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 داءهــــــــــــإ
 

 ...مساء كل ذاكرتي زجاج لثم على تصر   دافئة أصابع إلى
 

 ...اغتراب وخياالت وجه رماد أوراقه في هيأني حنين معطف ىإل
 

 ...حمام سرب لتصنعني عمري  أحالم تهدهد كلمات إلى
 

 ...الذكريات أساوره من وهربت دمي قطرات رموشه من احتسيت عابس مساء إلى
 

 ...البال رسخ في عبقا ي ترسمني براءة إلى
 

 ...قريب زمن بعادات إلى
 

 ...كماثرا على قبلة بليار :بي الفذ  وأ الحبيبة أمي إلى
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 رـــكـــــش
 

وتفانيها  القي مة، اتوجيهاته علىة "نوال حيفري" المشرف ةالدكتور  عناية لىإ االمتنان وعميق الشكر بخالص أتقدم
 .البصيرة وألق الرأي بسداد وتنويري  ،العون  يد مد  في 

 
الرحمان زعبوبي وفتحي كافي، على احتضانهم لي وإسهامهم في شكر الفنانين الربيع قشي، عبد يسعدني أن أ

 سبيل إتمام هذا البحث.
 

الشكر موصول لكافة أعضاء أسرة معهد فنون العرض في جامعة عبد الحميد بن باديس لمدينة مستغانم، 
 أدامهم هللا ذخرا للجزائر والعلم والمسرح واإلبداع.وأخص  بالذكر أساتذتي األجالء 

 
 المشرحة. إلى وإيصاله البحث هذا إخراج في ضئيل بقسط ولو سهمأ من كل أنسى وال
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 المقدمة
 
المسير   عليي  نطيوي ي الدارسيي،  لميا فكير فيي هامة مساحات- تزال وال- المسرحي الخطاب قضايا شغلت    
 النفستماع و االجو  واآلداب لتاريخعلى أصعدة ا بل  فحسب الف، مستوى  على ليس وتحوالت وأبعاد أحكام م،

 الكونية. والمشارب التفصيالت هذه كلآة لمر  لكون  نظرا  واإليديولوجيا والثقافات
 لك، الخطاب مسائل تناولت التي الدراسات م، القليل بالنزر إالا  رحابت  على الجزائري  المسر  لم ُيحظ    
هذا   رغم مكانة وتموقع الجزائري الخطاب المسرحي  فهم في نقصا دولا  ما ذلك ما  حد إلى مةمحجا  بصورة
 المتعددة. رؤى لل محكا ك الخطاب
  سيرا   نخفيي وال  الجزائـري  المسـرحي الخطـابالمجهيول   / المعليوم هيذا مقاربية فيي فكرنيا المنطلي،  هذا م،    
 االفتقيار ظيل فيي السييما الخطياب  مثيل حساسية منظومية فيي الخيو  مي، األوليي تخوفنيا عي، رنياعبا  ميا إذا

فيك شييفرات   فيي الجارفة ناورغبت الخطاب تونانبمك الدفي، ناولع لك، مستفيض  معلوماتي وسند سابقة لمرجعية
 المسيلك مسلينيا أ  نيتعل كيا  وهنيا الصيعب  المييدا  هيذا أغيوار لسيبر قيدما للمضيي ادفعني أبعيادهاستكشياف و 

 .الهاجس /الموضوع لطرق  الموصل
  كمقاربة السميولوجيج المنه استخدام جدا اوراقن  المسرحي الخطاب حول المصنفات م، عدد بتصفح ناقم    
شي  ن ا األييير يقيوم عليى ينائيية الينر والعير   ليم وأل المسيرحي  الحقيل فيي هامية جيدا  نتيائج لتحصييل ظيرا ن

 عليى نيايتيار ا وقيعف  مواكبية ارتسيامات الينر عليى اليركح نياالتوقي  عنيد مالمسية وحيدات الينر فحسيب  وأرد
 .رغبتي في تعمي، فهم الراه، المسرحي الجزائري ب متعلقة لمبررات  األصفر" "القرصمسرحية 
 إشيكالية تحدييد عي، فضيال السيابقة  بالدراسات التذكير  المستخدمة في البحث طالحاتوقمنا بتحديد المص    
 ."المسرحي الجزائري المعاصر الخطاب جمالية ما هي ":المركزية البحث
   ر ما يليعب اإلجرائية الخطوات ضبط  -
 .البحث مادة ترتيب -
 .التحليل يطوات وتفسير صياغة  -
 .المرتجاة األهداف عر   -

 :فصول يالية م، بحث يطةاعتمدنا في ذلك     
 . تاريخيا وموضوعاتيا الخطاب المسرحي الجزائري واقع  إلى تعرضنا :األول الفصل
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 نر على "غريماس جوليا خيرداس أل"ي السميولوج للباحث العاملة أنموذج القوى  طبقنا :الثاني الفصل
 ".فتحي كافيالكاتب " عند الخطاب مكام، ستخرجن" لالقرص األصفر"

"  والمتكي  عليى ُمنجيزي بـافيس بـاتريسليدى " المسيرحية للعالمية ئ المسيتقر  االسيتبيا  تطبيي، :الثالـث الفصـل
 ."القرص األصفر" مسرحية عر  على  "سفيلدر أوب نآ" و"هيلبو أندري "
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 مدخل
 المنهجي:المفاهيمي اإلطار 
 رواده على الضوء وتسليط بمواضيع  االهتمام م، هائلة بمساحة الجزائري  المسرحي يبرتوارالر  ظيحُ       

 الجزائرية  صورتها  في  théâtralité المسرحة فيض م، غيض إظهار على ساعد بما وتيارات   ومدارس 
 وتصانيف  االجتماعية بضوابط  واالعتناء التاريخي الت صيل ئلمسابحث  في المختصة الدوائر دأبت ومثلما
 .والفنية اللغوية
 السياحة يليو ظيلا  فيي سيما ال العقول  ويستلب األذها  يراود الجزائري  المسرحي الخطاب هاجس بقي   
 مي، ليذا الجزائيري  المسير  وجمالييات رسيالية يسيتوعب اليذي الوعياء - المرجيع مدارسيات مي، بالكياد أو
 فيي الصيعب اليرقم لهيذا الفروضيات /األسيللة اسيتوقفتنا المسير   ليذات اإلتصيالية بالخلفيية اهتمامنا نظورم

 طبيعتي   :فيي المسيرحي الخطاب جوهر م، االقتراب الحتمي - الرائ، م، ورأينا الجزائري  الركحي النظام
 الدرامي للواقع العملية القراءة م، نوع وإعطاء المسرحي الفعل تشفير في أير راسخ م، ل  لما وتجليات  بناه

 .العام الجزائري 
 العامية وإشيارات  عالماتي  ييالل مي، الجزائيري  المسيرحي الخطياب مفياتيح بحيث إليى التوجي  هيذا قادنياو    

 .الجزائري  للمسر  الخطي الطابع جوانب  مختل  في يضما  الذي المركب هذا ع، واضحة ةيرؤ  لتكوي،
 
 :الموضوع اختيار أسباب - 1
 :التالية لالعتبارات الجزائري  المسر  يطاب عالمات درص آيرنا  
 .المعالجة م، نصيب  يستوف لم الذياستكشاف عالمات ويواص الخطاب المسرحي الجزائري  -أ
للخطياب المسيرحي  ةواالجتماعيي ةالحضاري  ةالتاريخي  السياسية  الفلسفية  الجمالية بعاداستخراج األ – ب

 .الجزائري 
 .المرجعية نظم  واستكشافالمعاصر  الجزائري  المسر  يطاب جماليات على التعرف في ةالرغب - ج
 .حاليال الجزائري  المسر في  والعر  النرات ستويتتباع مسار وم – د
 
 ث: البح أهمية - 2
 .راه،ال الجزائري  المسرحي لخطابالجمالية ل مالمحال ع،أكثر وضوحا   صورة إعطاء - أ
م، يالل تجربتي في الجزائر المسرحي لدى الجيل الجديد  خطابال عالمات على الضوء تسليط- ب
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 ."الربيع قشي" و"فتحي كافيالكاتب "
الخطاب المسرحي الجزائري واستكشاف راهنيت  عبر البحث ع، معاني  فكا شيفرات إلسهام في ا -ج 

 وقيم   م، يالل استعماالت  وأشكال  ومضامين . 
 
 :اإلشكالية- 3
مجاال ألنساق فرجوية ووظيفية وداللية مختلفة  كما حفل ب شيكال تعبيريية  خطاب المسرحي الجزائري الظلا    

ــداح وكالحلقــة تقليدييية احتفالييية  ( وأيييرى عربييية وعالمييية  وحمييل الشــعبيعيي، طرييي، الخطيياب الشييفاهي  الم
وظيف  الشكلي والموضوعي  تقتضي مقاربة ماهية هذا الخطاب وتية وأدبية وفنية أيديولوج االخطاب ذات  أبعاد  

 فضال ع، جماليات  في مستويي النر والعر   وما يتصل بذلك م، قيم ورموز.
 ؟ فما ماهية الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر -
 وظائف  وأنساق ؟  برزتوكي   -
 جماليات  نصا وعرضا؟  هيوما -
  ؟وما مستويات ت ييره  -
  المركزية اإلشكالية طر  إلى وهذا يقودنا   
 المسرحي الجزائري المعاصر؟ لخطابايواص  ماهي  -     
  :التساؤالت- 5
م  دفعناي    عبير مسيتويي نسي، المسرحي الجزائري المعاصر الخطابجمالية  ومسيتويات طبيعة ع، للتساؤلما تقدا

 (.عالعر    ونس، )ن(،النر 
 أم يطياب مسير هنيا   هيلرضا  فالمسرحي الجزائري نصا وع طبيعة الخطاب ع،أيضا التساؤل  بنا حراي  -    
  ؟في الجزائر مسر  يطاب
 الجزائري؟ي المسرح خطابال يتمثلها وجهة أيا  -

 :التحليل عينة- 6
 مي، هيذه لدراسيتنا كي نموذج تطبيقيي – 2014إنتـاج مسـرح معسـكر الجهـوي  – القـرص األصـفرايترنيا مسيرحية 

 :منطل،
 .عرضي حديث –سياق نصي  في الماتالع واستنباط رغبتنا في االشتغال على الراهنية  – أ
  .قادمة قرون  7إلى استشراف مستقبل افتراضي ومسائلة أف، ما بعد  القرص األصفر جنو - ب
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مييي، حييييث الموضيييوع المعيييالج  والتقنييييات المعتميييدة فيييي تحوييييل األروا   القـــرص األصـــفرجيييرأة نييير وعييير   -ج 
 واألجساد إلى علب.

صياعدا مي،  ممثال 22وسينوغرافيا  فضال عي،  وإيراجا     كتابة  األصفرالقرص تموقع فري، شاب في منظومة  -د 
 . والية 12
لتييداريب وتحضيييرات العيير  إلييى ورشيية تكوينييية نهضييت برسييكلة الممثلييي، فييي  القــرص األصــفرتحويييل طيياقم  -ه

    (.كتابة درامية – إلقاء –موسيقى  –كوريغرافيا  – سينوغرافيا-إخراج –تمثيل سائر الحرف الركحية  
 
 :البحث وأدوات منهج- 7 
 .إجرائيا   وف، منحى تاريخي تواله البحث بتوليفة نقدية المعطيات وتحليل جمععتمدنا ا كإجراء     
 الفاعلة " للقوى غريماس جوليان ألخيرداس" الفرانكو ليتوانيبحث أنموذج اللساني والسيميائي  أدوات وظفناو 

 ." للعرو بافيس باتريسنسي "واستبيا  الباحث والمنظار الفر  للنصوص 
 :يلي نقدمهما فيما 
   Actanciel model :العاملة القوى  نموذج* 
 ت تي أيضا ومن  فعل ي  يعن الذي الالتيني - agere - فعل م، مشتقة الفرنسية - Actantiel- صفة   

 اللسانيات وديل مة القدي النحوية الدراسات في بكثرة استعمل "عامل" ومصطلح  - ACTANT - "عامل" تسمية
 البشري  الخيال لقيميات تنظيمي كحقل المقترحة العاملية البنية ضم، شكلي طابع ذات تركيبية وحدة طابع وي يذ
 الفعلية  الدوال م، شبكة صورة في sujet/ opérateur - العاملة الذات وتتمفصل سياقات   ايتالف على
 .(1)ا فيتهلوظي تبعا مركزيتها تتحدد والسلوكية  اللفظية
 التي القوى  بي، العالقات يصور عام لنموذج تسمية وهو مخطط شكل على العاملة القوى  نموذج طر رى وج   

 م، ذلك ينطل، مسرحية  - أسطورة - رواية :والشفوي  المكتوب األدب ضم، ما حكاية في الفعل بحركة تتحكم
 عمل في األحداث لتحوالت العميقة البنية وتعكس القوى  بي، العالقات تحدد فعلية بجملة الفعل تلخير إمكانية
 .ما فني
 الطارئة والتحوالت القوى  بي، والتجاذب الصراع عالقات تقصي على بناءا ببعضها العاملة القوى  عالقة ترتسم   
 البنيوية الدراسات في نموذجاأل هذا تبلور .(2)الفعل  ديناميكية أي أليرى  مرحلة م، العالقات هذه على
 . نواع ب األدب في يم وم، الشعبية الحكايات في السردية البنية تناولت تيال يولوجيةوالسم
 - "سوريو إتيين" والفرنسي - V. PROPP  - "بروب فالدمير" الروسي بحوث في بداية  هذا األنموذج  أطل،   

E.SOURIAU -  غريماس جوليا ألجيردا" الروماني مع النهائي شكل  وأيذ" - A.J. GREIMAS-   أيرت 
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 المستويي، على استخدام  تم بحيث "مونو ريشار" و د"أوبرسفيل آن" شخصي في ممثلة الفرنسية المدرسة بعد فيما
 .وقراءت  المسرحي النر لتحليل والدرامي التعليمي
 معارضة  قوة  /مساعدة قوة مستفيدة  قوة /دافعة قوة الرغبة  موضوع /العامل :متقابلة ثنائيات في العاملة القوى  تتشاكل
 .ووظائفها الفواعل أصن  يستخرج التقابل هذا
 القوى  أ  حي، في للنر السطحية البنية مكونات م، هي التي الشخصية مفهوم مع العاملة القوة مفهوم يتطاب، ال       
دة شخصية عبر وتتجسد العميقة  البنية مستوى  على تتموضع الدرامي الفعل في المتحكمة العاملة  فكرة أو العمل يف محدا
دة  "أوبرسفيلد آن" أكدت  ما عكس العمل  في قوى  عدة الشخصية تمثل أ  يمك، كما  (الواجب السلطة   ما مفهوم أو مجرا
 .(3)ومتخيالة  وييالية واقعية اعتبارات م، لها لما بالضرورة  مشخصة ت تي الذات أ  م،
 المسر  في بينما الدرامية  البنية أساس الرغبات وتعار  الصراع يكو   حيث الدرامي  المسر  في األنموذج هذا يطبا،    

 بالضرورة الصراع أطراف تتجسد وال واضحة مواجهة شكل فيها الصراع ي يذ ال ( األرسطيةالكتابة   أنواع وكل الملحمي
 ليست التي الذات ماأ الصدامية  اللحظات انتقاء حالة في والمعارضة المساندة يانتي في فراغ يكو   شخصيات  شكل على

 .تختفي أ  يمك، فال عاملة بالضرورة
 وفي النر بإعداد قيامهم أيناء والسينوغراف المخرج يساعد أ  النموذج لهذا  يمك، للعر  التحضير صعيد على   

 العاملة  القوى  بي، للصراع انعكاسا   المسرحي الفضاء سينوغرافيا تكو   أ  يمك، الحاالت م، الكثير ففي اإليراج  عملية
 .النر في اإليراجية لإلرشادات ترجعة مجرد وليس
ال  عدد إفراز على قادر إذ  فهو وتركيب  نحو هو إنما شكال  ليس ذات  في العاملي النموذج"أ  ":أوبرسفيلدتقول "      

 يفرزها التي لموسةالم األشكال أ  ننسى أ  دو   المسرحية بالقصة الخاص التركيب ودراسة النصية  اإلمكانات م، نهائي
 .(4)األيديولوجية"  بالصراعات مباشرة عالقة لها للمعنى  وحاملة المسر  تاريخ في مدون  النموذج
 فرضيية طير  بي  أراد المعنيى  ىبني مجيال فيي عملي  ييالل وذليك مستقلة  بصفة العاملي نظام  "غريماس"صمام عندما     

 األزواج مي، مجموعيات ييالث عليى وزعهيا وظيائ  سيت النميوذج م،تضي وقيد المعياني  عيالم لتنظيير الممكنية المسيارب
 المسـاند / إليـه والمرسـل المرسـل / والرغبـة العامـل :وهيي الشخصييات بهيا تقيوم التيي الوظيائ  لمجميل الممثلية المعارضية
 (5) .التالية " بالترسيمةأوبرسفيلد"عنها  وهو ما عبارت  والمعارض

-------------------- 
1- Patris pavis dictionnaire du theatre, editions sociales messido.paris 1987. P: 19  

  506ص   1997  1 ط بيروت- ناشرو   لبنا  مكتبة  "المسرحي المعجم" حس، قصاب وحنا  إلياس ماري - 2
 61ص   1992  1 ط-عما - األردنية الثقافة وزارة المسر "  منشورات في السيمياء إلى جالل "مديل زياد- 3
  75  ص  1994  1المصرية  ط الثقافة وزارة- الفنو   أكاديمية التلمساني  مي :ترجمة "المسر اءة قر " سفيلد أوبر آ - 4
 .59  ص  1996  4المصرية  ط الثقافة وزارة- الفنو   أكاديمية السيد  ترجمة  سباعي  "والعالمات المسر " ساغونا وجورج أستو   إلي،- 5
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إلي           مرسل                                                                                       مرسل
 ذات
 

 موضوع                                                  
 معار                                                                                            مساند 
 
-DESIR- الرغبة حافز ويدفع -SUBJECT- الذات على تؤير ( كقوة1د   المرسل المخطط هذا يمثل  

 .والمعارض المساند  الذات التجاه (2)د  إليه المرسل يوج  اهتمامات-OBJECT- الموضوع إلى للوصول
 :التفصيل م، بشيء األنموذج عناصر يلي فيما نقدم
  والمستقبل المرسل -1
 اليذات تكيو   قيد كميا جماعييا إنميا فردييا المسيتقبل وال يكيو   سييكولوجيا  أو أييديولوجيا يكيو   أ  إميا المرسـل   

 الحيب قصير كافة في حاصل وهذا فرديا  يكو   ما غالبا المستقبل فإ  سيكولوجيا المرسل يكو   عندما جماعية 
 هيو يكيو   قيد والمسيتقبل اجتمياعي(  –  جنسيي الحيب مي، بيدافع الرغبية تحقيي، عي، يبحيث البطيل حييث التقليديية 
 القييم أو عتميالمج غيياب عند الفردانية وتت كد فرديا المرسل يكو   الذات تمزج عندما أي المحبوب  يريد فهو نفس  
 هو كما األمل ييبة على يدل ما وهو إلي   المرسل لغياب البنية تتعر  حيث الحبكات بعض في المرسل بجانب
 .BICKET.S بيكيت"  صامويل" عند أيديولوجيا الحال
 والمعارض:  المساند-2  

 وجود أصال  المفعول مع عالقة تقيم ال وقد ب  المفعول دو   الفاعل معارضة في المساعدة القوى  تكو   أحيانا    
 الوقيت فيي المسـاندو العامـل ميع مباشيرة مواجهية فيي إذ يكيو   الدراميية للحبكية الحييوي  بيالتطور يسيمح المعيار 
  .مساند إلى المعارض تحول أو  معارض إلى المساند األدوار  تحول تغاير الممك، م، نفس  
 فيي  ييدلا  اليذي تقيالو  فيي  بالفاعـل الموصيولي، حتيى تخيي  ميدمارة رغبية العاميل رغبية أ  عليى الحالية هيذه تيدل  

 فيي وجيوده ييدلا  بينميا واألعيراف  األيالقييات عي، تني ى ال العاميل رغبية أ  عليى المسياند يامة في المجتمع وجود
 طيارئ  إنقسيام عليى عالمية والمعيار  المسياند ييانتي فيي وجيوده يمثيل فيميا ذليك  نقييض عليى المعيار  يانية

 أميام وحييد العاميل أ  يعنيي للينر المحركية القيوى  عي، المسياند غيياب أميا متعارضيتا   أييديولوجيتا  فيي  تتصيارع
  (6)ة. عارضوالم المساندة القوى  تتعدد قد كما شديدة  معارضة

