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 مقدمة
 عصر الدول واإلمارات الثاني

 كمال أحمد غنیم األستاذ الدكتور:
  كلیة اآلداب -لجنة األندية رئیس 

 غزة -الجامعة اإلسالمیة
 

د له مكانا بين ظل مصطلح "األدب العربي المعاصر" مصطلحاً يحاول أن يج
العصور األدبية المتتابعة منذ الجاهلية إلى اآلن، وهو مصطلح مراوغ يكاد ينسحب 
على كل أدب عربي في كل عصر من زاوية الرؤية اآلنية، وكنا حتى فترة قريبة 
نقول إنه ال يعلم أحد من الناس ماذا يمكن أن يXطلق عليه في العصور التالية. خصوصا 

ات أدبية تجتاح هذا العصر منذ الربع األول من القرن الماضي ونحن نرى عدة تيار
(القرن العشرين)، وهو عصر يتميز بانفتاح عجيب على فنون أدبية نمت ونضجت 

 وتقلبت فيه ضمن عدة معطيات.
وكنت وما زلت أتعامل مع العصر الحديث واألدب العربي المعاصر وفق 

جمالية التي بدأت في أواخر العصر التقسيم الجمالي، حيث إنه وفق المتغيرات ال
العثماني، بنشوء روح تجديدية في الشعر بدأت مع محمود سامي البارودي، وروح 

م في المسرحية 1834تجديدية على صعيد المسرح والقصة بدأت إرهاصاتها من عام 
البشرية األولى التي نُفذت في أريحا بفلسطين... وصل خبرها ولم يصل نصها، وفي 

م بدأت رحلة المسرح البشري الذي وصلنا خبره ووصلت نصوصه مع 1847عام 
مارون النقاش وزمالئه الذين اضطروا للرحيل من مناطق النفوذ العثماني حتى يتحقق 
لهم النشاط األكثر فعالية. وتلك الفترة الزمنية من أواخر العهد العثماني حتى بداية 
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تحت اسم "األدب الحديث" ألنها  عصر الدول واإلمارات الثاني كانت تستحق الرصد
تمثل مرحلة انطالق تاريخ العرب الحديث، حيث شهدت تغيرات سياسية وفنية تسمح 

 بإفرادها ضمن ذلك االسم.
وما شهده من تغير جمالي على صعيد انتشار شعر  1947ولعل مجيء عام 

 يستهان جزءا ال التفعيلة وبداية مرحلة الواقعية الفنية وانتهاء مرحلة الرومانسية، مثّل
 به مما اصطلح الناس على تسميته باألدب المعاصر.

والتقسيم الذي ذكرتُه جماليk أكثر منه سياسي، أما بالنسبة للتقسيم السياسي 
فإنني أرى اعتماد أوائل القرن السادس عشر بداية العهد العثماني، ذلك أن الوطن 

ولة العثمانية، وكان ذلك بعد العربي خضع منذ مطلع القرن السادس عشر لسيطرة الد
انتهاء عصر الدول واإلمارات األول الذي اشتمل على دولة المماليك التي تزامنت 
معها دول أخرى، وصوالً إلى نهاية العصر العثماني المتمثل في سقوط الخالفة 

 العثمانية بعد الحرب العالمية األولى واتفاقية سايكس بيكو. 
العصر الحديث، أو ما يجب تسميته بعصر الدول وتُعدk تلك النهاية بداية 

واإلمارات الثاني، ألن مظاهر تفكك الدولة العثمانية وبدء االستعمار ثم التحرر الشكلي 
في منتصف القرن العشرين واستمرارية التبعية لالستعمار وتحكمه في مصائر الدول 

 تحمل سوى مالمح واإلمارات التي تزداد أعدادها بازدياد تفككها؛ تلك المظاهر ال
عصر الدول واإلمارات الثاني قياساً على ما سXميk بعصر الدول واإلمارات األول، 
الذي ابتكره شوقي ضيف رحمه اهللا، وال مشاحkة في المصطلح ألن العصر العباسي 
انقسم لعصرين... خصوصا أن حضور الخليفة العباسي في العصر الثاني كان رمزياً، 

ة العثمانية كان رمزيا في العقود األخيرة لها قبل انتهائها بشكل كما أن حضور الخالف
 . 1923رسمي عام 



 
 

	

