس يعَين مهنا مرسحِة ،ادلٍن ثضعازسي 

وثًهتىي ا ىل كاًة اهعالق اًثوزت اًخحٍصًصة  1945ُيا ميىن اًلول ب ن ُشٍ املصحةل اًيت ثحسب  مؽ هناًة  ومن       

ل اًىربى يه اًحساًة اذللِلة ٌَمرسخ، وركل ب ن املصاحي اًساتلة مل حىن ي وصاق ،ب مّ  ا  ا ُشٍ تساًة ًعًصق ظًو

هخاح اًمكي ٌَم  املصحةل فذـس قيَة يف ثيوؾِا وثصاهئا )رسحِاث.من حِر ال 
1
) 

شا هؼصا ٌَؼصوف  ما ميىنًوـي          اس خزالظَ ب ن املرسخ يف ُشٍ اًفرتت ؾصف ثعوزا واسذُازا مَحوػا ُو

هخاخاثَ.  اًس َاس َة وال حامتؾَة اًيت ؿاٌضِا فذب ثص هبا وؾىسِا يف ا 

اًفصويس كدضخَ ؿىل اًضـة اكن املرسخ هيئي ًثوزت ؿازمة تسب ث ثؼِص يف ال فق  ويف اًوكت اذلي صسذ ال س خـٌلز

حِر اهسًـت اًثوزت اًخحٍصًصة يف اًفاحت من هومفرب ،ويف ُشٍ اًفرتت ًلى املرسخ ، 1954واس متص وضاظَ حىت ؿام 

م ُشا اًوضؽ اضعص ضلعا وثضََلا هحريا ،حِر كصز ال س خـٌلز حسق اًضـة ادلزائصي ب زضا واتزخيا وزلافة ،وب ما

متام زساًخَ اًيضاًَة.املرسخ ب ن ًَجب  ا ىل   ارلازح ل 

 

 1955من)مص املرسح يف املِجص تفرتثني خمخَفذني من حِر هوؾَة اًيضال اًس َايس ، اكهت اًفرتت ال وىل         

ا املرسخ ادلزائصي ا ؾن اًفرتت ال وىل اًيت ؿاصِيف ثووس ،ب مّ ( 1962ا ىل 1958)يف فصوسا واًثاهَة من  (1958ا ىل 

ابًًضاظ  ل جسمحس خـٌلًزة اًيت اكهت  يف مساز اًثوزت  ثسخة اًضلوظ ال  يف فصوسا فمل ثـصف اًىثري من اًخب زري

)املرسيح املصثحط ابًـمي اًس َايس.
2
) 

يَة تـس مؤمتص اًعومام اص خس ًَِة اًثوزت ادلزائًصة ،ويف ُشٍ ال زياء فىص تـغ مسؤويل حهبة اًخحٍصص اًوظ        

ن ٍلوؿة فٌَة ثخىفي ابًًضاظ اًفين ًعاحل اًثوزت ،ًولس جتسسث اًفىصت يف هومفرب  ووهجت حهبة 1957يف حىٍو

ن فصكة فٌَة حىون كاذزت ؿىل اًصذ ؿىل املزامع اًفصوس َة  اًخحٍصص هساهئا ا ىل اكفة اًفٌاهني واملثلفني ادلزائًصني ا ىل حىٍو

)ظحَـي وممكي ٌَحصنة. امذساذحبَر ٍىون ،ب دص  ،ًولس اكن ُشا اًيساء من ب خي نفاخ من هوغ
3
وؿىل اًـىس (
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من ركل ففي ثووس معي املرسخ حبمك ؿامي املاكن ؿىل ثـمَق اًىفاخ اًيضايل ضس ال س خـٌلز اًفصويس فاكن مبثاتة 

اًفصكة  ثب سستامليرب اذلي اكن ًـَو من ظوث وزوزت صـة وحتول ا ىل تيسكِة تَس لك فٌان مرسيح تـس ب ن 

 تخووس.1958اًوظيَة يف صِص ب فًصي ؿام 

ومن هخاح ُشٍ املصحةل ارلادلت من اتزخي املرسخ يف ادلزائص مرسحِة "حنو اًيوز" ويه ؾحازت ؾن ًوحاث         

 از" نٌل نخة املرسحِخنيمن نفاخ اًضـة "ب ولذ اًلعحة "ًـحس اذلَمي اًصاٌس" و"ارلادلون" "وذم ال حص 

،ومؽ لك ُشٍ اًعـوابث اًيت واهجهتا ُشٍ اًفصكة اس خعاؾت  ""مععفى اكثة ملرسحِاث ال زتؽوب دص ا ال ذريثني

 ب ن ثلسم ؿست ؾصوط مرسحِة.

ىل خاهة اًىفاخ ا  ًلس حتول املرسخ ا ىل سالخ كوي يف ًس ادلهبة ًوـي ذوزا ُاما يف اًيضال اًس َايس        

 ة املـصنةح اذلي اكن خيوضَ اجملاُس ؿىل ساحاملسَ

 

ل ب ن  وهؼصا ٌَؼصوف اًعـحة اًيت ودل فهيا املرسخ ادلزائصي ابًصمغ من حٌلش اًض حاة املخـعش ًفن املرسخ، ا 

 حماولهتم يف ثب سُس مرسخ ؿىل قصاز املرسخ املرصي ابءث ابًفضي وركل ل س حاة ؿسًست مهنا:

دفاق اًفصق املرسحِة حبَر اكن  - املمثَون ًيفلون من ماهلم ارلاض اًـامي املاذي اذلي اكن هل ال ثص اًىدري يف ا 

 ًىصاء اًلاؿة.

را مل ٍىوهوا ؿىل ذزاًة واسـة هبشا اًفن ومن ب س حاة اًفضي  - فذلاذ ب و هلط تـغ املمثَني ٌَثلاف املرسحِة، ا  ا 

ًلاء ُشٍ ال ذواز، ب و ًخىفي هبا اًصخال. اًًسويب ًضا قَاة اًـيرص   ذما ذفؽ جصخال املرسخ ا ىل ا 

 املسازخ. لزثَاذم اذلي ميخكل زلافة مرسحِة وروق ًؤُهل قَاة ازلِوز اًالس  -

دفاق اًفصق املرسحِة حبَر اكهت ب كَة ظحلاث  - اس خـٌلل اٌَلة اًـصتَة اًفعحى اكن ًِا ال ثص اًسَيب يف ا 

 اًضـة ادلزائصي ثخحسج ابٌَلة اًـامِة ول جتَس اٌَلة اًـصتَة.

ىل  ل جسمحاًسَعة اًفصوس َة ًًضاظ اًفصق املرسحِة حِر اكهت  ؾصكةل - تـصط ب ي مرسحِة حىت ختضؽ ا 

)ت ثفصضِا فصوسا ؿىل اًيعوض املرسحِة.هاًصكاتة اًيت اك
1
) 
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ل يف تساًة اًـرشًياث من  ما ميىنًوـي ب مه          اس خزالظَ ب ن املرسخ ادلزائصي اذلسًر مل ًؼِص يف ادلزائص ا 

وػِوزٍ اكن مواساي ًؼِوز اذلصنة اًوظيَة ادلزائًصة، ثكل اذلصنة اًيت ثب ثصث ابذلصاكث اًخحصزًة يف  اًلصن املا ي،

صحؽ اًسخة يف ركل:  اًـامل، وكس ػِص املرسخ يف ادلزائص تخب زري من املرسخ املرصي ًوُس اًفصويس ٍو

فصويس حبمك ظسوزٍ ؾن ؿسو خاء  ما ُوًيؼصون هؼصت هفوز ا ىل لك  اكهواا ن ادلزائًصني  ب /اًياحِة اًيفس َة:  

 ًُسَة ب زضِم.

يف  ادلزائًصنياكهت اًس َاسة اًفصوس َة ثسمع ُشا اًيفوز وحًزس من حسثَ وركل تـزل  ة/ اًياحِة اًس َاس َة:  

كصى فلريت ثفذلس ل ذىن رشوظ اذلَات، وثوفري فصض اٍمتخؽ توسائي اًـُش واًصفاَُة يف ال حِاء اًصاكِة ٌَمـمٍصن 

 .ال وزتَني

ل ذالق، ول اب ل هيمتونًلس هؼص ادلزائًصني ا ىل اًوافسٍن من ب زواب هؼصت احذلاز ل هنم  ح/ اًياحِة ال حامتؾَة:  

ضافة ا ُامتم، ا ىل ا   صب ت اًفصوس َة وادذالظِا ابًصخال.دذالف اًـاذاث واًخلاًَس نخربح املًـريوهنا ب ذىن ا 

)اًلصيب من اًياحِة اًضلكَة ب ي ظياؿة اًـصط املرسيح.ن املرسخ ادلزائصي كس ثب ثص ابملرسخ ًىن مؽ ركل فا  
1
) 

اكذرص املرسخ اًـصيب يف ادلزائص ؿىل مضامني كومِة جتسس مهوم ال مة اًـصتَة مس خزسما املعاذز اًرتازَة اًـصتَة 

ث اًيت كام كام هبا تـغ زخال املرسخ اًـصيب ا ىل ادلزائص، ب ما ؾن احملاول اًيتاملضرتنة من ذالل اًزايزاث اخملخَفة 

ن مل لهتم ماثت تـس اًولذت مدارشت، ا  هبا تـغ اًفصوس َني اذلٍن حاًووا ذَق مرسخ فصويس يف ادلزائص فا ن حماو

 .ي توخسان اًضـة ادلزائصيهلي ودلث مِخة ل هنا مل ثخع
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 م:1988تـس ال س خلالل ا ىل :2/3    

ثددَوز املرسحِة ادلزائًصة تـس الاس خلالل وابٌَون اًس َايس ٌَحالذ يف ػي اًالمصنًزة يف جس َري مسازخ         

ادلوةل مث اًخعصق ا ىل ب مناظ املٌلزسة املرسحِة ادلزائًصة اًيت متوضـت يف زالج ب ظص: مرسخ ادلوةل ب و املرسخ 

 يف ادلزائص. احملرتف ،مرسخ اًِوات، مث مرسخ اًخـاوهَاث ب و املحاذزت اذلصت

ظاز س َاسة اًخب ممي اًيت اىهتجهتا ادلوةل مؽ خمخَف اًلعاؿاث ال كذعاذًة وال حامتؾَة         تـس ال س خلالل ويف ا 

ب ذمت مؤسسة املرسخ واًفصكة اًفٌَة اًيت اكهت ثـمي يف ثووس ذالل زوزت اًخحٍصص واًيت ؿاذث كىل ادلزائص جاكمي 

كصاز امس فصكة املرسخ اًوظين وثـمي يف ا ظاز ؿام زمسخَ ادلوةل ادلزائًصة ؿرب  ًَخًُضط حتت ظامقِا اًفين وال ذازي،

 :ما ًًل، واذلي خاء مضن لحئخَ خبعوض املرسخ 1963اًخب ممي اذلي ظسز س ية 

مَاك ٌَضـة وسُدلى سالحا رلسمذَ، مفرسحٌا اًَوم س َىون  "ب ظحح املرسخ يف ادلزائص اًيت ثحلى ال صرتاهَة      

س َحازة  مـربا ؾن اًواكـَة اًثوزًة اًيت حتازة املَوؿة وثخين املس خلدي وس َىون ذاذما ٌَحلِلة يف ب ظسق مـاىهيا

)."املرسخ لك اًؼواُص اًسَحَة اًيت ثدٌاىف ومعاحل اًضـة ًون ًيلاذ ٌَخفاؤل ال معى ول ٌَخجًصسًة 
1
) 

ُىشا تسب  املرسخ ادلزائصي دعواثَ ال وىل تـس ال س خلالل مذىِفا مؽ ال وضاغ ادلسًست ب و ما س َعَق ؿىل        

ل ب هَ  مرسخ ُشٍ املصحةل ابملرسخ "املوخة" فصتعَ ابلصرتاهَة وذوزٍ يف ذسمة مداذهئا، كس زنز ؿَََ كصاز اًخب ممي ا 

ا من مصحةل اس خـٌلًزة حا حصى فَِ اهـاص ًىة ب ن جسـى ا ىل اٍمتسم جلك يشء يف اؾخلاذان ذوةل دصحت ًخُو

هتا وحتي من ذالهل حصهثا ورمٌل اكهت ال ساًَة املخحـة يف ركل فاًِسف امسى من ًىِاهنا وزلافهتا   فدسرتحؽ تَ ٍُو

)لك ما كِي.
2
) 

حِر  1988كىل كاًة  لب ن  املرسخ ادلزائصي مص تثالج مصاحي من تساًة ال س خلال وس خزَطومن ُيا        

ابن اًثوزت ب و كدَِا ،وفامي ًًل هسزح ُشٍ  ًََ ا  ب ذش رممة ب دصى خسًست ختخَف ؾن ثكل املِام اًيت اكهت ثؤلك ا 

 املصاحي حسة اًرتثُة:

  ًـة املرسخ ادلزائصي مٌش حسازة ب ظواٍز ذوز احملَي ال حامتؾي واًخازخيي  :1972-1962املصحةل ال وىل

املحسب  اذلي جسري وفلَ، فوحة ؿىل املرسخ ب ن دلزائص تـس ال س خلالل اًيؼام ال صرتايك واًس َايس، فلس ا ختشث ا

ًلسم معاحل ال صرتاهَة ومداذهئا، وهؼصا ًخخين "جصخيت" اًفىص ال صرتايك فلس اكن هل ثب زري ابًف ال مهَة ؿىل ب كَحَة 

 اًىذاة املرسحِني يف ادلزائص.

                                                           
ذٌزس كصكوت، -1  .48ضاًساتق ، عسزامل،  اًرتاج يف املرسخ ادلزائصي، ذزاسة يف ال صاكل واملضامني ا 
 .49هفسَ، ض -2
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 اًحياء واًدضُِس ومن ُيا اكن ؿىل املرسخ ب ن ًلف ا ىل خاهة ثكل فادلزائص ؾصفت مصحةل خسًست يه مصحةل     

اًخحولث ادلشًزة اًيت صِسُا اجملمتؽ ادلسًس، وهؼصا ل مهَة ُشا اًلعاغ ب كسمت اذلىومة ادلزائًصة، ب هشاك، ؿىل 

ا املرسخ اًوظين س ية  اًيت ثحًت  ، وكس خاء فهيا:" ب ظحح املرسخ يف ادلزائص1963ثب مميَ يف اًالحئة اًيت ب ظسُز

ال صرتاهَة مكل ٌَضـة وسُدلى سالحا يف ذسمذَ، مفرسحٌا اًَوم س َىون مـربا ؾن اًواكؽ اًثوزي... ولميىن ب ن 

ر تسوهَ ثخجصذ ال صزاض من اذلَات ومن اًصوهق". )هخعوز فن ذزاسم مرسيح تال رصاغ، ا 
1
) 

ثضميت ُشٍ اًالحئة ارلعوظ اًـًصضة اًيت س ًَضب  ؿَهيا مس خلدي املرسخ اًوظين اًيت ميىن ب ن ًلسرما        

اًصفؽ من كمية املرسخ واًسري  اس هتسفتسَسةل من ال حصاءاث  لىل اًضـة، وكس ا ختسث تـس ال س خلالؿذسمة 

ن مرسحِة 1963ممي ثوزًة ومتثَت ب ساسا يف كاهون اًخب  تَ حنو املعَحة اًوظيَة واملحاذئ اً  وضاء مسزسة حىٍو ، وا 

)ب سِموا يف ثب سُس املرسخ اًوظين وثعوزٍ. اًفٌاهنيوكامت ُشٍ املسزسة تخرصجي ٍلوؿة من 1965س ية 
2
) 

ب ظَق املرسحِون ؿىل مصحةل اًس خٌُاث من معص املرسخ ادلزائصي مبصحةل اٍهنضة اًىربى، وكس ٍصحؽ ُشا       

ل سذُاز اًمكي، فلس كسم املرسخ يف ُشٍ املصحةل ؿست مرسحِاث ختخَف وسخِا ًـي ب جصسُا ا ٍلوؿة من ال ؾخحازاث

من حِر املوضوؿاث واملضامني وثرتاوخ تني اًيجاخ واًفضي، ومن ال سٌلء املرسحِة اًيت جصسث يف ُشٍ املصحةل 

ق زوٌضس يف ُشٍ املصحةل تفضي ب سَوتَ ارل اض اذلي لك من زوٌضس اكثة ايسني، وودل ؾحس اًصحٌلن اكيك، ثبً 

هسماح حبَات اًياش ومضالكَ، ًلس ب ذزك  ًرتنز ب ساش ؿىل املـصفة اذللِلِة ملخعَحاث ازلِوز وظول ابؿَ يف  ال 

اًاكثة واملمثي زوٌضس مذعَحاث املصحةل اًصاُية فرناٍ جيازهيا حماول الا ٍىون خمخَف ؾٌل حيسج يف ؿامل املرسخ 

َفَ ؿادلت املضالك اًيت من ثعوز، ومن ب مه ب ؾٌلهل املرسحِة:" حسن ظ ريو"، "اًلوةل"، اًحواتون" ولكِا من ثبً 

ا من املضالك ال حامتؾَة ،وكس متىن" زوٌضس " ب ن حيوس  ىهتاًسة واًدرشذ وكرُي ًـاين مهنا جممتـيا اكًحريوكصاظَة وال 

زساء اسس مرسخ ثس َط حصئ تـَس ؾن ادلمياقوحِة ،واًواكؽ ب ن ا ملوضوؿاث اًيت ؿىل ا جعاة ازلِوز ًخوفِلَ يف ا 

)ؿادلِا زوٌضس ل ختخَف نثريا ؾن اًيت ؿادلِا اًصواذ اًساتلون خباظة من حِر ظاتـا ال حامتؾي.
3
) 

 

ثصاء املىذحة املرسحِة تب ؾٌلل مس خوحات من  ىل خاهة "زوٌضس" جنس "ودل ؾحس اًصحٌلن اكيك" ذلي ب سِم يف ا  وا 

ب ؾٌلهل" اًرتاج واًعاذلني"، "لك واحس وحمكَ"  اًرتاج اًضـيب واًـاملي، وكس ثب ثص نثريا ة"جصخيت" ومن

فًصلِا كَة واحس"132"اًلصاكوس" " ُمت ودل ؾحس اًصحٌلن اكيك ابًؼواُص اًرتازَة وابل صاكل اًخـحرًية  س ية"،" ا  ا 

ر اكن ثب سُس مرسخ حزائصي ب ظَي ٌس متس ب سسَ وحٌلًَخَ من اًواكؽ واًرتاج ومن  اًيت ٍزدص هبا حصازيا اًضـيب، ا 

                                                           

ىل املرسخ ادلزائصي،  - .168ساتق، ضاً صحؽ املخمَوف توهصوخ، مسذي ا  1  

.25ضاملصحؽ اًساتق،، املا ي واذلارضتوؿالم زمضاين، املرسخ ادلزائصي تني  - 2  

.25سَ، ضهف  املصحؽ - 3  
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ِق ُشٍ اًلاًة ّّسص" اكيك" مجَؽ اًوسائي ل حِاء ال صاكل اًخـحرًية اًخلََسًة فوضؽ املـاذةل اًفٌَة اًيت ب خي حتل 

ابًواكؽ  اثعاًِاجساؿس ؿةل هلي اًخلاًَس اًضـًصة املؤثصت يف ازلِوز اذلي ثياكَِا ب ة ؾن خس ذون ب ن ًفلسُا ؾيارص 

اكيك" يف املوزوج اًضـيب »حزائصي ب ظَي، ًولس وخس  اًَوسم، وكس ب فاذث ُشٍ اًعَاكة يف ا جياذ مرسخ صـيب

َف املرسيح ًوـي ما ميىن اس خزالظَ من جتصتََ املرسحِة ب هَ حاول ثب سُس مرسخ حزائصي  ضاًخَ يف اًخبً 

س خـس يف هفس اًوكت ؾن اس هتالك  ب ظَي ٌس خلي ب سسَ ومضامِيَ من اًواكؽ ال حامتؾي ٌَضـة ادلزائصي ٌو

)زلاًَة واًفىًصة.اٍمنورح اًلصيب تلواؿسٍ ا
1
) 

ىل خاهة "زوٌضس"، "اكيك" ، جنس "اكثة ايسني" اذلي حصك تعٌلث ابزست يف املرسخ ادلزائصي ولصم ب ن  وا 

من حِر  مرسحِاثَ "اًصخي رو اًيـي املعاظي" ،" َلس ذش حلِحخم"، "ظوث اًًساء"، "ب فاكز موخ اًًزخون"

اًخياول اًفين ثؤنس كسزثَ املرسحِة ذاظة من خاهة اًىذاتة تلغ اًيؼص ؾن مواكفَ اًفىًصة ،نٌل نخة " اكثة 

ال خساذ ٍزذاذون رضاوت"، " مسحوق اذلاكء" ،وموضوغ ُشٍ ال ؾٌلل ابًصمغ  ايسني"مرسحِة" ادلية املوزوكة"، " ا 

تساؾي ُو ادلزائص وصـهبا من ا دذالفِا وثيوؾِا فِو واحس وحمسذ ًوىٌَ ًب ذش ب ت ـاذ وزؤى فَسفِة يف لك معي ا 

وسان املـارص. ن هخاح اكثة ايسني املرسيح ظوزت ظاذكة مك سات ال   املياضي اًثائص يف وخَ ال س خـٌلز ، ا 

  ثـخرب ُشٍ املصحةل امذساذا ظحَـَا ٌَمصحةل ال وىل وحمتثي ب ساسا يف حٌلًة  :1979-1973املصحةل اًثاهَة

وركل ٌَرصوح من اًِميية ال س خـٌلًزة اًضرعَة اًوظيَة من اًلزو اًثلايف ال حٌيب واًـمي ؿىل اًحياء واًدضُِس 

كذعاذي وال حامتؾي واًثلايف، وؾصفت ُشٍ املصحةل ثعوزاث دعريت ؿ ىل اًعـَس ادلاذًل واًـمي ؿىل اًخحصز اًال 

كسام ادلزائص ؿىل ثب ممي موازذُا ال ًوَة  وارلازيج  فـىل اًعـَس ارلازيج جنس اًخحصصاث ال س خـٌلًزة ذاظة ؿىل ا 

وضؽ هعوض اًثوزت اًززاؾَة  واسرتخاغ اًرثواث اًوظيَة ،ب ما ؿىل اًعـَس ادلاذًل فـصفت حىوزاث ُامة مهنا

اذلي ٌضمي املؤسساث اًثلافِة  1972المصنًزة اذلي ظسز س ية واًدس َري ال صرتايك ٌَمؤسساث وكاهون اً

صان ،س َسي  واًرشاكث اًوظيَة اخملخَفة ة يف لك من ؾياتة ،ُو وضاء مسازخ هجًو حِر هط ُشا اًلصاز ؿىل ا 

شا مبلذىض ال مص زمق  املخضمن اًلاهون ال سايس ٌَمسازخ  1970حوان  12املؤزد يف " 39-70"تَـحاش، ُو

ة، وذالل  اس خـصاضيا ًِشا اًلاهون ذَعيا ٌَيخاجئ اًخاًَة: ادلًِو

ة.  *ثوحض املاذت ال وىل من اًفعي ال ول ظًصلة ب حساج املسازخ ادلًِو

ة يه مؤسساث معومِة راث ظاتؽ ظياؾي وجتازي حمتخؽ  *         ب صازث املاذت اًثاهَة ؿىل ب ن املسازخ ادلًِو

 .وسازت ال هحاءاملايل وثوضؽ حتت وظاًة  ابًضرعَة املسهَة وال س خلالل
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ثصاء وحمنَة اًرتاج اًوظين اًفين ب ما      * ة وحرصث يف املسامهة يف ا  اًفعي اًثاين حسذ ب ُساف املسازخ ادلًِو

 ؾن ظصق:

 .ا حساج ؿسذ ب ذىن من مًؤفاث حزائًصني حسة ختعَط س يوي
 

)
1

( 

 

 حساج  مًؤفاث مرسحِة ملًؤفني ب خاهة ًًمتون ا ىل املرسخ اًـاملي اًالكس َيك اًـرصي. اثصاء ٍلوؿاهتا اب 

 .اثزت املواُة وجضجَؽ اًفن ادلزاسم ادلزائصي يف ادلائصت اخملععة ًِا  ا 

 .ضٌلن ورش صـيب ب وسؽ ٌَمًؤفاث اًفٌَة احملسزة ؾن ظًصق ثيؼمي اًـصوط امليخؼمة 

  ة  وثيؼمي ؾصوضِا.اس خلدال اًدضىِالث اًفٌَة اًوظيَة وادلًِو

   .اس خلدال اًفصق ال حٌحَة ًفن ادلزاما يف هعاق اًربانمج احملسذ 

  متىني سَعة اًوظاًة من لك مرسح هجوي ابملضازنة يف مجَؽ املؼاُص اًثلافِة وادلولث اًيت ثيؼم يف

)ادلزائص ب و يف ارلازح.
2
) 

ًلس ب ؾعت اًخلَرياث اًيت ظصب ث ؿىل اًساحة اًس َاس َة واًثلافِة وال كذعاذًة وال حامتؾَة هفس خسًس         