 ة:والرغب الذات-3
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 إنهيا  (ميثال التحيرر :الرغبية مضيمو   كيا  إذا  جماعيية تكيو   أ  يمكي، مثلميا مفيردة اليذات تكيو   أ  يمكي،   
 الرغبية عليي   االسيتيالء ييدير اليذي للعاميل معارضية تكيو   فحينليذ عنيده  بميا لالحتفاظ تسعى التي الرغبة صاحبة
 .(7)ة. ورغب إرادة صاحب تكو   أ  دب ال الذات لك، ...الشرف دالة كالع مجردامفهوما  تكو   أ  يمك،
 األحداث تعاقب حسب العاملة للقوى  يطاطة م، أكثر ي  تحتاج عيانة الدراسة إلىالعامل للنموذج تطبيقاتنا في   

 .وتشابكها الدرامية الت ييرات بايتالف الستا  الخانات ممثلي تبدال حيث م، وتراتبها
   بافيس اتريسب استبيان **
 UBER سـفيلدر أوب" كشيوفات ظهيرت أ  فكيا  عالمياتي  تشيفيري  بالعر  وفي، إطيار السميولوجيا اشتغلت     

SFELD  بيـرس"  سـاندرس شـارل"و-C.PIERCE  كـوفزان"  "تـاديوزوT.KOVZANE عالميات نظيم فيي 
 المدعوم لتفاصيل العر   ئ القار  بمشروع  P.PAVIS  بافيس" "باتريسالفرنسي  السميوطيقي دعمها التطبي، 
 جيزء كيل يحتيوي  مسيائلة  عشيرة أربعية االستبيا  يتضم، -A.HELPO- "هيلبو أندري " و "أوبرسفيلد" بمقترحات

 :التالي النحو على موزعة فرعية أسللة على منها
 العير   جمالييات تعيداد اإليراجيية  والينظم التمثيليية العناصير بيي، اليروابط حييث مي، للعير  عامية مناقشية    
 ى و مسيت إليى لينتقيل المالبيس -  المسيرحية– الملحقيات- األليوا  - اإلضياءة نظيام وفضاءاتها  السينوغرافيا أشكال
  األداء أثنـاء القصـة خـط  العـرض إيقـاع  الصـوتية المـثثرات  الموسيقى  التمثيلي األداء :يصوصية ثركأ يا 

  الـنص فـي الالمعنـى  العـرض تـدوين كيفيـات  الجمهـورإليى   ياليث مسيتوى  فيي يتعير و   ...معروضـا الـنص
 .(8) متفرقات

 
 
 
 
 
 

------------- 
 80 :المسر "  ص سفيلد "قراءة أوبر آ - 6
  507المسرحي"  ص   حس، "المعجم قصاب وحنا  الياس ماري - 7
 54ص   "والعالمات "المسر  ساغونا وجورج أستو   إلي،- 8
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 البحث:  حدود- 8
 8 – 2013ديسـمبر  20  القـرص األصـفروعير  مسيرحية  تقيديم بيزم، عضيويا رتبطيةم :الزمانيـة الحـدود- أ

 . 2014سبتمبر 
مسيير  معسييكر الجهييوي  الجهيية -الجزائييري  مكييا  العييرو (  الييوطني المسيير -لجزائــرا المكانيــة: الحــدود- ب

ط رأس المخييرج مسيير  سييعيدة الجهيوي  فضيياء العيير  الشيرفي األول(  مدينيية بييرج بيرج بييوعريريج  مسييق –المنتجية( 
 .مدينة تيارت  مسقط رأس الكاتب فتحي كافي( –الربيع قشي( 

الخيواص  إلعطياء تحلييل مسيرحية القيرص األصيفر كي نموذج :لي  أساسييا يط  البحث ي يذ  :المنهجية الحدود- ج
 .الجزائري المعاصر المسرحي الجمالية للخطاب

 :السابقة الدراسات- 9
سرحي في الجزائر": دراسة فنية تحليلية لمسرحية النائب المحترم ألحمـد رضـا رسالة ماجستير "بناء النص الم* 

 . 2011للطالبة راضية قيدوم، جامعة باتنة  حوحو
أبرزت الباحثة أ ا اللغة المسرحية الجزائرية اتك ت على تراكمات المنزل والشارع في كش  الواقع االجتماعي 

 الجزائري. 
لمسر  الجزائري هو لتقريب الشخصية م، الواقع الحياتي  كما أبرزت االهتمام ببناء نواهت أ ا استخدام العامية في ا

الشخصيييية فيييي المسييير  الجزائيييري  وانتهيييت إليييى تنيييواع هيييذه الشخصيييية بيييي، القطيعييية والمواجهييية  التميييزق والحنيييي،  
 والتخاذل والتبعية. 

ا لعـز الـدين ميبـوبي أنموذجـا" للطالبـة رسالة ماجستير "آليات إنتاج المعنى في الخطاب المسـرحي .. طاسـيلي* 
 .2017جامعة الجلفة ، فاطمة بديرينة

ُعنيت الرسالة بتتباع مستويات بناء المعنى في الخطاب المسرحي باعتباره إحدى األشكال الحاملة للسرد  م، يالل 
حدة داللية أو باألحرى ما تقترح  مرتكزات المدرسة السيميائية السردية التي تعاملت مع النر السردي باعتباره و 

ت  عالمة تدل على المعنى  .عدا
 جامعية  "فاطمـة دروس"  و"ربيعـة عـراب" :طـالبتينلل الـديمقراطي" والمسـار الجزائـري  المسـرح" ليسانس مذكرة* 

 .1991-الجزائر
 (1980 – 1970) عشيرية يالل االجتماعي والتغير المسرحي والتغيار المسرحي ياضت الباحثتا  في الخطاب

 االشيتراكي  النظيام تيدعيم قصيد الفقير الرشيوة  البيروقراطيية  مشياكل أساسييي،  األول محيوري، اسيتخراج ييالل ،مي
 .العالم العادلة لشعوب والقضايا التحرر حركات بمساندة متعل، الثانيو 
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 ت: مالحظا
د      ناها نقاط جملة التوالي على نعدا  أ  يجب ال الخطوة بهذه نقوم إذ الذكر اآلنفة البحوث على اطالعنا بعد دوا
 :نقاطة لعد وتوضيحا البحث  لحلقات استكماال إنما كمآيذ  فهمتُ 
 .السياسي التغير ساير الجزائر في المسر - 1
 عليى والتنيافس المحسوبية كالبيروقراطية  السياسية- االجتماعية القضايا   طر المسرحي ركاز على الخطاب - 2

 أسيباب عي، البحيث الجزائير  فيي السياسيي المسيار تيدعيم العربيي  العيالم فيي وحتيى الجزائير فيي الحساسية المراكيز
 .المرأة  قضايا وطر  األزمة
 لمتيداولل مغياير تفسييرا ومنحهيا  للديمقراطيية مفهيوم إعطياء محاولتي  مع اإلعالمي- السياسي الخطاب ارتداد - 3
 .اإلعالم وسائل لدى
 مي، اليتخلر فيي والراغبية االسيتقالل فيي الطامحية البليدا  مسياندةو  االشيتراكية تمجييد مبيدأ الخطياب تضيما،- 4

 .التبعية
 ة األدبي في الخطاب المسرحي الجزائري إغراق  – 5
 ."الجزائري  المسر  فشليي "ب كالقول الجازمة األحكاماعتماد  – 6
 .المسة المضامي،وجرى االكتفاء بم لم يتم التطرق بشكل واضح إلى جماليات الخطاب المسرحي الجزائري   - 7
 

  ثالبح أهداف ـ10
  الجزائري المسرحي  خطابال واقع على التعرف ـ أ
 .لمنظومة الخطاب المسرحي الجزائري المعاصر والعرضية النصية عالماتتحديد ال .ب
 .في الجزائر المسرحي لخطاببنية ا استخراج ـ ج

 . معوقات البحث:  11
 إلى أرشي  يويا، ألشواط أبي الفنو  بالجزائر  وما يتصل ب  م، يطابات.افتقاد المنظومة المسرحية بالجزائر  –أ 
عييييدم تييييوفر دراسييييات نقدييييية كثيييييرة تعاطييييت مييييع التجييييارب المسييييرحية الجديييييدة فييييي الجزائيييير  وأنسيييياق الخطيييياب  –ب 

 المسرحي.
واليييات  شييحا المتابعيية النقدييية واإلعالمييية لمسييرحية القييرص األصييفر رغييم تسييوي، العشييرات ميي، عروضييها عبيير –ج 

 الجزائر. 
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  :مفصلة نبرزها االصطالحات  م، عددا دراستنا في اعتمدنا البحث: مصطلحات ـ12
    SEMIOLOGIEميولوجيايالس أـ

 التي يSEMIOTICي "السمياء" علي  أطلقا لعلم الت سيس في" سموري بيار" و" سبير  ساندرس شارل" اشتر      
 أو   REFERENTعبيالمرج عالقية لي  منهميا كيل   ــSINIFIEيي لمدلولوا SINIFIANTي الدال بي، االتحاد تعني
 .من  وموقعها الخارجي العالم

 أنهيا أي اللغوي  وغير اللغوي  الخطاب أنظمة كل السمياء بشمولF. SAUSSURE ي"سيرو س دو فرديناند" قال 
 الحيياة صيدر فيي العالميات حيياة ييدرس عليم" :بقولي  عرفهيا حييث للعالمية  عليم فهيي الكيالم  حيدود عند تتوق  ال

 في السائدة والتحية الت دب وإشارات االجتماعية والعالقات والموضة األزياء ونظام المرور نظام ويشمل االجتماعية
  (9)ة. العسكري واإلشارات المجاملة وضروب الرمزية والطقوس والبكم الصم أبجدية يشمل كما معي،  مجتمع
 أي والميدلول حركية  صيورة أو صيوتا يكيو   قيد اليذي اليدال،  جيانبي مي، سييرمفهيوم دو سو  وفي، العالمية تتكيو    

" بـارت روالنيقيول " .داللية كوحدة وتتبدى العالمة تتخلا،  أي، والمدلول  الو الد اتحاد طري، ع، المعنى  أو الفكرة
R. BARTHES متحيرر يي أصييال الظياهر فيي يبيدو نظامي  أ ا  إذ متمييزا  سيميائيا موضيوعا بشيكل  "المسير 

 .(10)األحادي"  األفقي اللغة بنظام ي مقارنة ي األصوات
 F.HONZEL هـونزل" فيليـب" مثيل تماما عالمة  هو المسرحي العر  في شيء كل براغ حلقة أعضاء اعتبر   
 (.11)أيرى  ألمور وإشارات رموز ع، عبارة المسرحي العر  عناصر أ ا  ذكر الذي
 المسيتوحاة  sémiologie لكلمية مفاهميتهميا فيي "حسـن قصـاب حنـان" و"اسماري إليـالباحثتا  " وتتقاطع      
 يي سـميولوجيا :األجنبيي بلفظهيا الكلمية تسيتعمل العربيية اللغية فيي العالمية  تعنيي التيي sema اليونانيية الكلمية م،

 (.12)بعلم العالمات  وتترجم سمياء  إلى تعرب أو سميوطيقا
 أو للنر الشكلي الترتيب على يركاز  العرض /النص لتحليل منهج هي يا"السميولوج  بافيس" "باتريسيقول     

 المعنيى عمليات دينامية منهما كال تصنع التي الداللية المنظومات لهذه الدايلي الترتيب أساس على ككل العر 
  .(13  والجمهور" المسر  فناني مشاركة يالل الشعور وتوطيد

------------------- 
  28  ص  1984  لبنا  1للثقافة ط نعما  دار النصر  وجيد غازي  ترجمة  يوس   "العامة اللسانيات في محاضرات"سوسير  دو فرديناند- 9
 60 :ص 1987- دمش،- السورية الثقافة وزارة منشورات شور  ترجمة  سهى  "المسر  في نقدية مقاوالت" روال  بارت – 10
 30ص   1988 دمش، 1ط طالس  دار عياشي  منظر :ترجمة "-السميولوجيا- اٌلشارة علم" بيار جيرو- 11
 253 :ص  "المسرحي حس، "المعجم قصاب وحنا  إلياس ماري - 12
 .13 :ص  1992  2 ط - المصرية الثقافة وزارة - الدولي القاهرة مهرجا  منشورات الفتا   عبد أحمد :ترجمة  "المسر  يشبة بافيس "لغات باتريس- 13
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 كي داة  اللغية تسيتخدم والعالميات  كنظريية العميقية بنيتهيا باعتبيار للتحلييل إجرائييا مكانيا نسيقيا السـميولوجيا وتعيد
 اللغية بنياء عليى أساسيا مهمتهيا وتنبيري  معرفيا شكال األييرة هذه ت يذ السميوطيقية  للموضوعات ووص  صياغة
  .META LANGUAGEالشارحة 
 مي، تلقيهيا ييتم معينية لعالميات ؛المتلقيي ومنظومية فيراغ فيي  برأسي  ا  قائمي ا  إيراجي السـميولوجي التحليـلويعتبير 
 معقيد المسير  فمفهيوم االتصيال  وعمليية العالمياتي النظيام بيي، "أوبرسـفيلد"تيربط  المجيرى  لهيذا امتيدادا العير  
 العير  فراتيشي لتعيدد نظيرا وذليك اآليير مكيا  بعضيها حليول إمكانيية العالميات بي، التعايش ع، فضال يستدعي
 .والتركيب لمحوري،  االستبدال وفقا القراءة لمعيارية احتكاما يالمسرح

  DISCCOURS الخطاب ـ ب
 يطابيا ياطيب يطيب فعيل مي، أصيل  الجيواب  ونقيضي  صياحب  الرجيل بي  يكليم ميا هيو الخطيابالعـرب:  قاليت

 أو ميا فكيرة عير  بهيدف كتابييا أو شيفهيا لآلييري، يقيال اليذي الينر هيو الخطياب :للكلمية الشيائع العيام بيالمعنى
 .بها اإلقناع أو شرحها
 ل  كفعل يتحدد حي، يطابا يصبح أ ا القول E.BENVENISTE بنفنيست" "إميلالفرنسي  اللغوي  العالم واعتبر  

 يصوصيية منبيع أ  " إليىمـانجينو دومنيـ و" أوركيـوني" كـاترينأبحياث " وذهبيت الخطياب  صياحب هيو فاعيل
 متعلقتي، تواصل عمليتي يخل، مزدوج قول المسرحي بالخطاب دالليا  مقتصدا كون  في تكم، المسر  في الخطاب
 بي، الرابطة العالقة ضم، يقرأ لم إذا معنى أي اليحمل كالم بالخطاب المسرحية  شخصية وحوارية النر بخطابية

 .فةالمختل التشخير عوالم ي الزما  ي المكا  :معناه ويعطي  يحدده الذي الظرف وضم، المتخاطبة الشخصيات
 أنيواع جمييع اعتبير الكلمية  عي، "سوسـير دو"وتحيدث  للغية  وتحيديث اسيتعمال هيو   الخطياباللسـانيات فيي  

 صيورها تشيكيل  حييث مي، الدالليية التحليليية  الفونولوجيية  للينظم وظيائفي ميدمع فالخطياب منهيا  مشيتقة الخطابيات
 المسيموعة) المتعيددة اللغات ألنظمة محددة حاالت في الدقي، استخدام  م، مستمدة فرادت  الباية  ورموزها الذهنية
 (.14المسرحية   اللغة تصنع التي والمرئية

 فردانييا يوظي  ذاتي   اآل  فيي مسييطر ؛ناقيل فهيو الركحيية األنظمية في ما بشكل تحكم هو المسرحي الخطاب    
 :مسيتويي، عليى ينطيوي  هوو  اإليراج  فري، طرف م، مبنيا الخطاب موضوع الفرد كا  إ  المسرحية  حتى القوى 
 لفريي، األسيمى ؛العلييا والفكيرة للمؤلي  العيام الشيمولي بالخطياب متعلي، األول شخصياني  ويطياب مركيزي  يطياب
 .العر  أيناء الشخصيات بخطاب موصول الثاني بينما اإليراج 

 
***************************** 

 89  ص  فرديناند دو سوسور "محاضرات في اللسانيات العامة" – 14
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 فردانييا يوظي  ذاتي   اآل  فيي مسييطر ؛ناقيل فهيو الركحيية األنظمية في ما بشكل متحكا  هو المسرحي الخطاب    
 :مسيتويي، عليى ينطيوي  وهو اإليراج  فري، طرف م، مبنيا الخطاب موضوع الفرد كا  إ  حتى  المسرحية القوى 
 لفريي، األسيمى ؛العلييا والفكيرة للمؤلي  لعياما الشيمولي بالخطياب متعلي، األول شخصياني  ويطياب مركيزي  يطياب
 .العر  أيناء الشخصيات بخطاب موصول الثاني بينما اإليراج 

 يخفيي أني  كميا حضيوري  نصي  غيابهيا يصيير التيي اإلييديولوجيا يسيتخل  كيي المسير  التصيور هيذا ويؤهيل    
 يجعيل حييوي  ييا  اتجياه :ضيي،متعار  اتجياهي، بيي، مضيغوطا حقيال الخطاب م، ويجعل المسر  في الكلمة مصدر
 حييث مي، المسيرحي للعميل الحبكية يي التماسيك مي، قيدرا يعطيي اليذي الكاتيب بصيمة عليى مركيزة الخطابيات مختلي 
 (.15)اإلتصاليو   إلي  ذهب ما حسب والشعرية اإليقاع
بييايتي،  ميخائيييل"يقييول  متغيياير  بإيقيياع والعيير  اليينر أدوات وفيي، اإليييراج فييي الخطيياب وينييتظم   

M.BAHKTINEلغية لهيا الحركية  اإليمياء تيتكلم  اليديكور  عناصير نجعيل الكلمية مصيادر نضياع    "عنيدما 
 تؤسيس وهيي الخطياب مواضييع كل الفضاء في تضع التي اإليراجية الكتابة وبي، بينها تكامل فينش  للنر موازية
 (.16 . "الكلمة مصادر بي، لحوار
ر       ظيروف أي وفيي مي،؟ يكليم مي، :الكلمية نظيام عي، طبيعيي تسياؤل حيالمسير  أ ا الخطياب سـفيلد" "أوبـروتقيدا

 اآلليية نظير وجهية مي، ــénonceيي القيول أو الخبير معنيى "سـفيلد أوبر" عند الخطاب ي يذ كما نتكلم؟ أ  نستطيع
 :تحدده التي الخطابية

 .المؤل  ينتجها التي الرسائل م، منظمة مجموعة بوصف  مخبر يطاب -
 اإلطار ضم، يقول ما بصدق إلقناعهم الممثل قدرة على يعتمدو   بدورهم هؤالء المتفرجي، استعداد على الممثل -

 .  (17 للعر   المحدد
 ضابط كمؤطر وأليتها السوسيولجي بالفضاء ت يرها حيث م، المكانية للشفرات اهتماما العر  سيموطيقا وتولي   

 مثيل (  تمامياراديكـالي ــ بورجـوازي  ــ كالسـيكي   لموضيوعت طبقيا شيكل  الينر ي ييذ ؛الخشيبة فيوق  الطياقم لحركية
 فالعالقة سواء  حد على والمخرجي، المؤلفي، ورؤى  لخيارات   تبعاتفكيكي حاكي،م   تقليدي،أدائ    وطرائ، العر 
 .(18) .تجاذبية ديالكتيكية والعرو  النصوص بي،

----------------------------------- 
 89  ص  المرجع الساب، – 15
 52  ص  1987 –القاهرة  –ميخائيل بايتي، "الخطاب الروائي"  محمد برادة  دار الفكر للدراسات  – 16
  27المسر "  ص   أوبرسفيلد "قراءة آ - 17
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 والتقريير كييروالتف الفعيل يتموقيع ال بدوني  المسيرحي  العير  عمياد:  COMEDIEN/ ACTEURالممثـل-ج 
 أو يؤكيد يثبتهيا التيي العالميات بواسيطة معنيى للمكيا  ويعطيي األغرا  ودالالت معاني يحدد الذي فهو والضراع 
 ينقسيم سيينمائي كنظيام وهيو الشخصيية  حسيد فيي الحيياة يبعث وبالتالي أيرى  مصادر م، المرسلة العالمات ينفي
 .(19)ة سمعي عالمات (النبرة ي اإللقاء ي الكالم) الصوت رية بص عالمات (التعابير ي منظومتي الجسد  الحركة إلى
 يقيال قصيد  عي، بيذلك ويقيوم ميا جمهيور أميام الحقيقيية شخصيت  غير شخصية يجسد الذي االنسا  هو الممثل   
 "يتصيرف اليذي ذليك عنيوت ACTOR  الالتينية والكلمة دورا  لعب دورا  أدى شخر  مثل  :الحالة هذه مثل في
 عليى تطلي، عشير الرابيع القير   فيي وكانيت فعيل  يعنيي اليذي agere فعيل مي، مي يوذة وهي الفاعل "  أييفعل أو