4	

كنت وال زلت في كتابي "عصر الدول واإلمارات الثاني" الذي صدرت منه 
خمس طبعات ال أدعي القدرة على اإللمام بكل ما يحتويه عصر الدول واإلمارات 

اولت جمع بعض األوراق النقدية الثاني من إبداعات وأجناس أدبية مختلفة، بل ح
واألدبية في ملف واحد يجمع بينها رابط المعاصرة، ليكون هذا الكتاب صفحة متواضعة 
من صفحات ملف زاخر، يطمح إلى االتساع والشمول يوما ما وفق منهجية د. شوقي 
ضيف في التأريخ لعصر الدول واإلمارات األول. واليوم نسعى إلى تحقيق ذلك 

خالل أبحاث إخوة أعزاء جمعنا بهم القدر الجميل لمحاولة سبر أغوار الطموح من 
ذلك العصر من خالل تتبع دول وإمارات وممالك العرب في هذه المرحلة الحرجة من 
تاريخ أمتنا، عبر أجزاء متعاقبة، تستعرض تاريخ الشعر العربي وسمات تطوره 

وسع لتأريخ أكبر وتحليل وبعض أعالمه، وأسأل اهللا عز وجل أن يكون ذلك مقدمة أ
أعمق لتلك المرحلة التي نعايش جزءا كبيرا منها اليوم، وقد أنجزنا المرحلة األولى 
من خالل رصد الواقع السياسي والحضاري لتلك الدويالت، وفن الشعر ومالمح 
التطور وأبرز الشعراء، والفن القصصي بنوعيه الرواية والقصة القصيرة، ونسير 

ثقة نحو رصد الفن المسرحي ضمن فريق يكمل المشوار، واهللا نسأل اليوم بخطوات وا
 أن يكتب لنا السداد والتوفيق.

 سبحان هللا وبحمده عدد خلقھ ورضا نفسھ وزنة عرشھ ومداد كلماتھ،،،
 كمال غنیم
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 الفصل األول
 
 
 
 
 
 
 

 نسيةالمسرحية التو
 في عصر الدول واإلمارات الثاني
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 المقدمة
شهدت تونس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بوادر إصالحية شملت 
مختلف مناحي الحياة، وقد كان للجانب الثقافي نصيب من هذه اإلصالحات حاله 

 .االت العسكرية والسياسية وغيرهاكحال مختلف المج
ذه الحركة وتزامن ذلك مع إصالح المناهج، وتطوير أساليب الدراسة، ومع ه

اإلصالحية التي شملت التعليم، رافق ذلك ظهور المطابع والجرائد التي كان لها 
 .في نشر المؤلفات والكتب األدبية دور بارز

ومن أهم الفنون األدبية التي اطلعت الصحف بنشر مؤلفاتها النصوص 
 المسرحية، وفي بحثي هذا سأقدم تأريخًا لنشأة المسرح في تونس والمراحل التي
 مر بها المسرح والعوامل التي أثرت على المسرح ورواد الكتابة المسرحية ...
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األول المبحث  
 الحركة المسرحية الفنية في تونس

 
 بدايات المسرح األمازيغي في تونس:

عرفت تونس المسرح منذ فترة مبكرة ضمن ما يسمى بالمسرح 
لف مناحي الحياة في األمازيغي، بعد أن شهدت البالد تمدناً واسعاً شمل مخت

البالد مع ما صاحب ذلك من ازدهار حضاري كبير تحقق في ظل الفنيقيين 
والقرطاجنيين والرومانيين واألمازيغ،  باإلضافة لتأثر تونس ثقافياً باليونان 

 والفراعنة المصريين .
نخلص من ذلك أن المسرح التونسي قد تشكل منذ المرحلة الرومانية وأن ما 

 ا هو اال النذر اليسير من اآلثار المسرحية لذلك الوقت .وصل الينا م
وقد عرفت الحضارة القرطاجنية في تونس المسرح حالها كحال باقي المدنيات 

 والحضارات المعروفة في حوض البحر األبيض المتوسط في تلك الفترة .
كانت قرطاج قبلة العلم والثقافة والفنون بشهادات من أغسطين وأفوالي، حيث 

نيت بها العديد من المسارح المدرجة وشبه المدرجة كمسرح قرطاج وبالريجيا ب
 والجم وتيليبت ومسرح دقة والتي ما زالت محط فخر واعتزاز  لتونس.