ٌَيخاح املرسيح ،فب ظحح املؤًف ٌس متس مواضـَ من اًواكؽ املـاص مدارشت ومن ب مه املرسحِاث اًيت كسرما املرسخ 

  ، "اًـاكصت"، ذائصت اًعحاصري اًلوكاًسة""اًوظين يف ُشٍ املصحةل:" ابة اًفذوخ"، "توحستة"، "ساكل اذلاظَني

تين لكحون"، "يه كاًت وب ان كَت" واًـسًس من املرسحِاث اًيت ظـة ؿََيا حرصُا، ب ما املرسخ ادلِوي "

صان فلس كسم املرسحِاث اًخاًَة:" حٌلم زيب"،" ارلزبت"، "حوث ًب لك حوث"، "ال خماد"، "اذلساة ثَف"  ًُو

ان"، "ذًوان املالخ" "ا ملاًست"، ًولس ب هخج املرسخ ادلِوي تـياًة مرسحِخني ٌُل:" توؿالم ًسس اًلسام"، "ًوم "اًُص

َف "سَامين جن ؿُىس" ،وؾصط مرسخ كس يعَية ادلِوي ؿست مرسحِاث هشهص مهنا "  دصحواازلـة  ًصايم" من ثبً 

:" فَسعني ُشا جيَة ُشا"، "زحي اًسمساز" "انش اذلومة"، ب ما املرسخ ادلوي ًحَـحاش كسم مرسحِخني

)اخملسوؿة"، "ب هت مكل اًلصة".
3
) 

 

                                                           
ؿساذ-خمَوف توهصوخ، املرسخ ادلزائصي -1  .62،ض1995ذاز اًخحُني، ادلاحؼَة،ظ-زالزني س ية رمام وا 
  .62ض، هفسَ  املصحؽ  -2

كذحاش يف املرسخ ادلزائصي، زساةل ماحس خري - .240،ض2005-2004سوين زمحة، ػاُصت ال  3  
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ل ب ن تـغ املرسحِني وؿىل زب سِم اًحاحر ادلنخوز "خمَوف توهصوخ"        ٍصون ب ن  وؿىل اًصمغ من لك ركل ا 

ىل  ا حساج اًالمصنًزة جض خُت ٌَجِوذ املرسحِة اًفاؿةل تال ختعَط مس حق فلس رصخ كائال:" حصَح ب هيا حباخة ا 

هَ ثـممي اًًضاظ املرسيح ؿىل مس خوى ادلزائص ،ًىن ًن ًخوفص ركل معاق ؾن ظًصق تـرثت هجوذ املرسحِني تي  ا 

املرسخ اًوظين ومل حمتىن ؿَََ  ـاف وضاظن ُشٍ اًس َاسة ب ذث ا ىل ا ضًشُة ا ىل ب تـس من ُشا ،فريى ب  

ص مسريهتا اًفٌَة". ة يف املسن اًصئُسة من ثعٍو  املسازخ ادلًِو

  ؾصفت ادلزائص يف تساًة اًامثهًَِاث ثعوزاث ُامة ؿىل مجَؽ ال ظـست، فـىل  :1988-1980املصحةل اًثاًثة

لك اًيت ثخـَق ابًسَعة اكن ًِا ال ثص اًعـَس اًس َايس موث اًصئُس اًصاحي" ُوازي تومسٍن" وجصوس تـغ املضا

اًحازس ؿىل اًعـَس ال كذعاذي وال حامتؾي واًثلايف ،حِر ظصب ث ؿىل ادلزائص ثلرياث خشًزة ؿىل اًساحة 

ًلاغ اًـلس اًثاًر ووثريت ادلَي  ـُش اًَوم املرسخ ادلزائصي ؿىل ا  اًس َاس َة واًثلافِة وال حامتؾَة وال كذعاذًة، ًو

واملمثَني وتـس حِي" مععفى اكثة" و"زوٌضس" و"ودل ؾحس اًصحٌلن اكيك "خاء ذوز" ؾحس  اًثاين من اخملصخني

"، "واًزاين اًرشًف ؾحاذ"، "و"َلس جن كعاف" و"سَامين جن ؿُىس" وكريمه، وب ذش املرسخ ؿَوهلاًلاذز 

وظس ؿ الكذَ ابزلِوز تيجاخ ادلزائصي يف تساًة اًـلس اًثاًر ٌس خـَس ؿافِخَ صُئا فضُئا مواظال مسريثَ اًفٌَة ًو

ل ب ن كوت  املرسخ ادلزائصي حمكن يف  ما ًلسمَمذفاوث وسخِا ٍومكن رس ُشا اًيجاخ يف هؼص "مععفى اكثة" ا 

ة حيخي املرسخ ادلزائصي ماكهة مصموكة ؿىل املس خوى اًـصيب  مضموهَ وحاكمي خمخَف ؾيارص ؾصضَ ومن ُشٍ اًزاًو

ٌُلل تـغ اًـيارص اًخلٌَة اكدلٍىوز وال ضاءت واملالثس ؾامتذ ؿىل اًيط ل  اذلي ًلَة ؿَََ ظاتؽ ا وملسزت املمثي وا 

ا، ومن املرسحِاث اًيت ؾصفهتا ُشٍ املصحةل " ال حواء"  ا من املرسحِاث  ؿَوهل"ال كوال" ًـحس اًلاذز وكرُي وكرُي

)ال دصى.
1
) 

ميىن اًلول ب ن ُشٍ املصحةل ؾصفت ظاتؽ اًححر ؾن ارلعوظَة واٍمتزي ونشا اًححر ؾن ثلٌَاث خسًست        

ثامتىش مؽ اًخعوزاث ال حامتؾَة وال كذعاذًة ، سواء اكهت ُشٍ اًخلٌَاث حمََة ب و ب حٌحَة، وكس ػي املرسخ يف 

ذواثَ املرسحِة ،ذلا جنسٍ يف مرسحِاث ثـمتس ُشٍ اذللدة مصثحعا ابًواكؽ ادلزائصي اًضـيب ٌس متس مٌَ ماذثَ ارلام وب  

 .مهنا ؿىل ب صاكل اًرتاج احملََة
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وس خزَط ب ن املرسخ ادلزائصي مٌش وضب ثَ وثب سُسَ كس ثخىن يف صلكَ وحمخواٍ كضَة اًححر ؾن اذلاث       

ا ىل ا هجاضِا وثلَخهيا، فاكن مرسحا ٌس خـري اًضلك  ادلزائًصة مبواخَ ال دص اذلي سـى ابًوسائي ال س خسماًزة

اًخلََسي ٌَمرسخ" مرسخ اًـَحة" اك ظاز ٌَـصط، ًوىٌَ ًعـم ُشا اًضلك تـيارص اًفصخة اًضـحَة حِر اثضح 

ن ب مهَة  ًََ ًخوخَ ابرلعاة:" ا  اظاث ال وىل ب ن املرسخ موحوذ يف ازلِوز، تَ ٍهنغ وا  ُز ٌَصواذ تـس جتصتة ال 

ـس ظصفا ب ساس َا يف اٌَـحة املرسحِة امللرتحة ازلِوز حزذاذ و   دعوت ذاظة وب هَ ٌضرتك يف اًـصط املرسيح، ًو ُو

ساء اًـصط ونشا اًعًصلة اًيت ٌس خـمَِا يف كصاءت املـَوماث اًوازذت من  ما ٌس خوحة اًححر ؾن موكف املخفصح ا 

 امليعة هبسف اًصتط تني املؤسسة املرسحِة ومجِوزُا".

َيب احذَاخاثَ      ًلس ازثحط املرسخ ادلزائصي مٌش وضب ثَ تفضاء اًـصط ،فاكن مرسحا ًخخىن سَعة ازلِوز ًو

نخفاء  واُامتماثَ وروكَ، فِو مرسخ مذب ثص ابملشُة اًواكـي من حِر ادذَاز املوضوغ وحـي اًـلست ثس َعة، وال 

 ابذلواز ارلايل من اًخمنَق.

 ؿىل ثلٌَة مرسحِة الكس َىِة ويه ثلس مي املرسحِة كىل فعول ومضاُس اؾمتسب ما من حِر صلك اًيط ،فلس  

ظاز اًعوزت، ًضم ذاذهل مٌؼصا مرسحِا مضاهبا ٌَواكؽ، تسٍىوزاثَ  ويف اًـصط جضلك ارلض حة "ا ظازًا ب ص حَ اب 

اًعوزت "ارلض حة  ما تنيوثفاظَهل من هوافش وب تواة، وس خائص، وب اثج...نٌل ثعَة ال مص وحوذ س خاز تفعي 

ـمي ُشا اًفعي ؿىل حتلِق ال هبام ابًواكؽ من ذالل اًعوزت، جباهة ادلوز اذلي ثَـحَ املرس  خ" وكاؿة املضاُست ًو

خوحس مؽ مؽ ا   ال ضاءت يف حتلِق ُشا ال هبام ػالم كاؿة املضاُست ب زياء اًـصط"، فازلِوز ادلزائصي اكن ًخحسس ًو

 ارلض حة ب هَ ٍصى يف مصب هتا ماضََ وحارضٍ ومس خلدهل.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلزائريامغة املرسح           
 

 .مغة املرسح /9  
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 :اجلزائصي ملة املرسح/1     

 : ملة املرسح:1/1      

ضلك ٔأداة من ٔأدوات املـصفة، وثـخرب انولة ٔأمه وسائل ج ثـس انولة وسلا من إلصارات وامصموز،  : انولة:1/1/1    

 اجملمتؽ يف مجَؽ مِادٍن احلَاة.امخفامه والاحذاكك بني ٔأفصاد 

 

دم لٔ حسى اإ ثواظل وملـصفة ٔأظول ملة  و حبر و نخب و وسانالٕ وسان ، ثفامه لٕ بَ ا مفانولة ٔأؾؼم اندضاف كا       

 حامتؾَة و فٌون حضارهتا .لٕ ؾِا ااىل بَئهتا و ٔأوضإ ًًبلي امخـصف 

 

، فلس وضأٔت من حٌلؿاتو حٌلؿات ٔأفصاد  فصادأٔ بُهنا  فِيي ثـس اندضاف ثعوبت احلاخة امبرشًة نوخـامل فامي       

ظل أٔ ويه مذوارزة شلا ل ميكن دراسة  حزاء رممة مهنا وضأٔت ،أٔ ىل إ ول ومسى حاحهتا أٔ ذاكك اجملموؿة امبرشًة ابمعبَـة اح 

ىل مبخلاان إ هيا من هعل أٔ اكن ُشا مس خحَال كعـا فاميدِجة  سان و احلاخات امبرشًة ، وملاو لٕ ظل اأٔ ل مؽ دراسة إ انولات 

ظوق مسمَات ؿىل ما مسؽ مهنا  أٔ وسان ظسم ابمعبَـة و لٕ ن اأٔ مص اشلي ل خسل فَِ لٔ ن اأٔ كري ظل انولات ،أٔ يف مـصفة 

مث  فلسلُا يف ظورهتا و حاخاهتا يف حصنهتا ، فوخست ملة مسـَة ٌسمؽ هبا ما حومِا ، وملة برصًة ٍصى فهيا لك ما حوهل

ىل ؾلهل ُو إ جنم ما دص أٔ مش املضمومات فاكهت ملة مشَة ، و جحارما فاكهت ملة ملس َة مث أٔ ص َاء بأأنمهل فـصف لٔ حتسس ا

 انولة اشلُيَة .

 

وسان و اموظن لٕ ن انولة يه اأٔ  و ؿالكهتا ابٕلوسان ختخوف ؾن ثـًصفِا بوػَفهتا ، حِرأٔ ن ثـًصف انولة بخحلِلِا إ         

ثصا أٔ هنا مثصة امـلل و امـلل ًرتك إ ملسرة الاوساهَة ؾن احلَواهَة ، ا وساين ويه ما ميزيلٕ امخفكري اانولة يه انجت و ول ،لٔ ا

 .اكمكِصابء 

رادًة لٕ وسان امفكًصة و الٕ رات امعاحلة نوخـبري ؾن حالت اصالٕ هنا ٍلوؿة من اأٔ ٔأما ؿوٌلء اميفس فلس ؾصفوا ب        

اميت هبا ىل دعائعِا، و إ فاكر اشلُيَة لٔ و احتوَل امعور  اميت ميكن من ذالمِاهنا اموس َةل أٔ و أٔ ،امـاظفِة )امضـور( و 

لكٌلت و حصثُب يف  ثأٔمَفذُان من حوميا وذكل من ذالل أٔ و أٔ ذُاهيا أٔ و امفكصة جمسدا يف أٔ ميكن حصهَب ُشٍ امعورة 

).وضؽ ذاص
1 
) 

 

                                                           
، مصنز  امصئاسة امـامة مضؤون املسجس احلصام واملسجس اميبوي ،مزنةل انولة امـصبَة بني انولات املـارصة ،ؾبس اجملَس امعَب معص -1

 .15، ص  ،1437 ،1،طحِاء امرتاث الاساليمإ امبحر والاحِاء امـومي و 
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خاثَ ، وؿىل من كسم ُشا قصاضَ و احذَاأٔ  امفصد ؾنظوات ًـرب هبا أٔ  هنا ؾبارة ؾن ٍلوؿةأٔ ؾصفت انولة كسميا ؿىل         

'' ٕاهنا ابن اجلين  فلال ؾهنا ًَ أٔ ، وكس ؾصف ؿوٌلء انولة لك حسب ر  ًضاأٔ احلسًثة ؾصفهتا  اتن امخـًصفأٔ ل إ امخـًصف 

)قصاضِا أٔ ظوات ًـرب هبا لك كسم ؾن أٔ 
1
املفصدة وضبعِا ؿمل هلل ألمفاظ ازلاةل ؿىل املـاين  يه ''ابن الانفاين : وؾصفِا  (

ومتَزي اخلاص بشكل انوسان من ازّلدِل، وثفعَل ما ًسل فَِ من اشلوات ذما ًسل فَِ ألحساث وما ًسل ؿىل ألصزاص 

ؿمل ٔأن انولة يف املخـارف يه ؾبارة املخلكم إ '' :  ابن ذسلوندضاهبة '' وكال وبَان ألمفاظ املخباًية واملرتادفة واملضرتنة وامل 

) امـبارة فـل مساين انص،، ؾن املعس إبفادة اممالم '' ؾن ملعودٍ. وثكل
2
صى ازلنخور ( نرث أٔ ن انولة أٔ "هُس فصحة أٔ ٍو

)وسان امصويح ''لٕ ذ يه حزء من هَان اإ اة نوفكص و ثـبريا ؾن امـاظفة ، دأٔ ن حكون أٔ نرث من أٔ ظوات و أٔ من ٍلوؿة 
3
) 

ظورُا و ًـين املـاين  نيوحِس َلكساسا حول امصبط بني أٔ ن انولة هؼام من امصموز ًسور أٔ :''  ريسوسي وٍصى د

)''ةامعوثَ
4
)  

حامتؾي مكون من رموز ظوثَة مكدس بة إ هنا هؼام ثواظوِا أٔ ب"فِـصفِا  "سونب خان "امـامل انولوي  ما ؾيسأٔ 

).'اؾخباظا
5
)  

ي أٔ دصى لٔ متزٍي ؾن اماكئيات ايت وسان ويه املٕ ثكل املسرات اميت ميخوكِا اوساهَة املمتثةل يف لٕ فانولة معوما املوكة ا

).ن ًفِم و ًفِمأٔ ـادات انولوًة اميت جسمح نوفصد بهنا اجملموؿة املكَة نوأٔ 
6
) 

 

 ملة اميط املرسيح : :1/1/2

خف         ار مارمم ، فلس خيخأٔ اؿوون من ذالمِا مؽ اميط املـصض يه امعًصلة اميت ًخواظل هبا املمثوون مؽ ادلِور ، ًو

ذا اكن اميط اترخيَا فِيي إ ىل اس خزسام امفعحى ل س امي إ و انوِجة احملكِة ، وكس ًـمس أٔ اماكثب احلوار امـادي امضـيب 

ثعال ازلرامِة بني املؤمف و املضاُس ، وجضمل ؿىل لٕ خولي بوظفِا وس َةل اوس َةل هلل امفكص و املـوومات بني املولي و امل 

ائط و نولة املرسحِة دع، و هرًثةأٔ ظَلة صـًصة يف وثمت انولة  ،ـىن ما ازلال ؿىل ماحلوار امليعوق  وامفـل الارصادي 

مه أٔ و امضـص . ومن أٔ ة دصى اكمصواًلٔ دبَة الٔ ظياف الٔ ل ٌضرتط ذكل يف وحود ا ومـَية ٌضرتط وحودُا يف اميط 

 دعائعِا ما ًًل:

 .امخـبري و امخفكري بولة امضرعَة. ذما ًـكس احلَاة اىل املرسح  -

                                                           
 .33،ص4ط ،اخلعائط .امَِئة املرصًة امـامة نوكذاب  ،ابن اجلين - 1
 .548ص ، 2004 1ط،دار نوًرش وامخوزًؽ  ،ابن ذسلون ملسمة ،ؾبس امصمحن ابن ذسلون - 2
 .34ص، 1989، 1بريوت ط ،دار اجلبل ،سووب دراساهتا أٔ انوِجات و  ،اهُس فصحية  - 3
 . 09ص ، 2002ي ؿمل انولة احلسًر ، دار املـصفة اجلامـَة ؿمل انولة ؾيس امـصب و ر  يف،رشق ازلٍن ؿًل امصحـي  - 4
 . 27ص ،نوًرش  بلالثو  دار ،َلس اموايل و مبارك حٌون :حص ،ًةاملضااي امضـص  ،خاهسون  - 5
 . 12ص ،املصحؽ هفسَ - 6
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 ٕاماكهَة املزاوخة بني امفعحى امبس َعة و امـامِة املًصبة من امفعحى ذاظة يف املرسحِات اميرًثة . -

 .مزتام امعارم بولة امضـص، ؾن ثأٔمَف امضـص املرسيح لٕ ا -

 .بخـاد امخام ؾن اس خـٌلل انوِجات احملوَة امسائسة . و امخـابري امفجة امصهَكة لٕ ا -

).مكن ذكل أٔ ًلاع لكٌل لٕ عرية ذات انوجمل املاس خـٌلل املؤمف املرسيح  -
1
) 

 

لول ازلنخور ظالح فضل :''  ائَا هخاخا هنإ وس َط ومُست  هناإ حوًُصة يه  خباظَة حمتزينولة يف املرسح ن اإ ًو

مت فامي بل يه ُيا بؤرة ثخجمؽ فهيا مضمالت ثـسد اتما يف ذاثَ مثل امصواًة ، دذبار ؾيَف إ املس خوايت و املصحـَة ًو

)ىل احلصنة مصة اثهَة''إ سى كوة متثَوِا نوحَاة إبؿادهتا مل
2
) 

 

ُ أٔ فانولة  حكون ؿىل َُئة ٔأبَات صـًصّة ٔأو هعوص هرًثّة ٔأو  فبـغ اميعوص ٔأو املضاُس،مثل اممالمِة داة امل

بحر ؾن درامِة اميط بضلك مبارش لٔ ذوَط بُهنٌل . فاخملصج ُو من ًخـامل مؽ اميط املرسيح ا  .ديب ًو

 

ظفى مناذج امخوظَل ويه دامئا مضحوهة ابملخفجصات ، لك أٔ ن ملة اميط املرسيح كًصبة ملة احلَاة ، فِيي من إ 

داة حِة أٔ لكمة مِا اترخي ؾيس املس متؽ و املضاُس ، ولك ؾبارة مِا مايض مفـم ابمـضق واموظال ، فانولة يف ضوء ذكل 

ا مجِو  سامَب حصَحةأٔ ذا نخهبا املؤمفون يف إ نوخـبري و امخفكري  و أٔ  ر اميؼارة من ذالل امـصض دون مولسِةل ًلسُر

ىل ازلرس انوساين وملة امـصض و ثـزى إ  زىـو ثاس خلصاق يف فِم انوِجات كري واحضة ، و انولة يف املرسح ملة اميط 

 .ىل ازلرس امفين ) ازلٍكور ، احلصنة ، الامياء ...(إ 

 

ا صمال ثـبرياي حيلق اميط ، جنس هبا امكثري من امخلريات اميابلة من ثضارب الٓراء من هجة  ٕان انولة ابؾخباُر

 دصى ، فولة اميط املرسيح كًصبة من ملة احلَاة امَومِة .أٔ اكرتاهبا و ثساذوِا من هجة و 

 

مه املضااي اميت ٔأزريت '' فِياك هلاش أٔ دذالف  يف انولة احلوار يف املرسح اجلزائصي ُو من لٕ ٕان ُشا امخـسد وا

ن املرسح لٔ هنا مِجة ادلاُري ولٔ م بوِجة امـامِة  أٔ ن ٍكذب بولة ؾصبَة فعحى أٔ داة املرسح ُل ًًبلي أٔ حوار ًسور حول و 

ـرب إ ن ًخجَ أٔ ًًبلي  ٓ ؾن مهورمم و ىل اجلِري ًو )ماهلم أ
3
) 

 

                                                           
 .42،ص1،2001،طدار اموفاء زلهَا امعباؿة و امًرش إلسكٌسًرة  ،ٔأمحس زمط مسذل اىل ؿووم املرسح  - 1
  .371ص ، 1،1999ط ،وزارة امثلافة املاُصة ،صفصات اميط ،ظالح فضل - 2

ص  2009 (،د. ط)اجلزائص   –املبة  ،دار امـصيب نوعباؿة و امًرش و امخوزًؽ ،ثعور اميرث اجلزائصي احلسًر صهَيب، ؾبس هللا ام -3

237 . 
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، فِيي  ة مخزاظب و امكذابة وامفكصلم وهناهعار امفعحى جيسأٔ امـامِة ، فٌجس فلس احذسم امرصاع بني امفعحى و 

ص الٔ جتمؽ ا هنا من خاهب أٔ بساع و امضمومَة ، نٌل لٕ ظاةل ، فِيي امصيق و الٔ مة وثضم مصاحل اترخيِا املـصيف وحتمل حُو

فامفعحى حتمل دعائط املوة ما ،ًوزتم بَ املرسح حيب ما أٓدص كادرة ؿىل امخـبري '' ٕان امخـبري ابمفعحى يف ظوَـة 

س خلصاء يف امخـبري ؾن صؤون لٕ اوشلكل هـسُا ملة امبلاء و ،ية يف ص ىت ؾعور امخارخي ٔأقياُا ؿىل اسدِـاب امثلافات املخباً 

) احلضارة ومعامب امفن
1
) 

 

ن املرسح حزء لٔ املرسح اشلي حتلق بولة امثلافة ، موػَفة  ااحلوار جتس َسمن ُشا امليعوق اؾمتست امفعحى ملة 

و املخعل هبا ثفكريا وثـبريا ، فانولة امفعحى يه اميت ثعلل مة لٔ بساع اميابؽ من الٕ من امثلافة ، وجمال من جمالت ا

ن ما ُو حصكِة أٔ ن معهل لٔ ىل امضـب إ ن هيبط ُو أٔ مََ ، ل إ ن ٍصفؽ امضـب أٔ ذن جيب ؿىل املرسح إ ، و حمنيذواق لٔ ا

 امضـب ، ل جمصاثَ يف امضـف . 

 

ل وسُا ُا امبـغ مذلرية و ل كواؿس ثلِهعار امفعحى ؿىل حمو كمية امـامة . حِر اؾخرب أٔ  ىل خاهب ُشا فلس معلإ 

زمعون  هنا ملة ٍمنهيا اجلِل .أٔ ن حكون ملة اهدضار وثواظل نٌل أٔ مـاًري ثأٔسس مِا ، فكِف ميكن  ن امـاملَة و س َةل أٔ ٍو

).ِة وحصس َخ امخزوف امثلايف ٔلم ل ًـين يف امواكؽ سوى حصس َخ ا منيلٔ ثثلِف ا
2
) 

 

شا ما أٔ مكن ُشا ل ًيفي  ا اموس َةل ألجنح يف حتلِق معوَة امفِم ُو مهَة امـامِة ابمًس بة نومخولي ، اشلي ًـخرُب

منا ًبلى حتلِق امفِم زلى إ سمو مبس خوى امثلافة مُس امِسف اموحِس من امـموَة املرسحِة ، و ام ن امصيق ابمفن و لٔ هيميا 

من امفِم ، ومُس انولة امفعَحة  ىل حاةلإ مه ،''فامـامِة يه وحسُا اميت ثلٌؽ املخفصج و ثوظهل لٔ املخولي ُو امِسف ا

) ".ن هضـِا يف ابب امللالأٔ و املرسحِة اميت ميكن أٔ وضائَة لٕ او املرسحِة أٔ و امفوسفة أٔ املس متسة من نخب ؿمل الاحامتع 
3
) 

 

ا ملة مصهة سِةل ًفِمِا لك امياس ، نٌل  نرث أٔ هنا أٔ فأٔظبحت انوِجة امـامِة امس َادًة اماكمةل يف املرسح ، ابؾخباُر

ا من ثعوٍص  امبُةة وذوق اجلو امللٌؽ هيمتكن مس خـمو ،بعسق وؾفوًة وكادرة ؿىل امخـبري فِيي حتايك امواكؽ واكـَة ،

 بـفوًخَ وواكـخََ  يف هفس املخولي .