 ( 20) .الدور أو الشخصية

 :رئيسيي، معنيي، يحتمل الشخصية  في مضم، كجزء CHARACTER طبع لكلمة اإلغريقي المصطلح يشير 
  الحرفي: المعنى -
 .وااليتام المعدنية لعمالتوا الطابع مثل كعالمة يوضع أو يصك لما    
  :االستعاري  المعنى -
 .(21 الدقي،  التمثيلي التصوري  المعنى حيث م، مميزة سمة الشخر على تضفي التي العالمة    
 إليي  ننتميي اليذي العيالم تمثيل إنميا نفسيها  المؤلي   وال تمثيل يضيعها لغويية عالميات هيي مجميوع والشخصيية     
رأي  حسيب انتمائهيا عليى نصي دال ويطابها كاملة اقتصادية أو عسكرية اجتماعية  شريحة على دالة عالمة فهي
 البنيي قيراءات المعنيى  إنتياج وحيدات مجموعية :ييالث بنياءات عبر تحق، وهي IKOـEMBERTO" أمبرتو إيكو"

 (22)ل .  طيعة أداة  ويصيرها يؤلفها الممثل  يصنعها الفعلية الشاهد النصية

 عبير الخشيبة عليى الشيكل ذا  ت ييذ أنهيا رغيم مادييا طابعيا عليهيا نضيفي أ  اليمكي، ورق  عي، عبيارة الشخصية    
 للشخصيية ياصية رؤيية بدايلي  يحميل مبدعية ذات األييير هيذا والممثيل الشخصيية بتطاب، ال نقول أننا إال الممثل
 سيلو  ذات المظياهر ةمتعيدد كرويةيي يي تكيو   وقيد السيلو  متوقعية واحيد مظهر ذات ؛يمنبسطة تكو   قد التي المؤداة 
 .متوقع غير

-------------------------- 
  ص  1994 –القيياهرة  –جولييا  هيلتييو  "نظريية العيير  المسيرحي"  ترجميية  نهياد صييليحة  المؤسسية العربييية العامية للكتيياب  – 19
31 
 .185ص   –ريخ بدو  تا –إبراهيم حمادة  معجم "المصطلحات الدرامية والمسرحية" دار الشعب  القاهرة  – 20
 478قصاب حس، "المعجم المسرحي" ص  ماري الياس وحنا   – 21
 .76إلي، أستو  وجورج ساقونا  "المسر  والعالمات" ص   – 22
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 تطيور شيكل( ابتعياد تغرييب  تمثيل   والتي يير االسيتقبال عمليية :شيتى ألبعياد انسيياقا العر  جماليات تتكامل     
 المقاربية مسيتوى  الشخصييات  بنياء كيفيية  ؛ مفتيو  مغلي،  العير  شيكل(بيوطه توييب   الحبكية مسيتوى  الحيدث 
 ب.الخطا المضمو   الفعل  الحكاية ) الدرامية
 إيراجي إطار تدوي، كيفيات تويي، يالل  م، يجرى  للعر  نموذجا  أ  BRECHET.Bت" بريش برتولد"  اقتر     
 الشخصييات حيول الممثليي، نقاشيات يي العميل عليى ،القيائمي كتابيات  فوتوغرافييا تحضييره عملييات حفيظ  ييالل مي،

  للعر  ةدالممه الدرامية القراءة ي ل  الناظم الخط ي النر ببلورةة الخاص المصاعب ي العر  تنفيذ أولويات ي واألداء
(23). 
 التطبي، وإمكانات وسائل كافد تجميع على العام مدلولها في إيراج كلمة   تدلMISE EN SCENEاإلخراج  ـ د
 يعنيي؛  الينر كاتيب مثيل تماميا العير  نير صياحب والمخيرج التمثييل للموسييقى  اإلضياءة  اليديكور  :لركحييا

 الترجمية يي المسيتخدم الينمط يي اليزم، :وملحقاتي  المسيرحي الفضياء ميع اليذكي التعاميل المحيدد  مفهومي  فيي اإلييراج
 .ما درامي لنر الركحية
 "فانسـتان" إليي  ذهيب ميا هيذا ركحيية  كتابية إليى الدراميية ابيةالكت تحوييل عليى كموضيوع اإلييراج يعتميد      

 المواجهة أو مختلفة دالة نظم بي، والجمع والعر  النر بي، مواجهة اإليراج "بافيس" عند بينما ي VEINSTENي
 شيفرت  حيي المتفيرج  قبيل مي، تنظيمي  وإعيادة تلقيي  عنيد إال بنييوي  كنظيام ال يوجيد جمهيور  وأميام زميا  فيي بينهميا
  (.24)اإليراج  في الموضوع للنظام المتفرج قبل م، والتفسير التلقي يتطلب
 ب  يقوم الذي العر  على الساب، النشاط فهو للمواد  إتفاقي تجميع هو تجريبيا  وال شيلا ليس المسرحي اإليراج  

 نفيس فيي يلقي  ييتم المسيرحية  توحيد التيي العالقيات مي، شيبكة معرفيي  موضيوع إن  المسر   يشبة وفري، المخرج
 (.25)والتلقي  النتاج طري، ع، الوقت
 حسيب كيل الفواعيل غيذيهات متشيابكة عمليية هيو بيل المخرج  ذات على مقصورة كتقنية اإليراج حصر ال يمكننا   

 القير   مي، الثياني النصي  فيي مسيتقلة كوظيفية التنفيذية العملية تبلور مع كاصطال  اإليراج ظهر ؛وأدواره شيفرت 
 رؤيية تحميل بحييث شيكال  وصيياغتها العير  مكونيات مجميل تنظييم عليى ييدل الواسيع بيالمعنى عشير  التاسيع
 .فوق الخشبة للتوضيع داللة "ميزانسي،" كلمة تستعمل الفرنسية اللغة في؛ المخرج

------------------------------ 
 194  ص  1981بيروت   –اب، يلدو   دارم العربي  ترجمة  إبراهي –ات   فن   عصره" يح –ت شدريك أوي، "برتولد برييفر  – 23
 46  ص  1993 1اعي السيد  منشورات مهرجا  القاهرة التجريبي ط بباتريس بافيس "المسر  في مفترق طرق الثقافة" ترجمة  س – 24
 07ماري الياس وحنا  قصاب حس، "المعجم المسرحي" ص   – 25
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 سائدا كا  وقد للممثلي،  الحركي التشكيل بدايات مع 1820 عام رةم ألول المصطلح هذا  استخدم :الخشبة     
 بمعناه اإليراج يشمل  REGISSEUR يسمى المخرج زال ما االلمانية اللغة في ،REGIEالفني  مسمى  التنسي،

 طاقم جهود تنسي، الدرامي  الحدث توضيع للنر  دةمحدا  قراءة تقديم األداء  طابع تحديد الممثل  إدارة :المعاصر
 .العر 

  THEATRE:المسرح  ـ هـ
 عبير "مسير " كلمية أييذت؛ والمتفيرج للممثيل والميادي الحيي الحضيور عليى يقيوم اآل   /الهنيا في، هيو المسير      
 أشيكال مي، شيكل عليى للداللية المسير  اسيتخدم فقيد ومقوماتي   الفي، هيذا إليى النظيرة بتنيوع متنوعية دالالت التياريخ
 حديثي  فيي ألرسـطو بالنسيبة الحيال هيو كميا والقضة كالرواية الكلمة  عبر المتخيل ر ع على يقوم حيث الكتابة 
 تحق، تحق، بكونها تتميز األييرة هذه أ  قال إذ  والتراجيديا كالملحمة المحاكاة  على تقوم التي الشعر فنو   ع،

 (.26)الفعل  يالل م، المحاكاة

 العر  فنو   كسائر فنا المسر  يعد الحالة هذه في الفرجة  أشكال م، شكل ع، للتعبير كذلك الكلمة استعملت   
 سييقدم اليذي المفتير  المكا  ع، اصطالحا "مسرح" كلمة أحيانا تقال؛ وغيرها والبالي  واإليماء والسير  كالسير 
    لكلمتيي اللغيوي  باألصيل ارتيبط اليذي المعنيى هيو وهيذا القليوب  ومسير  (األوديـون   مسير  :فيقيال العير  فيي 

THEATRE (27) والمسرح. 
 أو الرؤيية مكيا  حرفييا تعنيي وكانيت THEATRON اليونياني األصيل مي، مي يوذةTHEATRE إ ا كلمية    

 فيي  ويسيمعوا ييروا أ  ياللي  مي، المتفرجيو   يسيتطيع مرتيب معمياري  شيكل عليى بعيد فيميا تيدل وصيارت المشياهدة 
 .(28)سر   فعل ،م م يوذة العربية باللغة مسر "" وكلمة آيرو   يقدم  عرضا
 يطل، أو  شكسبير ومسرح راسين مسرحفيقال   إنتاج الكتاب المسرحيي،  مجمل على المسر  معنى يسقط      
 والمسـرح اليونـاني المسـرح :فيقيال ميا  توجي  أو محيددة مدرسية أو معيي، عصير إليى تنتميي التيي األعميال عليى

 كينر المسير  معياني العالميية الحضيارات فيي تنوعيت ؛نسيبيا حيديث االستخدام هذا  الشعبي والمسرح الكالسيكي
 :التاريخ عبر وكعر 

 
 

************** 
 16  ص  1958القاهرة   1ترجمة  دريني يشبة  مكتبة األداب ط "علم المسرحيةيكول أالرديس "ن – 26
 32د / إبراهيم حمادة معجم "المصطلحات الدرامية والمسرحية"  ص   - 27
 36. 34  ص  المرجع الساب، - 28
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  وتسيمية الشيعر  فنيو   مي، فنيا المسير  فياعتبر ( الـديثرامبيالنشييد   عي، اليونانيية الحضيارة أييام المسير  انبثي،   
 (.29) كتابت  وأشكال كجنس  المسر  على داللة "التراجيدي الشعر" أرسطو
 "حرافة" باألصل وهي المسرحية مالاألع عليها تستند التي الحكاية نوعية م، انطالقا  :الرومانية الحضارة في    
 عليى FABULA TOGATA ــ :وتسيمية اليونانيية  الكومييديات مي، المي يوذة المسيرحية عليى ييFABULAيي

ل بشيك المسيرحية تعنيي ييFABULA ــ كلمية أصيبحت ييم الروميا  الميواطني، مي، شخصيياتها تتكيو   التيي المسرحية
 .(30)عام 
 م، شكل كل صار بالمقابل عام  بوج  المسرحية على تطل، التمثيلية أو اللعبة كلمة كانت الوسطى القرو   في   

 ت(.األيالقيا ي األسرار   صوصيتي إلى يشير باسم يعرف المسرحية األشكال
 تسيمى المسيرحية صيارت القيدماء كتبهيا التيي المسيرحية األنيواع تطيور وميع عشير  السيادس القير   مي، اعتبياراو    

 فيي كومييديا كلمية اسيتخدام مي، يمنيع ليم ذلك لك،  (تراجيكوميديا ي كوميديا ي تراجيديا) إلي  تنتمي الذي النوع حسب
 لييتم جدييد  مسيرحي نيوع عليى للداللية دراميا كلمية اسيتخدمت أيي،  عشير الثيام، القير   مطليع حتيى وإسيبانيا فرنسيا

 شيموليا معنيى  THEATRE كلمية تسيتخدم بقييت فيميا والتلفياز(  معيي،  اإلذاعية مسيار عليى الحقيا تخصيصيها
 .(31)ومكا   وعر  كنوع المسر  على للداللة
 ب ني  ييوحي الصينعة يفتير  إبيداعي عميل وأني  المتخييل عير  عليى يقيوم عميال بكوني  جيوهره في المسر  وُيعراف
 :قوام هما والعر   النر :مكوني، بي، العالقة على يقوم مزدوجا فنا بكون  يعرف كما حقيقي 

 .المسرحي العمل مجاالت بكل ويهتم المسرحانية على ينصب الذي ـTHEATROLOGIEـ المسرح علم -
 واإلييراج العير  لمجيالت الدراميية الدراسيات تشيمل التيي ــTHEORIE DU THEATREــ المسـرح نظريـة -

  .المسرحي للنقد ك ساسيات
 
   
 

************************** 
 
 . 420 ماري إلياس وحنا  قصاب حس، "المعجم المسرحي" ص  - 29
 .44  ص  1977  دمش، 1السورية  طة حيدر  منشورات وزارة الثقافزوني بيتر"نظرية الدراما الحديثة "ترجمة  أحمد  - 30
 425ماري إلياس وحنا  قصاب حس،  ص   – 31
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 تاريخية الخطاب المسرحي في الجزائر: المبحث األول
 ورصيييدا   مجتمعيية نشيياطا    عربييية أو باللغيية الفرنسيييةلغيية الاكتسييبت النخييب الجزائرييية ميي، مختليي  مشيياربها الناطقيية بال

نييذ بداييية عشييرينات القيير  الماضييي  أصييبحت مالمحيي  أكثيير فييي مجييال األدب والنشيياط المسييرحي التمثيلييي م يقافيييا  
حييث بييدأت تتجسيد فيي  أبعياد المقاومية والخصوصييات الجماليية وتنييوع   وضيوحا وكثافية بعيد الحيرب العالميية الثانيية
 المضامي، السياسية واالجتماعية والثقافية.  

دورا بارزا في بلورة الوعي البروليتاري األمميي  اليساري والنقابي األوربي يلعب ومع مطلع الخمسينات  بدأ المد     
لييبدب والمسيير  السياسييي فييي الجزائيير ومنيي  نشيياط العمييال المهيياجري، والمنفيييي، ميي، المثقفييي، الجزائييريي، إلييى فرنسييا 

لييى ،  باإلضييافة إواحتكياكهم الطويييل بييالمثقفي، والساسية اليسيياريي، والعمييال والنقيابيي، األسييبا  والبرتغيياليي، والفرنسييي
 .(32)حياة المثقفي، الجزائريي، المليلة باألحداث والمفاجآت والصعاب 

بصيفة ياصية فيي أعميال كاتيب ياسيي،  األمر اليذي أذكيى ليديهم دعيائم اإلنتياج الفكيري واألدبيي التيي ظهيرتهذا    
  1951مطليع سينة ديواني   مناجياة( قبيل أ  ينشير   1945مياي  8مجيازر إيير سنة  16الذي ديل السج، وعمره 

ولقييد كييا  للقائيي  فييي بيياريس مييع الييدراماتورج العييالمي برتولييت بريخييت سيينة  1953 مسييرحية الجثيية المطوقيية سيينة يييما 
وتعرف  على العديد م، الكتاب م، قامية الروائيي ولييام فيولكنر وجييمس جيويس حيافزا باإلضيافة إليى موهبتي   1954
 . (33) 1956عام  نجمة" الذي ظهروغ  الشعري لكتابة عمل  المؤسس "ونب
إ ا النتاج المسيرحي لكاتيب ياسيي، صيورة مثاليية " أحد األدباء الفرنسيي، اليساريي، ع، مسر  ياسي، قائال وكتب    

صيييل بالعيييالم ويجعلييي  ينسيييجم الم سييياة التيييي يحييياول بهيييا الفييي، المسيييرحي بييياألير أ  يت المعاصييير لم سييياة اإلنسيييا  
إنها الجزائر المفجعة المايلة أبدا التي تبعث الحيياة  الجزائري لشعب الحقيقة التي يعبر عنها هي حقيقة ا إ ا .. مع .

في المسر   ...(..تحدد في المكا  وتوج  الزما  ...إنها الجزائر التي تعطي هيذا المعنيى الحيي للتفاصييل الممتعية 
رضييا فارغييا والشييعر الييذي ال حييدود ليي  ...إ  الرمييوز التييي يشييتغل عليهييا فييي مسييرح  ليسييت ع؛ الصييافيةوالحركييات 

لهيييذا الواقيييع .... بهيييذه الممييييزات والخصيييائر  وإنميييا هيييو تجسييييد شيييعري نيييابض بالحيييياة ؛يغطيييي الواقيييع بقنييياع زائييي 
  (.34)" الجديدة نجد أنفسنا أمام مسر  عظيم

*********************************** 
 .  32وطني الجزائري  ص  م  وييقة م، أرشي  المسر  ال1978-1973مسر  العمال المهاجري، في فرنسا - 32
33 -Classique du monde, série maghrébine, Kateb Yacine, Sned , Fernand Nathan ,alger-

Paris,1983,p,4 
 36    ص1982بوكرو   مالمح ع، المسر  الجزائري  مجلة آمال  وزارة الثقافة الجزائرية  مخلوف- 34
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والظييييروف الجزائييييريي،  ى االسييييتعدادات الثقافييييية والفنييييية للمسييييرحيي،باإلضييييافة إليييي  ولعييييل أييييير مثييييل هييييذه المثاقفيييية   
يقافيييية والتاريخيييية للمجتميييع  سييياهمت فيييي بليييورة أبعييياد متعيييددة للفعيييل المسيييرحي فيييي الجزائييير ميييع مطليييع -السوسييييو

 االستقالل الوطني بفعل المخا  السياسي والثقافي واالجتماعي العسير الذي رافق .
ل السياسيييوأحييدث       انقالبييا شييامال فييي البنييية االجتماعييية واالقتصييادية والثقافييية 1965الييذي شييهدت  سيينة  التحييوا

   وشب  قطيعة في الممارسة المسرحية التي بدأت مع مطلع الخمسينات. الجزائرية والسياسية
ومييي، ييييالل التوجهيييات الكبيييرى لمشيييروع األمييية االشيييتراكي  بيييدأ أوال بتطبيييي،  1972مييي، منتصييي  سييينة وبدايييية    
وعلييي  أصيبح المسيير  فييي الجزائيير مييا مركزيية تسيييير المسييار  الجهوييية وتوزيييع الطاقيات والوسييائل القليليية المتييوفرة  ال

مؤسسييية "أداء مهمييية" الدعايييية السياسيييية واإليديولوجيييية وفيييي نفيييس الوقيييت التوجيييي  والتعليميييية  1972و 1963بيييي، 
ت صيييل عبيير توظييي  األشييكال الشييعبية المبنييية علييى النقدييية السياسييية واالجتماعييية فييي إطييار منظوميية الت سيييس وال

 القول والدراما االجتماعية والسياسية أو االقتباس وجزأرة الدراما العالمية على مذهب "الواقعية االشتراكية".
بيييرزت فيييي هيييذه المرحلييية تجيييارب لمسيييرحيي، كيييانوا ينتميييو  إليييى المؤسسييية الرسيييمية  وكيييا  لهيييم األيييير البيييال  فيييي و   

 .ركة المسرحية أبرزهم  مصطفى كاتب  ولد عبد الرحم، كاكي  عبد القادر علولة  كاتب ياسي،الت سيس للح
يبييرر عبييد القييادر علوليية هييذا االلتييزام فييي  "ارتبيياط المسيير  بمواضيييع الثييورة الزراعييية والتسيييير االشييتراكي للمؤسسييات 

 .  (35)م" والتزاوالدفاع ع، نضال العمال والتضام، حتمية تاريخية المناص منها بل واجب 
وللحقيقة التاريخية  فإ ا هيذه األفكيار تبليورت داييل مسير  الهيواة اليذي يعتبير حركية "شيب  مسيتقلة "عي، المؤسسية    

الرسيييمية  مسييير  جمييياهيري يتييي رجح بيييي، الشيييعبي والشيييعبوية  وتوظيييي  المسييير  العيييالمي  اسيييتطاعت هيييذه الحركييية 
التجييارب المسييرحية برصيييد ميي، مسييرحي وتكتسييح السيياحة الثقافييية المسييرحية أ  تحتييوي فييي هييذه المرحليية الخطيياب ال

 .1978و 1973ومرحلة ما بي، سنة  1972و 1965عبر مرحلتي،  مرحلة ما بي، سنة  كما وكيفا
******************************* 

35 - Entretien avec Abd El Kader Alloula par (A. Cheniki), Algérie Actualité 1982 
 «Il faut situer ses travaux dans leurs contexte, leur vraie mesure. Au départ, notre intention n’était pas 
d’aboutir à UN discours politique mais de mettre en branle toutes les possibilités créatrice, du théâtre avec 
toute nos limites .afin de faire jouer SA vraie fonction social d’art scénique. Les premières transformation 
sociales (Révolution agraire, gestion socialiste des entreprises) nous avaient dicté la nécessité de traites SES 
importants sujets et d’œuvrer à la mise en application de ces mesures .pendant toute cette période, un 
grand élan d’enthousiasme dominait l’environnement social. IL nous était difficile de prendre du recule pour 
aborder toute SES questions. » toute cette période, UN grand élan d’enthousiasme dominait l’environnement 

social. IL nous était difficile de prendre du recule pour aborder toute ses questions».   
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مع نهاية الستينات م، القر  العشري،  بيدأت تظهير مي، هيذه الحركية المسيرحية فيرق مسيرحية هاويية ونصي  و      
مسر  الطليعة لوهرا  الذي إشتغل فة ياصة على المسر  العالمي مثل  محترفة والتي كانت في البداية متفتحة بص

)يــوجين اشييتغلت علييى نصييوص التييي  70علييى نصييوص  إنغمييار برغمييا ( مثييل مسييرحية الطيياعو   وفرقيية فييوج 
التي كانيت تقيوم بتجيارب مسيرحية مي، أجيل فرقة المسرح والثقافة وفرقة الورشة   وفرقة مسرح البحرو  يونسكو(

هيذه الفرقيية التيي تخيرج منهييا ياليية ميي، أعميدة المسيير   بريخــتو إسـخيلوسالتكيوي، اليذاتي واشييتغلت عليى نصييوص 
ــدةالجزائييري وهييم  ــد بوزي ــدين مجــوبيو أحم ــن عيســى كممثييل ومخييرج و عــز ال كممثييل وكاتييب مسييرحي ســليمان ب
 وروائي.     