وقد شهد مسرح قرطاج نهضة مسرحية أمازيغية كبرى من خالل ما عرض 
 على خشبته من مسرحيات تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا.

ر عند العروض التمثيلية فقد أبدع أفوالي الجزائري صاحب الصيت لم يقف األم
الشهير بسبب عروضه المسرحية التي كان يعرضها على خشبة مسرح قرطاج، 
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باإلضافة لممارسته الكتابة واإلخراج المسرحي إبداعاً وتشخيصاً من خالل تأليفه 
رار شعر على غللعديد من مسرحيات التراجيديا والكوميديا مستعمالً في ذلك ال

 . اليونان والرومان
خالصة األمر كانت قرطاج عاصمة تمازغا على صعيد المسرح والشعر 
والسياسة والثقافة إبان المرحلة الالتينية وكان للبرابرة باع كبير في ذلك ومن 
جملة ما أنتجه المسرح األمازيغي ترينوس أفر وهو أحد كبار مبدعي المسرح 

له ست مسرحيات مشهورة جمعت بين التراجيديا في المرحلة الالتينية و
والكوميديا وهي :" فتاة أندروس، الحماة، المعذب نفسه، الخصي، فورسيو، 

 األخوان".
 

 مرحلة الركود بعد الفتوح االسالمية: 
أصاب المسرح التونسي األمازيغي الركود وذلك في فترة الفتوح 

يين بالحروب والجهاد وخوض اإلسالمية لشمال أفريقيا بسبب انشغال األمازيغ
المعارك ضد المرتدين والبرابرة ونصارى األندلس، فاندثرت معالم المسرح 

والمتاحف والمعابد مع بقاء بعض منها مثل مسرح قرطاج بتونس ، ويذهب  
الباحث المغربي "عباس الجراري" إلى أن العامل الديني،  ووجود الصراع 

التي حالت دون استمرار المسرح األمازيغي التراجيدي األفقي، من بين األسباب 
م إذا كان [التونسيون] ل” بتونس بشكله القديم، وفي هذا الصدد، يقول الباحث:

يحتفظوا بهذه التقاليد المسرحية في ظل اإلسالم، فذلك راجع إلى أن هذا الدين 
 جاء بثقافة جديدة، وأنهم لم يجدوا في نطاق ثقافته حاجة إلى التعبير بالمسرح
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 على الشكل اإلغريقي الروماني الذي عرفوه.
إذ ال يخفى أن هذا المسرح كان يتوسل به في أداء الطقوس والشعائر الدينية،  

فضلًا عن أنه كان مرتبطًا بالصراع، والسيما في مواجهة القضاء والقدر، والدين 
اإلسالمي يحد من هذا الصراع، ويحث على الطمأنينة النفسية بالدعوة إلى 

باإلضافة لتلك العوامل التي ساعدت على ركود  “يمان بالقدر خيره وشرهاإل
المسرح ساهم الفهم السيء لموقف اإلسالم من التشخيص والتمثيل والتصوير 

 والشعر في إطفاء  شعلة المسرح في هذه الفترة.
 

 المرحلة الفطرية التراثية إبان العثمانيين:
ن على الحكم والسلطة ومظاهر انتشرت حضارة العثمانيين وهيمن العثما

الحياة في تونس،  فقد كان البايات والدايات العثمانيون وحواشيهم على إطالع  
كبير على المسرح الغربي الحديث منذ منتصف القرن الثامن عشر الميالدي، 
بسبب توافد الفرق اإليطالية على تونس حيث كان المسرح في هذه الفترة تراثياً 

خيال الظل والعرائس والمداح والمقلداتي والراوي والحكواتي  فطرياً اعتمد على
وقد عرفت إيالة تونس منذ الحكم العثماني في القرن السادس عشر  والمهرج.  