 

 

 

                                                           
 . 210ص  1،1996ط ،دمضق  ،ًضورات الاحتاد امكذاب امـصبم  ،وكفات مؽ املرسح ،ؿًل ؾلةل ؾصسان - 1
 .45ص ، 2005 -2006رساةل ماحس خري  ،سَِةل ، انولة يف املرس ح اجلزائصي بني ظبَـة اميط و حٌلمَة املوخلى بوحواةل - 2
 . 163ص  ،2002 ، 1بريوت ط  ،املؤسسة امـصبَة نسلراسات و امًرش،املرسح واصاكمَة ادلِور  ،ابصاُمي ؾبس هللا ؿووم  - 3
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ةل اس خـٌلمِا  أٔ ميت اكهت ول حزال مساامـامِة حلس من مضلكة انولة ، و ونوخرفِف من حسة امرصاع بني امفعحى و 

بة ابمفعحى ان ًوفق بني ُشٍن الاجتاُني امكذأٔ يف املرسحِة موضوع  خسل وذالف مِشا امسبب حاول ثوفِق احلكمي 

هبا املرسحِة حىت ميكن فِمِا  ن حكذبأٔ املبسعة اميت جيب  وسب ملة املرسح يه امفعحىلٔ امكذابة ابمـامِة ، حفس بَ او 

)داة  اثعال ؿامة.أٔ  هنالٔ 
1

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 47ص امسابق، املصحؽ،بصاُمي ؾبس هللا ؿووم إ  -1
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 :ٕاصاكمَة انولة يف املرسح اجلزائصي /2     
 

)صاكل امخـبري اميت ثًذج اميط وحتللَ أٔ انولة يه صلك من 
1
 ، و حضورُا رضوري يف بياء امـيرص املرسيح .(

مذلري ًؤثص  يلثفاؤدم وثلوًة وحسهتا . فانولة بعبَـهتا اكئن لٔ فانولة ثوـب دورا ُاما يف متاسم الاحامتؾي نوضـوب و ا

 دصى .أٔ وسان ومتازحت بولات لٕ ًخأٔثص ، وملس ثلريت مـؼم انولات اميت ؾصفِا او 

 

ومن املـصوف ٔأن املرسح ُو  ،املرسحنرث اجلسال واميلاش مٌش املسم ٕاىل ًومٌا ُشا حول انولة املس خـمةل يف 

ٔأحس امفٌون ألدبَة ألدائَة اشلي ًـمتس ٔأساسا ؿىل حصس َخ ألفاكر وظصهحا ٔأمام ادلِور املخـعش مفن اخلض بة يف ػصف 

املرسحِات يف ُشا امضأٔن، واهعولوا  مؤمفووثوـب انولة دورا ٔأساس َا يف جتس َس ُشٍ ألفاكر وكس ادذوف ،زمين حمسد 

فادٍ: ُل امخأٔمَف ابنولة امفعحى ٔأكصب امخـابري ٕاىل ادلِور ٔأم امخأٔمَف ابمـامِة ُو ألكصب؟ فانولة "اكهت ول من سؤال م

) حزال مسأةٔل جيب اس خزسارما يف املرسحِة موضؽ خسل وذالف، وكس نرث اممالم حول ثوػَف امـامِة ٔأو امفعحى"
2
) 

 

ن أٔ دص لٔ اظب يف املَسان املرسيح ، ورٔأى بـضٌِل امثل نوخزالٔ فلس رٔأى بـضِم امفعحى يه امعًصق اموحِس 

ن ُشٍ انولة '' امـصبَة امفعَحة كري أٔ ل إ وسان امـصيب ؿامة ، لٕ مثل مخزاظب ملة ٌس خعَؽ فِمِا الٔ انولة امـامِة يه ا

ن انولة امـصبَة امفعحى مل حكن أٓهشاك ملة حسًر وملة حِاة امَومِة لٔ مِة '' لٔ وسط امضـبَة هؼص مخفيش الٔ مة يف او مفِ

 مه بفاؿوَة يف امللاومة اموظيَة ضافة اىل انولة امـامِة  وانولة امفعحى جنس املرسح امياظق ابملة انولة امفصوس َة اشلي ساإ 

 وساين .  لٕ مضمري ابـس مسى يف امثلافة امـاملَة ويف اأٔ ىل إ عاع ثعوٍص امثورة و اًعال ظوهتا فلس اس خ
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 انولة امـامِة )ازلارخة (::2/1

 

ا حسًنٌا امَويم يف امعور اميت هبملة حسًر اميت وس خزسرما يف صؤوهيا امـادًة ، وجيصي  ابدذعارامـامِة يه 

مذلرية ثخلري ثبـا اظعوحيا ؿىل جسمَهتا بولة مِجات احلادزة ، ويه ختضؽ ملواهني ثضبعِا وحتمك ؾبارهتا ، ٔلهنا ثولائَة 

)امخلري ألحِال وثلري امؼصوف احملَعة هبم .
1
) 

 

امـامِة يه ملة احلس وامـجةل ، ملة جفائَة ثولائَة اهفـامَة ، ويه ل ثبايل "وحيسزيا نٌلل ًوسف ؾن امـامِة 

)ابمـوامل  اميحوًة " 
2
ي متخس خشورٍ من املايض سب بل يه ملة حصازيا امضـيب امـخَق اشلل متثل امـامِة ملة حِاثيا حف ،(

 امبـَس .

 

ب ار وفضل امخج 1926 -1924رسح اجلزائص يف امفرتة ؿاصِا امل اميت  بـس امصهودملس ػِص املرسح امياظق ابمـامِة 

ن جتمؽ مسو أٔ املرسحِة اميت كسمت ابنولة امـصبَة امفعحى . فاملرسح اجلزائصي ُو ثكل امؼاُصة امضـبَة اميت ثخعوؽ ٕاىل 

حل  إلهخلامَة مبضالكِا من ريا وثفكريا ، وكسرثَ ثأٔزريا وحتًصضا يف وظن حيمل ابهمتزق من هجة ، وثساذل املصااملرسح ثـب

ُشا املرسح مٌش بساًة ابمفةات امضـبَة كري املثلفة . فاكن مرسحا صـبَا بـَسا ؾن رخال   ارثبطدصى ،فولس أٔ هجة 

دابء  ،ومل ًخرصحوا من  املسارس ، وٕامنا مه أٔ ن رواد اشلٍن اُمتوا ابملرسح يف اجلزائص مل ٍكوهوا أٔ ألدب ملسة ظوًةل ، نٌل 

اموحِس اشلي حـوِم  اميشءن زلافة ادلِور يه أٔ فٌاهون مارسوا املرسح ؾن ظًصق امِواًة .ٕاذ رٔأى ُؤلء امكذاب 

ابصعصزي ورص َس املس يعَين ،اشلٍن ًـسون من وحمي اشلٍن ،مو مـامِة يف مرسحِاهتم ،ٔكمثال ؿالٌس خـموون انولة ا

 ألوائل اشلٍن اضعوـوا هبشٍ املِمة وسامهوا يف جضُِس ُشا امعسع امثلايف .

 

خـود ً مل  َهلٔ شا انولة ٔأو هبن ًفِم انولة امـصبَة امفعحى ٕاما جلوَِ أٔ ومن ُشا امليعوق فلس اكن امعـب ؿىل ادلِور 

).ىل سٌلؾِا ؿ
3
) 

 

اميت ثـس  امـامِة،وكس فصض ُشا امواكؽ ٔأهشاك ؿىل بـغ رواد املرسح اجلزائصي إلجتاٍ ٕاىل اس خـٌلل انوِجة          

و ثوػَف نوخلامَس امضـبَة  فصواد املرسح اجلزائصي اكهوا  مبواهجة  واكؽ زلايف فصظخَ امؼصوف امخارخيَة  ذما   هوس َةل ثـبري

                                                           
 .196ص ،2007،احلمكة ، اجلزائص  ،)د،ط( َلس حيَاحن، دار  :حص ،اجلزائًصون واملسأةٔل امـصبَة ،ذووة ظامب إلبصاُميي  - 1
 .27ص  ،1978،ًوسف احلاج ، فوسفة انولة ، دار اههنار  ، بريوت )د،ط(  نٌلل  - 2
 .31ص املصحؽ امسابق،ابن ٔأيب صًب سـس ازلٍن ، - 3
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ن خيعب مثل ذكل أٔ راد أٔ ٕاىل انولة  امـامِة ،ٔكداة نوخـبري ٕاذا ما   أٔ ن ًوجحـل "اجلِل و ألمِة حيامتن ؿىل املرسيح أٔ 

)اجملمتؽ وٕاذا ما ٔأراد ٔأن ًوخَ مثل ذكل نوجمِور "
1
). 

فاجلِل واهدضار ألمِة يف ألوساط امضـبَة ،وؿسم ثـود ادلِور اجلزائصي ؿىل انولة امـصبَة امفعحى ،ٔأدى ٕاىل          

ٕاىل امـامِة . نٌل كوب امعابؽ امكومِسي امِزيل اشلي جنح يف خشب ادلِور ٕامََ ؾن ظًصق انولة امـامِة امليبـثة   جتاٍلٕ ا

ٔأن ُشا اميوع مل خيوو  من دِاهلم وامليزتؿة من بَئهتم، فذوافق مؽ مزاج ادلِور اشلي ميثل ٕاىل امخحمك واميلس إلحامتؾي، نٌل

مـَوب امضائـة يف امـادات و ألذالق يف ظورة فاكَُة ًخشوكِا ادلِور و جناح ُشا ؾن ثوحَِ هؼص  ادلِور ٕاىل بـغ ا

ٔلهَ ألكصب ٕاىل احللِلِة يف  ؾصض ظور  ،انولة امـامِة يف مجَؽ  اميعوص  اميوع من املرسحِات ٍصحؽ ٕاىل اؾامتدٍ 

 امـامِة اميت ثخجَ ٕاىل املخولنيانولة  فاس خـٌللاحلَاة، و ٔلن املرسح اجلزائصي ؿاجل كضااي نثرية ؿاين مهنا امضـب، 

)ؿىل امفِم و امخشوق بسرخة ٔأنرب " ٕان ازلارخة ٔأوسب يل ملام واكؽ يف اميفوس ؾيس اخلواص و امـوام " . جساؿسمهو 
2
) 

 

س ية  ٔأفًصل 12ا" اميت كسمت  يف امـامِة مؽ " ؿالمو " ومرسحِة "حجنومرسحِة ابنولة  ألوىل الاهعالكةاكهت 

دِار انوِجة امضـبَة " نيت ٔأنخب ابنولة أٔ املرسح اجلزائصي ، حِر ًلول ؾن  واميت ثـس نخارخي مخأٔسُس   1926

).ازلارخة املفِومة نوجمَؽ ومكن ل ٔأكعس انولة امسوكِة امصدًئة ففي ملة ؾصبَة موحوهة ومكهنا مٌخلاة "
3
) 

 

امفن ُو هلل ،و انولة أٔ امفن مُس ُو اممالم "مث ًضَف يف س َاق دفاؿَ ؾن ظالحِة انوِجة امضـبَة فِلول 

) "ىل املرسحإ احلَاة 
4
كل املرسح ملس اكهت املرسحِات اميت س بلت اترخي شة امفٌَة املـربة مُست  الكما ونن انووحإ  (

موا سٍن ككام هبا املرسحِون امـصب اشلرا ابمزايرات اميت أٔ ِة ثـصض ابنولة امـصبَة امفعحى زاظسار "ؿالمو" ملرسح 

فرينز حصنزٍي ؿىل فِم مـياٍ واس خضاح ،مل ٍكن مَعلهيا ادلِور بسِوةل  مرسحِاهتم ابنولة امفعحى ُسٍ املرسحِات

ثلول" اندًة بوزوار" يف  ةىل امـامِإ مِشا مل ثخولى رواخا ومل ثيجح يف ثكل امفرتة مِشا اجتَ  ،مفاظ اميت كس ًعـب فِمِالٔ ا

دذَار بلصض لٕ وكس خاء ُشا ا،بصاز امثلافِة إ ؾعى املرسح ظفة اخلعوظَة و أٔ دذَار امـمسي نوِجة ازلارخة لٕ ا"كومِا

امخلصب من ادلِور امـًصغ وامخواظل مـَ ومتٍصص امصساةل .  مفرسحِة "حجا" كس اكهت كًصبة لك املصب ملة وحمخوى مل 

ًيَ ومزاخَ حصفَ ؾيَ فذجوب هَاهَ ىل حكو إ فلس اكهت املرسحِة كًصبة ،ا ءحساث واملاداء لٔ ٌس خعـهبا املوخلي اشلي راق هل ا

كشا اؾخربت مرسحِة حجا هلعة حتول يف مسار امكذابة املرسحِة يف اجلزائص .وذكل ابمصمغ من  مَف حص أٔ هنا مل حكن ثأٔ ُو

ٍ من املرسحِني ؿىل ثكل وكس واظل كري  ،ة وػصوفَ حـوِا ثبوف ثكل املاكهة خبساظة اجلزائصي بول من ن كصهبا أٔ ل إ 

لة امـامِة نونخب ابأٔ هين بعفيت فٌان سإ امباصزتري " وكريمه وكس كال مععفى اكثب "و""املس يعَين"  مثالأٔ امعًصلة 

                                                           
 .23ص ،  بريوت ،املكذبة امـرصًة ،دب اجلزائصي املـارصلٔ ا َلس درض سـاد ،  - 1
 .201ص امسابق، املصحؽ ،ؿًل ؾصكةل ؾصسان  - 2
 .141،ص2001اجلزائص ،،ٔأمحس مٌور .مًضورات امخبُني اجلاحؼَة : حص ،املرسح اجلزائصيرشوق ،سالل ؿًل  - 3
 .142صهفسَ،املصحؽ   - 4
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فِمِا ابئؽ اخلرضوات مثال .ظاملا انولة امأٔ ًفِمِا امياس انولة اميت ثفِمِا انولة اميت  يت ًخحساثن هبا يه ثكل امـامِة يم ًو

)".نخب مرسحا واكـَاأٔ ن أٔ ردت أٔ ذا ما إ ل انولة امـامِة إ س خزسم أٔ كل فون شلو
1
) 

ملس اس خعاع رواد املرسح اجلزائصي وذاظة ؿالمو و كس يعَين اس خـٌلل دعاب مرسيح صـيب كًصب من انولة 

مجَل يف مفصداثَ وحصاهَبَ قين ابمـبارات امضـبَة امزادصة ابحلمك  ،من املكٌلت امفصوس َةٍاكد خيوو متاما  ،ـصبَة امفعحى ام

يف صلك حوار بني امزوخة  "من ساكجش "ؿىل اميَف" ملس يعَين  ؿىل ذاك ُشا امللعؽ مثال امضـبَة مكثاللٔ وا

 :ورص َس

 ْت حَ صْ دَ  نيْ مِ  وٍْ بُ  مْ زًِ ـَ ًْ  :مزوخةا 

  صينِ كُ ٌضْ ة وْ صوظَ بُ  لْ مَ ًـْ  ريْ كِ  ينِ شْ ًؤذُ  جيسْ  انًلِ  ْف ؿىل اميَِ  لْ امِ ء حلَ ا اميِش شَ َُ  رص َس:

 اكْل رْصَ  اْش وَ  امزوخة:

َ  اْت اؿَ سَ  رص َس:  ًلِ مَ   بة اانَ صْ رمَ  يتِ ُض ْ ـِ ىل مْ ذَ  واْش  اََ بِ  انًلِ  ْش اَ   كَلْ ِك نْ  ْف  اميَِ ىَل ؿْ  اِش  مَ ايِل  ِْف  ابمكِ واانَ  ينِ ولْ ا ًعْ مل

 َ  .َْف اميٍ  ىلَ ؿْ  ْف َِ لكْ فامخَ  رايْ  َابيِق َة وَ ومِ حُ رْ  ىلَ ؿْ  يكِ الَ مْ  ـْت ب

 .وٍْ بُ  مْ وَِ ؿْ  وٍْ بُ  امزوخة:

 ويمِ لُ مُ  كَ ىَل ؿَ  ْت زْ وَ حُ  اْش وَ  يمِ وُ مهْ  سْ  خّ يِف  ًْت سِ ؿَ  ْش اَ  رص َس:

ُ  الْ ظَ وْ  ايلِ مََ  ْت صْ َِسْ   . ويمِ ه

 .َْف بس ِ  اينِ ي مَ رشْ مَ  اينِ مَ 

َ وْ ؿَ    َْف اميِ  ىلَ ؿَ  اْش ى

 ْف يَِ امِ  ٍنْ ازلِ وَ  ْق صَ حيْ 

 َ  َْف اميِ  وٍْ بُ  لْ ـَ يْ ً

 يورِ كُ وْ فَ  ْت سْ كَ رْ  ىتَ حَ  وْت ظَ وْ 

َ  سْ  خّ ىَل ؿَ   .ريِ وِ رُ مٌَ  اْت مي

) َْف اميِ  سْ سـْ د َسو   َْف  اميِ ىَل ؿْ  امزوخة:
1
) 

                                                           
1
 .56ص  امسابق، املصحؽ،سـاد َلس دِرض   - 
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"اميَف" حتَويا  هيا هالحغ يف ُشا امللعؽ ؿسة حواهب حٌلمَة يف ُشٍ انولة امضـبَة ،فِيي مـربة ؾن املـىن فلكمةإ 

ن ملة "كس يعَين "كًصبة خسا من امفعحى فِيي رمغ أٔ وهالحغ ،هفة وما ثخضميَ من مـاين امكصامة وامخحسي لٔ ىل كمية اإ 

 . بخشال وامسوكِة ،ويه رمغ ػصوف الاس خـٌلر حاكد ختوو من اس خـٌلل امفصوس َةلٕ ذامَة من ا ،حسة املوكف

ومكثال ؿىل ذكل امللذعف من مرسحِة "ما  ابصعصزي""ًضا جنسُا ؾيس مرسحِاتأٔ ن مثل ُشٍ اخلعائط إ 

مص أٔ ن امخؼاُص رسؿان ما ٍكضف أٔ ويه ثربز ، 1938املضمون الاحامتؾي وكس ؾصضت س ية ح " ذاتًيفؽ كري امّع 

)ظاحبَ
2
) 

ْ يِن وَِ ذَ  ؿالل:"   مْ يى بِ وَِهخْ اب وْ ابََ  وْف ضُ  و

ُْ  اينِ َُ  ،َْ وفَ ي صُ َسِ  س ِ ايَ  حْ اتَ ارْ  امسكًصرت: ْ يَ ا   اٌَ سدَ ا و

َ  مْ الْكَ  ْش ي اكَ سِ يْ ؾَ  كْ الَ ي ،بَ سِ حْ  وِ ابَ ابَ  ؽَ وَين مَ ذَ  ؿالل:   وـُ مْ جسَ  ْش بْ ا ْنَ مَ و وْ مُ لكَ خْ ه

ي ارِ كَ  ْب بُِ م اظْ جَ ٌَ ا مْ خَ  هْ بًِل  املْ ؿَ  َت اهْ  ًلِ  بوهَل لُ ثْ ، ُْش بِ ا ختَ مَ  ريْ كِ  لْ مَ اكَ  َفَ ارْ ؿَ  اينِ و رَ ـُ مْ جسْ  ْش بْ ا حتَ مَ  م انًلِ ماَل امْ  امسكًصرت:

 يلِ  ولْ ًلُ  املْ ؿَ  ولَ  اوينِ سَ ًْ  ْب بُِ امعْ  الَ ،.اْت مَ صْ نَ  ْش اكَ  ًًلِ ورِ ًْ  ىتَ ، حَ كُْ سْ حَ وَ  وَمُكْ ا ْنَ  مَ ـاانَ امْس  ،صٍْ دِ أأ  ىلَ أأ ص َُ زْ لأ ا امؽْ خَ  يفِ 

ْْ يِل  ولْ م ًلُ ٌجَ مْ   ولَ ًيِن دِ  يفِ  صامْ حْ مْ  وَ ُُ  َْ يَ اص ْ  َ ثِص  مْ جنْ  نيْ ة بِ افَ مسَ  لْ اَ  ا )". ًينِ دِ  سْ ذوانَ  وْط نْ وْ  يبِ عْ املُ  وهْب امكَ  ة وَ ً
3
) 

 

اموؾي اموظين  وامخـًصف ابملضَة  زياء امثورة امخحٍصًصة فلس مـب املرسح اجلزائصي دورا ُاما يف ورشأٔ ما أٔ 

ن مواضَـِا اكهت مس خوحاة من وسط لٔ ي امـام امـاملي ،فلس كسمت مرسحِات نثرية ابنولة امـامِة ذكل أٔ وص ن اجلزائًصة

كعار أٔ ن جيوب أٔ مص اس خـٌلل ملة بس َعة و واكـَة وحِة، فولس اس خعاع "ؾبس احلومي راٌس " لٔ زوري وابمخايل ثعوب ا

دت ثًضب انر امثورة اك هَ اس خوحاُا من واكؽ امضـب .ومالٔ بياء املعبة "، "اخلازلون "أٔ مرسحِاثَ " ادلِور من ذالل

 ٍكن املرسح ملىل لك ثفاظَل مضِس احلَاة ،فؿحىت كوت امصوح اموظيَة ،فامثورة اجلزائًصة فصضت حضورُا و اًلاؾِا 

ٓ اجلزائصي جمصد مص  عيـِا يف ؿالكة ثفاؿوَة ، فلس اكن مـربا ؾهنا ٍ  راظسة حلصنة امثورة ،بل اكن  اجلزء مهنا أ  ،ثعيـَ ًو

 

                                                                                                                                                                                     
مًضورات امكذابة اموظيَة اجلزائًصة   سوسةل امس خار، ،حسني هشٍص حت:مرسحِة و هعوظا ادصى ، 25كس يعَين رص َس، -1

 .79،ص78ص ، 2005،،1ط
 .61ص  ،حسن زوَالين ، املصحؽ امسابقأٔ  - 2
  2005، 1ط،مًضورات املكذبة اموظيَة اجلزائًصة  ،ما ًيفؽ كري امعح. حت : هسٍص، حسني سوسةل امس خار ،ابصعصزي حمي ازلٍن -3
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فهيا اميفس اجلزائًصة وانولة امضـبَة  أٓتحص  اذإ  هبا  مبرسحِات بولة ؿامِة ،فلس ملِت اس خجابة من امضـب وفذيوا

املعبة بياء أٔ صار ؾبس احلومي راٌس يف حسًثَ ؾن مرسحِة " أٔ وكس ،صفافة وواحضة، وثـبريا ظادكا ؿىل امواكؽ املـاش 

مٌا ابمفعحى ماكهت رمبا  ثفلس خاهبا من واكـَهتا هيا مو كسإ مة ، لٔ "كائال ملس اذرتان حوارا حِا مـُضا ًـرب ؾن واكؽ ا

)امضفافة " 
1
) 

ن ًفصض هفسَ ؿىل امساحة أٔ ضس امواكؽ الاحامتؾي ، و  متصدٍ  نأٔ ما بـس الاس خلالل فلس حاول املرسح اجلزائصي أٔ 

س خجابة ملخعوبات املصحةل ومـعَاهتا اؼواُص الاحامتؾَة مبيؼار خسًس نون املرسيح ًيؼص ظبح امفٌاأٔ امثلافِة ،فلس 

 امس َاس َة و الاحامتؾَة.

اشلي ًـخرب رائس نومرسح يف ثكل امفرتة، فلس اس خـمل يف مرسحِاثَ انولة ازلارخة اميت ثـرب  وزل ؾبس امصحٌلن اكيك       

ؾن اجملمتؽ اجلزائصي اشلي نخبت من ٔأخهل، فاكيك ٍُكرث من ثوػَف امرتاث امضـيب يف مرسحِاثَ، بشكل ابت من 

 امرضوري ؿوََ اس خـٌلل انولة امـامِة امليخلاة ذات ألمفاظ اميلِة.

حـل اكيك خشعَة املساح يه ٔأنرث امضرعَات اميت محوت نٌل ُائال من املـاين  "املصاب وامعاحلني" مرسحِةففي 

 وألمثال وامـبارات امضـبَة.