 بريخـتو ولـد عبـد الـرحمن كـاكيواتخذت م، مسير   1969التي ت سست سنة فرقة مسرح الخشبة لمستغانم:  -
 المدرسة والمنهج.

يوظاي  اللغية م، أهم إنجازاتها العميل عليى إنتياج العير  الشيامل اليذي  :GACفرقة الحركة الثقافية لقسنطينة  -
مثييل  مسييحوق الييذكاء  ومسييرحية حيييول  كاتــب ياســـينالدرامييية الشيياملة الكلميية والحركيية باالشييتغال عليييى نصييوص 

 «ACT» تحت اسم الحركية الثقافيية للعميال نفس  كاتب ياسين  والفرقة التي أسسها محمد خذ حقيبت  ؛المهاجري،
  التي قامت على أنقا  فرقة مسر  البحر وغيرها م، الفرق.

بفرنسيا فيي تفاعيل األفكيار  وترسييخ قناعيات جدييدة فيي  1968لقد ساهمت الحركة الثقافية التي قامت في مياي    
بلييورة جمليية ميي، التصييورات التييي ظهييرت مالمحهييا فييي الجزائيير العاصييمة بمناسييبة المهرجييا  الييوطني للمسيير  سيينة 

مين   وكانييت الرؤييية تبييُد واضييحة إلييى حيييث عرضييت مسييرحيات ميي، التييراث العييالمي  بتنييوع أسيياليب  ومضييا .1971
تلك السنة  م، يالل الوييقة التي وزعت بهيذه المناسيبة عليى المشياركي، والتيي تحيث ياصية عليى الحريية والصيدق 

 .(36)ي والشجاعة في التعبير المسرحي ع، الواقع بتناقضات   وااللتزام بالوظائ  التقليدية للف، المسرح
المتعل، بيالثورة الزراعيية  والتسييير االشيتراكي للمؤسسيات   )الثوري(ق المشروع بإطال 1972أتى منتص  سنة و   

على الطريقة الهيكلة اليسارية" الطاقات الحية" التي يث، فيها أكثير مي،  "هواري بومدين"الرئيس الراحل التي جند ل  
 .غيرها والمتمثلة في الشباب والمثقفي، والنقابيي،

********************* 
36 - Document cité par A. Chiniki  ,Le théâtre en Algérie , histoire est enjeux,Aix en province , Edisud , 
2002 p 139. «  Puisque la fonction du théâtre n a pas tellement  changer depuis les grecs de l’antiquité aux 
yeux de qui le destin pouvais se jouer sur scène , nous verrons  bien , à l’issue de ce festival , si 
véritablement notre théâtre - le théâtre arabe,- dune manière générale -est le lieu ou nous retrouverons 
notre vérité , notre liberté , un certain courage de vivre et affronter les contradictions , un présent qui 
s’affranchit  douloureusement du passé».    
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إليييى جهييياز دعايييية وتييي يير فيييي نشييير المبيييادئ جيييرى تحوييييل هيييذا المسييير    المسييير  فييي، جمييياهري حيييي وبميييا أ ا     
 االشتراكية والفكر التحرري والثوري في األوساط الشيعبية غيير المثقفية  سياسييا  وبالتيالي تحيول المسير  الهياوي إليى

ة  شعبية/ شعبوية( بكل ما يحمل  هذا المفهوم م، أبعاد أيديولوجية وأدبية وفنية؛ م، يالل التوظيي  يمدرسة سياس
الشيييكلي والموضيييوعي للوسييييط المسيييرحي  قنييياة اتصيييالية لتمريييير الرسيييالة السياسيييية اليسيييارية عييي، طريييي، الخطييياب 

ل  التعبيرية التقليدية االحتفالية كالحلقية والميدا   وكيذا الشفاهي  الشعبي( ب نساق  الفرجوية ووظائف  ودالالت   وأشكا
 .(37)شت برتولد بريو إروين بيسكاتوراألنساق الفنية والمسرحية اليسارية العالمية الثورية مثل مسر  

تتعيييدى طبيعييية اليييدراما التيييي تتطليييب الخطييياب المبنيييي عليييى الحيييوار  بيييذلك تحوليييت الممارسييية المسيييرحية عليييى هيييذا  
أصيبح المسير  الهياوي فيي هيذه الفتيرة مدرسية  ؛ متعدد  إلى ممارسات سياسيية تعبويية عي، طريي، المسير والصراع ال

في الحركة النضالية السياسية والعميل الثقيافي والفنيي الجمياعي  والتكيوي، البييداغوجي لفي، المسير   وتفتاي، المواهيب 
ية فييي كامييل الييوط، فييي المييد  والقييرى والتنييافس فييي المجيياالت الفنييية واألدبييية  وتنشيييط التظيياهرات الثقافييية المسييرح

الفني ع، طري، إنتاج مسر  يمزج بعفويت  القوالب الفنية العالمية والترايية  وإنتاج يطاب سياسيي اتسيم بالشيعاراتية 
"شييب   بسييبب االحتوائييية المزدوجيية للخطيياب السياسييي الرسييمي والمييوازي  المعييار ( لييي حييزب الطليعيية االشييتراكية

الثييورة " ي حيثمييا وجييدت تحييت شييعار   كبيير عييدد ممكيي، ميي، الجميياهيرأيعمييل علييى الوصييول إلييى كييا  لييذي السييري"  ا
 ."مساندة قضايا التحرر في العالم"  و"الثقافية الجماهيرية الشعبية

عرفت هذه المرحلة االلتحاق المكث  للهواة بالمسر  المحترف  مما تطلب تكيوينهم ب سياليب مختلفية منهيا ورشيات   
 المسرحي الجماعي كفعل يقافي "تعاوني" م، يالل   العمل 
يطيييط تحدييييد موضيييوع البحيييث واإلعيييداد الوييييائقي والرصيييد الميييادي واألدبيييي ألرضيييية العميييل المسيييرحي بالكتابييية    

المييييزارع  واإليييييراج الجميييياعي واالنتهيييياء بتقييييييم العمييييل ومناقشييييت  مييييع الجميييياهير فييييي أميييياك، العيييير  كالمسييييار  و
 .(38)سات والمؤس
***************************** 

37 - Document diffusé lors du séminaire des troupes du théâtre amateur à Saida, 1973, document 
cité par A.Chiniki, op, cit p 142.   
l’expression démocratique dune jeunesse consciente des problèmes qui se posent à ((tous les 
niveaux ,à la progression de la révolution socialiste et ses différentes étapes et qui participent par le 
truchement de l’expression théâtrale à l’étude de certain aspects de ses problème après une 
analyse scientifique)) .   
38 - Tradition théâtrale et modernité en Algérie, op,cit,p 91-92 
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تجربة مسر  وهرا  مع عبد القادر علولة ومجموعت  في المشاريع نشير إلى وبي، تجارب تلك الفترة       
( التي أوراس المايدة( التي ما هي غير اسم ألول قرية نموذجية فالحية  1973المسرحية مثل مسرحية  المايدة  
وهي تحكي  قصة يوم تطوعي للطلبة لشر  ميثاق الثورة الزراعية للفالحي،   ؛أنجزت في إطار الثورة الزراعية

وتعر  أشكال انحرافية هذا المسار على يد أصحاب المال وتواط  السلطات المحلية م، أجل إفشال هذا 
 المشروع. 

م مسييرحية         لييذاتي ( وهييي تعيير  فييي عشييري، لوحيية أسيياليب التسيييير ا1974المنتييوج  ويضيياف إلييى مييا تقييدا
والنقييابي فييي إطييار المنظوميية االشييتراكية  مييع التحييذير ميي، مخيياطر اإلنزالقييات الرجعييية. وهييي وسيييلة لفييتح النقييا  

( التييي تعييد درسييا مسييرحيا لقيييم العمييل والتعيياو  1976ومسييرحية النحليية لبطفييال    ؛والحييوار والشيير  لهييذه المبييادئ
 .ورغم طابعها البيداغوجي الثقافي والسياسي ؛والتضحية

هذه التجارب المسرحية  ييرى جميال اليدي، بي، شييخ بي   مثيل هيذا المفهيوم للثقافية ينيزع عي، الفي، كيل  وع، مثل    
يصائصيي  الفنييية  وتنييزع عيي، المسيير  مسييرحيت   ويتحييول الفيي، قنيياة اتصييالية للتعليمييات السياسييية  وميي، هنييا تبييرز 

 .(39)طة العالقة الغامضة بي، الثقافة والسل
ت أعمال المسر  الهاوي شكال؛ بالمزج بي، العمل الفردي والجماعي في الت لي  واإليراج  وكذلك ولقد تميز      

الترجمة واالقتباس م، المسر  العربي والعالمي  مع توظي  اللغة العامية عموما  وإذا حاولنا تقييم هذه الممارسة 
 المسرحية نراها تمر عبر مستويي، 

 المستوى األول:
الجزائريية   مسيرحية منبثقية مي، منظميات شيبانية تابعية للحيزب الواحيد بميا فيهيا الكشيافة اإلسيالميةهي ممارسية      

حيث تميز هذا المسر   بالطر  الفكري والفني البسيط لبعض القضايا الوطنية أو العالم الثاليث  وضيع  مسيتويات 
لبحيداث والقضيايا الدوليية وفميا يخير المعالجة الفكرية بسبب نقر المعطيات  والرؤية غير الموضوعية والعلميية 

القضييايا الوطنييية ذات الصييبغة المحلييية فييإ  أعمييال الهييواة كانييت تكثيي  المسييائل والقضييايا لتطرحهييا فييي عمييل واحييد 
وك نهييا تريييد قييول كييل شيييء دفعيية واحييدة وبحميياس منقطييع النظييير  دو  تركيييز وتعمييي، الفهييم والتييروي فييي المعالجيية 

ا علميا مؤكدا  حيث اكتفوا بإعادة إنتاج الخطاب الموجي  بالنقيل المبيرمج لرسيائل السيلطة الدرامية التي تتطلب تكوين
 والحزب وشرحها للجماهير في أشكال شعبوية .

 
 

************************ 
39 - Tradition théâtrale et modernité en Algérie, op,cit,p 96-97 
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لفناني،  الطليعيي،( اليساريي، الذي، ساهموا في تكوي، الهواة تطوعا فقاده بعض المثقفي، وا أما المستوى الثاني:
م، أجل رفع المستوى م، يالل محاولة توظي  األشكال العالمية وتقنياتها في اإليراج واللغة المسرحية الشاملة 

 والتمثيل والمعالجة الدرامية وتقريب فهم أشكال المسر  العالمي وأدبيات .
، بالمسر  السياسي الملحمي والمطلبي والنقدي وهو شكل م، أشكال الخطاب المعار  أو واقتدى هذا الفري   

الموازي الذي تميز بالطر  اإليديولوجي لكل القضايا وتحويل الدراما إلى مدرسة سياسية ونقابية قريبة جدا م، 
نخبة ال ب س  مما ساهم في تخرج 1906وهي منظمة عمالية روسية ت سست سنة le Prolet- Culte مسر  

بها م، المسرحي، الذي، أيروا اإلنتاج المسرحي إيراء بل  أيره إلى المسر  المحترف وتوجهات  الشكلية واألدبية. 
 وفرقة مسر  مصطفى كاتب.  (TC)ويقافة  وم، هذه الفرق مسر 

ولقيد أصييب جييل كاميل بداية مرحلة القطيعة مع كيل شييء  أوائل التسعينات  الثمانينات و وتعتبر نهاية عشرية     
في هذه المرحلة بنكسة وإحباط سبب تفككا في نسيج بنية سلم القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية والدينية والتيي 
أفيييرزت  يطييياب أزمييية( شيييامل يتمييييز بيييالعن  فيييي الطييير  للمضيييامي، وأسييياليب تبليغهيييا المبنيييية عليييى نزعييية "رد فعيييل 

–الهوييية  -الييذات -ة ومحيياوالت إعييادة النظيير فييي كييل المسييلمات  التيياريخمسييتعجل" يعكييس مييدى االنفصييام والقطيعيي
يقافيييية والجماليييية(  وإضيييافة إليييى هيييذه المعطييييات مجتمعييية  فيييإ ا هيييذه المرحلييية شيييهدت بدايييية رحييييل  -القيييم السوسييييو

 28  كاتيب ياسيي، ومصيطفى كاتيب فيي ييوم واحيدبيوز   ونزيف جييل مي، أقطياب المثقفيي، والمسيرحيي، الجزائيريي، 
المخييرج مالييك بوقرمييو   -وهييو فييي أوجا فقييره  –حسيي، الحسييني رويشييد    ولييد عبييد الييرحم، كيياكي و (1989أكتييوبر 

المسييرحي بييوبكر مخييوي  فتحييي عصييما   سيييراط بومييدي،  عييالل المحييب  الطيييب أبييو الحسيي،  الجياللييي بيي، عبييد 
الحمييد بيي، هدوقية  عمييار  بيا   األديييب عبيدالحياج عمير  علييي و (  1967الحلييم  مؤسيس مهرجييا  مسيتغانم سيينة 

  بلحس،  مولود معمري  إسيايم..
بالتصييفية الجسييدية لعالمييات مؤكييدة رجييال المسيير  مرمييى هييدف اإلرهيياب الشييامل  ومييع بداييية التسييعينات أصييبح   

" حيية وبيالبنزي، "الحاجة مناد  وحرق الممثلة الشابة في مسر  الموجة الدين مجوبي عبد القادر علولة، عزأمثال  
 رف شقيقها في مستغانم. م، ط
تليك العيرو  اعتبيارا مي،  أ ا أزمة المجتميع انعكسيت عليى العميل المسيرحي ميع مخلوف بوكروحويرى الباحث     

 . (40 ". تسعينات القر  الماضي
 

********************************************** 
 .84  ص  2005-7-6افة الجزائرية  رقم مخلوف بوكرو   مجلة الثقافة  عدد ياص بالمسر   وزارة الثق- 40
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وشييهد مطلييع األلفييية الثالثيية تسييجيل انتعييا  فييي مسييار مسيير  الهييواة  عبيير مهرجييا  مسييتغانم الييذي تحييول إلييى     
  يما صار مهرجا  مسر  الفي، اليدرامي  قبيل أ  يعيود إليى مسير  الهيواة وبيذلك 2000مهرجا  أورو متوسطي سنة 
امتزجييت االحترافييية بالهواييية وغابييت المقيياييس والمعييايير المسييرحية وأصييبح مهرجانييا تعييددت المسييميات واألهييداف  و 

فييي يغييوص يييالل فتييرة معتبييرة الفعييل المسييرحي (  ممييا جعييل أو همييا معييا -ُمياييع عيي، قصييد أو غييير قصييد  سييياحيا 
 أو إعادة النظر في امتداداتها.  1967متاهات ال عالقة لها بالمبادئ التي قام عليها سنة 

ولعلا أهم ما ُيذكر في هذه المرحلة هي بوادر المسر  الناط، باألمازيغية والشاوية الذي يحاول تجاوز مضامي،    
 الخطاب المحلي ليرتقي إلى فعل مسرحي يشتغل على النصوص واألشكال الدرامية العالمية.

ي محند أويحييى المعيروف بيي وأهم هذه التجارب نذكر أعمال فرقة  سي، نني( مع مطلع التسعينات بفضل المسرح  
"موحيا" والمقتبسة ع، التجارب العالمية مثل  بيرانيديلو  صيامويل بيكييت فيي مسيرحية فيي  انتظيار غيودو(  ميوليير 
في مسرحية  تارتي (  المسرحي البولوني سالفومير مروز  في مسرحية  المهاجرو (  وكذلك أعمال فرق م، برج 

 منايل وبجاية وتيزي وزو. 
قى هذا المسر  يبحث ع، أمازيغيت  في المضامي، العالمية وبعض األحداث اآلنية كرسيائل سياسيية ويقافيية  ويب   

عليى حسيياب البحييث والكشيي  عيي، قيييم هييذه الثقافيية األمازيغييية دايييل أنسيياقها الجمالييية واألدبييية وقيمهييا األنثربولوجييية 
؛ للغييوي الشييفوي المحييدود فييي بعييده المكيياني والجهييوي األصيييلة مييع محاوليية أسييلبتها مسييرحيا  وعييدم االكتفيياء بالبعييد ا

 .  (41) الجامعيالمسر  رجا  على منوال مهطريقها  تش،مسرحية مستقلة وأيرى ويمك، ذكر بواكير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************* 
 .87ص    2005-7-6مخلوف بوكرو   مجلة الثقافة  عدد ياص بالمسر   وزارة الثقافة الجزائرية  رقم - 41
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  ي الخطاب المسرحي الجزائر موضوعاتية المبحث الثاني: 
الملحميية التيي غلافيت المنجيز المسيرحي الجزائيري فيي  وهيمنـة البريشـتيةالصراي السياسي الشيعبوي هالة وسط     

تماعي خطاب نقدي اجكيتشكل   ثمانيناتعقد ال م، اعتبارا  ستينات وسبعينات القر  الماضي  بدأ المسر  الجزائري 
ايتلفيت و   المتعيددة األشيكال والمضيامي،عني  مضاد للخطاب الرسمي  عكست  بشيكل واضيح الممارسية المسيرحية 

إشكاليات إعادة النظير   لكنها التقت عند المرحلةوغوامض لتناقضات تبعا أبعاد التجريب المسرحي والطر  الدرامي 
 ية والوجودية لبمة  بما فيها قيم التعبير المسرحي.مات التاريخية الثقافية والسياسية واالجتماعفي المسلا 

 وتمخضت مرحلة الثمانينات وما بعدها ع، رصيد مسرحي الفت  نصنف  دالليا وف، طبيعة مضامين     
تعرييية جنحييت إلييى حافليية تسييير(  -ضييي، الخيياطر -ألييي أكييال يخليير -يييا ابيي، عمييي وييي، – العليي،  مســرحيات: -

 امل استفحال البيروقراطية والوصولية وأيرها في مجتمع االنفتا .                                           الواقع ونقده بعن   وتكش  عو 
النظير فيي  مفياهيم األصيالة والثقافية أعيادت العصييا (  بحير-الزنيقية –النيوادر  غسيالة-الغولية حيزام  مسرحيات: -

ة صراع األجيال وإشكالية التحول  م، المجتمع  الريفي.... إلى الفوضى ..؟      وتفرز حدا
التعاطي مع في ا مغايرا يطابت حمليعودو  هذا األسبوع(  الشهداء-الغيوا  دروب-مرفوعة الجلسة  مسرحيات: -

 التاريخ والوطنية والثورة والهوية.
يد هزلة والالمعقول يعبي، الهذيا  والجنو  بي، المتمايز يطاب   البيادق(-غابو األفكار-ية  العيطييييييييي مسرحيات: -

 .  الثقافةالنظر في المجتمع وقيم العمل  الوطنية
تعيد النظر فيي طبيعية الخطياب المسيرحي والسياسيي والثقيافي وقييم لوشام(  أعمال  -اللثام -األجواد  مسرحيات: -

 النضال  وبيداغوجية تبليغها مقابل الخطاب الرسمي كما تعل، بداية نهاية البطل الملحمي.  
يعييد النظير فيي  اعنيفتبنت يطابا  (العر ..-الحالجعودة -غبرة الفهامة –راسو في قرطاسو  بائع  مسرحيات: -

 أشكال الحكم والسلطة.
مسييرحية البعييد السييابع  مسييرحية يييارج األشييكال التقليدييية ترحييل دايييل الييزم، واألفكييار وبييي، الوجييود والخيييال والواقييع 

 وضوعها اإلنسا  وهو يهدم العالم ويعيد بنائ .م
 القيم   ارتضت مقاربة الحال يدوم(  –والدراويش  –المخدوع  – األقزام  مسرحيات: -

 الذاتية واإلرادة المفقودة والحرية والمسؤولية.                
   (.42)ر اإلسالمية في الجزائ يطابا يعيد النظر في التاريخ والحضارة العربية تحملرجال يا حالل    ة:مسرحي

*************** 
 .210  قبرص  ص 1990الكريم غريبي  الفكر الديمقراطي  فصلية فكرية يقافية  عبد- 42
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 الثاني الفصل
  نص القرص األصفر على العاملة ى القو  نموذج تطبيق