الميالدي خيال الظل والكراكوزومسرح العرائس... فانبهر بها التونسيون كثيراً 
حتالل بمنعه لما كان له من دور توعوي للمواطنين، إال أن قامت سلطات اال

 لتعارضه مع سياستها االستعمارية في تونس.
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 :م1956-م1881التواجد االستعماري،المسرح التونسي إبان 
م 1881تبتدئ هذه المرحلة مع تواجد االستعمار الفرنسي في تونس عام 

وبقائه فيها قرابة خمس وسبعين سنة، غرب خاللها المسرح التونسي عن 
خالل القضاء على الكراكوز العثماني وإخضاعه  حاضنته العربية،  وذلك من

 ،للعلبة اإليطالية واالنسياق وراء المسرح الفرنسي الكوميدي الشعبي الساخر
ومع ذلك فقد عرفت تونس المسرح باعتباره فناً ركحياً في أواخر القرن التاسع 
 عشر من خالل العروض التي كانت تقدمها الفرق المسرحية اإليطالية والفرنسية

الوافدة على البالد، كما عرفت تونس المعالم المسرحية منذ إنشاء مسرح البلدية 
 م.1903م ومسرح روسيني 1902في سنة 
 

ومع ذلك لم يتسن للجمهور التونسي مشاهدة العروض المسرحية العربية 
إال في العشرية األولى من القرن العشرين، وذلك مع قدوم الفرق المصرية 

رقة محمد المغربي وفرقة سليمان القرداحي  وفرقة الشباب م كف1908لتونس منذ
الثائر وفرقة الشيخ سالمة حجازي وفرقة جورج أبيض وفرقة رمسيس التي 
قدمت العديد من المسرحيات الشهيرة العربية والعالمية كمسرحية "صالح الدين 
األيوبي" لنجيب حداد و"هارون الرشيد" و" خليفة الصياد" لمحمود واصف 

حية الغواية" لميشال مرشاف و"هاملت" و"روميو وجوليت"  و"عطيل" و"ض
لشكسبير" وغيرها من المسرحيات األخرى على الرغم مما اعترى الفرق 
المسرحية من صعوبات في البداية إال أنها استطاعت تجاوزها ونالت شهرة 

 وحظوة لدى الجمهور.
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 فرق وجمعيات ومع وجود هذه الفرق وزياراتها المتكررة لتونس تكونت
مسرحية تونسية محضة أو عصرية مثل جمعية النجمة وجمعية الشهامة العربية 
وجماعة اآلداب العربية والجوق المصري التونسي وفرقة المستقبل التمثيلي 

رة وفي هذه الفت، يخ األكوي وجمعية التمثيل العربيوفرقة العادة وفرقة الش
 رحي خليفة السطنبولي، والممثلة زبيدةاإلستعمارية بالذات، اشتهر الفنان المس

 الجزائرية.
ظهرت فرق وجمعيات مسرحية جديدة ، كاالتحاد المسرحي، والكوكب   

 …التمثيلي، وتونس المسرحية، وغيرها من الفرق والجمعيات المسرحية
تناولت هذه الفرق والجمعيات المسرحية مواضيع درامية مختلفة ومتنوعة، مثل: 

ية، والمواضيع التربوية، والمواضيع الدينية، والمواضيع المواضيع التاريخ
األدبية، والمواضيع التراثية، والمواضيع اإلجتماعية، والمواضيع الكوميدية 

 الساخرة، والمواضيع السياسية في قالب رمزي واضح.
 

 تعد مسرحية (صدق اإلخاء) أول مسرحية تونسية أنتجها الجوق التونسي
وبهذا؛ تكون تونس سباقة إلى تدشين ، م1909يو) أيار (ما 26المصري في 

 البدايات المسرحية األولى مقارنة بالمغرب، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا.
وكان أهم عائق يواجه المسرح التونسي، والسيما في سنوات الخمسين من القرن 
الماضي،  هو غياب العنصر النسوي، مما أثر سلبxا في جودة المسرح التونسي 

 اذبيته اإلقناعية والتأثيرية.وج
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تعتبر العشرية األولى من هذا القرن هي التاريخ األكيد لظهور المسرح 
التونسي سواء باعتالء التونسيين لخشبة المسرح أو بتأسيس الجمعيات أو صدور 
أول نص مكتوب " السلطان بين جدران يلدز " لمؤلفها المرحوم محمد الجعايبي 

 م،1908العثماني عبد الحميد سنة  ي قصة خلع السلطانم، والتي ترو1911سنة 
وتعتمد كلها على الحقيقة التاريخية، من خالل رواية قصة زوال حكم العثمانيين 
وتدهور ملكهم، وكذا مسرحية" الواثق باهللا الحفصي" لمحمد الحبيب ، ثم توالت 
مسرحيات أخرى مثل مسرحية"عبد المؤمن بن علي" للهادي العبيدي، 

لمتمردة" لنور الدين بن محمود، وأشير هنا إلى أن كتابة المسرحية تناولها و"ا
القاص والشاعر والصحفي فلم يتم الفصل بين النص المسرحي واألدب على 

 اعتباره أدبxا كالقصة والرواية...
تكمن أهمية هذه الفترة في كونها فترة تأسيس وتأصيل وتجذير لهذا 

ة لهؤالء الكتاب الذين وضعوا اللبنة األولى النمط األدبي وفي روح المغامر
 لتأريخ األدب التونسي والمسرحي منه خاصة.