 امْ سَ كُ  ونيْ اْظ اموَ  نيْ احلِ امَع  ة منْ زَ زاْل  كاوْ الَ ة....ثْ ريَ هبِ  يبِ رَ  ٌةْ حَ ، وْ انْ وَ امصضْ  ٌةْ حَ  نْ ة مِ ريَ ثِ امكْ  يبْ رَ  راْت اَ هنْ  منْ  ارْ اهْنَ  املساح:"

َ  سْ حْ وَ  ُْ  زة منْ الَ ا مثْ ويَ ة، كٌ ريَ سِ  مْ ريهتُْ سِ وْ  ًْف امخرْصِ  لْ ُْ أأ  ة منْ الزَ ة، امثْ ٍصصَ امل  ايلِ مبَِلَ وَ  ايلِ ُبَ لِ ُم وِْكبْ  وْت ا ًفُ مَ  ًْف رِص ل امخَ ٔأ

)."ًْف ِص دْ  نْ الَ مْ  ونْ ٍكُ  نيْ مٍ  انْ يَ ص اجلْ  ذنْ مُه  ،ًْف ِص دْ  ولَ  ابيلِ درْ لَ 
2
) 

 ةْ ٌَ حَ  وا منْ حُ صْ دَ ة وْ ٍصَ ِص و املْ ضُ بْ ، كَ انْ محْ امصَ  بسْ ؾَ  َسيِ وس ِ  ،صيبِ املَ ٍنْ ومسْ بُ  َسيِ ، س ِ يقِ ادر امرَش املَ  بسْ ؾَ  سيِ س َِ  املساح:"

ايِف  نيْ ِض اٌْ ؿَ  يلِ  ادْ بَ وا مـْ ورُ زُ ٍْ  نيْ احيِ رَ ، وْ انْ وَ امصضْ  َُ )."َاازلهْ  ذْ  
3
) 

 

 .مـبس امصحٌلن اكيك وامعاحلني"املصاب وفهيا بـغ احلوارات من مرسحِة "

َ صْ  َمْ عِ ـْ ة ثَ مَ وَِ س حْ يْ  ؾَ ويِح  رُ ويِح رُ  :امِامشي"  .اٍْ ـَ و مْ مُ سْ لَ ثَ وْ  يبِ ا امّع َِفْ ضَ ،أٌِٔ  ْب وَِ ة حْ ًو

 .ْت َْ  موِ ٔأانَ  َت ٔأهْ  وحْ رُ  :ؾوٌضة

شي ْال من صِص ويه ثـعَيا احلوَب :امِامشي ا ملامت ل ل،ُو )."وماكل ايمصا؟حومية معُص
4
) 

 

                                                           
 .35ص  ، ، مًضورات امخبُني اجلاحؼَة، اجلزائص،)دط(1989-1926وثعورٍ وضأٔثَ -ٔأمحس بَوض ،املرسح اجلزائصي ،ٔأمحس بَوض  -1
 .08، ص1996وي ،مس خلامن، ِوزل ؾبس امصحٌلن اكيك، املصاب وامعاحلني، املرسح اجل  -2
 .08املصحؽ هفسَ، -3

 .32هفسَ، ص-4
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فلس متزيت مرسحِاثَ ابمبساظة وكصهبا من امفعحى يف مـؼمِا، وثأٔزري افضرتاهَة اميت  ؾبس املادر ؿووةلٔأما           

ٔأؾيت بأٔسووبَ، ابمسالسة وامبساظة، فولخَ سِةل امفِم ؾيس ؿامة اميّاس،متخاز ابمعسق وامرصاحة واحلَوًة، ومـل أمٔه 

ؿادات امياس اممالمِة واشلي ًوافق مضمون املرسحِة،ومكثال ؿىل ذكل  مزية متزي ملخَ اهَ ًًذلى املكٌلت من واكؽ

 :"ألحواد"ملذعف من مرسحِة 

 

َ  اُص يفِ مَ        صطْانَِ  لْ ابَ امزّ  لْ ؿالَ  املوال:"  ٌاْس كْ امل

 ْوٍْصفَْس وََسْ امي اْس         َ مخَ ح كسَ وَ ًْع  نيْ حِ            

            َ   اْس وَ  حَ ايِه ري زَ بِ امكَ    ع       اِر امضَ  ىلَ ؿَ  مصُ ً

َ  حْ سَ ميْ  ْش ابَ             َ صْ  ْب صُ هيْ    ا  لَ امضْ  سْ ـْ ب  س اْ وَ سْ وَ وْ ة نِ وً

 ة ََ اص ِ امض   ْت حتَْ  مْ ربَ مْ    و            ارُ كَ  ْق صَ ٍصْ            

            ْ ) ."ةََ اص ْ حلَ اِب  وْق ـَ يي مْ مِ اكَ        ٍ      رَ سْ ظَ  ْف سَ ًً
1
) 

 

فولخَ ثلرتب من احلسًر امضـيب امصفِؽ املسيح  ،ـاجلة ٔأؾلس املضالك ثلوم ؿىل انولةمؿووةل يف ن ظًصلة إ 

 .بسللت خمخوفة

فِيي ملة جسمو  ،ن ُشٍ امللذعفات ثـعي ظورة ؾن مالمح انولة امضـبَة اميت اس خـموِا املرسح اجلزائصي إ  

مفِومة خسا من و فاكهت ملة وس َعة نوملذضَات ازلرامِة انولة امسوكِة و ثزنل كوَال ؾن املس خوى امفعحى ،  ؾن نثريا

وخلي يف كاههبا امكومِسي ىل امل إ اجلزائًصني يه اميت ثوظل امفكصة ظصف اجلِور ، فلس اكهت ؾيس امكثري من املرسحني 

املضمون  من ُشا امليعق وخس املرسحِون  اموس َةل امياحجة مـصض إلحضاك و امدسوَة  وامرتفَِ ،ىلإ ، و ازلافؽ امسادص

، ولك دذَار موضوؿات مؤمفة زلًَإ مََ ، ُو امكذابة ابنولة امـامِة اميت ًخلكمِا ادلِور مؽ اهخلاد و إ اشلي جيوب ادلِور 

ن مهَ اموحِس اكن مٌعبا ؿىل امفكصة أٔ ى أٔ املفضةل زلى ُشا امفًصق ، اشلي ر ُشٍ املربرات حـوت من امـامِة ملة املرسح 

)ن ادلِورأٔ 
2
 ميلسثل من ذالل إ يم يف ثكل امفرتة مِشٍ ل ًخحلق نومرسيح هسب ُشا ادلِور أٔ مجِور  اتداشلي ٍص(

 سووبلٔ ضؽ يف انرث كسرة ؿىل الثعال فؼوت ختأٔ كل دكة ، مكهنا أٔ شا امس َاق اؾخربت انولة امـامِة ابمـامِة ويف ُ

ا، نٌل اكن ؿوََ امضـب من مس خوى امثلايف وكس كال ؿالمو'' ملس و  ن أٔ هَ مخعوٍص املرسح يف اجلزائص لبس أٔ فِميا بثـبرُي

)ناظب  بولخَ " 
3
ىل املس خوى امثلايف و انولوي إ ل ثلٍصص حلاةل واكـة جسدٌس إ ن امكذابة املرسحِة ابنولة امـامِة مُست أٔ و (

 ؾيس ادلِور .

 

  

                                                           
  .79ص ، 2009اجلزائص  ،وزارة امثلافة  ،رخاء ؿووةل،ثق: مرسحِة الاكوال الاحواد انوثام  ،ؾبس املادر ؿووةل  - 1
  .61ص  ،املصحؽ امسابق، وَالينحسن ز أٔ  - 2

3
  .12، املصحؽ امسابق، صؿالمو - 
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 انولة امفعحى::2/2

وىل فعَحة مبـىن مفِومة وواحضة زلى لٔ ابزلرخة ان حكون أٔ ن انولة يه لكمة و ألسٌلء اميت جيب أٔ حصَح        

 ص َاء.لٔ املخفصخني و املس متـني ، ومـربة يف هفس اموكت ؾن حلائق ا

امخارخيَة اجلامـة اميت جتمؽ امـصب وهتئي هلم امخزاظب و امخلارب بلعؽ اميؼص ؾن  ئخالفِةالٕان امفعحى يه انولة        

)ثلان لٕ ثفاوت مٌاجهِم يف ذكل و ادذالف حؼوػِم من ا
1
ذا نخبت إ . وملس اهربى ظَ حسني ًسافؽ ؾهنا كائال :'' ٕاهم (

ل إ خبت بوِجة من انوِجات فون ًفِمم ذا ن إ كعار اميت ثخلكم امـصبَة ، ومكٌم لٔ هت مفِوم يف مجَؽ اأٔ ابنولة امفعحى ف

)ٔأحصاب ُشٍ انوِجة ''
2
) 

فاكر ثعوٍصا فٌَا و هفس َا و فكصاي الٔ فامفعحى ٔأداة نوخـبري يف املرسحِة ، ويه املادرة ؿىل ثعوٍص املضاؾص و         

 انحجا . 

بَغ اىل اجلزائص أٔ ملس ربط نثري من امباحثني و اميلاد ػِور املرسح  املس خـمل نولة امـصبَة امفعحى بزايرة حورج       

)''ًويب '' ، "وجميون مَىللٔ ازلٍن ا ، و اميت كسم ذالمِا زالث مرسحِات  : اترات امـصب '' ظالح 1921س ية 
3
)  

  ثأٔسست يف معوؽ املصن امـرشٍن  و اميوادي و امفصق امفٌَة اميتن ادلـَات امثلافِة أٔ مكن احللِلة ذالف ذكل ، حِر 

مري لٔ امـسًس من املرسحِات و اهمتثَالت ، ومكثال ؿىل ذكل ادلـَات امثالث اميت أٔسسِا ا متٔأي كبل امزايرة ، كس

ص متثَل هعو بوَسة و املسًة ، بلصض ، يف لك من اجلزائص امـامصة و ام  1991ؾودثَ من ابٌرس ، يف س ية  ـسذازل ب

 بَغ . أٔ املرسحِات اميت بـر هل هبا حورج 

 

بساؿات املرسحِات امفصوس َة ابجلزائص ، حـوت اميربة لٕ ٕان ُشٍ امفرتة  يف امفن املرسيح يف املرشق امـصيب  وا        

 ة امفعحى يف اجلزائصبساع ابمكذابة املرسحِة ابنولة امـصبَلٕ من اجملمتؽ اجلزائصي ثخحمل مسؤومَة امخارخيَة و اهعولت يف ا

وثبـَ امكثريون من املرسحني يف   ." 1922س رضا امليعايل و ُو " يف سبِل اموظن " س ية مرسيح حمليط امل ام واكن 

مثال '' َلس امعاُص فضالء ' يف مرسحِة مَىل بًت امكصامة ''  و َلس امـَس أٓل اخلوَفة '' مبرسحِة أٔ اس خـٌلل انولة 

يف سبِل  س امتةللسالم . وؾلسهتا يه لٕ ذ ثسور ٔأحساهثا يف احلجاز ؾِس ػِور اإ ًة '' بالل '' وموضوؾِا املـصوف امضـص 

و ميثل اجلزائص اميت اكهت ثلاوم ملصايت صبهية من محتامـلِسة ، و املرسحِة  هسماج إ ل نثريا من املأٔساة يف ملهتا حىت ُو

                                                           
 . 12ص  ، 1995دمضق )د.ط( ،كضااي مرسحِة ، معبـة اماكثب امـصيب   ،هسم ملال - 1
 .80ص ، 1987، 1 طهناد املوىس ، كضَة امخحول اىل امفعحى يف امـامل امـصيب احلسًر ، دار امفكص، ؾٌلن  - 2
 1982اجلزائص  ،دار احلسازة ابمخـاون مؽ دًوان املعبوؿات اجلامـَة ،امثلافة امـصبَة يف اجلزائَني امخأٔزري و امخأٔثص ،مصاتض ؾبس املكل  - 3

 .89ص 
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دصى يف اههناًة ومن ًلول لٔ احملافؼة ؿىل خشعَهتا حىت اهخرصت يه ا مل يف سبِل لٔ و مساواة من فصسا ، فذحموت ا

و ًـاين ا  مل املِس و امصق :لٔ بالل ًخحرس و ٍمتىن ُو

 ؿاذرِ  ْق مصَ اِب  ْت لْ س ضَ كَ                          أٍْٓ  ْق امصَ  منْ  أٍْٓ 

 ؿاسْ ظَ  ٍنْ ابزلِ  ؾْت ظسِ                       صْ حُ  يْت نُ  اهينِ  موُ 

  ِص اخلالَ  َْف نِ     
 
)ى  ـَ ء افْ شِ  يفِ  ـُت كَ وَ                   هينِ فا

1
) 

          

وثـسدت امـصوض املرسحِة ، اميت مت  امخأٔمَف املرسيح ابنولة امـصبَة بـس احلصب امـاملَة امثاهَة، زادت وثرية 

خساد و جسجَل بعولهتم لٔ ايض املام مبلٕ امرتنزي فهيا ؿىل املواضَؽ  ازلًًِة و امخارخيَة ، حِر ؾصف املرسحِون ؿىل '' ا

)ًلاظ اميفوس '' إ ىل ختوَسُا و إ ؾٌلهلم اجلوَة و مأٓثصمه سـَا أٔ و 
2
 1947وكسر ؿسد املرسحِات املـصوضة ما بني   (

ا من و ، و فصكة ُواة اهمتثَل امـصيب  ما من ظصف امفصق اجلزائًصة اهمتثَل امـصيبإ بثالزني مرسحِة ، مت ثلسميِا  1954 كرُي

يب ' ومن بني املرسحِات اميت وو امفصق امـصبَة اميت اكهت حز أٔ امفصق اجلزائًصة  ار اجلزائص مثل فصكة ''ًوسف ُو '' كسمُو

مث مرسحِة سمت مبسرسة دار احلسًر بخومسان ،، واميت ك1949امياص ئة املِاحصة '' حملمس امعاحل رمضان مس ية 

و كس خاءت مرسحِة''حٌبـل'' ، 1950محس ثوفِق املسين س ية لٔ بـل '' '' حٌ " ميفس اماكثب ، ومرسحِة ًساء اخل "

امخارخيَة اميرًثة ؿىل ظًصق اموؾغ ، ذات ٔأسووب دعايب مفـم ابمـواظف و املباملات امخعوًٍصة  وٕاىل خاهب ذكل 

 .ظيَـة امربامكة ""  ،مرسحِات ٔأمحس رضا حوحو امـسًس و امخمين بُهنا " ابئـة امورد ''

 

ىل كاًة إ ن املس خـمل نولة امـصبَة امفعحى كس ؾصف ازدُارا و اهخـاصا بـس احلصب امـاملَة امثاهَة و أٔ ميكن املول ب         

هسلع امثورة امخحٍصًصة وكس اكن هل مجِورٍ اشلي ًخابؽ ؾصوضَ سواء اميت اكهت ثلسم يف كاؿات امـصوض إ ، س ية  1954

ابدة ملومات لٕ س خـٌلر امفصيس لٕ ؿزتاز اموظين و املويم ، فلس سـى الٕ ا ذاؿة ، وذكل بسافؽلٕ مواج اأٔ و ؿىل أٔ املرسحِة 

واكن  "امضرعَة اجلزائًصة ، ومهنا حماوةل كذل انولة امـصبَة ، ٌورشح''  دبوز َلس ؿًل ''  ُشٍ احملاوةل فِلول :

ا أٔ امـصبَة يه  ن انولةأٔ بٍزمعون امفصوس َون  حٌبَة ، واس خـمووا لك هجودمه لٔ ملة ااساس ازلٍن ، وظةل اجلزائًصني و ؿسُو

)مبر احذلارمه يف هفوس اجلزائًصني "
3
) 
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وضاء مرسح حزائصي يف مثل ُشٍ امبُةة الاس خـٌلًرة احلاكسة ؿىل انولة امـصبَة متسم املرسحِون اجلزائًصون ابٕ       

شا ما ًؤنسإ انظق ابنولة امـصبَة امفعحى ، بعفذَ وس َةل مللاومة امس َاسة الاس خـٌلًرة امصامِة   ٍ ىل كذل انولة امـصبَة . ُو

 حِاء انولة امـصبَة إ كامة املرسح اكن  ٍمتثل يف إ ن امِسف اموحِس نومثلفني من إ  "يب صًب سـس ازلٍن  يف كوهل  :أٔ ابن 

)و ورشُا من خسًس" 
1
) 

 

 اًة . لن حِاء انولة امـصبَة و ورشُاإ فن املرسح هوس َةل و  رثباط اموزَق بنيلٕ اومن ُيا اكن        

 

ملس حاول املرسح اجلزائصي اس خلالل ُشٍ اجلواهب امخـوميَة يف فن املرسح مخحلِق ظموحات امللاومة اموظيَة          

مة و ُوٍهتا '' ٕان اهمتثَل ابنولة امفعحى  لٔ ا ةُا يف سبِل احملافؼة ؿىل خشعَوح ازلفاع ؾن انولة امـصبَة و ورش مومهنا ظ

ؿزتاز ابنولة ومكرثة املسارس امـصبَة اميت لٕ و ا َات ، هدِجة ثلسم احلصنة اموظيَةمن امثالز  ابخساءً كس حؼي إبكبال هبري 

لة امفعحى يف املياس بات ازلًًِة وسِا متثل مرسحِات ابنف هت ُشٍ املسارس ه ٔأوضأهٔتا مجـَة امـوٌلء و امدضجَؽ ؿوهيا وكس اك

).املـومني ٔأما املمثوون فِم امخالمِش " و امخارخيَة و الاحامتؾَة و مـؼم مؤمفهيا اكهوا من
2
) 

 

امكذاب ًبسؾون  ىكبفاوخس ميفسَ مجِورا أٔ ن أٔ ن املرسح اجلزائصي كس وضط و ثعور بـس أٔ وهخبني من ُشا 

َلس امعاُص فضال  جتاٍلٕ  ُشا ابل ػِصت فصق مرسحِة ثًذرص فلط نومرسح وكس حزعّ ،اميعوص همتثوِا امفصق املسرس َة 

)اشلي ٔأسس فصكة حترتف اهمتثَل ابمفعحى ل كري ،ٔأظوق ؿوهيا '' فصكة ُواة املرسح نومتثَل امـصيب ''
3
) 

 

  "بوقصظة"وملس ثياول ُشا املرسح امفعَح يف ثكل امفرتة خمخوف املوضوؿات امخارخيَة مثل : ؾبس امصمحن ماضوي         

ا ٕاضافة اىل املوضوؿات احامتؾَة مثل:  امصٔأة ألب " مٔلمحس بن "مس ؿابس اجلَاليل و" حملضٌلر ارلص و احلضُشم"وكرُي

ا من املرسحِات اميت نخبت بولة فعحى ٔأمفاػِا خمخارة و ؾبارهتا حس ية .  ذايب ، وكرُي

 

من نخبوا  م ؿىل لك ما ُو ظـب ، مفـؼرصن مشُهبم ًلٔ جفل امكذاب اشلٍن اس خـمووا ملة فعحى ظـبة راكِة        

 حفاظ ؿىل انولة امـرًبة امفعحى نواميت اكن مهِا اموحِس ازلؾوة   ىل مجـَة ؿوٌلء املسومنيإ ابمفعحى اكهوا مٌؼمني 

شاأٔ املعامبة بو  ما حـل امرصاع حيخسم بني من ًفضوون انوِجة  ن ٍكون لك اهخاج و ابساع بولة فعَحة و بوَلة ، ُو

جتاٍ امـايم لٕ حصاب اأٔ ىل مـاداة إ اص خس ُشا امرصاع ابميربة املثلفة  ،ملة احلوار املرسيح ومن ًفضوون امفعحىامـامِة 

جتاٍ امـايم لٕ احصاب أٔ مص ابحملافؼني حس امثورة ؿىل لٔ ا مثبت ابنوِجة امـامِة ، وكس وظل ألهنبساؾَة لٕ ؾٌلهلم اأٔ احذلار و 

مكن اموضؽ اشلي اكهت  ثـُضَ اجلزائص ؿىل امعـَس امثلايف اشلي اجسم بضلك  ووظفِم ابجلاُوني نولة امـصبَة امفعحى ''

                                                           
 .33ص ، 55ع  ،جمةل امثلافة،املرسح امـصيب ملسًية اجلزائص  ،ابن صًب سـس ازلٍن  -1
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مام ُشا مل أٔ ؾٌلل امفعحى  و أٔ ي ثلسمي أٔ وساط امضـبَة مل ٍكن ٌسمح ابس متصار ُشٍ امخجصبة لٔ مِة يف الٔ ذاص يف اهدضار ا

و ما حـل احلصنة املرسحِة ٌسمؽ اجلزائًصني من امخـبري ؾن كضاايمه ابنولة امـصبَة اميت ًخلكمون هبا يف حِاهت م امَومِة، ُو

لول ؿالمو يف ُشا اموضؽ املوضوع  :" اكن من بًٌَا من ُو مذعوؽ يف انولة  مرصاثخزش ازلراخة ٔأداة نوخـبري ازلرايم  ًو

شا مـسم كسرة ادلِور ؿىل فِم امفعحى "  )امـصبَة ، مكٌيا فضويا اس خـٌلل امـامِة امـادًة ، ُو
1
) 

 

املس خـمةل يف امـصوض املرسحِة مل مييؽ بضعازي   اشلي اكن موحود بني املرسحِني بسبب مضلك انولة امرصاع        

ذري كسم ميا مرسحِات '' فاكوا، اخلساؿني '' لٔ ا اة امـصبَة و ابنولة امفعحى ، فِشو كرٍي ، من ٔأن ًلسموا مرسحِات ابنول

ا بولة امـامِة ، نٌل كسم ميا"" املوزل اميبوي '' ا ابمفعحى . ونشكل َلس رضا مٌعايل كسم مرسحِة '' يف  وكرُي و كرُي

ن ُشٍ اميعوص مل ثيل جناحا ًشهص ، ومن أٔ ل إ  ،بساع ابنولة امـامِة لٕ مث حتول اسبِل اموظن '' ابنولة امـصبَة امفعحى 

ن ًفِم انولة امـصبَة أٔ ذ اكن من امعـب ؿىل ادلِور إ  انولة املوػفة نوخـبري ؾهنا ، س باب اميت حامت دون ذكل يهلٔ ٔأمه ا

من املضِس امثامن من امفعل  ءاحز أٔ  وكس اكذعفن ،مِة يف لك هوايح اموظنلٔ امفعحى يف ذكل اموكت لهدضار اجلِل و 

 ول مثاهَة مضاُسلٔ ول من املرسحِة '' بالل حملمس امـَس أٓل اخلوَفة ويه مرسحِة صـًصة من فعوني ًضم فعوِا الٔ ا

وحيخوي فعوِا امثاين ؿىل جسـة مضاُس ، ظور فهيا امضاؾص ؿشاابت امعحايب اجلوَل '' بالل بن رابح " يف سبِل 

ؾلِسثَ و زباثَ ؿىل مبسٔأٍ و ازلارس مِشٍ املرسحِة ٍكضف بصاءة امضاؾص و حتمكَ يف املرسح امضـصي نٌل ٍكضف 

)دعوبة انولة وروهلِا 
2
، فهيم احلارث ابماكُن ؿىل مجؽ من كٌصش ومكثال ؿىل ذكل ملذعف مهنا : )ًسذل اميؼص بن (

 ؾخبة بن امومَس و ؾلبة بن مـَط و امِة بن ذوف (.