 
  توطلة  ي 1
 لنرا ي 2
 التطبي، ي3

 يالصة ي 4
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 :توطئة ـ1
 إيضاع يلفية م، ينطل، النر كاتب أ  بمعنى عرضية  صور في غالبا الجزائري  المسرحي النر حركية تتجلى
 نسي، تطبيع التيي الشيفوية مسيحة تغليب الحظنيا األسياس هيذا وعليى الخشيبة  فضياء عليى يميل لكي عمل  مقومات
 .ئيةوالغا االبتدائية الخطابية نوعيات  في السيما عموم  في الجزائري  المسرحي الحكي
 الينر طيابع يضيطرنا  فتحيي كيافيل النيواة  /النصيي الخطياب مكونيات فيي اإلسيتعمالية البيرامج فحير ولغير 
 المنظور هذا ضم، ي األقل على  اينا ي كثيرة عاملية نماذج بي، والصراع المنافسة افترا  إلى ي"المنضد"المسرحي
 وفي، تحويلهيا وأمكانيية النمياذج تعيدد فيي ئيسالر  مكمنها حيث  فتحي كافيل المسرحية الكتابة يصوصية تتموضع
 .الفضاء في متحققة دالة أنساق
 .كافي رن يالل م، عنده سنق  ما ذلك
  النص ـ2
 .2014م عا تبتكُ  يمتوسط ال الحجم م، ي صفحة-23 في تقع مسرحية  قرص األصفرال ي أ

 سنة( 75إيفا  الجدة    سنة( 55رادو  األب  تضما، النر إحدى عشرة شخصية هي  
 .سنة( 36إب، زوجة رادو الغنية والمتوفاة حديثا   جوستا:

 .سنة( 30إب، رادو م، زوجت  السابقة   فادي: 
 .سنة( 27أي فادي   يوحا: 
 .سنة( 24شقي، فادي األوسط   إبرا: 
 .سنة( 20أصغر إيوة فادي   أديل: 
 .سنة( 60الخادم   ألفا: 
 .سنة( 30الخادم اليتيم   بيطا: 
 .(إمرأة أربعينية   ميةالمحا 
  (.إمرأة أربعينية  المفتشة 

فيييي األفييي، بعييييدا عييي، البحيييث وحميييل رو  نييير القيييرص األصيييفر عليييى زمييي، موغيييل فيييي المسيييتقبل  انبنيييى   -
 .ماضيراكمات الت
( تسيتقيل فيي  الشيمس وتصيير الحيياة فيهيا 2714 عام" إلى مستقبل افتراضيي  القرص األصفرينقلنا نر " -

 تحكم في  األنثى وتستبد بالذكر.بال نبض  في عصر ت
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"  "فنيسـيا" الهيائم بحيب "جوسـتا"  وتركهيا البنهيا "فيكتوريـا" بعيد مصيرع إبنتهيا "إيفاتعراضت المسرحية إلى حياة    
المسييكو  بالرغبيية فييي كشيي  مالبسييات اغتيييال أميي   ووسييط أفكييار يورييية  تتشييابك  "أديــل"لكيي، األييييرة تقييع فييي حييب 

 "  ليظهر شعاع أمل عبر ظهور طفل معلنا ميالد حقبة أيرى.   أديل  ومقتل ""إيفااألحداث بمحاكمة "
 "شكســـبيريا "نفسييا  حميييلي للبنيييية األرسيييطية  و وفييييا  فيييي مبنييياه الييدراماليينر بقيييي   طرحييي  الفكيييري  "غرائبيـــة"ورغييم   

 .يصارع م، أجل االنعتاق وهو-األييرفي - تراجيديا   م، يالل البطل الذي يلقى مصرع 
د القارئ نفس  مدعوا  للذهاب سبعة قرو  فيي المسيتقبل  ليقي  عليى صيورة اإلنسيا  فيي زمي، قيادم أبشيع مي، يجو    

الحاضر والماضي  حيث تتم مصادرة جميع األسللة المتعلقة بالمصير  وال تحضير األروا  واألجسياد  إال بوصيفها 
 .ةعلبيييييييييييييييييييييا  ال تتحييييييييييييييييييييير  ييييييييييييييييييييييارج إرادة حكيييييييييييييييييييييم تعسيييييييييييييييييييييفي ال يفكييييييييييييييييييييير إال فيييييييييييييييييييييي مصيييييييييييييييييييييالح  الخاصييييييييييييييييييييي

لييس اإلنسيا  وحييده مي، قيدم اسيتقالت  ميي، الحيياة فيي هيذه المسييرحية  بيل الشيمس والحييوا  والنبييات والالفيت أناي      
  مميا دفيع إليى ت سييس منظمية تعميل عليى إعيادة التيواز  إليى سلطتا  هما سيلطة الخيراب و"إيفيا" أيضا   ولم تب، إال

 الكو  حملت اسم "الضوء الداف ".
لت هاجسيا  مزعجيا  للحاكمية المسيتبدة  فراحيت تتياجر فيي اليذمم  وتسيدا جمييع القنيوات التيي هذه المنظمة ال    تي شيكا

يمكنهيا أ  تييوفر بصيصيا  ميي، األميل  وتجعييل األحيياء يتنفسييو  بعيييدا  عي، طاعتهييا التيي كراسييتها عليى أنهييا الدسييتور 
 .األوحد
ييل ليي-ياصيية لحييوم األطفييال-وأل ا اللحييم البشييري     دى "إيفييا" وأتباعهييا  فقييد انتشيير فيييهم ميير  هييي الطعييام المفضا

يطير يفتك بالخاليا  مما دعاها إلى تعويض  ب قراص صغيرة يوزعها يادم القصر على النفوس الغارقة فيي الجيوع 
 .والبرد
مفارقة فيي العاطفية البشيرية  تمثليت فيي أ  البشير تخليوا عي، قليوبهم  وبياتوا ال يلتفتيو  إليى نبضيها  النر  موقدا    
فيي   قابل رغبة اإلنسا  اآللي الذي يعتمد علي  القصر في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمحيطفي م

 .ب الحبأ  يحظى بقلب بشري ليجرا 
شياب يسيمى "أدييل" هيو ابي، شيقيقة "إيفيا" -في المفصل الذي أصبح في  الي س هو سيد اإلنسا  والمكيا -وظهر    

 .كة الرفض واالنعتاق  رغم أ  أباه وشقيقي  متواطلو  مع الوضعالمقتولة على يديها  ليقود حر 
وكرسي  دييول الحاكمية المسيتبدة فيي مرحلية شيب  عجيز  بعث تمرد "أديل" الحلم م، جديد في النفوس اليائسية يو     

مهييا فييي األجسيياد واألروا   لكنيي  سييرعا  مييا انطفيي عيي، الحركيية  واعتمادهييا ام بإقييد  علييى كرسييي متحيير  لمباشييرة تحكا
حييي، يييدر  النيياس أ  االنعتيياق هييو يمييرة جييددا مالصييراع إحييدى مسيياعدات "إيفييا" علييى قتييل الفتييى العاشيي،  ليشييتعل 

 .خر معي،التغيير الذي ال يمك، أ  ُيختزل في ش رغبتهم في
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  مقاربةال ـ3 
   المثلث العاملي-أ
الييذكور إلييى الهييامش  وب جسييادهم  هييي المييرأة الحديدييية التييي كراسييت سييلطة اإلنيياث  ورمييت بييإرادات  شخصــية إيفــا*

 بمنشلية اارتباطاته حيث م، هدف  ي عاملة ذاتر  محو  ضم،مسار "إيفا"  تحددوأرواحهم إلى السياط الحارقة  وي
 .اإلجمالية اإلحدايية /الجملة موضوع دتولا  التي واألفعال الرغبات ومجمع العام الحدث وحضورية

 مي، السيلبيةكيريس ت فيي الرغبية تغذيية عامل  كباث ري حوا /المونو برنامجال بتسييرالمتغطرسة  /إيفا شخصية تقوم
 ل.انهش لحوم البشر وال سيما األطف يالل

 ؛الجمعية الذات وإصال  المريضة لذهنياتيتموقع "أديل" كشخصية متمردة تسعى لتبديد ترسب ا  *شخصية أديل
 واقيع استكشياف يي المالبسياتو  األسيباب ر عيي  التيال المتصيل الخيطوفي،  العاملية اليذات أفعيال النياصرسيم ي

 .القرار ومخلفات تبعات ي الحاضر وآنية الماضي
 :يلي كما اإلجرائية الوحدات تتضح
 الدرامي.  الفعل دينامية  قوتا  متضاربتا  تحركا  /أديلإيفا :ةالعامل الذات* 
   . /الحريةستبداداال على الثورة :/الموضوعالمركزي  الحدث* 
 .  تصحيح المساررفض  الرغبة في االنعتاقال المجتمعي  الضمير :المساند* 
 .  الجوع  البرد  الترهيبتضيي،  ال(الذمم شراء  إلغراءا المعارض:* 
 .سلطة الخراب للتكريس-الضوء الداف  للتغيير :األدوار* 
التغييير فيي مواجهية  ةلحركيي ميوقظ كيوازع المؤلي  يسيتعملها  دييلأل الحيافزمنظمة الضوء اليداف   مساندة: عوامل*

 .إليفاواإلنسا  اآللي سلطة الخراب 
 :اآلتي العاملي النموذج  يابتدائيا يتشكل
 
المجتمع  مرسل إلي                                                                 (D1  مرسل  /السلطةإيفا
 D2) 

                                            
    S.O  حدث المركزي ال  إيفا / أديل ( الذات العاملة  

 الثورة/الحرية                                                 
 

  (OP  معار   /اإلغراء/الترهيبتضيي،ال                                  (  الضميرAمساند  
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 الجميع رغبية عليى دال وانبرامي  اليذات ميع يتوحيد سياندالم كميا اليذات  ميع ويتقياطع بعضيويت  المرسيل يتمياهى    

 عواميل المعارضية أميا أفضيل  بشييء لإلنييا  والتغييير السياند ربقية مي، اليتخلر مي، اليتخلر فيي العميالي
 سيهم يسيلك المعيار  الخيط تحقيقي   المراد األسمى الهدف تجسيد تعطيل عبثا حاول التضيي،/اإلغراء/الترهيب( ت

 .والتضارب بي، سلطتي الخراب والضوء الداف  السياق رجعيةم همرد وهذا الفكرة 
   المجردة القيم م، عددا المساند يانة ضم، نسجل  

 وعيدم الالعيدل ضيد والفكيري  األيالقيي ورصييده بتركيبتي  المجتميع حيزم تمثيل النزاهية النقياء  اإلييالص  :المركبـة
 وتناسيق  المسياعد دتجنايأ ا  كميا  ةهيواد بيدو   إياهيا هتي مواج ييم ومي، ( ست  ونيزوا أهواءإفرازات إيفا م، ب اعتراف 
 الحكايية ييط ييالل مي، والمسياعدة العاملية القيوى  بيي، االنسيجام/التراكيب ع، فكرة يعطي الهدف  طبيعة مع عمليا
 .الرئيسي

 يي مياسغري ليدى العياملي المثليث نسيتخدم الفواعيل  لخطياب األيديولوجيية النفسيية  الداللية  صوصيةخال إلدرا     
 وظيفة ي وداللة اتجاه ي معنى ويحدد كل   العاملي للنموذج الرغبة سهم يوج   طالنش المثلثمات منحنى عال لبحث

 .المعار 
 :يلي حسبما الرغبة بفاصل والمعار  العامل  المتغايري، بي، نوصل  
 
   أديل  (OPالخراب/إيفا                         المعار    سلطة( S.O  الذات العاملة 

       سلطة الخراب                                          الضوء الداف                     
                                                                      

 لتثويرا                       االحتواء                                                   
 (DESIRالرغبة                                                
 البقاء / التغيير                                                

 
 إيفا تريدها ضربة قاصمة للمعارضي،.   "البقاء" محوري  فعل على ةمصمم  إيفا ي العاملة الذات
فيي حيي، ييتم اليدفع بسيلطة الخيراب فيي اتجياه   مجتميعال صيحوة عليى لدالليةلجماعة الضوء اليداف   المؤل  يستعمل
 مخاطبة قلوب الناس وحملهم على تجاوز محذوري الجوع والبرد. ريدأديل في– المعار  أما  االحتواء
 تدل فيما  والمنتصري، لمبدأ التثوير والمبادئ الشرف علىي، يور الثائري، الغ على"أديل"/الضوء الداف   يحيل
 قضاءلحما يسهل التهام  وم، يما  البسيط الشعب في يجدو   الذي،متسلطي، الساديي، ال على مجازاإيفا  خصيةش
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 .مآربهم
 بإضفاء يقوم ألن  الموضوع  العاملة  الذات المرسل  :تركيبات على االصطال  هذا يطل،ي: النفسان المثلث- ب

 األير اعتماد كيفية توضيح وظيفيت  :والموضوع العاملة لذاتا بي، العالقة على والنفسانية األيديولوجية الخاصتي،
 .الموضوع - العاملة ذاتال سهم وصل في تحليلي - البسيكو
  :التالي النفساني لثثالم نتويى  إيفا/أديل حكاية في
 
                                                        (         S.O(  الضمير الجمعي                                      الذات العاملة  D1المرسل     

 تحرر رو  ال                                                                                         
 البرود                                                   

 الحرية       العاطفة                                           
 /رفض االمتها (  البعد األيالقي Oالموضوع  

 صوت الشهامة
 

ز الناص على قيمة البرود والميكانيكية في كبح العالقات  م، يالل الحورية التالية    ركا
وقلبيك أنا في هذا العمر ولم تسنح ليي فرصية أليتليي بنفسيي وليو للحظية وأنيت روبيوت ...أمعياؤ  مي، معيد   ألفا:

 حفنة أزرار وتتجرأ على الخلوة ...
 )المشهد الثاني(. تبا لزم، ال يلوة في  بيطا:
 يمكي، وال عنفوانيتي  ب المجتميععمي،  مي،كصوت ممياز للشهامة ورفيض االمتهيا    أديل شخصية الناص ايتار   
 بيي، الموجيودة القيةللع وفقيا بيل فقيط  العاملية اليذات بي  تمتياز ميا عليى اعتميادا الهيدف ايتييار نوعيية فهيم

 .للنر التاريخيةو  االجتماعية البيلةتطبع نسج التي  التخييل لبنية تبعا يحدث هذا  ةالعامل والذات الكاتبالمرسل/
 العالقيات شبكة وف،بنية السلطة المستقبلية ل نظرت  يطر   الشعبي وسط  اب،فتحي كافي  المؤل والظاهر أ ا    

لكي،ا هيذه النظيرة   واآلييري،( اليذات ميع  الصيدق إنسياني – السوسييو والتراتيب  ةوالنفسيية واالتصيالي االجتماعيية
ايتارت التراميز واالبتعاد ع، أي إشيارة إليى واقيع آنيي بعيني   ميا يجعيل العميل إنسيانيا يصيلح للتقيديم فيي كيل زميا  

 .ومكا  وأمام أي جمهور كا 
 بالعميل إال ضلفاأل نحو طري، ال وأ ا   ملكهم لدولةا ملك ب  ا أي حشد  اعتقاد بوجوبيعطي الناص انطباعا قويا 

 العليوي  البنياء مي، جيزء القاعيدي البنياء أل ا   الواجيب-الشيرف- العميلس  المقيد الثيالوث وتجسييد والمثيابرة  الجياد
 .المتكامل
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  يالل م، نستطيع كما جماعة  أو فردا الحدث حيثيات م، المستفيد يالل  م، نستش ي: لوجو اإليدي المثلث- ج
 :الشكل  "بعد الما" و "قبل الما" مفهمة طري، ع، الخاتمة فهم
 
                                          ع/الشموع   المجتم(2Dالمرسل إلي                    /الظالم(  السلطةS.Oالذات العاملة    

 الصمت                                      البرد
 

ر    (  O  الموضوع       صراع البقاء/ بي، التسلط والتحرا
 
أيتهيا الشيموع التيي ال نيار تيذيبها  أضييلي لنيا  :)المشـهد الرابـع( "أديـل"شيقي،  قيول ييالل مي، الموضيوع يظهير   

 . سراديبنا البليدة  ما أبشع أ  يصير الماضي كهفا مظلما لحاضر يحتضر  الصمت والبرد وجها  لعملة واحدة
 تحرر.ال نهجل فعلية وتزكية ةالجماعيعقيدة ال لنمط توصي  ايةالحك لوجيةيو ديأ

 وعييا النشيطة بالقوى  يهيب العاملة ذات  يالل م، فالمؤل  الثروة  ال الثورة تعاليم تطبي،الناص على  ضا ويح    
وسيتا" فيي نقييض "ج عليى "العيائالت المرموقية" بثوابيت الميؤم،ة "أدييل" ومسياند للتعياط  القارئ  تدفعو  المسار  بهذا

 القواعد. يارجة المتسللحواريت  مع الجدة 
 ما عساي أ  أفعل لك "جوستا"؟ ولدت بي، يالية وحو "أم شريرة وأب هارب وزوج أم مناف،" الجدة:

أرجيييو  سييييدتي  دعينيييا نيييذيب هيييذا الجلييييد  وكيييوني أنيييت اليييدفء اليييذي يضيييمنا جميعيييا... الماضيييي دواءه  جوســـتا:
 النسيا ...
ي النسيييا   أمييا أنييا فإسييمي "إيفييا بيريييام"  إذا جيياء  المييوت فيينم  وإذا جاءتييك إيفييا فقييم واسييتقم... فكتوريييا طيي الجــدة:

  المشهد الثالث(.
ز بي  فكيرة أ ا  االنتصار هذا  ثورة المجتمع في النهاية رغم أفول نجم "أديل"ل الناص ينتصر     الجمياهيرأتى ليعيزا
 .الويب تصنع التي هي
ي      القيرص األصيفر لحكايية النهائيية الصيورة اكتميال ميع المتخيذ الخيط بنجاعيةة تامي قناعيةي المتلقي ليدى خويترسا

ي المدا  لمجمل عامليا نموذجا نستخرج  :النصا
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 (D2المجتمع  مرسل إلي                                                   (  الناصD1مرسل  
                             

 جماهير/المجتمع/الشعب(  الS.Oالذات العاملة                                  
 

 حرية (  الكرامة / الOالموضوع                                    
 
  (OPاالستغالل  معار    –التسلط                                       (  متوحدAمساند   
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 الثالث الفصل
 على"باتريس بافيس"  ستبيانا تطبيق

 القرص األصفر عرض
 

 عامة فنية بطاقة- 1
 العر مناقشة – 2
 العر قراءة –   3
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- السيميوطيقية بالممارسيات السيائد الخطياب تفتييت فيي الخبيراء قيال كميا السيميولوجي دور  أهميية تكمي،  دتمهيـ
 السيابقة األحكيام مي، مرئيي غيير حاجزا والعر  نرال بي، يقيم الذي المحفوظ الخطاب وهو  والنصية- العرضية

 ة.سلط أداة  المسر  تعتبر التي السائدة اإليديولوجيا شفرة أي والعواط  والشخصيات
 السيميوطيقي المينهج وفي، مقاربية ياللي  م، نتويى الذيس" بافي باتريس" استبيا  الفصل هذا في ،نطبا  أ  ايترنا
 المخرج "الربيع قشي". عند العر  لوجياتيبو  ع، جلية صورة نعطي وحتى للعر  
 إلى تحتاج مساءالت  م، العديد لكو   المنتقى  العر  معطيات مع "بافيس باتريس" استبيا  عناصر بتكيي  قمنا
 كضيبط  التطبيي، صيعبة مثاليية نقيول ال تيى  حالتنظيير فيي مغرفية وأييرى  المتنياول  فيي ليسيت وتجهييزات أقيسية
 مي، العير  بعيد وميا ماقبيل بمرحلية مرتبطية آنيية أسيللةإضيافة إليى  الملحقية  رميزييةالت واألنسياق العير  سيرعات
 دراسية/ ،كنسي الوصيفية الواقعيية تويينيا النسي، هيذا عليى سواء  حد على ي،المتفرج أفعال وردود ظروف- توقعات
 .العر  ومغالي، دروب سلتلما  قرب 
 عامةفنية  بطاقة- 1

 
 دقيقة( 69  القرص األصفر  مسرحية
 ( 2014مسر  معسكر الجهوي  مارس  :إنتاج
 فتحي كافي :نص

   الربيع قشيفكرة ودراسة درامية
   عبد الرحما  زعبوبي سينوغرافيا
 عيسى شواط كوريغرافيا: 
   حسا  لعمامرةموسيقى
 سعيد نصر سليم اإللقاء: 

 سماعيل سوفيط  المستشار الفني:
 رشيد جرورو  المراقب العام:
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 شي  الربيع قإخراج
عبييد ج جييالب  بشييير بيي، سييالم  حسييي، مختييار  نييواارة بييرا   إيمييا  العربييي  فييؤاد بيي، دوبابيية  يزيييد بكيياري    تمثيــل

بييوحجر بوتشيييش  ربيييع وجيياوت  شييهرزاد قايييد  محمييد بيي، عبييد ج  محمييد زوقيياغ  محمييد حبيييب بزوبرييي،  شييكيب 
بييد القييادر تيياتي  عبييد الحيي، بوشيينة  آمييال عينييار  محمييد بيي، يحيييى  غنييية حنتييور  أحمييد لكحييل  فاطميية درعييي  ع