كما أن هذه الفترة تعتبر ترسيخًا لقضايا البطولة بمختلف معانيها: 
الزعامة في الميدان السياسي، والقيادة العسكرية في الميدان الحربي، واإلمامة 

من خالل تركيز المسرحيين على  في الميدان الديني والتشريعي واألخالقي
التعريف بتاريخ وطنهم واألوطان العربية ومن كان يحكمها من أمراء وخلفاء 

 فاطميين وملوك حفصيين. 
 أهم سمات هذه المرحلة :

تأثر المسرح التونسي بالمسرح المصري على مستوى المؤثرات الفنية  (1
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 والجمالية واللغوية. 
لغة العربية الفصحى في تقديم عروضها اعتمدت لغة المسرح على ال (2

 المسرحية الدرامية.
 التنافس المحمود بين الفرق المسرحية لتقديم أجود العروض. (3
تناولت الفرق والجمعيات المسرحية مواضيع درامية مختلفة ومتنوعة  (4

مثل: المواضيع التاريخية والمواضيع التربوية والمواضيع الدينية والمواضيع 
ب والكوميدية الساخرة والسياسية في قال المواضيع التراثية واالجتماعيةو األدبية

 رمزي واضح.
على الرغم من تأثر المسرح المصري إال أنه تأثر أيضxا بالمسرح الغربي  (5

وخاصة الفرنسي، حيث استفاد من تقنياته الجمالية وانفتح على تياراته ومدارسه 
 ديا، واتخذ من العلبة اإليطالية فضاء ركحيxاوأجناسه الدرامية كالتراجيديا والكومي

لتقديم الفرجة المسرحية، وهذا ما جعل المسرح التونسي محاطًا بالمرجعية 
األوروبية التي غربته عن عروبته، من خالل حصره في متطلبات العلبة 
اإليطالية المغلقة واحترام الوحدات المسرحية األرسطية الكالسيكية، واإلنفتاح 

ارب المسرحية الغربية التجريبية والطليعية، باإلضافة لتشيد الكثير من على التج
المباني المسرحية كالمسرح القرطاجني ومسرح طابيا ومسرح دافيد كوهين 
طنوجي والمسرح االيطالي ومسرح أرينا والمسرح البلدي رافق ذلك كله قدوم 

 ها.لتقديم عروضالفرق المسرحية الفرنسية وااليطالية واألوروبية والعالمية 
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 م:1970-م1957مرحلة التأسيس والتثبيت، 
أدرجت الدولة بعد االستقالل المسرح من ضمن أدوات أيدولوجية 
التنمية، نظرxا لوظيفته التربوية والثقافية والسياسية، وبالتالي حصل المسرح في 
أوائل الستينات على اعتراف رسمي سياسي بوظيفته االجتماعية أعطت 

 حقوق المواطنة الكاملة والشراكة في الحياة العامة. لممارسيه
 .مةرى مترجتراوحت الكتابة المسرحية في إنتاجها ما بين نصوص عربية وأخ

لكن الكتابة المسرحية منذ بدايتها واجهت مشكلة أساسية تمثلت في كيفية تبليغ 
ت اللغة تالنص المسرحي، أي ما هي اللغة التي ستتم بها الكتابة، وذلك بعدما أثب

 الدارجة استجابتها لرغبات الجمهور الشعبي.
أما النص العربي الفصيح فقد بقي محدود االستعمال واقترن فقط بالجانب  

الرسمي للمهرجانات، مع حمله ألبعاد فكرية أعمق وألصق بطبيعة األدب، لكنه 
ين ب كان قليل الذيوع وذلك أن النص المكتوب باللهجة الدراجة كان أكثر تداولًا

الفرق المسرحية المحترفة في حين بقي النص الفصيح للمسرحيات ألصق بالفرق 
 المدرسية والجامعية.