 

ُ  وزلْ نوْ  ْب لٔ ا زاءْ ، حَ  ابذلسْ  مسْ احلَ  ًْت حِز اماكُن : ُ  ور وْ  امفَ ؿىَل  بسْ امـَ  منْ  وينِ فأٔده احسمه اماكُن اىل ملسم  دوٍ ) ًلو اده

سفؽ امباكون بالل   (.ىل اماكُن إ املرسح ًو

 اٍ .ضَ ارْ  وين مسُت ؾُ دَ  بالل :

 م ْلسَ ثَ  ؾلبة :

 هللا  وَ ُُ  لْ كُ  بالل :

 وٍْ ظـخُ  بسُ فامـَ اماكُن :
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 ًـَشٍ ابمخـوًشة امخامَة ( اماكُن)

  ِٔؽْ مَ وًْ َ  اذْ  جمِ ابميَ ع              وَ زَ ؾْ ابمزَ  بسِ امـَ  ؾَسُ أ  

  ٍَوامبُ وَ  ومةِ ابمبُ وَ                عْ فسَ و امضِ  ةِ ابحلََ و(
1
) 

 

  ُْب بسَ امسَ  يفِ  اٍرنْ وابمسَ                 ْب ابمـهبِ  سْ ابمـبْ  َشَ اؾ  

  ُوٍْ يُ ع ومَش هوُ  رشِ وَ                    وـبْب ول وصَ سلـل 

  َ  صْب امـَ  بينِ  مِ جْ امـَ  بينِ             ْب املصْ  بينِ  ْق ين امرَش ب

  َُ ِصَ فكْ  ِت امالَ  قِ حبَ              صْب ن امكَ بس مِ ي امـَ ش ٍْ 

 س خاذيأٔ هت أٔ هت ُو امِادي ما أٔ ٔأحق  بالل :

  َوٍْ ح ادؾُ أٓبسَ  ونْ ي                  فَ اذِ وىل هللا اهلَ ث  

  ِورا ٔأظفً  وكَ ا ارحُ مفَ               ورْ صُ لْ مَ  ُت مسْ  وينِ ٔأك 

  ََعَ فض َ            ورْ و امزُ  شَب ل امكَ ذَ و ُ   وٍْ لُ مسْ  مَ اه

  بسْ ى امـَ لَظَ  ؾلبة :

  سْ َ بُ ؿِ دْ رَ  نْ ا مِ مفَ                          لى امـبسْ ظَ  ٔأمِة :

َ  ؾلبة : َ َ                       ؿَ حيَ وَ  خسْ ض ْ ٌ  ٍو ْوجيفُ  ض َخْ ىل ام

 وٍْ وُ اء ظَ ضَ مْ امصَ  يفِ ٍو                 وَ لوُ بس فَ امـَ  وَ  شْ ذُ  ٔأمِة :

   وٍْ مُ ٔأذِ                               وٍْ مُ ٔأذِ          

 ) هيجمون ؿوََ ظاحئني (      :  مجَـا :

)و وُ امرس ذَ  َت حتْ وَ                                    وٍْ مُ ٔأذِ         
2
)              
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حس هبري   ىلإ مٌش بساًخَ ونفة املزيان  مامت  ن امـامِة اكهت ثلزو املرسح اجلزائصيأٔ ؿىل امصمغ من وس خزوط ٔأهَ          

كذاب املرسحِني ثوػَف انولة ام  كامئا بُهنا و بني امفعحى من ُشا امليعوق اكن ؿىل لن ُشا امرصاع مزاإ معاحلِا ، ف

ِيي ظَل ، ف لٔ هنا انولة اموحِسة املـربة ؾن املرسح اأٔ ههيا بإ ذ هؼص إ املِميية يف ذكل امـرص ، فِياك من فضل امفعحى 

ا انولة املضرتن ا امعًصق اموحِس نوخزاظب يف مِسان املرسح بني بسلان اموظن امـصيب ، ابؾخباُر ة بني صـوبَ ، و اؾخباُر

)" ؿوهيا مِا رضوري " حفاػا ؿىل مبسٔأ اموظين و املويم وردا ؿىل امِجوملومِة و اس خـٌلملة ام
1
ياك من فضل  ( ُو

مِة بني ظفوفِا ، و ًسع ساليل ؿًل يف كوهل  لٔ وساط امضـبَة هؼصا مخفيش الٔ املفِومة يف ا انولة أهٔناههيا بإ امـامِة ، وهؼص 

انولة ازلارخة اميت نيا وس خـموِا يف مرسحِاهتا حـوت يف مذياول ؿامة " وما ٔأنس ؿىل اس خـٌلمِا ُو فضل انولة امفعحى  

شا ما حتلق بـس او انولة امثامثة أٔ ن حكون ملة املرسح ملة فعحى مبسعة أٔ خسر لٔ و ا  س خلالل .لٕ ُو

 

و املس خـمل نولة امـصبَة امفعحى ، كس مـبا املِم يف ملاومة أٔ ن الك من املرسح املس خـمل نوـامِة إ حوال فلٔ يف لك ا       

ع اشلي وكؽ بُهنٌل رسع ائصي ، و ملك مهنٌل مجِورٍ و امرص ًـربان ؾن امِسًة امثلافِة نوضـب اجلزا زيانلفاالاس خـٌلر ، 

 هتس و ًثبت خسارثَ .ٔأظصاف امرصاع جيمن من وثرية ثعور اجلزائصي و حـل لك ظصف 
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 املرسح امياظق ابنولة امفصوس َة ::2/3     

و جمسُا يف ؾصوض كسمت ؾهنا  ربفـ و كميهتا اوادهثحاملرسح اجلزائصي ابمثورة امخحصرًة و ثفاؿل مؽ  امخحم        

مرسحِات ؿىل مس خوى فين ؿال ُياك  ؾٌلل اكهتلٔ ىل خاهب ثكل اإ دصى ابنولة امـصبَة امفعحى و أٔ ابنوِجة امـامِة و 

 مكذوب ابنولة امفصوس َة .

ا أٔ  ون ثـمل اجلزائًصون انولة امفصوس َة أٔ فبـس          ا نوخـبري ؾن حزائٍصهتم ىل حسإ ثلٌُو ضاربني ؾصض  ما اس خلوُو

ا داذل املسارس امفصس َة . وملة امـسو  خلوض مـصنهتم امكربى " و دهبم ًـس سالحا من أٔ ن لٔ احلائط بلك املمي اميت ثولُو

وبشكل فِو  دب امـصيب لٔ ىل خاهب اإ مة ووحسهتا ، لٔ سوحة املـصنة اخملخوفة مبـر امخلامَس و املمي و احملافؼة ؿىل هَان اأٔ 

ضمون واملس َة و يس فازلًباخة فص دب امفصولٔ مؽ ا امزادصة ابملومِة تذكل ؿىل مجَؽ امعالملس اهفذح  ،وظينٔأدب 

)"حزائصي
1
)  

 

سامَب وأٔ سامَب امكذابة أٔ ن ادذوفت فهيا إ املرسحِة اجلزائًصة ابنولة امفصس َة يه نشكل ثـاجل مواضَؽ نفاحِة و 

يف معاف املرسحِات امـاملَة من حِر مس خواُا امفين  لفهنا مرسحِة ثإ دهتا املـصوضة ابمـصبَة ، أٔ ض ؾن امـص 

).امـايل
2
)  

ا يف ملاوم    ت قيمية حصب حصد فاكه،ة ذفلس اس خعاع بـغ امكذاب اجلزائًصني افذاكك ملة املس خـمص  وجسزرُي

ظساء أٔ وظل أٔ مؼصوف الاس خنٌائَة و امخارخيَة  ة اخديب و امفين اشلي فصض لٔ ىل احلصب . فامضلك اإ س َوف الاس خـٌلر 

وظول ُشٍ ؾن وروبَة بلغ اميؼص لٔ حِر اكن ظوهتا يف احملافل ازلومَة ًسوي ظَخَ يف امـوامص اامثورة ابخلارج ،

ىل املصاء اجلزائًصني إ ثعل ن أٔ ىل نخاهبا ُو إ مه ابمًس بة لٔ ن اإ اميعوص اىل امفصوس َني املخـاوهني مؽ املضَة اجلزائًصة ، ف

 .ٌس خودؾِا املخفصج اجلزائصي  نأٔ و 

 

دًب لٔ ن اأٔ من املخفق و ن ذكل من ًولي حزائٍصهتم أٔ ظالق بُهنم وبني كضَهتم و لٕ ؿىل ان حاحز انولة مل ًلف إ    

ي أٔ  ًـرب ؾٌل ًفِمَ بدًب بـس ذكللٔ املرسحِة بل ٌسدٌعق مسان حامِا  و أٔ  وائَةص امل خشعَخَ افـأٔ ل ٌسدٌعق مسان 

).ملة ٌضاء "
3
) 

 

 

 

                                                           
 .181ص ، 19873اجلزائص ،امرشنة اموظيَة نوًرش و امخوزًؽ ،امصوابط امثلافِة بني اجلزائص و اخلارج  ،َلس امعٌلر   - 1
 . 60ص ، 59ص  املصحؽ امسابق، ،دب اجلزائصي املـارصلٔ ا،سـاد َلس درض  - 2
 . 132ص ، 1،1999ط ،ؿامل امكذب  ،دب املرسيح املـارصلٔ ا،َلس دايل  - 3
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جتاٍ فلس اس خـمل انولة امفصوس َة  سالحا ضس الاس خـٌلر لٕ حسن من ما ميثل ُشا اأٔ ًـخرب " اكثب ايسني " 

ملاهَا .....وحِامث اكن حيل أٔ  بني فصسا و ثووس و ًوقسالفِا و فرتة حصب امخحٍصص اجلزائًصة مذيلال مىضأٔ يس " فلس  وامفص 

ومرسحِاثَ يف ثكل امفرتة ثخحسث ؾن مأٔساة اموظن اشلي صِودٍ ازلذالء  ،ظوثَ ٍصثفؽ دفاؿا ؾن كضَة صـبَ "

ن إ خل امخحٍصص ، أٔ هب ذكل ثأٔهَس ؿىل حمتَة هضال امضـوب من اىل خإ بيائَ ، ويه أٔ مكٔساة صـب حضى بأٔفضل  قصابلٔ ا

" مسوق و"  (   واميت ثضم : " اجلثة املعوكة 1959.1954رابؾَة اكثب ايسني اميت حتمل ؾيوان)ظوق الاضعِاد 

)ذات امبياء املـلس خساد ٍزدادون رضاوة "  وكعَسة "اخلمت " لٔ " اواشلاكء " 
1
 ساس حتًصغ ؿىل امثورة الٔ ومكهنا يف  (

 .متجَس نوحًصة و 

) بوجَاك (و ابٌرس ، ملس اكن من  لسه وياظق  ابمفصس َة بعفة ذاظة يف بص اجلزائصي ام  ملس وضط املرسح 

( امفصوس َة   Espritول مصة يف )جمةل اسربي  أٔ   ( le cadavre encercle اجلثة املعوكة وائل اشلٍن ورش مرسحِة )لٔ ا

ُشا  (jean mari serroiوُشا من ظصف ) خان ماري   1954و خاهفي مث  بباٌرس يف افًصل  1954يف دٌسمرب 

)امفٌان اشلي مـب دور خلرض 
2
فِيي ثعور  1945ماي  08املرسحِة اميت حسست فرتة حصخة من اترخي اجلزائص ويه  (

).نفاح اجلزائص و زورهتا ضس الاس خـٌلر  امفصويس
3
) 

  

ن املرسح اجلزائصي املكذوب ابنولة امفصوس َة كس سامه بفاؿوَة يف امللاومة اموظيَة " كس ثـمل أٔ وس خًذج ذما ثلسم         

ا حلاخاثَو  ةاجلزائصي امفصوس َ املـصنة جباهب مجَؽ امضـب نسلفاع ؾن امبالد و ؾن قٌلر اس خـان هبا خلوض  ،خسُص

) .ملومات امبالد
4
) 

 

ًضا نخااب  أٓدٍصن أٔ ؿل مؽ امثورة امخحٍصًصة ، جنس  اخاهب ما نخبَ " اكثب ايسني "  من هعوص مرسحِة ثخف ٕاىلو 

" اشلي حذالل ، ٔأمثال "مومود فصؾونلٕ حزائًصة امصوح زورًة امزنؿة  ثياُغ ا  بة مرسحِاتذامك  ةس َو انولة امفص ظوؾوا 

ىل كذل إ مص فصؾون أٔ صي داذل اجلزائص ، وملس اىهتيى ويه ؾصض ملا اكن جي "امزوبـة  وان"بـي 1957مف مرسحِة س ية أٔ 

ىل خاهب مرسحِة " املَالد " َلس بودًة " إ  ،زياء معهل بسبب ذمارس خَ امس َاسة و املرسح أٔ داذل ساحة املسرسة  

ًضا اماكثبة " أٓس َا حبار " اميت أٔ ؾصض فهيا رؤًة مس خلبوَة نوجزائص احلصة وفلا ملا هط ؿوََ مؤمتص  امعومام. و ُياك 

).، حول امثورة امخحٍصًصة  1969محصار اموخَ س ية إ ورشت مرسحِة بـيون " ؾيس 
5
) 

                                                           
  .87ص ، املصحؽ امسابق،ييَالهحسن زو أٔ   - 1
 . 90ص ، املعسر امسابقٔأمحس بَوض ، - 2
 . 56ص ، 2005-2004رساةل ماحس خري  ،الامزتام يف مرسح اكثب ايسني  ،حلِلي فضَةل  - 3
 .278ص ،املصحؽ امسابق، َلس امعٌلر  - 4
 .88ص ،املصحؽ امسابق، ٔأحسن زالمَين  - 5
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شٍ املرسحِة املكذوبة بولة امفص   ن حصمس أٔ س َة اميت ثـس من املرسحِات اموظيَة املوَةل اميت حاومت  يف معق ُو

)ن مل  حكن واكـَة ؾن امثورة اجلزائًصة إ نومخفصخني موحة ثلًصبِة، 
1
بوزُار م ًضا مرسحِة " جشصة امًزخون " أٔ وكسمت   (

).ًضا " ٔأظوات يف املعبة أٔ نٌل كسم  "
2
) 

 

 وهتاامياظق ابمفصس َة كس اس خعاع ثعوٍص امثورة اجلزائًصة واًعال ظ ن املرسح اجلزائصيأٔ ومن ُيا ميكن املول ب

مام أٔ صج فصوسا  امكوموهَة  ٔأدحذالل و لٕ دارة اإ بشكل ؤأفزع وساين، لٕ يف امثلافة امـاملَة و يف امضمري ا، بـَس ىل مسىإ 

فاكر امثورة فأهٔنا ثوحت ابميجاح ، وهسب اس خـعاف أٔ  من مهل ُشٍ املرسحِاتوهؼصا ملا حت ،ظورة فصوسا احلضارة

 ثأًَٔسُا . و ادلاُري 
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 .ح " حملي ادلٍن ثضعارزيمرسحِة " ما ًيفؽ كري اًعّ *
 

يا املرسح اجلزائصي وضبٔة وثعورا ،مث دضيا قٌلر إلصاكًَة اٌَلوًة يف املرسح اجلزائصي تني اًـامِة  تـس      ثياًو

يا واًفعحى ،واملرسح اًياظق ابٌَلة اًفصوس َة ،س يسرس يف ُشا اًفعي هعا مرسحِا ،دراسة ثعحَلِة يف ضوء ما ث  ياًو

ٔلهَ اكن من دؿاة اًـامِة يف اًىذاتة املرسحِة ،فلس ي ادلٍن ثضعارزي" حمل" ح""ما ًيفؽ كري اًعّ واكن ادذَاران ملرسحِة 

هصس حِاثَ يف ظصحَ ٌَلضااي اًضـحَة اًيت اكهت من اُامتم ادلاُري اجامتؾَا وس َاس َا ،حِر درس يا ُشٍ املرسحِة 

 .ح"ما ًيفؽ كري اًعّ ة ثدٌاول ًلة املرسح ،وس يًذلي ألن ٕاىل دراسة مرسحِة "دراسة فٌَة ،وانخفِيا تسراسة ًلوً

 

 من ُو حمي ادلٍن ثضعارزي؟/1     

حبي اًلعحة يف اجلزائص اًـامصة، من ؿائةل جزائًصة ذات ٔأظول  1897دٌسمرب  15ودل ثضعارزي حمي ادلٍن يف        

)كعاًدا ًًضس املساحئ ادلًًِة واًخواص َححصهَة، حفغ اًلصأٓن ؤأظول اًخجوًس، مث ثعور ًَعحح 
1
، ٔأظحح حمي ادلٍن حّزااب (

 وموزاه")مـمل ٌَملصئني( ؾيسُا جسَي زالزة موس َلِني ٔأهشاك ٕاىل املسجس لندضاف ألانص َس اًـصتَة اجلزائًصة ومه: 

يف  ، حِر وكؽ"Saint Saensساهت ساًًس "، Edmond Yafil "ايفِي  ٕادموهس"،"Lucero Mozanoًوسريو 

صمس هل ظًصق اخلض حة هفوسِم حسص ظوت ٌضعارزي، ذزل اًضاب اًَافؽ زسؿان ما ثَلفَ" ايفِي" ًَعح ح مـَمَ، ٍو

ايفِي" ٔأظحح ثضعارزي ٔأس خاذا ٌَموس َلى " اء ألهسًيس واًخجوًس، وتـس وفاةتـسُا حاول ثضعارزي ادلؽ تني اًلي

)1928اًـصتَة، ومسٍصا ٌَفصكة )فصكة املعصتَة( تسًءا من س ية 
2
، فبٔدذهل ٕاىل مجـَة املعصتَة وجسي هل تـغ ألكاين ادلًًِة (

)، حللت جناحا هحريا.1919ؿام 
3
) 

اهضم ثضعارزي تـس ذزل ٕاىل راتعة اًعَحة املسَمني ،وصارك يف اًـسًس من احلفالت ادلًًِة، مث اًخحق تفصكة         

صلك حمي ادلٍن مؽ معايل فصكة مرسحِة )فصكة رص َس كس يعَين املرسحِة، مفثي ٔأدورا ذاظة توظالت قيائَة، و 

، واكهت ابًفعحى، وتـسُا ثواًت 1922دٌسمرب  29زاَُة( وكسموا مرسحِة "يف سخِي اًوظن" ًخـصض ٔأول مصة يف 

و  ألوىلاًـصوض واكهت تساًخَ  ، فبًٔف مـَ زالث "ًٌوس صاجصو"يف اًخبًَٔف املرسيح مؽ ظسًق هل فصويس اجلًس َة ُو

)مرسحِات 
4
)، حتت ؾيوان "اجلِال املسؿني ٌَـمل"1927ٔأول حمي ادلٍن ثضعارزي ٔأّول هط مرسيح ؿام ، و (

5
) 

                                                           

-1
 .32، ص31اًساتق، ص عسرٔأمحس تَوض، امل 
 .38صاًساتق، عسرامل، َالينٔأحسن زَ  -2
َحة  -3 َحة ُو موكؽ  وم درايس حول حمي ادلٍن ثضعارزي،مٌساس، رحةل يف مفاظي جتصتة ٔأب املرسح اجلزائصي يف ًُو

  http : //www djazairess com/alahrar 6376/2012/09/26جزاٍصس

 .65، صاًساتق عسراملاحل مدارهَة، ظ -4
 .32صاًساتق، عسرٔأمحس تَوض، امل .-5
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و ممن ٌس هتَون  مرسحِاثَ اكهت من ثبًَٔف وُيب ذات ظاتؽ فاكيه ،ٌس خـمي ًلة اًضارع مفـمة جلكٌلت فصوس َة، ُو

 اًرتاث اًضـيب يف هعوظَ.

ف اهدضارا يف خمخَف مٌاظق اجلزائص، ورمغ اًـصاكِي اًيت ًلس ثعور املرسح اجلزائصي ؿىل ًس ثضعارزي ،وؾص        

ٕاّل ٔأهَّ "اس خعاع ٔأن حيرتف همية اٍمتثَي  ،س خـٌلر اًفصويس يف ظًصلَ تـس ٔأن ثفعن خلعورة اًـصوض اًيت ًلسهماالٕ وضـِا 

)وهّون فَِ رظَسا" املرسيح اًخبًَٔفمضافا ٕاٍهيا 
1
ؤنس "ٔأمحس تَوض" ٔأن مرسح ثضعارزي" ػي ٌسـى ( ٕاىل حتلِق  ،ًو

تبٔن ادلِور اجلزائصي  لكذياؿَُسفني ٌُل اًرتفَِ واًخوجَِ ٕلًلاظ اًوؾي ،حِر اكن ًـاجل املواضَؽ اًس َاس َة تعفة مضيَة 

)بٔن اًضـة اجلزائصي صـي ذيّك، ًفِم من اًخَمَح".ملـاين واًخَمَحات، فِو من كال: تًفِم ا
2
) 

 

 كصاءة يف ؾيوان املرسحِة:/2     

ًـمل جِسا ٔأن ُشٍ اًـحارة يه من احلمك املخساوةل يف اًضارع اًـايم  "ما ًيفؽ كري اًّعح"ًعاًؽ مرسحِة من         

سدضِس هبا يف اًـامِة نثريا ًرتجِح نفة اًعسق اًيافؽ  همٌل ثحادر ٕاىل ألذُان ٔأن اًىشب كس ًيفؽ  وامليجياجلزائصي، ٌو

سدة، مفن ذالل ُشٍ احلمكة اًيت ؾيون هبا ثضعارزي مرسحِخَ حِر ثسور ادلوائص ؿىل اًاكذب همٌل ختفى تبٔكٌـة مذـ

هدِلن ٔأن املرسحِة ثـاجل مضلكة اًىشب واخلساع يف اجملمتؽ، نٌل ًددادر ًيا من ذالل ُشا اًـيوان حول املرسحِة وهناٍهتا 

ٍن ؿىل مـاجلخَ حِر دٔأب جمي ادل اجامتؾَاٍىضف حلِلة اًاكذب وزًفَ، واملرسحِة من ذالل اًـيوان ثـاجل موضوؿا 

تيعوص مرسحِة ٕاجامتؾَة ُادفة، فاًعسق وٕان ثواضؽ وظلص ًحلى يف ؿني اًياس هحري واًخارخي جيزئَ، واًىشب ٕان 

 وحيخلص. ما ًعلصثـاػم ونرب زسؿان 

حَة احلمك اًضـ  ما ثثرٍيُشا اًـيوان اذلي ًثري صَِة املخَلي اًـايم واذلي ؿادة  ادذَاروكس وفق حمي ادلٍن ثضعارزي يف 

)واملواضَؽ اًيت ثـاجل واكـَ وحِاثَ اًَومِة ذات املضمون إلجامتؾي.
3
) 
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 املرسحِة ؾصض وحتََي: /3       

وؿامل ( اًخاجص ،أٔتو ؿاللٔأحصاب اًيفوس اًعَحة وميثهل ) الآبءؿاملني ،ؿامل  "ما ًيؽ كري اًعح" ثعور مرسحِة         

خؼاُص ٔأمام اًياس مذيىصا ٔلتََ تبٔهَ وسط  "لؿال"ألتياء املهتورٍن واذلي ميثهل اتيَ  اذلي ًيلمس يف اٌَِّو واملرلات، ًو

ؼِص ؿىل حلِلذَ، ومل ٍىن ًَجين من  ما ًيىضفٕاجامتؾي رايق واجن مثلف وؿامل ٌسىن يف مرص، ًىن زسؿان  ، ًو ٔأمٍص

 ٕاّل إلحذلار من كدي اجملمتؽ. وادؿائَنشتَ 

، ًويك ًزتوج من تًت  "اجن ٌَخاجص املخيلي اًفلري "وؿالل ،"ؿالل"حمي ميَىَ  وثسور ٔأحساث ُشٍ املرسحِة يف        

حاول ذساؾِم وزمع ٔأن ٔأابٍ ؿامل ومثلف ٌسىن يف مرص، واهعَت ؿَهيم اًىشتة، واس خعاع  "احلاج ألظصش ألمص"

 من ماهل ومـارفَ، ًَعحح مسسارا همٌل. والاس خفادةؿالل معاُصة احلاج ألظصش 

من ٔأفـال س َسٍ فـالل ًبٔذش من اًياس  -اًـامي مبحي ؿالل -"اًسىصثري معص"ٔأ ٔأحساث املرسحِة تخضجص وثحس        

ألموال ملاتي ثلسمي ذسمات هلم، مث ٍهتصب مهنم ومياظي ، وثخعور ٔأحساث املرسحِة حني ًحسٔأ اًزابئن املعاًحني حبلوكِم 

 ب ؿَهيم من ٔأجي جرسحيِم.تسورٍ ٕال اًىش ل ميسليف اًضجار مؽ اًسىصثري معص واذلي 

ًضة دسار تني       مذضجصا من كسوم س َسٍ املخبٔدص ٕاىل املىذة ،وهيسد ؿالل اًسىصثري  ؿاللو اًسىصثري معصًو

عَة مٌَ ٔأن ًحارش يف اًححر ؾن معي ٔأدص، مث ًربر هل ٔأفـاهل تبٔن ذسمة اًسمسار ثلذيض  ابًدرسحي يف ٔأدص اًضِص، ًو

 اًىشب واملصاوكة واخلساع.

ؿىل تَؽ تـغ ألص َاء  اًسىصثري معصفِـزم  "اًض َفون"ا ًبئت اتجص مذجول ٌضرتي ألص َاء اًلسمية املس خـمةل تـسُ

اًلسمية من املىذة ًَفذم من مثهنا راثحَ اذلي مياظي ؿالل يف ٕاؾعائَ ٕاايٍ، فِخفاجبٔ تبٔن اًخاجص املخجول واملصكؽ اًثَاب ُو 

عاب ابدلُضة، فِحاول اًسىصثري ا أٔتو ؿالل واهجَ وهجًو ََ اذلي ا ًوجَ ٔأمام ٔأتََ، فِخيىص ؿالل ٔلت ًدضفي من س َسٍ ًو

،:ًٍصس ٔأن حيخضيَ حضن ألتوة واحليان، وحياول ؿالل اٍهتصب من اًورظة تبٔن ًلول َْ ) راك كاًط ايص َخ" " تَـْس أًََِِْ
1
) 

يا ثثور اثئصة اًسىصثري مما صاُسٍ يف  ما ٍصخضًىن زسؿان  عاًة ُشا امل ًٔلمص اًواكؽ ، ُو يؼص اًضًِؽ، اجن ًيىص ٔأابٍ ًو

يا ثؼِص ظَحة ألب تبٔن ًـعََ راثحَ اكمال ًريحي ؾيَ، مفن ثيىص ٔلتََ ًُس مبسددـس ٔأن ؿالل ، ُو املسىني  ًدٌىص ًلرٍي

 اًسىصثرياذلي ًـخشر هلٌل وحيمي هفسَ مسؤوًَة اًضجار اذلي وكؽ تُهنٌل وحياول ثودًـٌِل، وثًهتيي املرسحِة تبٔن ًلرتح 

لسمَ  -رشوظَ ؿالل ٔأن ٔأمىل ؿىلتـس  ٔأن ًَُخس ٔأابٍ زواب لئلا ، وًـَمَ تـغ اًلكٌلت اًيت حصفؽ من مس خواٍ اًثلايف، ًو

 ًعٍِص ومـارفَ ؿىل ٔأهَ اًـامل املثلف اذلي اكن يف مرص.
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    4 / ّ  ة ٌَمرسحِة:ادلراسة اًفٌَ

و  "احلاج ألظصش اًعم"حة اذلي جيسسٍ لك من ٔأحصاب اًيفوس اًعَ  الآبءثعور ًيا املرسحِة ؿاملني ؿامل           ُو

 وؿامهل "ؿالل"ويف امللاتي ؿامل ألانهَة واخلساع واًًزف اذلي ميثهل ،ؿالل  أٔتو "ألب اًخاجص املخيلي"وؿالل،  ظِص

اًصاثة  ن اكن كري راض مبا ًفـهل س َسٍ ٕاّل ٔأهَ املسجص ًلك أٔفـاهل ؤأاكذًحَ ،فبٔظي ثشمٍص اكن ثسخةاذلي وإ  "اًسىصثري"

اذلي مل حيعي ؿَََ، واملرسحِة اجامتؾَة ُادفة ثـاجل املضلكة املخفض َة يف اجملمتؽ اجلزائصي، واذلي ٔأظحح ًـُش ؿىل 

اًىشب واًخحايه واخلساع، ذلا حاول حمي ادلٍن ثضعارزي جتس َس ُشا اًواكؽ ؿىل دض حة املرسح ًريى اًياس حلِلة 

 ٔأفـاهلم ومصاوكاهتم.