 درعي.
  الشخصيات
 سنة( 55رادو  األب  
 سنة( 75إيفا  الجدة  

 سنة( 36جوستا  إب، زوجة رادو الغنية والمتوفاة حديثا  
 سنة( 30فادي  إب، رادو م، زوجت  السابقة  

 سنة( 27يوحا  أي فادي  
 سنة( 24إبرا  شقي، فادي األوسط  

 سنة( 20وة فادي  أديل  أصغر إي
 سنة( 60ألفا  الخادم  

 سنة( 30بيطا  الخادم اليتيم  
 المحامية  إمرأة أربعينية 
 المفتشة  إمرأة أربعينية 
 كورس م، المقناعي، 

 مناقشة العرض – 2
 ".مفونية السفريسشهرا وجرى توصيف  م، لد  عراابي  بي " 15استغرق تصميم العر  ما ال يقلا ع،      

مسييير  مقييرا فييي   قبييل أ  يييتم االنتقيييال إلييى السييرعة النهائييية للتحضيييرات 2013تتييا  الحييرا  فييي جييانفي وجييرى اف
 .2013ديسمبر  20معسكر الجهوي بتاريخ 

يل طرحيا المخرج ربيع قشي الذي ي      امختلفيقود الجيل الجديد م، المخرجي، المسيرحيي، الشيباب فيي الجزائير  فضا
 .الحرية والعاطفةتي، إنسانيتي،  ة فكرة المسرحية القائمة على قيمخدمركحية لاألدوات التوظي  في 

   مبادئ 4على ت  اإليراجية مو ت ييث منظ" في الربيع قشي"استيراتجية وقامت 
 تاريخ الكوميديا – 1
 شخصيات الكوميديا  – 2
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 الهرميات الدرامية  الكانفا( – 3
 رإيراج عر  جحا يالل تداريب مسرحية القرص األصف – 4
يز "الربييع مهندس ميكانيكيا الفضياء" عيسى شواط"   والكوريغرافي"فتحي كافيوباالتكاء على ُمنجز الكاتب "       ركا

  سلطة الخراب(. والشرا  جماعة الضوء الداف ( الحرب بي، الخير م، يالل  الدفاع ع، قيمة اإلنسانيةقشي" على 
 ل والمفاجأةالتحو  
م "كراس المخرج نسقي التحول وا     "  الجهل  ورأى األيير ناجما ع، "لشر اإلنسانيلمنبع " كإيفالمفاج ة  حيث قدا
لي  ال  سيرعا  ميا بي  فيي عيالم نسيائي مسيتقبلي عتيدا الرجل غير مرئي وال يُ بينما  خيرج إليى عيالم ذكيوري مسيتقبلي محوا

 ".لتهام"أيذت م، طي  والد  "تراجيديا شكسبيرية"تتموقع في  المرأة ككائ، غير مرئي في 
  تمامييا مثييل الغيييرة وكييل مثالييب وتخبطييات اإلنسييانية  األلييم هييو نفسيي  وجيياءت الرؤييية االيراجييية متشييبعة بيي  ا      
 .طالما أ ا الحرية تماما مثل المشاعر ليس لها جنس  الرجل والمرأة متعادال ف
دمايرت  "إيفـا"  وا الرجيل المتيواري م سياة يقي  ورائهي  فال"إيفـانسائية بطلتهيا ""القرص األصفر" تراجيديا وإذا كانت    

فييي  المييرأة الضييعيفة  وإيفييا بقييدر مييا هييي امييرأة قوييية  هييي عائلتهييا بسييبب نفسييية دنيليية تعيشييها مجتمعييات العييالم حاليييا
رغم توارييي  إالا أنايي  فييي منظوميية القييرص األصييفر مثييل الييذئب الييذي يتييربر بالفريسيية بييالتزام، مييع   فييالرجييلمسييتنقع 

 .بكائ  مع الراعي
الرجييل بعقلييية متحجييرة فييي مجتمييع جزائييري وراء افييراز واقييع   "يقييول"  الربيــع قشــيوفييي جلسيية جمعتنييا بييالمخرج "    
الميرأة "  وعليي  يتصيور أ ا  "الجليوس فيي مالعيب كيرة القيدم و حتيى  أزواجهي،نع النساء م، مراودة المقياهي ميع أيم

  ".وزه الزم، واألحداثليست مسؤولة في مجتمع ذكوري مستبد يتعاطى بميكانيكية وتجا
ليذا ال .. الطبيبية.  المعلمية    األم  األييت والزوجية  البنيت" حرص على تكريم المرأة كقيمةالقرص األصفر"عر  

انة نفسيييها  بشيييكل آليييي"إيفيييا" ينبغيييي النظييير إليييى   م مازوشيييية تسيييتعذب األليييم أو تصيييويرها كييي وال يمكييي، اعتبارهيييا سيييجا
 .والالحرية

 للمالحظيات توصيلنا رات ة "القيرص األصيفر" عيدة ميلمسيرحي المصيورة لنسيخةمشياهداتنا ل بعيد  قـراءة العـرض - 3
 :التالية
 
 اللقطية- العقيدة تعريف عند شيء كل قبل تتماسك المسرحي العر  عناصر كل إ ا   جلإلخرا العام الخطاب- أ 

 والحركي اللفظي تكثيفهم في اف مصائر "إيفا"  "أديل" وجماعة الضوء الد متابعة إمكانية أي الحكاية  في المفضلة
ايتيزال أو انيدماج  بينميا  إليى مقنايع دو   نقليبي الجوقية مي، عنصير كيل أ ا  كميا  عليى ركيح بيرز كمركبية فضيائية

 على منوال الكرسي المتحر . الترميزقامت األكسسوارات ب
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 في صبا ت موضوعاتية اتوفل كعينات تتجمع ما بقدر  نفسها تلغي الصفر قرص األال في المشهدية األنساقو     
 .المتصل حرص على مراعاة يط الفعل اللوحات بي، التقطيع أ  حيث األسمى  الهدف يدمة
وقييال المخييرج "الربيييع قشييي"  "لييم أكيي، فييي هييذه التجربيية إالا ضييابطا اليقيياع المبييدعي، الييذي، تقاسييموا معييي متعيية    

 ". والمجال المضيءا دي الرتي الجنو   وانخرطوا في فكرة المجموعة المسافرة إلى الكوميدي
 شهرا  وتضمنت تربصا في كوميديا الف،. 15عر  القرص األصفر هو بصورة أدق ورشة تكوينية استمرت    

العيير  حسييب المخييرج الربيييع قشييي سييعى لالقتييراب ميي، الشييعب  وتجديييد رو  الكوميييديا دي الرتييي  عبيير التعددييية 
 قنعة المشتهرة مثل "بوليشينال"  "أرلوكا " و"مانيفيكو".وتوظي  الشخصيات المقناعة باالتكاء على األ

    :الرؤية اإلخراجية -ب 
انا للنسيياء  لتعييود بنييات حييواء إلييى حييياة    لعييب المخييرج علييى وتيير تغيييير المعسييكر دراميييا  فقييرر جعييل الرجييل سييجا

 sous، الرسيائل المبطانية الجاهليية األوليى  كميا قيام المخيرج بتغييير الكثيير مي، المقياطع النصيية وأدييل الكثيير مي
textes. 
يز األييير عليى أ ا يياراتي  االيراجيية أتيت لتيدعام فكيرة أ ا الحريية لييس لهيا ليو        وفي مناقشاتنا مع المخرج  ركا

وأ ا الرجييال ليي، يكونييوا أحييرار   مييا لييم تكيي، النسييياء كييذلك  والخطايييا نفسييها  يييما أ ا الجنيية والنييار موعودتييا  للرجيييال 
 .والنساء معا

 وتكه، الربيع قشي بعودة ما سماه "المجتمع األمومي" السترجاع ما قام الرجل بمصادرت . -
وقامت الرؤية اإليراجية لي "القيرص األصيفر" عليى فكيرة مسير  "اليرور" لييي"روبرتو تشيولي" فيي تصينيع البيلية  -

تييي  لوضيييعيات االفتراضيييية  واإلبيييداع بشيييكل جمييياعي  وكيييا  الكاتيييب يييينقاح فيييي الييينر اعتميييادا عليييى مالحظ
 وانفعاالت الممثلي،. 

ييدوا عييدة أدوار بشييكل متييزام،  فضييال عيي، قيييامهم بتحويييل قطييع الييديكور والغنيياء أيضييا  22الممثلييو  الييي  - جسا
لتغيييير اإليقيياع العييام  وجييرى دفييع عجليية العيير  عبيير فيي، التمثيييل والتعبييير الجسييماني الييذي اسييتخدم فييي 

 سجينة الرجال اآلليي،  الروبوت(.الترويج لفكرة مفادها أ ا اإلنسانية ستصبح 
 وجرى توظي  شخصية "المجنو " لكسر الريتم وإضفاء شيىء م، المر  حتى يتم كبح الكوميديا السوداء. -

 الفواعل بي، ويقارب يجانس أ  يرفض حي، ما تفكك تحقي، قصد ع، ينشد اإليراج إ ا    التفك – التماس  - ج
 شي ن  مي، عاميا جوا يخل، وبذلك واألمكنة  والوقائع التمثيل هدف يفناد  أ يمك، مثلما ويؤكد بعضها م، المسرحية

 .المنفردة الوحدات لكلى معن النهاية في يعطي أ 
 فالوصل التفكك  أشكال ايتيار في المطل، الترابط إليبات كبرى  أهمية  أعطى "الربيع قشي" األساس هذا على    
 طريي، عي، سيواء التنياقض  قيمية إبيراز فيي الحيارة الرغبية كتلي عي، تينم  آبهية غيير وقصيةة غربيي موسييقى بيي،
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 االنتمياء فوضيى" المبعثيرة وسيط "أدييل شخصييةل المختلفية األغيرا  بيي، أو  والموضيوع الموسييقى بيي، المترابطيات
 .ووضاعت  ياهابمر  الكبير العالم وعراء
"يمييرة حاضيير مشييواه المعيياني"     جنييو  مشاكسيية مسييتقبل افتراضييي هيييممييثال   22المخييرج ربيييع قشييي تقاسييم مييع    

وأتييى العيير  مليلييا بالعالمييات والرمييوز والطالسييم التييي تحيلنييا إلييى طقييوس إغريقييية قديميية  وعلييى الييرغم ميي، بسيياطة 
لت مغامرة مع طاقم شاب م،   والية  قلما نجدها في المسر  الجزائري". 12الفكرة  فإ ا المسرحية شكا

ضاءة باهتة ال تستطيع تميييز الوجيوه  فيإ ا المسيرحية إء م، األلوا  في وبقدر ظهور "القرص األصفر" كفسيفسا   
أعادت الفرجة  وطرحت موضوعا هاما في حياتنا  وهي قضية كرسي الحكيم  والعميل اعتميد باألسياس عليى البحيث 

 والتجريب وتوظي  أدوات السينوغرافيا. 
 ما ينتاب األنظمة العربية م، نمطية.تبقى داللة توظي  الكرسي المتحر  في العر  إشارة قوية إلى  و -

 المبيضة النهايات يالل م، الصراعات حل لعدم كإشارة الترابط لعدم المتعمد االيتياربرز   ضلعر جماليات ا – د
 .المفتوحة

وسييعى الربيييع قشييي لفييتح حييوار جمييالي بييي، الصييوت واإلضيياءة والموسيييقى والتعييابير الجسييدية  واسييتغلا الحيييز   -
 .المكاني

 .بطريقة طاردة للملل-غم كثرة الممثلي،ر  -
اة والقضبا  بصرية كلغة المسرحية اسم توظي  عبر الديكور بثا  جرى و    كما كبير  طائل غير م، بالنحاس الموشا
 .شعبية بصمة حمل السينوغرافي  البناء تصميم أ ا 

 :نفسيهما على مقصوري، مبدأي،على  تنبني اإليراج جمالية أ ا  الحسبا  يوينبغي أ  نضع ف
 –  الطبيعي – الواقعي اإليراج مبدأ  -
 .المسرحية اصطناعية إلى اإلحالة /التجريد مبدأ -
 :السينوغرافيا-ه
لعبييت السيييينوغرافيا دورا  حساسيييا  فييي تمريييير الرسيييائل المختلفيية التيييي اشيييتغلت عليهييا مسيييرحية "القيييرص األصيييفر"     

 .ت الجرعة الالزمة م، المتعة البصرية على مدار العر فكانت بذلك همزة وصل بي، المرئي والالمرئي  ووفر 
"  ذكير أ ا تصيميم  لفضياء العير  تشيكال حسيب عبد الرحمان زعبـوبيوفي جلسة جمعتنا بالفنا  السينوغرافي "   

وليم يغفيل "زعبيوبي" مينح طياقم المعطيات النصية المستجدة  بحيث تفككا أكثر م، مرة قبل أ  ي يذ شكل  النهيائي  
 ص األصفر" مفاتيح أساسية في تاريخ السينوغرافيا  مبادئ السينوغرافيا  أحجام الفضاء السينوغرافي واألقنعة."القر 
لى االنطالق م، فكرة "تعليب" أو كما ُنعت بي "مهندس المركبة الفضائية" ع  حرص "زعبوبي" 2714وفي بيلة     

 الرو   إلى "إنعا " الرو  لرغبة األييرة في التحرر.
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 مي، ذليك عليى أدل وال المخيرج  يسيتهوي  جمهيور بيي، ت يريية العالقية ظهيرت  والعـرض الجمهـور بـين العالقـة- و
مواكبة جماهير غفيرة لعر  "القرص األصفر" في عدة مناط، م، الوط،  كما ُحظي العر  بمواكبة نقدية مميازة 

 (.2014سبتمبر  09 –أوت  28المهرجا  التاسع للمسر  المحترف بالجزائر العاصمة  لدى عرض  في 
 ويكتيوي  مرهانياته يسيائلووجيد متلقيو  سي لناهم فيي قاعية المسير  اليوطني الجزائيري  أ ا عير  القيرص األصيفر 

  .متا فضاء في مبتهميشاته
قاتمية عليى العير   وبيرز الليو  األسيود كرميز للركيود والعيدم ال األليوا  طغيت  وتضـميناتها األلـوان نظـم- س

 والحداد.واالنطواء والتشظي 
 وبالتمويي  تيارة بالتجسييم انطباعيا تعطي ت طيرية وهي (الوهج نحاسية - باهتة حلة الوقت ذات في الخشبةت رتدوا
 العيي، عليى كلييب جيوا  اييتالق فيي تسيبب الباهيت هياولون النحياس مياد ايتييار أ  األكييد الشييء لكي،  (أييرى  تيارة

 تعميل ليم السيينوغرافيا  و والحجيم الليو   سيسيتماطيقا ييالل مي، حيسا ن كما األشياء  فيها تثاقلت الرناة هذه والوجدا  
 .الوقائع م، ت ييراتها تتبلور التي األلوا  على كضاغط
 والتيدليل اليوهم سيمة عليى للمحافظية الركحيي الفضياء م، مستويي، بتواجد لوني إحساس لخل، محاولة نا وبدت ه
 التيي المزاييا يقيل ميع العليو  اسيتخدام ييتم ليم لونيية فسيفسياءوك التحدييدات  يلي  متيوار لواقع الخشبتي، توازي  على
 لكل ما هو أسود. واضح حضور وجدنا إذ كالح متبدد  غطاء تحت األغرا  وتكرست؛ األيير هذا سيوفرها كا 
 :بي، الممثلي، حركات نسخ في المخرج مازجن: الممثلي أداء- ي
 .ا  فردي التقمر ب دوار الممثلي، قيام :فرداني تمثيل -
 .والتعلي، الخطاب بثا  في الجماعي واألداء االحتفالية نس، على اعتمد نمطي: تمثيل -
 إلى نتقالاال وعند  الكورس المقناع في االنخراط حي، الجماعي  األداء سهمية في منصهرة ،الممثلي عالقةوأتت    

 توكييد هنيا  كيا  وإ  حتيى  شخوصها بي، معلنة حميمية في جدا واضحا التناس، هذا ظهرو  التقمر  وضعيات
 "الدافعة" أكثر م، غيرها. الشخصيات أهمية على
 يحصيل بحييث  الجسيمانية- التعبيريية العناصير انطباعيية عليى يشيدد اإليراجيي الينر إ ا : الجسـم / الـنص- ز

 غييالبال بتفكيكي  المخيرج حضير المجيال هيذا فيي  - التنياغم- الممثيل جسيد للينر الصيوتية الجوانيب بيي، التيرابط
 فيي المشياهد هارمونييا كيبح اليذي للصيوت السييء التسيجيل عاميل ونسيجل ضيليعي،  ممثليي،ل الناقد باإللقاء المرف،
 .المصورة النسخة

 بيرزت الوقت نفس في  رص األصفرالق لحكائية مسايرة كانتات اإليماء توظي  عملية :والماكياج اتاإليماء- ر
 .(التثوير-الخيبة  – بالغض – السعادة-  اإلنها  والت دية المنطوق  بي،بعض الهناات 
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 الشيعورية والبيواط، والفيزيولوجي السيكولوجي المظهرشكل وظيفي دال على ب كسسواراتاإلو  الماكياج توظي  تما و 
 .ىحد على شخصية لكل واالنتقادية

 ييرى أ أحيايي، ووصيفية أحيانيا تصيويرية بوظيفية الموسييقى قاميتت: الصـم – الصـوت- الموسـيقى وظـائف- ع
 .المواق  على للتحريض استخدمت أنها بمعنى

  العرض إيقاع- غ
 .والفعلي القولي األداء في اإلستثناءات بعض عدا موحدا  إيقاعيا مستوى  أنتج مما عاديا  كا  اإليقاع   
 التنياوب موقيع مي، السيوداء الكومييديافلية  إليى معروضياالينر   نصينا  :اإلخـراج تضـمنه الـذي الـنص نمـط- ط

عير  التخييليي ال هيذا مثيل أ  قلنيا وإ  حتيى  نفعيالواال االسيترياء تنياوب فيي واالنخفيا  االرتفياع-ييبوالتو 
  "القيرص لعير  االسيتبيانية مقاربتنيا مليتانتهياء   ح ؛للنسيبية ياضيعا بقيواني، إيراجييا تحدييده أمير يبقيى  المستقبلي
 العالميات ميع ضيمنيا تتيواز   إجمياال وهيي العرضيي  التشيفير منظومية فيي العالميات مراتيب  األصيفر"
 الركح. إلى كاملشكل شب  ب النصي للجسدخرج "الربيع قشي" الم لد  م، الوفي للنقل نظرا المصدر /النصية
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 نتائج البحث 
 :كما يلي  البحث نتائج سب، التطرق إلي   نورد مماا
درسية األرسيطية بنظيرتهيا الواقعيية االنفعاليية  فهيو يقيوم عليى ميزج الم" فتحي كـافي" النياص عند الخطاب جمالية ي أ

يستخدم قلم أرسطو لك، بممحاة ستانيسالفسكي  وبرو  تخييلية  يجنح كافي إلى االنتقال بسالسة م، التمهيد للفعل 
ل  نسج سلسلة األحداث واالشيتغال العميي، عليى الطبيوع والظيروف المقترحية   الدرامي  عبر حبك يط الفعل المتصا

 .الفاعل الكالم ي الكالم فعلنس،   وف، تنتظمالدرامية  لحكايةا حيث
 تنيوع يي متعيددة سيردية بيرامج :الحكيائي التكثيي  آلليية ميرده وهيذا عدييدة  عامليية لنمياذج النصيية البنية احتمال ي ب

 .المفرد المسرحي النسيج دايل الفاعلة الذوات ايتالف ي اإلرسال مصادر
والقوالب  العمالية والفكرة االشتراكية اإليديولوجية سيطرةالبتكار بشكل مغاير لعقود م، وااالستشراف وازع بروز  ي ج

 لعقود على الخطاب المسرحي الجزائري.ت هيمنتي االجتماعية ال
 تنتصير مسيارات وفي، المسياعدة القيوى  ي الفاعلة الذوات ي المعارضة النماذج  لي المخرج "الربيع قشي" تصريف –د 

 مجانبية العامية  المصيلحةواالنفتا   وفتح حواريات منتجة  بعيدا ع، شعاراتية مزمنة اجتيرت نميط  تثمي،ال لصالح
 .والتسلط االنفرادية محاربة االستغالل 

هنيا      إيفيا وأدييلفيي المخييال /الطرافية فبقيدر الخطياب  تقطيعيات تتخليل التيي الدامعية يي الكوميديـة السـمة يي د
 التراجييدي الحيس يتجليى كميا  أدييل وإيبيرا :فيي اإلنفعيال /الواقعيية  تا واالنسا  اآللييي  جوسف التموي  /االستثنائية
 .ة إيفاحكاي في مكلوما
 .جديدة معاييرب وعي بناء علىوسط إصرار   للتسلط والدعوة للتثوير والتغيير الشديدة النقدية النظرة تغلب ي هي
"إيفيا" مندرجية فيي "أدييل" رغيم  أ ا  يجيد المحليل أ  حتيى  وصسائر الشخو  الفاعلة الذوات بي، لالتداي /التماهي ي و