ومما ساعد على انتشار المسرحيات المكتوبة باللهجة الدراجة  لجوء 
أغلب المسرحيات االذاعية لها، وعلى الرغم من ذلك بقي هذا النوع حبيسxا ولم 

 االخراج المسرحي. يتم تداوله مكتوبxا خارج نطاق
وقد مثلت المسرحية االذاعية تحولًا تعبيرxا باإلقبال عليها مع تقليص كتابة المقامة 

 الهادفة اجتماعيxا والتخلي تدريجيxا عن االهتمام بالحكاية الشعبية.
أما النص المسرحي المكتوب باللغة الفصيحة فقد بقي وثيق الصلة بظروف 
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ا ليأخذ ذاتيته كأدب مكتوب إال في حاالت اإلخراج المسرحي ال ينفصل عنه
 نادرة.

استمر األمر دون نشر للمسرحيات حتى بعد االستقالل إال في حاالت نادرة 
 انحصرت في الدوريات األدبية في شكل حلقات متسلسلة .

أما عن أولى النصوص المسرحية التي نشرت في شكل كتاب مستقل فتتمثل 
م، وال يأتي 1961والذي خرج للنور سنة في: "قصر الريح" لمصطفى الفارسي

م للحبيب بولعراس "مراد الثالث"، وبقي تواتر 1968النص الموالي إال سنة 
 المسرحيات المكتوبة على السوق محدودxا حتى منتصف السبعينات.

 االهتمامات األساسية للكتابة المسرحية خالل هذه المرحلة:
 فر في أغلب المسرحيات .الجانب الترفيهي التثقيفي : والذي يتو (1
الجانب التاريخي: وقد اهتمت النصوص التي صيغت بالعربية الفصحى  (2

بالتركيز على مواقف التحول في تاريخ وثقافة البالد، من خالل إبراز أمجاد 
الماضي ونقد لمواقف الضعف السياسي واألخالقي باعتبارها من أسباب التخلف 

المسرحية التي تلت فترة االستقالل عن ركب الحضارة ومن أبرز النصوص 
 "يوغراطة" لحسن الزمرلي، و"الكاهنة" ألحمد خير الدين.

وقد تحولت الكتابة المسرحية بشكل جذري واكتسبت شحنة تعبيرية من خالل 
االسقاطات المعاصرة لألحداث الراهنة على الحدث التاريخي ومحاولة التحول 

ي ء بين الفترات التاريخية المنفصلة وفعن المحور التاريخي بإثبات نقاط التقا
 ذلك سعي لتأكيد ثبات العوامل الفاعلة من خالل تشابه تكرر حدوثها.

االهتمام االجتماعي: من خالل محاكاة الواقع باستخدام النصوص  (3
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المسرحية التي كتبت باللهجة الدارجة، إذ الهدف من هكذا نوع من المسرحيات 
ما تجاوز األمر إلى النقد، أما الفصيحة فقد مثلت تسجيلي أو ترفيهي ونادرxا 

عرض لمشاكل اإلنسان المعاصر وفقد للتحوالت االجتماعية وقد ساعد على ذلك 
تيار المسرح الجامعي الذي نشط خالل النصف الثاني من الستينات، وقد مثلت 

 مسرحية "عندما تحرق الشمس" لمحمد ادريس بداية قوية في هذا االتجاه.
حب هذا التوجه الجديد للمسرح التونسي على مستوى الكتابة، ظهور وقد صا

جيل من رجال المسرح الذين تفتحوا على النظريات المسرحية الحديثة وتطعيم 
النص المسرحي بتوظيفات جديدة من خالل توجه بعض األدباء للكتابة المسرحية 

لترفيهي، من خالل إدخال مضامين جديدة غير تلك التي أتخم بها المسرح ا
ومزامنة لمرحلة بناء الهياكل الجديدة للمجتمع وتماشيxا مع التوجه االشتراكي 
للبالد خالل الستينات فأصبح النص المسرحي ألصق بهموم ومشاكل وتطلعات 

 الفرد والمجتمع.
وكان ذلك كله استجابة لتطلعات وتصورات وحاجات المجتمع التي برزت في 

 جوانب التعبير األخرى.
 