 رسعَات: مخسيف ُشٍ املرسحِة جنس ُياك  ت:: اًضرعَا4/1       

 "وثؼِص مالمح ُشٍ اًضرعَة يف تساًة املرسحِة، حني ًخضجص اًسىصثري معص  :اًضرعَة ألوىل "ؿالل

 ومن ٔأفاؾَهل من ذالل ُشا امللعؽ:  َمٌ

َّا ْمؽَ  :"اًسىصثري       َُ  أٍٓ أٍٓ َضاكْت ت  شْب ا ٍىْ مَ ال شا ٔأذْس َُ  ْق ََ عْ و، ًيْ ريُ حِ اً  ق يفِ اًْ كَ دْ  ْس مخَْ  اًلـسْش ا مَ شَ ُشا املـمّل 

َ يسْ فاملْ  اوْ َُ  ،طُو خْس  امْ يف اذلَ  وْ اَُ ،ا وسَ صَ فْ  يفِ  وْ اَُ ، اْس  اًي  ىَل ؿْ   (1)."هت يلِ اكَ  اْش َط وَ حرِ  ًْ  يِف امِي  دَ ايَ ٔأانَ ة وَ ت

اًياس  ظحاؿَ اًىشب ؿىل  ٔأنمي، مكّ ل حيرتم ٔأوكات اًـمفن ذالل ُشا امللعؽ ًخضح ًيا ٔأن ؿالل رسط مس هترت        

 :كائالوى ٔأحس اًزابئن مٌَ وذساؾِم، ومثال ؿىل ذزل صى

َ َُ  اًؽْ ا ظَ شَ ىْ َُ  اَِ فِ  الً ذَ  وُ أ   ٍْ سَ يْ ؾَ  مهُْ الَ ذَ  اْت ومْجَ جُ اًْ وَ  اْت ورَ ذُ ىْ فَ اًْ د وْ وْ لُ ـُ ايل ًْ دَ َف ؿًّل، أَ ًس ِ اِب  :3اًزتون "       َ  طْات ا سمَ ـْ ت

) ."؟نْ ىُ سْ ٌُ  ٍنْ وِ  وَ ُُ ، أَ  يِ اهْ رَ دْ  اشَ ذْ 
2
) 

ا       خحعي ؿىل ٔأمواهلم مث ٍهتصب من وؾودٍ واًزتاماثَ، ُو ُو تشاثَ ًـرتف تبٔهَ اكذب ومصاوغ  ؿالل خيادع اًياس ًو

: كائال  ًسىصثرٍي

  ي يهَ شِ َُ  ارْ مسَ سْ اً  ْت مَ سْ ذَ  ؽْ مْسَ اِ  ؿالل:"     
 
َْ َِِْ ْج م صُ دْ ا وْ ٌَ ي مِ ذُ ادْ  ،تكْ ر وحزُ وْ  دْش تْ شَ انْ ا مَ ذَ ا    َْت اكِْ مَ ، َ

)"....ْت تْ ارْش مَ 
3
) 
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ًلذيض  صي ًربر اًفساد، ؤكن معي اًسمسارمـاجلة واكؽ جزائ "ؿالل"وحياول حمي ادلٍن ثضعارزي من ذالل رسعَة 

رسعَة مادًة مذيىصة  "ؿالل"، ًُس ُشا حفسة فضرعَة  "ؿالل"وٕاّل متوت جوؿا ؿىل رٔأي اًىشب واملصاوكة 

 ساهَة يف كَحَ.ٔلظَِا، مفن جتاُي ٔأابٍ ل ٕاو 

 ...ْت ًَْ وَ  يتِ ربْ ، نْ  يِ َسِ ًِ ا وْ شَ َُ  اًخاجص:"

َ  ؿالل: )"....َخْ  ص ِ ايَ  اًطْكَ  راكْ ، َ َمْ ًٍِْ أَ  سْ ـْ ت
1
) 

كَ ًُس يف ٔأتََ اذلي مل ٍٍص مٌش س خة ؾرش ؿام ، تي يف اٍمتثَََة اًيت ًًسجِا ابًىشب واخلساع ؿىل ظٍِص  "ؿالل" ِمّ فَ 

ٔأن جيس ًـحة ٔأدصى حياول من ذالًِا احملافؼة ؿىل اٍمتثَََة اًيت  سىصثرٍيمبرص ، ذلا حاول مؽ ومـارفَ تبٔهَ اجن ؿامل ًلعن 

 ُ  .حلي ؿىل ما تٌَُ وتني ظٍِص من وسة مثَِا ؿىل اًياس حىت ٍىسة ودمه ًو

ًلخَ اكهت ؿامِة ثخزََِا تـغ اًيلاصات اًسوكِة وكس وافلت ُشٍ اٌَلة رسعَخَ ، ورسعَخَ رسعَة حمورًة يف  

 ملرسحِةا

 

 " و ؿامي مبحي  :"اًسىصثري معصاًضرعَة اًثاهَة واًلامئ ؿىل صؤوهَ، وػفَ ؿالل يف  "اًسمسار ؿالل"ُو

سح فَِ لك ٔأفـاهل اًسُئة، فِو اذلي ًخحمي سة اًزابئن واملضاجصة مـِم، ورمغ امذـاضَ متُ  اًواهجة،احملي ًَىون 

ّ لٔ ومصاوكاثَ، فِو مذشمص من ٔأفـال س َسٍ ّل ٔأهَ دوما املسجص لأكذًحَ إ وجضٍص من ٔأفـال س َسٍ  َ ُو وحسٍ من ًخحمَِا ه

 :مؽ ٔأحس اًزابئنحواٍر متخاز ًلخَ ابًسوكِة اًيت وافلت رسعَخَ ومثال ؿىل ذزل 

َ  :3اًزتون "  ؟؟ْش الَ ا ؿْ يَ ُْ أَ  مْ عَ حَ  يكِ  هَت أ   اسَ ـْ ت

َ  َْت نِ  اْف زَ جَ  ٌْش سِ يْ ـَ و مَ ، أ  ْب ََض ٌِ  اْت اؿَ و سَ أ   ْط اًِ زَ َحْ ٌِ س وِ اًِ مزَ َْ ٌِ  اًسىصثري: )"احسْ وَ  اْت مَ ً
2
). 

ودورٍ يف احملي ظصد لك من ٌسبٔل ؾن س َسٍ تبٔي ظًصلة، ورسعَة  ،اًسىصثريُشٍ يه اٌَلة واملس خوى اذلي ٍمتزي تَ  

ٌوضرتك فَِ من نشب ومصاوكة، تي هيمَ فلط راثحَ وهَف حيعي ؿَََ ، ويه  ما ًفـهل،رسعَة ؿادًة حبخة ل هيمَ معص 

ا يف واكـيا  رسعَة  ،ذلا حاول ثضعارزي حمارجهتا ؿىل دض حة املرسح.رئُس َة يف املرسحِة ًِا وجودُا واهدضاُر
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 " و ص َخ ٔأمص ،وما ٌس خلصٔأ من ؿاللاًسمسار  ظِصُو  :"ظصش ألمصلٔ احلاج اًضرعَة اًثاًثة ، ُو

ؿىل  ًـاللَة يف اجملمتؽ، زّوج اتًذَ ودٍ ووس حَ، ل ٍصىض ابًعحلات ادلوه  ؿاللاملرسحِة ٔأهَ ظاحة مال وٕاّل ملا ظَة 

ٔأهَ اجن ؿامل ٌسىن يف مرص، ودورٍ يف املرسحِة اثهوي، ًلخَ ًلة ؿامِة ثس َعة متخاز ابًصيق، وكس وافلت رسعَخَ اًليَة 

 اًصاكِة، ومن ذالل اًضرعَة حاول ثضعارزي مـاجلة اًواكؽ املخيىص ٌَفلصاء، اذلي ٍىصس اًعحلِة يف اجملمتؽ اجلزائصي.

 

 " و  :"اًخاجص املخيلياًضرعَة اًصاتـة ، ص َخ ثس َط مذواضؽ كٌوع مصكؽ اًثَاب، ٍصى ٔأن اًـمي أٔتو ؿاللُو

رشف همٌل اكهت ثساظخَ، فِو ص َخ فلري ًححر ؾن كوت ًومَ ، وهَ اًوحِس ٔأن جيس اتيَ اًوحِس اذلي ل ًـصف 

ّ ماكهَ، وؾيس جضاجص اًسىصثري مؽ اتيَ ػّ  ٌل حِر ذان ٔأه  كائال:ظهبٌل َ سخة جضاجُص

ِْْ مُك ذْ فْ  صَ ايِن وف رَ َض  ، يكِ مُكْ احْ ٌَ تُِ  اْط ـََ ي اًْ دَ  ْت سْ َع اكْ مَ  نِيْ ملِ  َؽْ امْجِ  يِ َسِ ًِ وْ ايَ . .."      َُ  ريْ  ذِ ىَل ؿْ وْ  ريْ   ُُ شَ ٔأىم   حْ صْ فَ اًْ  وَ ا 

َ  مَ ٔأانَ  اؾيِ خَ ٔأهْ  )"...بِ رَ  اْق ، رزَ  رْي  ذِ ىَل ؿْ  وْ ال تْ ٔأانَ  وَ مُك ذْ مَ سْ ذَ  ؽَ وا مَ سُ ـْ كْ اا، تََ  وْش َُ لْ ضَ اج
1
) 

شٍ يه ؿاظفة ألتوة، ًلخَ اكهت ًلة ثس َعة صـحَة، وافلت رسعَخَ        فاًض َخ هَ أٔن ًـصف حال اتيَ فلط ُو

هبا ويه رسعَة ًِا دورُا يف املرسحِة، ٔأراد ثضعارزي من ذالًِا جسََط اًضوء ؿىل اًلمي اًـاًَة واًيخِةل اًيت ٍمتزي 

 .انؤٔأاب

 

 ٔأثوا ٕاىل احملي خلش حلوكِم اًيت وؿسمه هبا ؿالل ويف ػي  زالث زابئنمه  :"اًزابئن" اًضرعَة اخلامسة

اذلي حياول جاُسا رصفِم ؾن احملي، ًولهتم اكهت ًلة سوكِة وتعحَـة  معصقَاتَ وهتصتَ مهنم ًدضاجصون مؽ اًسىصثري 

 احلال وافلت ثسل اٌَلة رسعَاهتم.

 

 

 

 

 

                                                           
 .352اًساتق، ص عسرحسني هشٍص، امل -1



دراسة تطبيقية لمسرحية" ماينفع غير الصح" لمحي الدين بشطارزي    الفصل الثالث:     
 

 

~ 61 ~ 
 

 احلوار::4/2       

ا، نٌل هل دورٍ يف         ٌَحوار دورٍ يف جضرَط اًضرعَات ومـصفة ممزياهتا اجلسٌلهَة واًيفس َة وإلجامتؾَة وكرُي

متاسم اًـصوض وحصاتط ألحساث تحـضِا اًحـغ، ؤأحِاان ٍىون احلوار معول ؤأحِاان ٔأدصى ٍىون كعريا، وُشا 

 هشهص: احلوار امللذرص ة ٌَـمي املرسيح ، ومكثال ؿىل ذزلحسة ماثلذضََ اًضورة اًفٌَّ 

َْ اجْتِ مَ  ْش ًسْ ِز احْ مَ  َْ اًِ  اًسىصثري:" َ. 

 ؟الْ حَ اًْ  فيِ ىْ ٍَ  وْ أَ  اًزتون:

)"...َْ َِ ى جْتِ لَ اتْ  َْ اًِ  اًسىصثري:
1
) 

 ويف موضؽ أٓدص:

 .َْ فَ صْ هـَ  ِالَ كِ وَ  ْت ىُ اسْ  اًسىصثري:"

 ..اٍْ وَ أَ  اًخاجص:

 .وْف صُ  اًسىصثري:

 ،اَُ  اًخاجص:

 .ةوسَ دُ اًربَ  نْ ا مِ َيَ َِ ذَ  اًسىصثري:

َُ  اكْ َُ  اًخاجص:  .اكْ ،

 طْ ،حُ  طْحُ  اًسىصثري:

 اينِ َُ  اًخاجص:

)"ح...ًْ صَ حْ  ُْت اًحِ  ًمْ دْلِ  يْ ذُ ادْ  اًسىصثري:
2
) 
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لَة ؿىل املرسحِة ُشا اًيوع اخملخرص من احلوار،         املرسحِة ثعور اًواكؽ اجلزائصي اذلي ًدسم دعاتَ  ٔلن ًو

 يف اًالكم.ابٕلوضاء واًلرص وإلجياز 

وٌَحوار دورٍ يف ثعوٍص اًواكؽ اجلزائصي اًـايم، ذلا فَلة احلوار اكهت ؿامِة، ًلة ثس َعة، ًلة اًضارع، ويه         

تـَسة لك اًحـس ؾن اًصيق واٍهتشًة، ًِشا اكن احلوار مٌاس حا ًلك اًضرعَات، ٔلن ٔأحصاب ألؾٌلل واًخجار واًسٌلزسة 

وكس ظورُا  ،ثضعارزي اًضارع اجلزائصي نٌل ُو دون اهخلاء ٔأو هتشًة  شةل، فلس ظور ًياسوى اٌَلة املحخ ل ًًذؼص مهنم

 :و مثال ذزل "اًزابئن"و "ًسىصثري"او "ؿالل"املؤًف يف رسعَة لك من 

 ؟ َت اهْ   ولَ ٔأانَ  ملْ ـَ ملْ  كْ ضُ  ونْ ىُ صْ  ؿالل : "

 .ة رْشَ ـَ اً  ىلَ ؿْ  ُْش ا جْنِ مَ  ـملَْ  املْ ٔأانَ  يْت نُ  نْ و اكَ ًُ  :اًسىصثري 

َُ حيَ ُظ ٔأوُ  احْت  ظَ وايَ  دُ ايَ  ؿالل :  )".صاْت فْ  ويهَ  صْ َِٔأصْ  اْس ٔأرَ  مْ وحَ صُ ة ًْ الظَ تْ  وْف ا ، صُ ا
1
) 

شٍ اٌَلة ًخعف اًسٌلزسة واًضرعَات املادًة ، ويه مٌاس حة ًضرعَة  "  ويه ًلة جسَط ومصاوكة وذساع   "ؿالل"ُو

  :يف املثال اًخايل"اًسىًصخري"تُامن ًخضح ًيا مس خوى 

 احسْ وَ  َََِ ؿْ  ْب شَ ىْ س ىَ واحْ  لَ وَ  وينِ ؾُ سْ ظَ  ؽ اًٌلِ رجَ  ، وْ املاِج مَ  اشِ مَ  اْب اًحَ  ْت لْ ََ كْ  ْش لَ م ، وْ ْْكَ  ومْ ـَُ مَ  : اًسىصثري "

َ  اَََ ؿْ  ْت ىُ سْ أ   مْ س حَ ٌْ  احسْ َة وَ ُْ اًالَ  َُ تُ  يْ ـَ يْ ً )".ةسمَ ا ذَ واي ميا
2
) 

 :ذزل ومثالمتخاز ابًصزاهة واًعَحة ،  "ؿالل"أٔتو  "اًخاجص"تُامن اكهت ًلة        

َٓ  ًمْ ادلِ وَ  مْ صحَ ٍَ  َسيِ  وًِ ايَ  أٍْٓ  اًخاجص: "  ؟  ريْ ِْ  اٍْ رَ  ٍْ أ

 حْ صَ ًفْ  مْ وفَ ضُ ٌْ  كْ ُض  نْ ، ًىِ  ملْ ـْ ًَ  شلْ  اًسىًصخري : 

)"...َينِ َِ ذَ  مْ وسَ حُ ين هْ ََِ ، ذَ  رَتْ ٔأسْ  َمْ عِ ًـْ  بِ أٔٔأرَ  اًخاجص : 
3
) 

ؾز وجي ذوي  ابصلاكهت مٌاس حة ٌَضرعَة اًيت ثعور ًيا واكؽ الآبء اًعَحني واًوازلني ُشٍ اٌَلة احلواًرة         

 .ألفواٍ اًعَحة اًيت ل ختصج ٕال ذريا وحدا
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خجىل ًيا ُيا دور احلوار يف جضرَط اًضرعَات ومـصفة مس خواُا اٌَلوي واًثلايف والاجامتؾي واًيفيس ،        لس ًو ًو

و تشزل ٔأراد هلي اًواكؽ نٌل ُو هت رزي اًضارع اجلزائصي نٌل ُو دون اهخلاء ٔأواضعث  اكن احلوار ؿامِا ظور ًيا شًة ، ُو

ًَحني ٌَمخَلي ظورة ُشا اًواكؽ املص اذلي متخاز تَ ًلخيا من اًصداءة واًلدح واًرصاع املادي اًححر واًحـس لك اًحـس ؾن 

 . اٌَلة ادلَةل اًعَحة

 

 :اًزمان واملاكن:4/3      

  اًزمان::4/3/1      

مل حيسد حمي ادلٍن ثضعارزي مـامل زمٌَة ٌَمرسحِة، تي حصوِا دون حتسًس ًخحلى ظاحلة ٌَـصض يف لك زمان         

زمن ًيي ثـاجل مضلكة اجامتؾَة كي ما جتس زمٌا من ألزمان، كس جنى من ثساؾَاهتا ويه اًىشب واخلساع وافِ وماكن، 

و ًحسٔأ من ثشمص  اًزمن اخلارجاذلي ميىٌيا دراس خَ يف املرسحِة ُو  س َسٍ ومضجصاثَ حىت هعي من ٔأؿال  اًسىصثريُو

 .ؿاللواذلي من ذالهل ٔأتلوا ؿىل اٍمتثَََة اًيت تسٔأُا  ؿالل وسىصثرٍيثفاق اذلي وكؽ تني ٕاىل الٕ 

ىون ذزل ؾيس حسًر اًي اًزمن ادلاذًلفِو ا اًزمن اًثاين ٔأمّ          شا اذلي ٌس خحض ؾن ظًصق اذلاهصة، ٍو ما فس ُو

 اًسىصثري:يف حسًر  ًؼِص

َِ ايَ  .. أٍْٓ اًسىصثري:"     ي جيِ زِ .... .ادْ زَ  ايهَلْ دْ  ْب ىشَ وة اًْ كُ  نْ مَ  ٔأٔأٔأ وْ ََيِن ذَ ل َ وَ يِن دْ سْ كَ  ة َصْ َسَ عِ ملْ  اْت جَ  شاْب ىَ اًْ  امْ صَ احلْ  سْ ًو

 ْة اسِ يَ ًْ  يْ ظَ وْ  َْ ؿَ خاَ هْ  ْب ىشْ ًْ َ ٔأابَ إًِ ، ....ايمِ صَ احلْ  ...ٔأٍْ رْصْ مَ  ي يفِ ارٍ كَ وْ  ٍنْ وادلِ  مْ الَ ا فإلسْ مَ ََ اًـُ  املْ  ؿَ ًِل تْ  اْس ٌَيَ  ولْ لُ ًْ  وَ ُُ وْ  يلِ لوُ ًْ 

َ ًَع َ تالَ وفَ وضُ  الْ جَ فاًصْ  ْف رَص ثخْ  ـْت جَ رْ  يكِ  كْ ضُ  زْل رِ و  هي ٔأانَ جيِ  يكِ  حْ اًع   ريْ كِ  ؽْ ا ًيفَ مَ  زْل اَ كَ  حْ تَع  ،َْ اهْ رَ تسْ  ؽْ جَ رْ وْ  وكْ املَُ 

املايض يف خمََخَ وخيصج من زمن املرسحِة اًواكـي ٕاىل زمن  "اًسىصثري"ففي ُشا املثال ٌس خحض  " ....ص ، َِص صْ ًالدْ 

)"داذًل مضين 
1
) 

 املايض يف خمََخَ وخيصج ؾن زمن املرسحِة اًواكـي ٕاىل زمن داذًل مضين." اًسىصثري"ففي ُشا املثال ٌس خحض      

َ ـَ ادلْ  ؽْ جَ ى، ارْ وَ سْ كَ ؽ ْ رجَ حِة جنس: اْ اًلكٌلت ادلاةل ؿىل اًزمن يف املرس  نيومن ت     َ ، أ  ومْ  اًَُ اِج ، كْ ة، ُضْ َِ اجْ ة امل  سْ ـْ وت

َ وْ ، أ  حْ حْ اًُع  ا من اًلكٌلت.اًْق كَ  دْ رْش  ؾَ ىَل ا ؿَ مٌَ ة، وْ رْشَ ـَ  اًْ ىَل ؿْ  ْش ُِ اجنْ ، مَ ميْ اكَ  ارْ هْنَ  ومْ اًَُ  اٍْ ص، همَ ِْاًؼُ  سْ ـْ ت  ...وكرُي
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 املاكن:-4/3/2     

واكن ذهٍص جزئَا، تُامن دارت لك ألحساث  ؿاللُشٍ املرسحِة ٍمتثي اًفضاء املفذوح يف اًضارع اذلي ًلاتي حمي يف       

و حمي نٌل وظفَ اًصاوي يف تساًة مرسحِاثَ حمي ؿالليف   ما ًًدلي"مىذة ؾرصي فَِ لك  اذلي ميثي اًفضاء امللَق، ُو

) ... وحربة ونخة ٕاىل أٓدٍص ثَََفون وأٔ  َهيا ٔأوراقؿوظاوةل  من ماكثة وملاؿس وفوثَات...
1
) 

 ."اجلزائص"ٔأي  تـغ ألماهن امللَلة يف املرسحِة اكذلام ؤأماهن ٔأدصى مفذوحة اكًحدلة ودزاٍصذهصت نٌل     

 

يف ُشٍ املرسحِة اكن اًرصاع جََا وواحضا مٌش تساٍهتا ، فبٔول مضِس يف املرسحِة ثشمص  : اًرصاع:4/4     

و اذلي ٍىون تني رسعَخني  وجضاجٍص "اًسىصثري" مؽ اًزابئن ، ومنزي يف املرسحِة هوؿني من اًرصاع ٔأوهلٌل ذارج ، ُو

مث ًدسؽ اًرصاع تني زالث رسعَات  ،"ؿالل"وس َسٍ  "اًسىصثري"، مث تني " اًزابئن"و "معص اًسىصثري"اكًرصاع تني 

عاًة جصاثحَ اكمال ، وحياول ؿىل اًصح  "اًسىصثري"، حِر ًـزم  "اًخاجص"و "اًسىصثري"و  "ؿالل"ومه   "ؿالل"ِي ًو

سذي اًثالث يف رصاع مذيايم ، وهَمح يف  "اًخاجص"ٕاكٌاؿَ يف اًـسول ؾن رٔأًَ ، تُامن ٍصى  أٔهَ اًسخة يف دعومهتٌل ، ًو

 املرسحِة اًرصاع ادلاذًل اذلي ًعور ًيا مـاانة اًضرعَة اًيفس َة ادلاذََة ورصاؿَ مؽ ٔأفاكٍر وختمَياثَ ، ومثال ذزل

 :ادلاذًل يف اس هتالل املرسحِة وحسًثَ مؽ هفسَ مذشمصا من ٔأفـال س َسٍ  "اًسىصثري"رصاع 

 

 ىلَ ؿْ  ْب شَ ا ٍىَ مَ  الْ شا ٔأذْسَ َُ  َْق عْ ًيْ  وريُ اًحِ  يفِ  ائْق كَ دْ  ْس مخَ  سْش ـُ ا ًلْ شا مَ َُ  ملّْ ـَ َُشا املْ  ؽَ ا مْ ََ تِ  اكْت ضَ  أٍْٓ  أٍْٓ  اًسىًصخري : "

ْ صَ فْ  يفِ  اوْ َُ  اْس اًيَ  َُ سَ و َُ خْسَ  وْ اَُ  امْ مَ فاحلْ  اوْ ا  َ فامليْ  اوْ ط  ) )". ؟يلِ  هْت اكَ  اْش وَ  ْط رَِ  اًحْ يِف  اميِ ا دَ هََ اَ ة وَ ست
2

 

َ ـَ ادلَ  ؽْ جَ ارْ  سْ احَ ى وَ وَ سْ كَ  ؽْ جَ ارْ  هَلْ  ولْ لُ ًْ  احسْ وَ  ْب شْ ىَ ًْ  اِب رْي كِ  ْش اٌِ ؿَ  سْ َِ ... اًس ِّ  اًسىًصخري: " ا ٍصَُ سِ ًْ  وَ ُُ   اْف ِة ، جزَ اجْ ة امل

) ". ايِس رَ  يفِ  دْ ا ثرْبَ َهيَ ذَ وَ  ْب صَ هيْ وْ 
3
) 
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ابًواكـَة ، حِر اكهت ًلهتا ًلة اًضارع اًــايم ح " " ما ًيفؽ كري اًّع امذازت ًلة مرسحِة  : اٌَلة:4/5     

 تدـساظهتا وؾفوٍهتا ، ختََهتا تـغ اًلكٌلت اًفصوس َة اًيت ثـود اجلزائًصون هعلِا يف ْكهمم ، حِر جنـس كمـات فصوس َة

 "املىذة " وفصوس َة املـصتة اكًحري وتـغ اًلكٌلت اً  change  ،chambre de commerce  ،bon jour ..ي:مث

ويه كٌلت ٔأظَِا فصويس ، واكهت اٌَلة يف املـرسحِة مدخشةل ، ووردت مفصدات سوكِة مثي   .تالظة ، اًضفون، ..