 الخطييية يبيياتممييا يحيييل علييى تقييارب الطبييوع  و   "إيبييرا" مستنسييخ عيي، "أديييل"ايتالفهمييا رأسييا  مثلمييا يظهيير أ ا 
 .المقترحة الظروف تغييررغم  اإلجمالية

 للعير  التنظيميية األطير ميع INTER TEXTUALITE متيدايلال تنياصحالية مي، الإيراج الربيع قشي  نتج ي ي
 طريقيةي  إلغريقير( االريبرتيوا  ميع تعيامال نسيجل كميا واللغية  الشيكل حييث مي، الينر درجية نفيس عليى وسيريان 
 .البريشية والملحمية ي الثالية الشخوص

 عناصير أو مجسيدة أدوار ليىإ جوقيةال مي، المتحولية المشياركة وإضيفاء األداءات فيي التعاقبيية مسيحة  ييتكث يي  
 .الفضاء في ةمسهم
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 الخاتمة
 اويبايي قيرائ، عو بمجمي يتعلي، ميا لكيل المطلي، المرجعيي السيند تيوفر ال هيذا  بحثنيا م، بها نخرج التي الحوصلة لعل

 .الحية عينات  إحدى على الضوء م، بصيصا تسلط لكنها  المعاصر الجزائري  المسرحي الخطاب جمالية
 :ما يلي نتصور المتواضعة مقاربتنا ل عاوتب
 العاملية اليذاتفيي   تتولى  مبسط عالماتي في نر وعر  "القرص األصفر" على تكتيك لخطابجمالية ا تعتمد ي

 تكو   العاملة الذات أ ا  كما الواحدة   الحكاية في ترسيمة م، أكثر الخطاب بنية وتحتمل المستمر  ريلتغيإحداث ا
 النيواة  /الحيدث ومركزيية الخطياب دفية لتقيود المجيردة القييم كثييرة أحيايي، فيي وتنبيري  جمعيية  تتي تى قيد مثلميا فردية
في موضوع البحث   الخطاباتجاهات  ع، الكش  يالل م، العاملي المثلث تطبيقنا لدى بجالء النفس هذا وظهر
 منحاهيا فيي تشيتر  فهيي والقاليب  النسي، متعيددة حكائيية بيرامج اقتيرا  إليىعر  القيرص األصيفر  لج  وإ  حتىو 

 التلقينيي  اليوازع جلييا ويبيدو والمعارضية  المسياندة واألطيراف والرغبية اليذات وفقهيا وتتعيادل ساليرئي الموضيوعاتي
 .التغيير ومسالك إيعاز الستنها  والجارفة الصرفة الرغبة مع  وتظهر النبرات التوجيهي

 إعطائ  يمكننا ما وبقدر سلفا  التفريعات محدد منفلت غير جانبالمسرحي الجزائري عند  خطابجمالية ال تحيزت ي
 يطياب بيزم، متعلقية الكليية موضيوعت  أ  بحكيم وظرفيتي  بغائيتي  ينفيرد ذاتي  بالقيدر واحيدة  ت ويليية قيراءة م، أكثر

 وسيبل مسيارب واسيتعمال الخطياب طرائي، بتحيديث إال مصيراعيها  عليى االنفتيا  يمكنهيا وال  سياب، اجتمياعي
 .واآلتي بالحالي واالشتغال الرسوي تكفل مضامينية

 فلسفية مسحةالمسرحي الجزائري م، يالل أنموذجي الكاتب "فتحي كافي" والمخرج "الربيع قشي" ب الخطاب حفلي ي
تكثيي  دعاميات التخيييل واالستشيراف والتكيوي،  بعييدا عي، السيرد  فيي الفنيية الصينعة عي، فضيال معرفيي  ييراءو 

قيات مسيرحية جزائريية ماضيية  ميا يؤشير بعيار  الشيفوية  واليذي ظيلا يلقيي بظاللي  عليى تطبي الم سيور والخطياب
 على يطاب أكثر مغايرة في القادم م، حيث جمالية األشكال والمضامي،.

 أو استصيعابها أمير يظيل التي اإلشارية  يصوصيات  وإدرا  مناقب ع، الكش  السميولوجية المدارسة لنا رتيسا  ي
 .كذلك العلمية والطفرة ةالبنائي والعقلية الطور ع، يروجا والنياشي، بالهاالت تعظيمها

 الجزائيري  مسيرحيات الخطياب العالمي حقيل فيي أكثير واالطيراد االسيتغراق على السميولوجيالتحليل  منهج يحملنا ي
 المسرحي الجزائري. الخطابات ييم م،ونتطلع لالقتراب أكثر  عنها  المسكوتوأيقونات   بنطاقات 

أكثير  ركحيي غيد نيواميس إليى للخليوص المسيتزيد بالبحث الوطني المسرحي الفعل دتعها  وجوب إلىانتهاء   ندعو  -
 .إشراقا  
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 المالحق
 

 : السيرة الذاتية للكاتب فتحي كافي 1رقم  الملحق

 
 ممثل وكاتب مسرحي جزائري. 

 االسم  فتحي
 اللقب  كافي

 بالسوقر والية تيارت 1975-08-09تاريخ ومكا  الميالد  
 تيارت.-السوقر-لقادرحي األمير عبد ا 03العنوا   رقم 
 الشهادات 

 شهادة دراسات عليا في ف، التمثيل-
 شهادة األول في الدفعة بتقدير حس، جدا-
 شهادة تقدير م، الهيلة العامة للمعاهد المسرحية المتوسطية -
 يحضر لشهادة ماستر في النقد السينمائي-

لمسر   كما ل  أكثر م، عشري، نصا مسرحيا ومهرجانات عربية ودولية ل شار  في عدة أعمال درامية تلفزيونية
  .ودراميا تم تنفيذها أو نشرها

المنتجة عبر المسار  الجهوية  يشكل الممثل فتحي كافي  حلقة قوية في سلسلة األعمال المسرحية الجديدة-
 والمسر  الوطني الجزائري.

العربيييية  وهيييو ميييا بيييره، عليييي  فيييي للفنيييو  الدراميييية  صييياحب لسيييا  متصيييالح ميييع اللغييية  ييييريج معهيييد بيييرج الكيفيييا -
 مسرحية "المرآة" لمسر  معسكر الجهوي 

 المشاركات الدولية: 
    2003عرو  في باريس في إطار السنة الثقافية الجزائرية بفرنسا  -
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 2008مهرجا  مسر  بالكاف التونسية -مهرجا  مسر  دو  توق -
  2009األسبوع الثقافي الجزائري بالشارقة -
                                                 2010قافي الجزائري بالدوحة األسبوع الث-

 األعمال التلفزيونية:        
                          2004مسلسل "الغايب" للمخرج دحما  أوزيد -
                 2004مسرحية تلفزيونية "هو وهي" نر وإيراج" محمد حلمي -
 2005  الظل" للمخرج" محمد لبصير" فيلم يوري" مجاهدو -
 2006فيلم "مريم" للمخرج عبد الرزاق هالل -
 "2013ويائقي" الطالبة واإلسكافي" -فيلم درامي-
 "2014فيلم "يم، الدم" للمخرج اسماعيل يزيد "-
 

 تأطير الورشات:
 مؤطر ورشات في عدة مهرجانات وطنية مسرحية وشبانية-
 2015روا  لإلنشاد م، إنتاج قناة القرآ  الكريم أستاذ إلقاء ببرنامج حادي األ-

  األعمال المسرحية
 2003"جزائر الشاعر" إيراج أحمد يوذي وإنتاج المسر  الوطني -
 2004"بال زعاف" إيراج "صونيا" إنتاج المعهد العالي للفنو  المسرحية -
 2007"أحداث وشخوص" للمخرج العراقي "قاسم محمد" -
 2008حمد ب، قطاف" وإنتاج المسر  الوطني الجزائري "التمري،" إيراج "م-
 2009"غوتية" إيراج "محمد إسالم عباس" وإنتاج المسر  الوطني الجزائري -
 2010"صبيا  لك،..." إيراج "محمد إسالم عباس" إنتاج أشبال عي، بنيا  -
 2011"المرآة" إيراج "محمد فريمهدي" إنتاج المسر  الجهوي معسكر-
 2012اج "قادة شالبي" إنتاج المسر  الجهوي معسكر "طرزا " إير -
 2013"ذكرى م، األلزاس" إيراج "محمد فريمهدي" إنتاج مسر  معسكر الجهوي -
 2013"يورة البراءة" إيراج "محمد إسالم عباس" إنتاج مسر  أشبال عي، البنيا  -

 الكتابات الدرامية:
 2004الكيفا   نر أصعب األدوار إنتاج معد الفنو  المسرحية ببرج-
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 2005نر" عقدة الشفا" مقتبس ع، "كنو  أو انتصار الطب" للكاتب الفرنسي جول روما  -
 2010نر"شجرة الرما " إنتاج جمعية بصمة الوئام -
  2011نر "مدرسة اآلباء" مقتبس ع، نر "سيسيل" للكاتب الفرنسي جو  أنوي -
 2012ز نسي، نر "عزيزي طرزا " مقتبس ع، فكرة للكاتب التركي عزي-
 2014نر "القرص األصفر" إنتاج مسر  معسكر الجهوي  -
 . 2015نر "هارمونيكا" ع، مؤلفات الكاتب مالك حداد في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية - 
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لة مع الكاتب فتحي كافي مساء األربعاء : 2الملحق رقم    2017أفريل  19مقابلة مسج 
تحييي كييافي هييو ابيي، مدينيية السييوقر التابعيية لوالييية تيييارت  هييذه المدينيية الفالحييية الريفييية الجميليية جييدا التييي تتميييز ف

ع م، ييال هيذا المبيدع  ميثال الضيباب دائميا  بمعمارها الفرنسي المحاط باألرياف  والريف ملهم لكل مبدع  إنا  يوسا
 صورة جمالية.كنت أتخيل  إنا  برنوس ورداء ترتدي  الجبال  وهذه 

  ال أذكيير شيييلا ميي، السييبعينات  لكيي، فييي الثمانينييات  بييدأت أعييي وأكتشيي  هييذا 1975ولييدت فييي أوت ميي، صييي  
العييالم والجميييل الييذي هييو "السييوقر"  ومنييذ صييغري نشييطت فييي الكشييافة اإلسييالمية الجزائرييية يييما فييي المراكييز الشييبانية 

بوالدتي المفرنسة التي كانت تلقنني مشاهد م، أعمال "موليار" التي كانت تعجا بالنشاط في حقبة الثمانينات  ت يرت 
 قصد رفع مستواي في اللغة الفرنسية. 

فكنت أصول وأجول في مسر  موليار  مع "أرباغو "  "طارطوف" وغيرهميا مي، الشخصييات فيي مسيرحيات فكاهيية 
لت لييدي صييورة أولييية عيي، هييذا المسيير  الييذي أردت  رائعيية علييى غييرار "البورجييوازي النبيييل"  "البخيييل" والكثييير  فتشييكا

البحييث عنيي  فييي واقييع مدينيية السييوقر  ووجييدت فرقييا هاوييية مثييل "الهييواري بومييدي،" و"وفيياق القييادري،"  وكانييت األولييى 
تنشييط فييي دار الشييباب وتعمييل بطريقيية الهييواة الييذي، كييانوا متيي يري، جييدا بمسيير  "عبييد القييادر علوليية" فييي الثمانينييات  

الغرب الجزائري  فكا  المسرحيو  يقلدون  دائما وكا  حسبهم "المسر  هيو علولية وال شييىء والذي كا  مقداسا عبر 
 آير".

عندما أردت االنتساب إلى فرقة "الهيواري بوميدي،"  الحظيت أناهيا كانيت فرقية طليعيية وكانيت تميارس ميا كيا  ُيعيرف 
داية يمانينات القر  الماضي  وكا  المسر  في تلك الفترة بي "المسر  الطليعي" الذي كا  في أوجا  إبا  سبعينات وب

الطليعيييي متييي يرا إليييى حيييد كبيييير بالخطييياب اليسييياري  ويخيييو  فيييي مشييياكل البسيييطاء  العميييال  البليييديات ورؤسييياءها  
وكانت تلك أبجديات المسر  الهاوي ومحاكاة لمسر  "علولة" على منوال "الخبزة"  "حوت ياكل حوت" آير األعميال 

 الشهيرة لي "علولة".
أصدقك القيول أ ا هيذا النيوع مي، المسير  ليم يسيتهويني  لسيبب بسييط أ ا "مولييار" اجتيا  يييالي وسييطر علييا عليى 
مدار سنواتي الدراسية في الطوري، المتوسط والثانوي  كما أنيي ليم أتقبيل يطياب المسير  الهياوي المقحيم  فكيا  ذليك 

لمسير  المدرسيي نمثيل مشياهد ليي "توفيي، الحكييم" تيارة  سببا لممارستي المسر  المدرسي بدال عي، الهياوي  وكنيا فيي ا
 وأيرى لي "يوس  إدريس" و"سعد ج ونوس" تارة أيرى  وتلك التجارب كا  لها ركائز مقبولة في نظري.   

لكنني مع ذلك قررت يو  رحلة البحث عي، هيذا المسير  اليذي أحليم  وعنيدما اجتيزت البكالورييا للميرة األوليى سينة 
النجييا  حليفييي  ووسييط غييياب المحفييزات وسيييطرة الخييوف والترقييب علينييا إييير اشييتعال شييرارة الفتنيية    لييم يكيي،1993

الدموية  لم أتشجع على تكرار يو  امتحا  البكالوريا وايترت االنخراط فيي شيبكة تشيغيل الشيباب  وهنيا  شيرعنا 
يييينهم واليييدي الروحيييي  الناقيييد فيييي ممارسييية المسييير  بطريقتنيييا ميييع الموسييييقى والميييؤيرات الصيييوتية ميييع عيييدة أصيييدقاء ب
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والشيياعر والصييحفي الراحييل "مبييار  بوعكيياز"  وطمييو  األيييير فييي ذلييك الوقييت كييا  يتجيياوز مدينيية السييوقر  وهييو مييا 
 يعبر عن  األديب والصدي، "عبد الرزاق بوكبة"  "المد  الصغيرة تقتل األحالم الكبيرة"  وهذه حقيقة مراة.

بعدما صار الفضاء األول ضيقا إير غل، عدة مراكيز شيبانية بيداعي الخيوف بالتالي  أردنا البحث ع، فضاء آير  
والبم،  وصار الخطاب الجمالي الفني غير مرغوب في  مقابيل اتسياع دائيرة يطياب الخيوف والخطياب اإلقصيائي  

ا  أيي، ووسط هذه المعادلة الصعبة جدا لم نجد أنفسنا ف ردنا البحث ع، فضاء مغاير  فكا  رحيليي إليى مدينية وهير 
ُوفقييت فييي نيييل البكالوريييا وانضييممت إلييى المعهييد الجهييوي للموسيييقى  تخصيير عييزف العييود( بالباهييية وهييرا   لكنييي 
دائميييا كنيييت فيييي صيييراع بيييي، ييييياراتي ويييييارات العائلييية والواليييد رحمييية ج عليييي   فهيييو كيييا  رافضيييا جملييية وتفصييييال 

ك إليى انقطياعي عي، الدراسية بعيد سينة أمضييتها انضمامي إليى معهيد الموسييقى  فكنيت فيي حالية انفصيام  وأدى ذلي
 في المعهد المذكور.

وتحت طائلة عتاب ولوم الوالد  أردت االشتغال ألستقلا ماليا وبحثت كثيرا عي، وظيفية لكنيي ليم أوفي،  أل ا الحياجز 
لغية الفرنسيية كا  هو عدم امتالكي االعفاء م، الخدمة الوطنية  لذا أديت األييرة وبعد استكمال السنتي،  درسيت ال

لنحييو سيينة بجامعيية السييانيا وهييرا   قبييل أ  أعقييد العييزم علييى الرحيييل إلييى العاصييمة بيي ي شييكل  وهييو مييا حصييل عييام 
   حيث التحقت بالمعهد الوطني للفنو  المسرحية  المعهد العالي لفنو  العر  والسمعي بصري حاليا(. 2000

أنيي مثليت وأنيا طاليب فيي المسير  اليوطني الجزائيري كا  تخصصي ف، التمثيل  وم، حس، حظي وم، مزايا القدر 
برسييم تظيياهرة "سيينة الجزائيير بفرنسييا" أييي، مثلييت مييع المخييرج "أحمييد  2003محققييا أولييى األحييالم  وحصييل ذلييك عييام 

يييوذي" فييي مسييرحية "جزائيير الشيياعر" وهييو عيير  تمحييور حييول مجمييوع أعمييال الشيياعر األمييازيغي الملتييزم "لييونيس 
 آيت منقالت". 

 ا المعهد كيا  يشيهد أزهيى عصيوره  مثاليت فيي عيدة أعميال كالسييكية ضيم، مسياري التكيويني  أذكير منهيا  وتبعا أل
-2004"غيرة بربوري" لموليار  "السيد كلينوف" لبريشت و"زوج مثالي" ألوسكار وايلد التيي تخرجيت بهيا فيي موسيم 

 ا( في مسرحية "بال زعاف".     بالتزام،  كانت لدي تجربة رائعة مع المخرجة "سكينة مكيو"  صوني2005
بعييد التخييرج  كنييت وضييعت قييدما فييي المسيير   بحكييم مشيياركتي فييي عييدة أعمييال  كنييت محظوظييا ألنييي امتلكييت فييي 

 جعبتي مسرحيات ضم، مسار التكوي، وأيرى يارج . 
بييدأ عملييي مييع فييرق حييرة  أييي، قمييت بعييدة أدوار وتجييارب علييى منييوال جمعييية أشييبال عييي، البنيييا  مييع  2005فييي 
ألستاذ "مصطفى علوا "  ومع المخيرج "محميد إسيالم عبياس"  أيضيا بيدأت تمياريني األوليى فيي الكتابية  دائميا كيا  ا

الكاتب يشاكس الممثل في  كا  يقول ل   "اعطني فرصة"  لكي، قبضية الممثيل كانيت قبضية حديديية  وأرى أ ا فتيرة 
  ميي، حيييث التمييرس  بحيييث يحييس بييالوقع والجييرس التمثيييل أفييادتني كثيييرا  وميي، المهييما جييدا أ  يكييو  الكاتييب ممييثال

 وااليقاع  ألنا  حي، تكو  ممثال وال تكو  الكلمة في مستوى إحساسك  ذلك يعوقك.
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بالتالي  حي، توجهت إلى الكتابة  كنت أمثال شخصيات قبل أ  أكتيب  وأول محاولية وأشيهرها كانيت نير "أصيعب 
صييوص التييي سييبقت  لييم تكيي، ناضييجة ولييم ترتيي، إلييى "أصييعب األدوار"  وهييو نيير أعتبييره إلييى حييد مييا ناضييجا  والن

(  والعمل قام على صيراع فيي توجيي  الممثيل 2004األدوار"  وهذا األيير حكى ع، شخصية "العربي ب، مهيدي"  
 بي، "صالح عقبا " في أول محاولة إيراجية ل  و"محمد ميصطفى" الذي انتخب  لتقمر شخصية البطل المذكور. 

لوا "بارومتر"  وكانوا ال يجاملو   وشجعوني كثيرا بينهم "إسماعيل سوفيط"  "سمير بركاني" وطلبة المعهد آن ذا  شكا
و"يوسي  مجكقيا "  وهييؤالء كيانوا بييي، أوائيل طلبية النقييد  وحيي، يبيياركو  عميال ميا  فييإ ا ذليك يشييكال تشيجيعا وتحفيييزا 

 لك. 
أبيواب المحروسية" لجمعيية أشيبال عيي، البنييا  استمريت في التمثيل  وكنيت حاضيرا ميع طياقم طفيولي فيي مسيرحية "

(  وهو عمل ملحميي حكيى تياريخ الجزائير العاصيمة منيذ زمي، الفينيقييي، إليى اليراه،  ييما عيدت إليى المسير  2006 
 الوطني  حيث رآني الراحل "امحمد ب، قطاف" وعر  عليا استخالف "كمال بوعكاز" في مسرحية "التمري،".