هحـر مياٍ ، ... واٌَلة يف ُشٍ املرسحِة ًلة ؿامِة  صدت ، نَت ميات واحس ، ًَـن تو مياُا ذسمة ، ضػصك هتٔأرابب ، 

ٌَضرعَات اًيت وضـِا حمي ادلٍن واكهت موافلة ،ويه مزجي تني ًِجة اًرشق واًـامصة و ًِجة اًلػصب  ،حمََة

 . رزي ًِااضعث 

 وميىٌيا ٔأن هلسم ُشٍ اٌَلة ٕاىل:

 "املِشتة يف ُشٍ املرسحِة ، ومثال ذزل حوارفت اًـسًس من اًرتاهَة اًـامِة ػو  : اٌَلة اًـامِة املِشتةأٔ/      

  ":اًخاجص"مؽ  "معص اًسىصثري

 .حيْ ورِ أ   ُْت ٔأًحِ  ًمْ ذْلِ  يْ ذُ ادْ  اًسىصثري : "

 ا َُ  اًخاجص: 

 يجيِ  احْ رَ  املْ وَ ثْ  ائْق كَ  دْ رْش ؾَ  ىلَ ا ؿْ مٌَ وْ  اًسىصثري: 

 ريْ ِْْ  اٍْ رَ  أٍْٓ  ًمْ ادلِ وَ  حْ صْ ي ، ٍَ ًَسِ وْ  أٍْٓ  اًخاجص : 

).ْش افْ خْتَ  امَ ا وْ مَ حي فَ ا رِ يَ ُْ  يْ ذُ ادْ  اًسىًصخري : 
1
) 

 .ا يف حِاثيا اًَومِةمـِ ِشٍ اٌَلة ًلة ؿامِة همشتة راكِة تـَسة ؾن اًسوكِة واًـحارات اًياتَة ويه اًيت هخـاميف    

 

ا اًض حاب املهتور ، ويه املضحوهة ابًـحارات اًسوكِة هب ويه اٌَلة اًِاتعة اًيت ًخعف : اٌَلة اًسوكِةب/       

اًيفيس املصيض ؾيس اًضرعَة ، ومن اًرتاهَة اًسوكِة اًيت جنسُا يف  واًياتَة اجلارحة ،ومن ذالًِا ثفعح ؾن اجلاهة

 : وهشهص مهنا "اًزابئن"و "اًسىصثري"و "ؿالل"ًلة 
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َُ ََِ ؿْ  ْق حَ  اشِ مَ : 1اًزتون  "   ؟ َْ َحَ عِ هْ  نْ اٍْ ة ، وَ ََ وًِ جُ  رْ اِش ٍ مَ شِ َ ، 

ُْ  نْ هوُ  يكِ  اًسىًصخري :   .ايَ ا

) ) .ْْ "شٌُِ فْ صَ ـْ اثَ مَ ، أٍٓ ْ مْ وحَ رُ  يفِ  مْ مَ فِْان هْ ا أَ ص تََ رَ سْ حمتَ  ْش ابَ  ْش ِدْ ا جِ  مَ ٔأانَ  ْف ثـصْ : 1اًزتون 
1

 

َ  ْت نَِ  جزاْف  ٌْش يسِ اؾَ ٔأو مَ "  :نٌل وردت تـغ اًلكٌلت اًِاتعة مثي   ْق عَ و" اهْ   " ْت دَ صْ هتَ او ُُ  اُشَ  و " أٍْٓ  " ساحِ وَ  اْت مي

َ ي تُ ـَ ًيْ   اَََ ؿْ  ْت سىُ و " اْ   " راببأ   َُ وا ً ) )." ةمَ سْ ا ذَ ٌل
2

 

 

ن ُشٍ اٌَلة اًياتَة اًسوكِة رزي من ذالل ُشٍ اٌَلة ؾىس اًواكؽ اذلي ًـُضَ اًضارع اجلزائصي ، لٔ اضعؤأراد ث        

رزي ، فِو يف مرسحِخَ اضعٔأتٌُا ، تي يه ٔأكدح مما ظورُا ث  واكؽ هـُضَ يف حِاثيا اًَومِة ووسمـَ من ألفواٍ صئٌا ٔأم

رزي اضعفخ حاول ثوػَف امللدول مهنا ٕاىل حس ما ، فِشٍ يه اٌَلة اًسوكِة اًيت حصىب ؿَهيا ٔأولدان يف اًضارع مٌش اًعلص 

 . اًواكؽ جلك ظسق وصفافِة حماول تشزل مـاجلخَ هلي ًيا
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احلحىة يه اًصاتط تني ٔأحساث ا ملرسحِة ورسعَا ، ويه ما جيـي املرسحِة مامتسىة ، ويف  : احلحىة:4/6     

اكهت  ًٔلحساث مؽ اًضرعَات وحصاتعِا حصاتعا وزَلا ، ورمغ كرص املرسحِة وكةل رسعَهتا ٕال أٔ  هَحغ ثياقٌلمـرسحِخيا 

 . مرسحِة مامتسىة درامِا

 

 "ؿالل"ؾيسما ًَخلي اًس َس  -واًيت ًدٌاىم ذالًِا اًرصاع يل تَف ذروثَ  -متثَت ؾلسة املرسحِة  : اًـلسة:4/7      

دٌىص ُشا ألذري ٔلظهل وثثور تـسُا اثئصة  حسٔأ اًيلاش تني اًثالزـة  "اًسىصثري"تبٔتََ ًو اذلي ديش ؿىل راثحَ وماهل ، ًو

خضح حَِا  اع حمخسم جيـي املخاتؽ يف دُضة وصسيف رص    . اٍهتاهنو ًٔلؾعاب ، تـسُا ثيفصج املرسحِة ًو

 

اٍهتا  فِي هن رزي يف كفي املرسحِة ، حِر حصوِا مفذوحة دون ٔأن ًـصف املخَلياضعرمبا مل ًوفق ث  : احلي 4/8     

ا ُو  "ؿالل"وضف ٔأمص  اهعَت ؿىل ادلَؽ ، ًىػن مـا يف  وسىصثرٍي ٔأمام ظٍِص ومـارفَ ، ٔأم ٔأن احلَةل اًيت دجُص

وس َسٍ  "اًسىصثري"املرسحِة من ٕاتساع قعى ؿىل ما فهيا من ؾَوب ، واحلي يف ُشٍ املرسحِة ًخجىل يف ثوافػق 

ـَموٍ تـغ اًىـالم ًَؼِص ٔأمام ظٍِص مبؼِص  "ؿالل" تـسما فصض ألذري رشوظَ واثفلوا ؿىل ٔأن ًَخسوا ٔأابٍ ًحاسا لئلا ًو

  . ومس خوى مثلفرايق 

 



                                                                                   :خاتمة
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اكن ال ساس ية يف مسار امثلافة اموظيية من حيث ر ل  ثفاػل املرسح اجلزائري مع ثعور احلركة اموظيية ،فِو ب حد ا        

وامزتج تتياراهتا وظروحاهتا  ثسامهتا،فتشلك  ،ارثحاظَ اموجيق مبسريت اجملمتع اجلزائري من خالل املضااي اميت ظرحا

اذلي  ،احلركة اموظيية تليادت ال مري خادل الهعالقفاكهت اهعالكتَ يف امؼرشًًياث من املرن امؼرشين مواكحة ،ية س  امس يا

 .اخنرط تيفسَ يف ثفؼيل امًشاط املرسيح

ىل ورش ُذا امفن يف ب وساط  ةاهعولت احلركة املرسحية اجلزائًر        راي شؼحيا فاكن مرسحا جزائ ،امجلاُريساغية ا 

ىل ظرح املواضيع املؼاجلة حول  ،امؼميلة مبواهجة اال س تؼامر ةب س ئةل اذلاث اجلزائًر ملاوما ًعرح تب سووة فين فلد سؼى ا 

 امتغية.ال جاملضااي امس ياس ية وا

ة فاىهتج س ياساث است          وت فِا ال  ئصامية ُدملد حاول اال س تؼامر امفرويس مقع اذلاث اجلزائًر سايس خوق كعيؼة ُو

امؼوامء املسومني ب ن يف مجؼية متيار امؼريب اال ساليم يف احلركة اموظيية ممثال خاصا افاكن ،تني اجلزائر وخشصيهتا اموظيية 

ة، وملد جتوت ُذٍ امللاومة مرسحيا يف ذكل املرسح امفصيح اذلي اىهتجَ امكتاة اذلين  كاوم ثكل امس ياسة اال س تؼامًر

ىل مجؼية امؼوامء ًًمتون  هتاهجم املرسيح مؼركة اسرتجاع مالمح امشخصية اموظيية نوجزائر ،يف معوهمم ا  فوجدان يف ا 

 جمسدت يف مغة امتؼحري ويف ثياول املوضوػاث .

ن املرسح اجلزائري كد كاوم اال س تؼامر ابس تؼامل انوِجة امشؼحية ادلارجة وامؼرتية امفصحى وابس تؼامل انوغة         ا 

ًصالوكد مسح هل ُذا امتيوع يف مغة احلوار من خماظحة رشاحئ واسؼة من امجلِور فمتكن تذكل  من ،ية امفروس   مشِد  ا 

ىل   تؼد مدى.ب  امثورت وصوهتا ا 

ة املمتثةل يف ن من امعحيؼي ب ن ككون رسا ة امل اك        رسح اجلزائري امتدادا نومِمة اميت كام هبا كدل امثورت امتحريًر

ة نورب ي امؼام امؼاملي وحامًة امشخصية اموظيية وحمارتة ًامتؼر   ما تؼداال جامتغية، ذلا ففي فرتت  الآفاثف ابمشخصية اجلزائًر

 واال جامتغي وامثلايف.  الاكتصاديوتحرير ن ب ي فرتت امتشييد وامحياء وحماومتَ  ل،اال س تلال

وحارة لك ،ية و خادما نوحليلة يف ب صدق مؼاىهيا مؼربا غن امواكؼ فاكن مواك نوشؼة  اجلزائرب صحح املرسح يف        

امظواُر امسوحية اميت ثتٌاىف ومصوحة امشؼة ،فلد ػاجل مٌذ وشب ثَ مشالكث اميومية نوفرد اجلزائري ػىل ب سووة 

ة وامِزل وتؼد حتليلَ حلركة اهتشار واسؼة  صالح دلورٍ امتيويري اههنضوي مل مة ال  متفت ال دابء ورجال ااامسخًر

 ك دات نوكتاتة املرسحية واال تداع . تية واههتذًة مؼمتدا انوغة امسِةلَ امجلؼياث ك سووة نوتؼومي وامرت فاغمتدث
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ابن اال حتالل ب و تؼد اال س تلالل         فلد اس تعاع  وابمرمغ من لك املصاغة اميت مر هبا املرسح يف اجلزائر سواء ا 

جيايب ابمرمغ من ثواضع ب شاكهل امفٌية، كام ميكن املول  مة ال ساس ية اميت ظحؼت املرسح كدل ن امس  ب  امليام تدور ا 

ة وكةل اال  س تلالل يه اميضال اموظين رمغ اكل امضغوط اال  ا حح وس يةل ماكهياث ، ب ما تؼد اال س تلالل فلد ب ص ال  س تؼامًر

ىلمًرش ال فاك  مس توى امتحوالث اميت شِدهتا اجلزائر يف خمتوف اجملاالث امس ياس ية وامثلافية ب و ر واكن ػويَ ب ن يرثفع ا 

ذلكل اكن دورٍ تؼد اال س تلالل همام يرككز ػىل اموفاء نومحادئ اميت انضل يف سخيوِا كدل اال س تلالل واكن  ،اال كتصادًة

آمن هبا، وشِدث فرتت امس حؼيًياث مرحةل ازدُار مك ي نويصوص وامؼروض املرسحية مؼا ،واكن ػويَ ثؼميق املحادئ اميت ب

ومع تداًة امامثهيٌاث  ة،ظر املرسحية اميت وشط مضهنا املرسح دورا همام يف ثعوير وتوورت احلركة املرسحية اجلزائًرمل  

 ومياٍ يف حبثيا ُذا ُواثي غرف املرسح اجلزائري ُزت معيلة اكدث ب ن ثؼصف جلك امحياء وامعرح املرسيح وكيتيجة ملا

ني من ب جل امتوغية واال صالح من املشالك ب ن  املرسح اجلزائري اكن وس يةل من اموسائل اميت اغمتدُا امكتاة اجلزائًر

ىل لك فئاث وامتعرق  املتفش ية يف اجملمتع غعاء ػرب من ب جل اال كتداء هبا، فلد اس تعاع اموصول ا  ًؼاهيَ  ىل لك ماا  وا 

ػىل ب ساس موحد من املمي وال غراف اال جامتغية  ًصور ػاملا كامئا اجملمتع اجلزائري من مشالك وغلداث يف حياثَ، فِو

ؼكس ب مال وب الم اجملمتؼاث  جزء من ػاملَ،واكهت اجملمتؼاث شدًدت اال رثحاط تَ ل هَ  وال خالكية، جامتغية ًو ًؼاجل مشالك ا 

ؼاجلِا.حبيث جندٍ ًعرح خمتوف كضااي  ٍ ًو
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 املالحق

ويه ساليل ػىل "ػالمو " ثدنوع امرايدت امخارخيَة ملؤسيس املرسخ اجلزائري ػىل زالج خشطَاث مرسحِة         

املرسيح اجلزائري ،فمنى  ، فبفضل مواىب ىؤالء وهجودمه ثخحلق وجود امف ي ايدٍ  وكن طعَ ي ري َ  حم وبشعارزي

مث ازدىر وب مثر، حامال فوانُس االإب اع املرسيح خبطوضَاث يؼبَة جزائًرة، وظبَؼي ب ن ىذه اموالدت مل حك  ظفرت 

ػىل ب ً هيم جتربة امخأ سُس  فانمتوتواح ت، بل س بليا خماض غنري م  احملاوالث وامخجارة ذاضيا ىؤالء امرواد ذاهتم ،

 رػاًخو ونكذفي ىطا بذهر ب مه ال ػالم ونذهر مهنم:و  ،فاكن هلم ايدور امكبري يف كِام ىذا املرسخ امفؼًل نومرسخ اجلزائري

 :ابمؼامصة، حِر 1881نومفرب 11ىو ري َ  بوررض املؼروف بري َ  املن طعَ ي ،ويد يف  ري َ  كن طعَ ي

ىل فرننا مع ب اًة احلرة امؼاملَة ال وىل ملن اػ ت ػائوخو، وبؼ  غودثو ب ي َع ذرب حتطل ػىل امشيادت االإبخ ائَة، ىاجر اإ

ىل فرننا وحزوح ىطاك مث ػاد س طة  اإىل 1291غركو يف امبادرت، ووج  زوجذو مزتوجة بؼ  زالج س طني م  غَابو، ػاد اإ

ىل فركذو امزاىَة، ومثل ب ول مرت يف مرسحِة "زواح بوغلوني" وب نشأ  س طة  اجلزائر، حِر ثؼرف ػىل ػالمو وانظم اإ

زائري، نان منطَا وفاكىَا ابرػا، ونانت  ه امل رت امفائلة ػىل االإرجتال، مرسحو نان يؼبَا، ثويف فركة اميالل اجل 1291

مرسحِة مهنا: "ابة ك ور امعٌلع" و"رشوًعو" و"ب  معي م   92ابمؼامصة، ب مف واكذبس 1291جوًوَة 29يف 

 اسعطبول".

 

 :حبي املطبة ابجلزائر امؼامصة، حرغرع يف وسط ػائًل 1821دٌنمرب 11ويد ًوم  حمي ايدٍ  بشعارزي

Edmind (وادمون  اناتن ايفِل1291-1821نوثطايئ مفيت َل  بوكن ورت)مُنور، فؼائوخو م  اضل حريك، مل  نان 

athan YafilN(1819-1298ال ثر امكبري يف حِاثو ايدراس َة وامفنَة ،دمت املرب ن امكرمي وىو ال ) ًخجاوز ػامو امنابع 

غرش، وثؼمل ب ضول امخجوً  ، مث ثعور مَطبح كطادا ًنش  امل احئ ايدًنِة وامخواي َح، ويف س  امواح  وامؼرشٍ  ب ضبح 

ىل املنج  الإندشاف ال اني َ  امؼربَة اجلزائًرة  موس َلِنيحمي ايدٍ  حّزااب )مؼمل امللرئني(، غط ىا جنول زالزة  ب نذاك اإ

سانت ساًنس " و"Nathan Yafil Edmondب دمون  ايفِل "و"  Mozano lucenoو موزًطو الوسري "ومه 

Saint-Saëns"  حِر وكع يف نفوسيم حسر ضوث بشعارزي ذكل امشاة امَافع اذلي رسػان ماثولفو" ايفِل" مَطبح،

رمس  ه ظًرق اخلش بة، بؼ ىا حاول بشعارزي ادلع بني امنطاء ال ن ميس وامخجوً ، وبؼ  وفات" ايفِل"  مؼومو امثاين ٍو

اإىل  "ايفِل"حِر ب دذهل  1298ة( ب ب  م  س طة ب ضبح بشعارزي ب س خاذا نوموس َلى امؼربَة وم ٍرا نوفركة)فركة املعربَ

 اميت حللت جناحا هبريا. 1212مجؼَة املعربَة ، وجسل  ه بؼظ ال اني َ  ايدًنِة ػام 
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ىل رابعة املنومني، ويارك يف امؼ ً  م  احلفالث ايدًنِة ،مث حاول ثل مي ب ياكل جش بو ال وبرا، وىذا انض م بؼ  ذكل اإ

مَو ب دوار ذاضة بوكن ورت" ،مل ًؼجب مؼومو :مفيت ما مث امخحق بشعارزي بفركة ري َ  كن طعَ ي املرسحِة وبُس ط ث اإ

ومنطايل فركة مرسحِة )فركة زاىَة( وك موا مرسحِة "يف سبِل اموظ " بوضالث غطائَة، ويلك حمي ايدٍ  مع ػالمو 

ب اًخو ال وىل يف امخأ مَف امؼروض ،ونانت  حتوالثونانت ابمفطحى، وبؼ ىا 1299دٌنمرب  92مخؼرض ب ول مرت يف 

املرسيح مع ض ًق  ه فرنيس اجلنن َة وىو" مٌوس يابرو" ،فأ مف مؼو زالج مرسحِاث ، وب مف بشعارزي ب ول نص 

حتت غطوان "اجليال امل ػني نوؼمل" مرسحِاثو نانت م  ثأ مَفو ،ويه ذاث ظابع فاكيه مُن خؼمل  1291مرسيح ػام 

مم  ٌن خويمون امرتاج امشؼيب يف نطوضيم ، وك  ب مف مذهراث يف زالج منة امشارع معؼمة بلكٌلث فرنن َة ،وىو 

طحرص مرسخ بشعارزي بني  َت ابُسو، ونانت مرجؼا م  ب مه مراجع املرسخ اجلزائري، ًو ، ك م 1292-1299ب جزاء ُسم

 ابمؼامصة. 1281-29-21ذالميا غرشٍ  مرسحِة ، ثويف ًوم 

 ابمؼامصة ، حِر حتطل ػىل  1229ماري 92"ػالمو" يف ويد ػىل ساليل املؼروف ة "ػالمو": ػىل ساليل

يس امشيادت االإبخ ائَة م  م رسة "ساروي" ،وواضل ثؼومو ػىل ً  امش َخ معر كن ور، اي خنل مع مناػ  ضَ يل فرن

ىل كاػة ال وبرا، وساػ ه ػىل معامؼة امؼ ً  م  امكذب ايدرامِة، ومشنفو ابمنطاء غىن واذلي نان  ه امفضل يف اضعحابو  اإ

ىل  امؼ ً  م  امنطَاث اميزمَة، امخحق بؼ  ذكل برشنة امنكم احل ً ًة ابمؼامصة، وبؼ  احلرة امؼاملَة ال وىل انضم اإ

، ب مف مرسحِة" حجا" اميت ًؼخربىا امطلاد ب ول انعالكة نومرسخ اجلزائري س طة 1291مجؼَة املعربَة وب سس فركة امزاىَة 

" و"غطرت احلشاٌيش" وب مف نخابو" امَلظانني" و" ب بو احلن  ب و امطامئ ، و ه ػ ت مرسحِاث مهنا" زواح بوغلو1291

 ابمؼامصة.1229فِفري  12، ثويف يف 1289جفر املرسخ اجلزائري" س طة 

 

 :بن َ ي غلبة ببنكرت، وىو اب  َل  رضا حوحو ي َخ 1212رب س طة دٌنم 11ويد يف  ب مح  رضا حوحو

وػني امشيادت االإبخ ائَة مث حتطل ػىل ييادت امخؼومي املخوسط بنكِك ت، غشريت ب والد امؼريب وهبري ب غَاهنا، حتطل ػىل 

يف 1299مبنلط رب سو موظفا يف مطوحة امرًب  وامياثف، انضم اإىل "مجؼَة امش باة امؼليب امثلافِة" بؼ  ثأ سُنيا س طة 

د ب رسثو، وخترح م  اإىل احلجاز ىو ومجَع ب فرا 1291س َ ى غلبة، وك  نان ابرػا يف امؼزف ػىل امؼود ، ىاجر س طة 

ىل اجلزائر س طة 1298لكَة امرشًؼة ابمل ًطة املطورت س طة  ، واس خلر بلن طعَطة 1291، ومخفوكو ػني مؼَ ا هبا ،ػاد اإ

،حِر انضم اإىل مجؼَة امؼوٌلء املنومني وػني م ٍرا مل رسة امرتبَة وامخؼومي، مث ب ضبح ناثبا ػاما ملؼي  غب  اذلَ  ب  

جًر ت امشؼةل، وب نشأ  ابمن طة نفنيا مجؼَة املزىر املن طعَ ي نوموس َلى  1292س طة ، وب سس 1291ابدٌس س طة 

 مجَؼا. واػ موااغخَل ػىل ً  ب ح  امثوار فن َق ىو وٍلؼة م  ب غَان واملثلفني  1211مارس 92واملرسخ، ويف 
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 ما نخبويف املرسخ  ٍكذبواًؼ  ب مح  رضا حوحو ب ح  رواد املرسخ اجلزائري ،ذكل ل ن امكذاة اذلٍ  ػارصوه مل         

( مرسحو نان مرسحا 1219-1291غرش نخاة ػايوا بني) ما نخبوحوحو، وميك  ب ن ٍكون ك  نخب م  حِر اممك 

امورد" و"يس ػووان" و"اب  امري َ " ويه اجامتغَا واترخيَا، وب سووبو نل ي سادر فاكيه، م  مرسحِاثو" ابئؼة 

امللذبنة واميت نانت ذوَط بني امفطحى وامؼامِة، وحرك مطا  مرسحِاث ابمفطحى، ومرسحِة "غطبنة ب و موكة غرانظة"

 مرسحِاث ػامِة اجامتغَة مهنا: "يس ػايور واهمت ن" و"امبرَل يس يؼبان" و" كطبة يس كن وز".