فيي رائعة مع العراقي الراحيل "قاسيم محميد" شييخ المخيرجي، العيرب  حييث اشيتغلت معي  قبل ذلك  كانت لدي تجربة 
(  وللشيييهادة فيييإ ا "قاسيييم 2010( و"صيييبيا  لكييي،..."  2009(  ييييما "غوتيييية"  2007مسيييرحية "أحيييداث وشيييخوص"  

 الكتابة.محمد" كا  صاحب ت يير كبير عليا وشجعني بعدما قرأت ل  بعض المحاوالت  وأعجب كثيرا بطريقتي في 
  قررت مغادرة المسر  الوطني ألنيي أحسسيت بكيوني ال أتقيدم وال أتطيور  وتيزام، ذليك ميع تيوظيفي فيي 2009في 

 متح  السينما الجزائرية بمنطقة تيارت.
ولدى افتتا  مسر  معسكر الجهوي  ولكو  معسكر مدينة قريبة جدا م، مقر سكناي  فُطلب منيي ييدمات للمسير  

أعمال مع الفنا  الفاضل والرجل الذي أحترم  كثيرا "رشييد جيرورو"  وهيو صياحب الفضيل فيي  إياه  وكانت لي عدة
عني كثيرا وأول نر جسدت  في مسار  الدولة كا  على ركح معسكر  تفجير طاقتي وموهبتي في الكتابة  حيث شجا

ي "الميرآة" و"ذكييرى   كميا مثالييت دوريي، فيي2013  وجييرى إيراجي  سيينة 2012وهيو "عزييزي طييرزا " اليذي كتبتيي  عيام 
 (. 2013م، األلزاس" التي نلنا بها الجائزة الكبرى لمهرجا  المسر  المحترف  

كنت م، المنادي، دائما أال تكو  هنا  فجوة بيي، األدب والمسير   وأ  تكيو  هنيا  حواريية بينهميا  وأسيتدل بتجربية 
يني األعييرج"  وهييي ظيياهرة صييحية جييدا فييي "أنثييى السييراب" لمييراد سنوسييي" مييع رواييية "امييرأة ميي، ورق" لبديييب "واسيي

المسر  الجزائري  وتالحظ أنا  كلما استعا  المسر  باألدب الجزائري  أنيتج عميال فيي المسيتوى  عليى منيوال "حافلية 
تسير" ع، "سائ، األتوبيس" إلحسا  عبد القدوس  "الشهداء يعودو  هذا األسبوع" ع، المنجز الروائي اليذي يحميل 

ل "الطاهر وطار"  حتى في السينما "العصا واألفيو " و"ريح األوراس" ع، روايتي الراحلي، "مولود االسم نفس  للراح
معمييري" و"عبييد الحميييد بيي، هدوقيية"  تمامييا مثييل التليفزيييو   أييي، لييم يييتمك، األيييير ميي، إنجيياز درامييا بييوز  "الحرييي،" 
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ما يؤكد أنا  كل ميا تيزاوج األدب بالمسير   للراحل "محمد ديب"  أل ا النر قوي جدا وهو يشكال ذاكرة جماعية  وهو
 أو السينما  إالا وأنتج عمال رائعا.

ع األدب ونرتقيي بمسيتوى الكتابية  وبحكم وقوع حالة طالق  صرنا نرتجل ارتجياالت عميياء  ليذا األحيرى بنيا أ  نشيجا
زا " للكاتيب المسرحية  وهيذا ميا كيا  فيي مسيرحية "عزييزي طيرزا " المسيتوحاة عي، أقصوصية "مي، هيو صياحب طير 

 التركي الساير "عزيز نيسي،" الذي استلهم  أيضا الراحال  "عبد القادر علولة" و"أبو بكر مخوي".
"عزيييزي طييرزا " كييا  أول نيير لييي جييرى إنتاجيي   وكييا  تجربيية اقتبيياس حييرا أردت ميي، يالليي  أ  أجعييل ميي، بيلتييي 

ي الكتابيية المسييرحية مييذكورة عنييد المنظييراي، المصييدر األساسييي فييي الكتابيية المسييرحية  والمعلييوم أ ا هنييا  مصييادر فيي
مثييل الواقييع  األسييطورة والتيياريخ والخيييال  وأنييا أظيي،ا أ ا الواقييع أصييدقها  فحييي، تكتييب ميي، رحييم الواقييع  ف نييت صييادق 
وستؤير  لك، يجب أ  تتحكم في أدوات الكتابة المسرحية والمنصوص عليها في "ف، الشعر" ألرسيطو  كالمحاكياة  

ات  والحوار وما إلى ذليك مي، عناصير الكتابية المسيرحية غيير المبنيية عليى الفعيل ال الوصي  أو الصراع  الشخصي
 السرد  ورو  المسر  هو الفعل  والسرد هو مكمال فقط  وال يجب أ  يكو  عنصرا أساسيا.

وكانيت "عزيزي طرزا " كانت تجربة فريدة مي، نوعهيا  ألنيي كنيت عنصيرا وفييا ليذاكرتي ولمنطقية "السيوقر" ياصية  
الشخصيييات مثييل "زويبيير البغييل" صيياحب الييدكا   الييذي كييا  المييواط، السييلبي التافيي  الييذي يتحيير  بالبنييات  وكنييت 
ليت  أمقت  في الواقع  لكني أحببت  كشخصية  وهنا  شخصية يانية هي اللخناء "يييرة البيرق" التيي كانيت غانيية وحوا

شخصيية رائعية رغيم انحرافهيا  حييث كانيت اميرأة حنونية جيدا بيتها إليى مكيا  لبييع الهيوى والمواعييد الغراميية  وكانيت 
 وتساعد الفقراء.

وأردت أ  أتطرق إلى هاجس كتابة التاريخ عبر شخصية "عمي المهاجي" الذي كا  يختل، قصصا ييالية وينسبها 
  يقتيي أكبير إلى الثورة الجزائرية  وهذا "الموزاييك" م، الشخصيات في "عزيزي طرزا " أعطاني دفعا كبييرا كيي تكيو 

فييي نفسييي  ألكتييب نصوصييا أيييرى  وعلييي  أعتبيير "عزيييزي طييرزا " تجربيية مفصييلية شييجعتني علييى كتابيية نصييوص 
 أيرى في مساري المتواضع.

"عزيزي طرزا " كا  اقتباسا حرا  والفكرة أعجبتني أل ا الشخصيية الرئيسيية هيي كليب  بالتيالي راقنيي كثييرا أ  يكيو  
 أقدم ساك، في الحي الذي تحديت عن   هو ذاكرة الحي. البطل حيوانا  وطرزا  هو كلب

 بعد "عزيزي طرزا "  استهلكت عاما كامال وني  في كتابة نر "القرص األصفر".  
فييي البداييية كييا  التصيييور هييو العمييل علييى المضيييطهدات فييي بيييت برنيياردا آلبيييا للكاتييب اإلسييباني "غابريييال غارسييييا 

وركيا  فبيدأ المخيا  ميع المخيرج "الربييع قشيي" وهيو صياحب فكيرة "القيرص لوركا"  لكننيا فضيلنا التحيرر مي، قبضية ل
 األصفر". 
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م في تجربة مرهقة جدا لكنها مفيدة جدا  ألناها فجارت مخيلتي  ومكم، صيعوبة القيرص  فيي  األصيفركنت أبني وأهدا
بخيالك ... مكونيات  الظروف المقترحة لسبعة قرو  في المستقبل  ف نت تكتب ع، بيلة ال تعرفها ... بيلة صنعتها

هذه البيلة يجيب ا  تبنيهيا أنيت ... ال يبنيهيا آيير  وهنيا كيا  عليي أ  أقتير  حركيية الشيمس بعيد قيرو   أ  تصيبح 
   فماذا تقتر  كبديل؟  هنا كانت الصعوبة.اإلنسانيةباردة  ومعنى ذلك ال يعيش ال نبات وال حيوا  وتتآكل 

  سييريعة؟  هييل تقتصيير علييى الرمييوز؟  لييذا الصييعوبة كانييت كبيييرة  أصيعب ميي، ذلييك كليي   لغيية المسييتقبل  هييل سييتكو 
يصوصييا وأ ا لغيية المسيير  شيياعرية  فيي ي لغيية شيياعرية سييتكو  مسييتخدمة بعييد سييبعة قييرو  حيييث البييرود؟  أييي، ال 
يمكنك إدراج كنايات أو استعارات في ظل غياب فصل حالم كالربيع  فصيرنا نسيتخدم كناييات واسيتعارات مي، وحيي 

 ليد.البرد والج
بيياردة  لكننييا حرصيينا  اإلنسييانيةبالتيالي حتييى الشيياعرية صييارت مسييتقبلية  وتبعيا للبيليية البيياردة جييدا  تصييبح العالقيات 
 على الترميز  ففي دايل قلب كل انسا  هنا  شمس  وهذه الشمس هي مشاعره.

م رسيالة  مكي، مشياهدتها فيي كيل محضية  ودو  مبالغية هيذه المسيرحية بمالميح عالميية ي إنسيانيةالقرص األصفر يقدا
القييارات ويفهمهييا كييل األجنيياس  لييذا أعتبرهييا أحسيي، تجربيية فييي مسيياري  أييي، ُحظيييت بقامييات أحاطييت بييي  مييا جعييل 

 ظهري محميا.
بشيييهادة المسيييرحي التونسيييي الراحيييل المنصييي  سويسيييي حيييي، جيييزم  "هيييذا عييير  ييييرفض  األصيييفروحظيييي القيييرص 

 السهولة". 
 ولم ي يذ حق  إلى حد اآل .ُظلم   األصفروبالنسبة لي عر  القرص 
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 : السيرة الذاتية للمخرج الربيع قشي3الملحق رقم 

 
 88-85يريج المعهد العالي لإلطارات الشبيبة تخصر الفنو  الدرامية  -
ر للكوميديا ديالرتي. 1999دراسة فنية في فرنسا  -  ُيصا
 مسر  الشارع. -
 . 1984ا   برج بوعريريج( حتى سنة مع فرقة وعي وكف 1981بداية التمثيل  -
 .1989عضو مؤسس لمسر  التاج في مدينة برج بوعريريج -
 مخرج وممثل في عدة عرو  مسرحية. -

 إخراج مسرحيات للكبار: 
 زهاد-1
 جحا-2
 فانتازيا-3
 غارنيكا-4
 حرب الدمى-5
 الضراير-6
 المزبلة الفاضلة – 7
 عايلة هايلة-8
 ماريال  – 9
 هاملت   – 10
 القرص األصفر- 11
 المنبع  – 12
 كاتينا– 13
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 إخراج مسرحيات لألطفال: 
 الشجعا .-1
 مغامرات عمالق.-2
 المدرسة البطلة.-3
 الغابة.-4
 االستدرا .-5

 مرات ع، مسرحية كاتينا. 3أحس، إيراج وأحس، عر   الجوائز:
 . مسرحية كاتينا.1996-1995* أحس، ممثل مرتا  

 .2006* أحس، إيراج  غارنيكا 
 .2010* أحس، عر  متكامل ماريال 
 * أحس، تمثيل رجالي في سوسة

 .1986* المشاركة في معظم التظاهرات المسرحية منذ 
(  المهرجيييا  اليييدولي للمسييير  تركيييييا 2000* مشييياركات دوليييية فيييي المهرجييييا  اليييدولي للمسييير  التجريبيييي بمصيييير  

ة فيي إنجياز عير  مسيرحي للمخيرج أوازجلييزي ميع (  المشيارك2003(  المهرجا  الدولي للمسر  بتيونس  2002 
 Metting Rondمسر  

 .2003* تمثيل الجزائر في سنة الجزائرية في فرنسا بمسرحية جحا 
 .2009-1989*تكوي، الشباب في ميدا  الفنو  الدرامية منذ 

مسر  الشباب ( بسيدي بلعباس  مهرجا  2009* عضوية لجا  التحكيم في المهرجا  الوطني للمسر  المحترف  
 .  2011ببرج بوعريريج  مهرجا  مسر  الشباب سوق أهراس  ومهرجا  المسر  المحترف بعنابة 
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 : السيرة الذاتية للسينوغرافي عبد الرحمان زعبوبي 4الملحق رقم 

 
 م بسطي  1966/ 10/ 10عبد الرحم، زعبوبي فنا  أكاديمي م، مواليد 

في برج الكيفا  بالجزائر  ISMAS عهد العالي لمه، فنو  العر   والسمعي البصري أستاذ مادة السينوغرافيا بالم
 العاصمة 

 مفتش يقافي وعضو لجنة قراءة وإجازة النصوص المسرحية في وزارة الثقافة.
 الشهادات العلمية -
 1987دفعة  –دبلوم المعهد العالي للفنو  الدرامية تخصر سينوغرافيا -
 .1992م، المعهد العالي الوطنى لفنو  وتقنيات العر  بمدينة ليو  الفرنسية دفعة  دبلوم الدراسات العليا-

محليييية وعالميييية  أبرزهيييا  عيييالم البعيييو   عييي،  مسيييرحية 60  تصيييميم وتنفييييذ سيييينوغرافيا أكثييير مييي، األعمـــال الفنيـــة
(  2000أحمييييد بيييي، عيسييييى   (  الييييثم، آلرييييير ميلليييير  إيييييراج1993مسيييرحية عييييدو الشييييعب( لعييييز الييييدي، مجييييوبي  

(  غبيييرة الفهامييية لكاتيييب ياسيييي، وإييييراج حسييي، 2003(  إلكتيييرا ألحميييد ييييودي  2001لمحمييييد بييي، قطييياف   التميييري،
(  القيرص األصيفر لفتحيي كيافي والمخيرج 2010عز الدي، عبار   الحميده عياشي وإيراج (  نو  2004عسوس  

عمير  ي الطياهر لمحمييد بورحلية وإييراجاليول  (  عيودة 2015(  فندق العالمي، ألحمد العقو   2014الربيع قشي  
 (. 2016فطمو   

مسيير  مسييتغانم الجهييوي  مسيير  بلعبيياس الجهييوي  مسيير  باتنيية الجهييوي  مسيير     فيييمــثطر للورشــات المســرحية
 معسكر الجهوي  مسر  عنابة الجهوي.

فييي سييطي     فييي مهرجييا  المسيير  الفكيياهي بالمدييية  مهرجييا  المسيير  الجييامعي عضــوية ورئاســة لجــان التحكــيم
 مهرجا  مسر  الهواة في مستغانم  أيام المونودرام باألغواط وأيام المسر  التجريبي بالعلمة. 

للمسير  المحتيرف بيالجزائر العاصيمة  مهرجيا   اليوطني   فيي المهرجيا حاصل على شهادات تقدير وأوسـمة تكـريم
جا  المسر  النسوي في عنابة  مهرجا  المسر  الوطني في سيدي بلعباس  مهرجا  مسر  الهواة في مستغانم  مهر 
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  1996مشيياركات فييي ملتقييى مدريييد للسييينوغرافيي، الشييباب إسييبانيا ؛ شييرم الشيييخ الييدولي المسييرحي للشييباب بمصيير
  ملتقى السينوغرافيي، بمستغانم  ملتقى العمارة والمسر  بسطي   فضال ع، معر  اللوحات الزيتية بسطي .
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  هادر ومصالبحث  مراجع
 

  الكتب
  1994  المصرية الثقافة وزارة  1ط الفنو   أكاديمية التلمساني  مي :ترجمة "المسر  قراءة" سفيلد أوبر آ  - 1
 القاهرة مهرجا  األمي،  نورا ي الجمل سهير /د و ابراهيم حمادة /د .أ :ترجمة  "المتفرج مدرسة" سفيلد أوبر آ  - 2

 .1996 1ط التجريبي
 الثقافية وزارة 4ط الفنيو   أكاديميية السييد  سيباعي :ترجمية "والعالميات المسير " سياقونا وجيورج   أسيتو  إليي، - 3

 .1996 المصرية 
 المصيرية الثقافية وزارة 2ط الفنيو   أكاديميية الفتيا   عبيد أحميد :ترجمية  "المسير  يشيبة لغات" بافيس باتريس - 4

1992. 
  1ط التجريبي القاهرة مهرجا  السيد  سباعي :ترجمة  "الثقافة طرق  مفترق  في المسر " بافيس باتريس - 5

 1993. 
 .1988 دمش، 1ط طالس دار عياشي  منذر :ترجمة  "يالسميولوجياي اإلشارة علك" بيار جيرو - 6
 القياهرة للكتياب  العامية العربيية المؤسسية صيليحة  نهياد :ترجمية  "المسيرحي العير  نظريية" هيلتيو   جولييا  - 7

1994. 
 . 1992  2ط القاهرة الفنو   أكاديمية السيد  سباعي :ترجمة إسل،  مارت، "الدراما مجال" إسل، مارت، - 8
 .1982بوكرو   مالمح ع، المسر  الجزائري  مجلة آمال  وزارة الثقافة الجزائرية   مخلوف - 9
 .1987 قاهرةال 1ط للدراسات  الفكر دار برادة  محمد :ترجمة  "الروائي الخطاب" بايتي، ميخائيل - 10
 لم   السورية الثقافة وزارة منشورات بشور  سها :ترجمة بارت  روال  "المسر  في نقدية مقاالت" بارت روال  - 11
 . 1987 دمش، (الطبعة رقم يذكر
 المغيرب البيضاءيي اليدار 1ط للنشير توبقيال دار سيحار  حسيي، يي صيفا فيؤاد  ترجمية  "الينر لذة" بارت روال  - 12

1988 . 
 . 1992 عما   1ط األردنية  الثقافية وزارة منشورات "المسر  في السمياء إلى مديل" جالل زياد - 13
 .1958القاهرة  1ط اآلداب مكتبة يشبة  دريني :ترجمة  "المسرحية علم" أالرديس نيكول - 14
 نعميا  دار  النصير ومجييد غيازي  يوسي   ترجمية  "العامية اللسيانيات فيي محاضرات" سوسور دو فرديناند  - 15
 .1984 لبنا   1ط للثقافة
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 بييروت يي يليدو   ابي، دار العيريس  إبيراهيم :ترجمية  "عصيره فني   حياتي   :بريخيت برتوليد" أويي، فرييدريك " – 16
1981 . 
، دمشي 1ط السيورية الثقافية وزارة منشيورات حييدر  أحميد :ترجمية  "الحديثية اليدراما نظريية" بيتير زونيدي" – 17

1977. 
 

   :قرص األصفرال مسرحية
 مخطوط. –نر القرص األصفر لفتحي كافي  ي1
 .القرص األصفر لمسرحية المصورة النسخة ي2
 

 :والقواميس المعاجم
 .1997  1ط بيروت ناشرو   لبنا  مكتبة  "المسرحي المعجم" حس، قصاب حنا  /ود الياس ماري  /د ي 2
 ي تاريخ بدو   ي القاهرة الشعب دار  "يةوالمسرح الدرامية المصطلحات معجم" إبراهيم حمادة /د ي 3
 

3 - PATRIS PAVIS: Dictionnaire du théâtre, éditions sociales messidor, Paris 1987 
 
 :مذكراتال

 .1991 الجزائر جامعة االجتماع  علم معهد "الديمقراطي والمسار المسر  دروس " فاطمة ي عرابربيعة  ي 1
 .1996 الجزائر جامعة العربي  واألدب اللغة معهد "المسرحية لةعلو  تجربةر" بونجا عائشة" ي 2
 سطي  عباس  فرحات جامعة وآدابها  العربية اللغة معهد "علولة مسر  في االحتفالية" غجاتي أسماء" ي 3

1999. 
 

 :الرسائل
 .1998ر" الجزائ جامعة "والجمهور المسرحي الحدث" دكتوراه  رسالة بوكرو  مخلوف ي 1
 وهيرا  جامعية بوشييبة  القيادر عبيد "وجمالياتي  مصيادره يي علولية مسير " ماجسيتير رسيالة :بوشييبة قيادرال عبيد يي2

1994. 
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 : والدوريات والصحف تالمجال
 الكوييت أسيعد  سيامية /د المسيرحية  الشخصيية :دراسية  4 عيدد 18 المجليد الفكر عالم" مجلة أسعد  سامية /د ي1

1988 
  55  عيدد كيرم رئيي   ترجمية يي المسيرحي العير  سيمياء يي دراسية "المعاصير لعربييا الفكير" مجلية إيكيو أمبرتو ي2

1989. 
 م  وييقة م، أرشي  المسر  الوطني الجزائري 1978-1973مسر  العمال المهاجري، في فرنسا - 3
 2005-7-6مخلوف بوكرو   مجلة الثقافة  عدد ياص بالمسر   وزارة الثقافة الجزائرية  رقم - 4
   قبرص1990ريم غريبي  الفكر الديمقراطي  فصلية فكرية يقافية الك عبد- 5

6 - Classique du monde, série maghrébine, Kateb Yacine, Sned, Fernand Nathan, 
alger-Paris, 1983. 

7 - Entretien avec Abd El Kader Alloula par ( A. Cheniki ), Algérie Actualité 1982. 
8- Document cité par A. Chiniki, Le théâtre en Algérie, histoire est enjeux, Aix en 

province, Edisud, 2002. 
9- Document diffusé lors du séminaire des troupes du théâtre amateur à Saida, 

1973, document cité par A.Chiniki. 
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 الفهرس
 

  : إهداء2ص 

  : شكر 3ص 

  مة: المقد4ص 

  : مدخل6ص 

 : الفصل األول واقع الخطاب المسرحي الجزائري21ص 

  الفصل الثاني تطبيق نموذج القوى العاملة على نص القرص األصفر :30ص 

 : الفصل الثالث تطبيق استبيان "باتريس بافيس" على عرض القرص األصفر 38ص 

  نتائج البحث :46ص 

  : الخاتمة 47ص 

  : المالحق 48ص 

 هراجع البحث ومصادرم :60ص 