 :مب ًطة امنزواث بخومنان يف غرة اجلزائر، دذل م رسة امفالخ  1292م  موامَ   غب  املادر ػووةل

يف فركة امش باة، بُامن نانت ب اًخو مع املرسخ  1211االإبخ ائَة ، درس  ايدراما يف فرننا وب ب  نشاظو املرسيح س طة 

دراجو س طة ، نانت مرس 1219احملرتف ػام  اموظ ي  ،ػني دٍرا نومرسخ 1218حِة امنوةل مروٌش  ب ول مرسحِة م  اإ

، اكذبس مرسحِة محق سومي غ  غوغل ػام 1211مث دٍر نومرسخ اجليوي بوىران س طة  1211-1219اجلزائري مابني

وب درح امؼ ً  م  املرسحِاث مهنا: ال كوال وال جواد وانوثام مثل يف فومي امالكة وامعاركة نويامشي رشًف  1212

 بباٌرس بؼ  اغخا ه منوحون.1229مارس 19 يف يف، ثو1218اجلوعي  1219بزىران ،نٌل ب مف مرسحِة غورٍ  

 

 :مع  1298-1291مب ًطة سوق ب ىراس ،ب ب  نشاظو املرسيح يف مومس ػام  1292م  موامَ   مطعفى ناثب

دارت فركة املرسخ امؼريب  1292فركة بشعارزي ،وب سس س طة  فركة املرسخ اجلزائري، وػني مناػ ا مبشعارزي يف اإ

، مث ػني م ٍرا مفركة جهبة امخحٍرر اموظ ي بخونس س طة 1211ٌل نشط يف فركة امياوبة س طة ، ن291بلاػة ال وبرا س طة &

، مث ب ضبح م ٍرا مفركة 1212، و"دم ال حرار"1218، حِص ب درح ميا لك املرسحِاث مهنا: "ب بطاء املطبة" 1219

و"احلَات حمل"  1219ظريو "ب درح امؼ ً  م  املرسحِاث مهنا: "حنان  1219اإىل 1219املرسخ اموظ ي اجلزائري م  

 1211ومثل مطعفى ناثب يف فمل "رحي ال وراس" و"انوَل خياف م  امشمس" ػام  1211و"اجلثة املعوكة"  1219

مث ابخؼ  غ  املرسخ مظروف حصَة ، مَؼاد ثؼَطو س طة  1211وب درح مطعفى ناثب فمل "امنوةل" اذلي غرض ػام 

 92ت ب در مرسحِاثو "ابئع راسو يف كرظاسو" ثويف مبرس َوَا يف فرننا ًوم م ٍرا نومرسخ اموظ ي اجلزائري ،ونان 1282

ثر داء امؼضال. 1282ب نخوبر   اإ

 

 1299فِفري  18املادر ويد غب  امرمح  نايك م  موامَ   ىو غب  ويد غب  امرمح  نايك: غب  املادر 

ىل امكشافة اجلزائًرة ، ومهنا جش بؼت روحو ابموظطَة ب مف س طة  1299ابحملروسة يف من خنامن ، انضم ػام   1291اإ

س طة، مث امخحق ابدلؼَة امثلافِة امن َؼ ًة ،ويف ػام 11 ال ًخؼ ىمرسحِة "كطة زىرت" ذاث امفطل امواح  ومعره 

ب سس نايك فركة املراكوز ، مث امخحق ابملرسخ اموظ ي )فرع وىران( نان ًب و ػىل نايك ضؼف واحض يف امطعق  1218

جبيهل املراءت وامكذابة ، ًورصخ ب نو ٍكذب مرسحِاثو امؼامِة ابل حرف  -مذأ سف–ابمؼربَة امفطحى ، وىو ًؼرتف 

فًرلِا كبل واح " و"لك واح  وحمكو" و"املراة وامطاحلني" انل ػام  امالثَنِة ، نخب امؼ ً  م  املرسحِاث مهنا: "اإ
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اجلائزت امكربى نومؼي  ايدويل نومرسخ  1222جائزت همرجان ضفاكس غ  "املراة وامطاحلني" نٌل انل ػام  1211

 بوىران. 1221نومفرب  19ابملاىرت، ثويف ًوم 

 

 

 َابمؼامصة ، ُسي روٌش  مشنفو بري َ  املن طعَ ي نانت  1291ب فًرل  92م  موامَ   اد"روٌش ":ب مح  غ

ىواًخو يف ابدئ ال مر امرايضَة وهرت امل م مكنو مل ًوفق ، مث امخحق بفركة "رضا ابي" املرسحِة ومثل فهيا امؼ ً  م  

ىل فركة املرسخ امؼ 1299املرسحِاث امكومِ ًة املطريت ، انضم س طة  ىل فركة َل  امرازي اإ ريب بلاػة ال وبرا ، مث انضم اإ

ومثل امؼ ً  م  املرسحِاث مهنا: "مطائب بوزً " و"بوزً  واجل " نٌل مثل امؼ ً  م  امناكجشاث االإذاغَة س طة 

، مثل يف امؼ ً  م  1218،و"ب ه حنان: 1211،"امنوةل" 1219ثأ مق جنمو يف "حنان ظريو"  ل، بؼ  االإس خلال1219

جانفي 99ل فِون وامؼطا" ثويف ًوم امثل "حنان ظريو" و"ىروة حنان ظريو" و"حنان امطَة" و  امنُامنئَةال فالم 

ثر مرض غضال. 1222  اإ



 ملخص:
الغاية األوىل فهي نسبية ختتلف من فأوذلما اإلمتاع وثانيهما التوجيو،  إن للمسرح غايتان      

أما الغاية الثانية فقد عين هبا ادلسرح اجلزائري فكانت ،شخص إىل أخر حسب الذوق وادلستوى 
نصوصو مستلهمة ألحداث التاريخ ومعاجلة ذلموم اجملتمع ومآسيو ،وتوغلت يف مكامن النفوس 

 .وتناقضاهتاعاجلة لعيوهبا م

ولقد كان ذلذه ادلوضوعات دور يف جناح عروض مسرحية يف مقابل عروض أخرى مل تلقى       
وديكن لنا تصنيفها إىل  متباينة اجلزائريالنجاح ادلنشود ،لذا كانت ادلواضيع اليت تناوذلا ادلسرح 

مر ريرية وقسم خيص ما بعدىا، فادلستعة التحقسمني :قسم خيص ادلسرحيات ادلنجزة قبل الثور 
عليو استقراره، فحاول  ما يفسدالفرنسي الذي فرض رقابة على ادلسرح وعروضو منح كل 

سرحيات ادل،إضافة إىل  االجتماعيةتاب اذلروب إىل التاريخ اإلسالمي وادلغريب وادلواضيع الك  
ةمجة أو ادلقتبسة ،بينما يتناول القسم الثا ي ادلسرحيات ادلنجزة بعد الثورة التارخيية الغربية ادلت 

والنضالية للثورة ،إضافة دلواضيع أخالقية والنفسية  االجتماعيةالتحريرية حيث تناولت ادلواضيع 
والذىنية، فظل ادلسرح مواكبا للثورة وأحداثها ومرافقا جلماىريىا ورلاىديها إىل جانب مسرحيات 

عبد "إفريقيا قبل السنة" ل ية اليت تناولت احلركات التحررية يف العامل حيث تطرقت مسرحيتانضال
للكاتب ياسني اليت عاجلت  والرجل صاحب النعل ادلطاط""القادر ولد عبد الرمحن كاكي 

 وع الثورة الفيتنامية.موض

ىذا الفن وتلبية كل حاجياتو  ما يقاسيومن رجال ادلسرح للقضاء على  احملاوالتفرغم كل ىذه 
ومتطلباتو اليت جتعل منو مسرحا جزائريا قائما بذاتو يعرب عن مقومات الشخصيات اجلزائرية 

وادلشاكل   من األزماتريادلسرح اجلزائري مزال يعا ي الكث وماضيها وحاضرىا ومستقبلها إال أن
يعيش حالة من اجلمود :"ادلسرح اجلزائري 1891 حيث يقول مصطفى كاتب عن ادلسرح سنة

فرضتها عليو الظروف السياسية اجلديدة " وجند خملوف بوكروح يستنفر الطاقات  االنتقايل



رح الوطنية الرمسية يف اجلزائر وخالل موسم بقولو:" ىل من ادلعقول أال تقدم ادلسا
 ".ىذا خميف ....ىذه كارثة ثقافية ؟؟....أي عمل مسرحي يذكر 1890/1891

والتذبذب والتهميش منذ نشأتو فبدل أن ينشأ   االضطراباتلقد عاش ادلسرح اجلزائري        
ش وت رك ،وديكن سرد بعض ادل شاكل اليت كفن مستقل بذاتو يّدرس يف ادلدارس واجلامعات ُه 

لغة أنسب للعمل ادلسرحي الفصحى أم  ىل يف اللغة وكانت ادلشكلة يف أيالزمتو كانت األو 
اليت يرى فيها الرقي واإلبداع والشمولية واألخر مناد  ىالعامية؟؟ فكان بني ادلدافع عن الفصح

سرحي، فالكاتب ة ،ثانيا كانت يف الكاتب ادلفويبالعامية اليت يرى فيها احملاكاة للواقع بصدق وع
منذ بداية الثمانينات وجد فادلسرحي لو دور يف معاجلة الواقع وعكسو وتوجيو اجلمهور وتثقيفو 

يكتب؟ ولذلك غاب النص اإلبداعي يف ادلسرح اجلزائري اتب ادلسرحي نفسو يف حرية ماذا سالك
احلركات ىل استعراض وادخال ية إالتأليف وحتولت العروض ادلسرحيغلب على  فاالقتباس

يف ادلقابل إُهال النص وماحيويو من خمزون تراثي كبري ،وأصبح ،نية والرقصات ادلختلفة االبهلو 
أن احلق ىل موت ادلؤلف، حيث أن للمخرج إىدف ادلخرج اإلتيان باجلديد وتعالت الدعوات 

 ىو ادلتلقيثالثا اجلمهور و  طبيعة احلال النص ادلسرحي ادلبدع،يتصرف بالنص كما يشاء وغاب ب
ادلسرح اجلزائري الذي يعطيو قيمتو، وكذا  ليودلقدمة ولكنو ىو األخر يفتقد إاألول للعروض ا

إنتاجاتو ،رابعا وىو هورا عريضا يتابع سرح اجلزائري الديلك ةمجيفية، فادلغياب السياسة التثق
اجلانب ادلادي حيث الشك أن ىناك غياب يف دعم الفنانني وادلخرجني والكتاب ،مما يؤثر يف 

 جودة العمل ادلسرحي ورقيو واستمراريتو.

 الكلمات المفتاحية.
سرح ادل*الدراما *اإلخراج *التأليف *ادلبدع *العمل ادلسرحي *ادلتلقي *التمثيل *ادلسرح *   

 احلبكة *الصراع*الشخصية  *احلوار*اللغة *اخلشبة *الفرجة *ادلسرح العامي *الفصيح 
 احللقة . *القراقوز*ادلداح *اجلمهور *ادلمثل *احلل  *العقدة * الدرامية
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 كامئة املعادر واملراجع

 املرآ ن امكرمي)رواًة ورش(.

 املعادر :آ وال  

  ابب امسني، مادة رسح 3زءاجل، 1981،دون ظبؼةابن منظور ،مسان امؼرب، دار املؼارف، املاىرة ،. 

  براىمي حٌلدة، مكتبة ال جنوو املرصًة مجةآ رسعو، فن امضؼر، تر  .ا 

  امعبؼة امرابؼة ،نوكتاباميَئة املرصًة امؼامة ،اخلعائط  ،ينجابن. 

 اجلزائر دون ظبؼة،، منضورات امتبُني اجلاحظَة، 1989-1926وثعوره وضأ ثو -آ محد بَوض ،املرسح اجلزائري. 

  آ بو املامس جار هللا محمود بن معر بن آ محد امزخمرشي، آ ساس امبالغة، حتلِق محمد ابسل غَون امسود، دار امكتب

 ح .-ر-مادة س، 1زءاجل، 1998امؼومَة بريوت، ط

 ،دٌرس كركوة امرتاث يف املرسح اجلزائري، دراسة يف ال صاكل واملضامني، دار مكتبة س َدي بوؼباس  ا 

 ه.1430م/2009، 1زءاجل، 1بؼةع ام اجلزائر،

 دٌرس كركوة، امظاىرة املرسحِة يف اجلزائر  ،دون ظبؼة، دار امغرب نونرش وامتوزًع -دراسة يف امس َاق وال فاق-ا 

 .2005وىران ،

  ،2007دون ظبؼة،حسني هذٍر، من ذاكرة املرسح اجلزائري، منضورات املكتبة اموظنَة اجلزائًرة. 

  دار اميدى نوعباػة وامنرش وامتوزًع -1972امنضأ ة وامرواد وامنعوص حىت س نة –ظاحل ملباركَة ، املرسح يف اجلزائر 

 ػني آ موَةل اجلزائر.،1امعبؼة 

  2009رجاء ػووةل وزارة امثلافة . اجلزائر ،ثلدمي جواد انوثام ل  اكوال ال  غبد املادر ػووةل  مرسحِة 

 مَاس  بريوت  مكتبة مبنان -مفاىمي ومععوحات املرسح وفنون امؼرض-حنان كعاب، املؼجم املرسيح ، ماري ا 

 . 1997، 1بؼةع ام 

 اجلزائر، دار ىومة-املرسح اجلزائري يف غيدًة اال س تلالل واال حتالل-فضالء محمد امعاىر، املرسح اترخيا وهضاال  

 .2 زءاجل، ،دون ظبؼة 2000

 املراجع:اثهَا:

 2005،،اجلزائر1امعبؼةدراسة يف آ غٌلل رضا حوحو، دار ىومو -آ محد منور، مرسح امفرجة وامنضال يف اجلزائر. 

 كتباس آ بو احلسن ة  غبد اذلَد سالم، حرية امنط املرسيح بني امرتمجة واال  واال ػداد وامتأ مَف، مركز اال سكندًر

 . 2بؼةع ام نوكتاب، 

   آ بو املامس سؼد هللا، دراسات يف ال دب اجلزائري احلدًث، دار امتووس َة نونرش وامتوزًع واملؤسسة اموظنَة نوكتاب

 .1985بؼةاجلزائر ظ 
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  ة، َالينآ حسن جو  .2007دون ظبؼة،جلزائر، حسب امعباػة امضؼبَة نوجُش، ا، املرسح اجلزائري وامثورة اجلزائًر

 د، متثَوَات خِال امظل، دار املؼارف براىمي آ بو ًز  املاىرة. ، 2بؼةع ام ،ا 

  ،1980دون ظبؼة،آ محد ادلسويق، املرسحِة وضأ هتا اترخييا آ ظوميا، دار امفكر امؼريب، املاىرة. 

 ، ة ىل ػووم املرسح، دار اموفاء دلهَا امعباػة و امنرش اال سكندًر  .2001، 1بؼةع ام املاىرة،  آ محد زمط، مدخل ا 

 2002 ،1بؼةع ،ام ابراىمي غبد هللا ػووم . املرسح واصاكمَة ادليور . املؤسسة امؼربَة ندلراسات و امنرش بريوت.  

  1989، 1امعبؼة ، بريوت، دار اجلبلسووب دراساهتا آ  اهُس فرحية . انويجات و.  

  1999، 2بؼةع ام امنرش نوجامؼات املرصًة،اجلبار مدحت، امبحث غن امنط يف املرسح امؼريب، دار. 

  ين خض بة، دار سؼاد امعباح، امكوًت واملاىرة، مجة اال دٌريس هَكول، ػمل املرسحِة، تر  .1992، 2بؼةع ام دًر

  دون بوػالم رمضاين، املرسح اجلزائري بني املايض واحلارض، املكتبة امضؼبَة، املؤسسة اموظنَة نوكتاب، اجلزائر

 ظبؼة.

  منضورات املكتبة اموظنَة  1 بؼةع ام سوسةل امس تار   ،حيس هذٍر حتلِق ،ما ًنفع غري امعح  ،حمي ادلٍن رزياضعب ،

2005 . 

 2007دار احلداجة نوعباػة وامنرش ،جغوول غبد املادر ،اال س تؼٌلر وامرصاػات امثلافِة يف اجلزائر . 

 ة. ترمجة محمد اموايل و مبارك حنون،جاكسون  .نونرش  بلالثو  دار ،املضااي امضؼًر

 ، دون  احتاد كتاب امؼرب، دمضق -حتوَل و ثنظري و ثأ رخي– ثاملرسحِة يف ال دب امؼريب احلدًخوَل موىس،

 .1997ظبؼة،

  ون واملسأ ةل امؼربَة ،خووة ظامب اال براىميي  . 2007.دون ظبؼة، د حيَاتن، دار احلةمة ، اجلزائرترمجة محم،اجلزائًر

  ػامل املؼرفة، اجلزائر. 1 زءاجلهنضة اجلزائر احلدًثة وجورهتا املباركة   ،دبوز محمد ػًل، 

  2001، دون ظبؼة،آ محد منور، منضورات اجلاحظَة، اجلزائر مجةساليل ػىل رشوق ،املرسح اجلزائري، تر.  

  1976دون ظبؼة، ،نضورات املكتبَة امؼربَة، بريوتسؼد خرض، ال دب اجلزائري املؼارص، امل . 

  ،ب نوعباػة وامنرش وامتوزًع، املاىرة   .1999دون ظبؼة،مسري رسحان ،كتاابت يف املرسح ، دار غًر

  5 زءاجل ،دار امغرب اال ساليم، 1954-1830سؼد هللا ابو املامس . اترخي اجلزائر امثلايف. 

   2002،ي ػمل انوغة احلدًث ، دار املؼرفة اجلامؼَة آ  ػمل انوغة غند امؼرب و ر ،رشق ادلٍن ػًل امرجؼي . 

  1999 ،01امعبؼة ،وزارة امثلافة املاىرة  ،ظالح فضل. صفرات امنط،  

  ة بالل، صظااي امنلد وال دب ، املؤسسة اموظنَة نوكتاب، ظ  .1989بؼةغٌلًر

  ة  .1983نوجزائر، غبد املاكل مراتض، فنون امنرث ال ديب يف اجلزائر، دًوان املعبوػات اجلزائًر

 1978، 1بؼةع ام ضة ،بريوت، غبد املادر املط، من فنون ال دب فن املرسحِة، دار اههن. 
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  1بؼةع ام غبد امرحٌلن بن انرص امسؼدي، ثُسري امكرمي امرحٌلن يف ثفسري الكم املنان، مؤسسة امرساةل، بريوت 

1999.  

 2004، 1بؼةع ،ام وامتوزًع دار نونرش  ،ملدمة ابن خدلون ،غبد امرمحن ابن خدلون . 

 مزنةل انوغة امؼربَة بني انوغات املؼارصة. امرئاسة امؼامة مضؤون املسجد احلرام واملسجد امنبوي   ،غبد اجملَد امعَب معر

 . 1437ظبؼةمركز امبحث والاحِاء امؼومي واحِاء امرتاث الاساليم 

  دون ظبؼةاجلزائر –املبة  ،ثعور امنرث اجلزائري احلدًث دار امؼريب نوعباػة و امنرش و امتوزًع  ،غبد هللا امركَيب ،  

2009 . 

 1996 ،1 بؼةع ام وكفات مع املرسح املنضورات الاحتاد امكتاب امؼرب دمضق  ،ػًل غلةل غرسان . 

  2000اجلزائر  ،منضورات امتبني اجلاحظَة  ،رشوق املرسح اجلزائري  ،ػالمو. 

  ،1999دون ظبؼة،فؤاد ػىل حارز امعاحلي، دراسات يف املرسح، دار امكندي، ال ردن. 

  ،2003دون ظبؼة،فرحان بوبل، امنط املرسيح، املكمة وامفؼل، احتاد كتاب امؼرب، دمضق. 

 ،منضورات امكتابة 1بؼةع ام سوسةل امس تار، ،حسني هذٍر مرسحِة و هعوظا اخرى ،حتلِق 25كس نعَين رص َد .. 

 1978،دون ظبؼة،، بريوت اج ، فوسفة انوغة ، دار اههنار كٌلل ًوسف احل.  

 1982، دون ظبؼة،خمووف بوكروح، مالمح غن املرسح اجلزائري، امرشكة اموظنَة نونرش وامتوزًع، اجلزائر. 

 ػداد-خمووف بوكروح، املرسح اجلزائري  .1995بؼة، اجلاحظَة،ظ  جالجني س نة همام وا 

 دون ،دار اههنضة امؼربَة، بريوت  -دراسات حتوَوَة ملارهة-محمد زيك امؼضٌلوي، املرسح آ ظوهل واجتاىاثو املؼارصة

 .1977،ظبؼة

  ،غراب املرآ ن وبَاهو، دار اماميمة ودار بن كثري، دمضق  .1999 ، 4اجلزء،7بؼةع ام حمي ادلٍن ادلروٌش، ا 

  ة، هومِداي ، كس نعَنة،  ظحمفو ة وامضؼًر  .2007دون ظبؼة،كحوال، ال جناس ال دبَة امنرًث

  1987،اجلزائر ،امروابط امثلافِة بني اجلزائر و اخلارج . امرشكة اموظنَة نونرش و امتوزًع  ،محمد امعٌلر.  

   بريوت  ،دب اجلزائري املؼارص املكتبة امؼرصًةل  سؼاد ا،محمد خرض. 

    1999،دب املرسيح املؼارص ػامل امكتب . امعبؼة الاوىل ل  ا،محمد دايل . 

 دار احلداجة ابمتؼاون مع دًوان املعبوػات اجلامؼَة  ،امثلافة امؼربَة يف اجلزائَني امتأ جري و امتأ ثر ،مراتض غبد املكل

 .1982اجلزائر 

  1972 امؼربَة نوعباػة وامنرش،دار اههنضة ديب اجلزائري احلدًث اجلزائر ل  معاًف محمد فعول يف امنلد ا. 

 ) 1986املؤسسة اموظنَة نوكتاب . ظبؼة  ،محمد ظاحل اخلريق . محمد امؼَد آ ل خوَفة ) مرسحِة بالل .   

 ،ىل امواكؼَة، دار امؼودة، بريوت براىمي ،كععنا امضؼبَة من امروماوس َة ا    .1974هبِةل ا 

  1995،دون ظبؼة،دمضق ،هدم ملال كضااي مرسحِة ، معبؼة اماكثب امؼريب  . 

  1،1987،امعبؼة ىل امفعحى يف امؼامل امؼريب احلدًث ، دار امفكر، غٌلن ا  هناد املوىس ، كضَة امتحول. 
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  ،ىل املرسح امؼريب، دار امكتاب انوبناين، بريوت  .1981ىند كواس، املدخل ا 

  1996تغامن، غبد امرحٌلن اكيك، املراب وامعاحلني، املرسح اجليوي، مس  ودل. 

  جمالت:اثمثا:

 ىل املرسح اجلزائري، جمةل امثلافة وامثورة، امؼدد  آ محد منور، مدخل  .، اجلزائر1983امس نة  10ا 

  1976،سبمترب ،آ كتوبر 35آ سعنبويل حمبوب ،آ ضواء ػىل اترخي املرسح يف اجلزائر، جمةل آ مال ،امس نة امثامنة، امؼدد.  

  55 ددؼامابن صنب سؼد ادلٍن . املرسح امؼريب ملدًنة اجلزائر جمةل امثلافة . 

 8امؼدد ،بوكروح خمووف امبؼد امثوري نومرسح اجلزائري . جمةل املعادر .  

  ىل املرسح اجلزائري، جمةل ال كالم، خمبوكروح  ، امؼراق1980، 6ددؼامووف ، مدخل ا 

 ة، جمةل ادليور، املرسحِة امؼدد   .1985، امس نة 2بوػالم رمضاين، املرسح وامثورة اجلزائًر

 10،ص6،7ددؼامامنضأ ة وامتعور، جمةل امثلافِة،–امؼمري، املرسح اجلزائري  بوظابع. 

 1987فِفري،، جاهفي 97س باحي بوػالم، ال مري خادل حفِد ال مري غبد املادر، جمةل امثلافة، اجلزائر، امؼدد. 

 43 دظامر اهول . مضنَة اخلعاب يف املرسح  جمةل اوساهَة ػد. 

 

  رساالت::رابؼا

 

 2005-2006سيَةل ، انوغة يف املرس ح اجلزائري بني ظبَؼة امنط و جٌلمَة املوتلى رساةل ماجس تري  بوحواةل . 

  2005-2004حلِلي فضَةل . الامزتام يف مرسح اكثب ايسني . رساةل ماجس تري . 

 2005-2004سوين رمحة، ظاىرة اال كتباس يف املرسح اجلزائري، رساةل ماجس تري. 

  ،1994-1993رساةل ماجس تري ،مرسح ػووهل)معادره وجٌلمَاثو( غبد املادر بوصُبة. 

 

  املواكع:خامسا:

  منداس، رحةل يف مفاظل جتربة آ ب املرسح اجلزائري يف ًوم درايس حول حمي ادلٍن بضعارزيوىَبة وىَبة  

  http : //www djazairess com/alahrar 6376/2012/09/26موكع جزاٍرس
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 فهرس املوضوعات

 الإهداء

 د-أ  ..................................................................................................................................ملدمة :

 01- 10.................................................................................اإىل الفن املرسيح مدخلمدخل: 

 10......................................................................................................املرسح املصطلح واملفهوم 

  10...................................................................................العمل الفين املرسيحالعنارص الأدبية يف 

 10..........................................................................................................أأراكن العمل املرسيح 

 

  :املرسح اجلزائري.اترخي الفصل الأول 

 10...............................................................................................املرسح اجلزائري عوامل ظهور 

 03...................................................................................................................النشأأة والتطور 

 

 :لغة املرسح اجلزائري. الفصل الثاين 

  30.............................................................................................................اجلزائري لغة املرسح 

 ................شاكلية اللغة يف املرسح اجلزائري  33............................................................................اإ

 

 :دراسة تطبيلية ملرسحية "ما ينفع غري الّصح" حملي ادلين بشطارزي الفصل الثالث 

 ....................55...........................................................................من هو حمي ادلين بشطارزي؟ 

 .....................55.................................................................................كراءة يف عنوان املرسحية 

 ......................55..................................................................................املرسحية عرض وحتليل 

 ...............................50........................................................................ادلراسة الفنية للمرسحية 

 68..........................................................................................................................................خامتة

 51.......................................................................................................................................املالحق

 50.....................................................................................................................كامئة املصادر واملراجع
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