 م:1985-1970ة التجريب والتأصيلمرحل
بقي النص المسرحي وثيق الصلة بظروف االخراج والتمثيل كما المرحلة 
السابقة، مع اعتماده على االقتباس والتعريب من النصوص العالمية باإلضافة 
الى ما يبدع محليxا سواء بالعربية الفصحى أو بإحدى اللهجات الدارجة محليxا 

ل النصوص المسرحية التي نشرت فسأورد بعض وبما أن األمر يدور حو



 
 

	

18	

المالحظات عن مالبسات التمثيل واإلخراج والعروض المسرحية لفهم مكانة 
 النص المسرحي وكيفية تطوره:

كانت بداية الستينات هي الفترة التي تجسمت فيها إرادة وطنية للعمل  (1
ة ثالثعلى بعث مسرحي تونسي وذلك في شكل مجموعة من القرارات أفرزت 

أنواع من الفرق المسرحية، هي الفرق المحترفة والفرق المدرسية والفرق 
 الجامعية.

فرضت طبيعة عمل هذه الفرق ونشاطها نوعين من النصوص المسرحية  (2
منها ما كتب بإحدى اللهجات المحلية ومنها ما صيغ في لغة عربية فصيحة 

على االقتباس والتعريب  ومنها ما كتب باللهجات المحلية مع اعتماد كل منها
باإلضافة إلى ابداع النص المسرحي، وقد أثبتت اللهجات الدارجة استجابتها 
لرغبات الجمهور الشعبي وفي نطاقها أمكن للفرق المحترفة وبعض فرق الهواة 
أن تجد الصلة التي تشد الجماهير إلى نشاطها المسرحي في حين إلتزم المسرح 

 وجه الخصوص بالنصوص الفصيحة.المدرسي والجامعي منه على 
عملت سياسة التشجيع التي اتخذت على ايجاد النص المسرحي المحلي  (3

حيث وجدت هذه النصوص طريقها إلى النشر فيما بعد بشكل كتب يمكن اعتبارها 
 من أفضل ما قدمه المسرح التونسي.

ل وعلى الرغم من كثرة النص المسرحي اإلذاعي إال أنه بقي قليل التدا (4
مكتوبxا، كما أن المسرحيات الممثلة باللهجات المحلية لم يكتب لها النشر رغم 
طغيانها في منتصف السبعينات والذي أكسب المسرح التونسي تحولًا واضحxا 

 في تناوله للقضايا االجتماعية وكيفية تقديمها للمشاهد.
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ت ومن الم يتم اإللتفات لتأريخ المسرح التونسي إال في مطلع السبعين (5
ذلك كتاب المنصف شرف الدين "تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته حتى نهاية 

م،كما هو الحال في دراسة 1972الحرب العالمية األولى" لم يصدر سوى سنة 
-1907الحمادي بن حليمة بعنوان "نصف قرن من المسرح العربي في تونس، 

 م.1974م" لم تصدر منشورة إال سنة 1957
م سنة تحول في تاريخ المسرح التونسي وذلك بانبعاث 1976تعتبر سنة  (6

أول فرقة محترفة خاصة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة اختارت في 
البداية اسم "المسرح العربي" ثم اسم المسرح "المسرح العمومي" واستقر اسمها 

 ختامxا ب"المسرح الجديد" .
 ول ما يلفت االنتباه مقارنةأما على مستوى النصوص المسرحية المنشورة فإن أ

مع الفترة السابقة هي كثافتها نسبيxا سواء في تعدد األسماء أو في تعدد اآلثار 
المسرحية بالنسبة للكاتب الواحد، وهذه الكثافة النسبية قد اقترنت بإظهار رؤية 
خاصة أثبتت أن مظاهر الحداثة امتدت للكتابة المسرحية كما كانت قد وصلت 

 ابة الشعرية والقصصية.مسبقًا للكت
ولعل ما قدم في المسرح يعد أفضل ما في اإلبداع التجديدي التونسي نظرxا 

 للتكامل الذي أمكن لإلخراج المسرحي أن يضفيه على النص ذاته.
وفي صدارة اآلثار المسرحية التي طبعت فترة السبعينات بأبعادها الفكرية 

زها ها نسبيxا وتنوعها، فاكتسبت تميمسرحيات عز الدين المدني وذلك نظرxا لكثرت
من جانبين وهما : اقترانها بمهرجان الحمامات باإلضافة لقيمتها األدبية التي 
أراد صاحبها من خاللها أن يعيد كتابة التراث من منظور معاصر، ومنها رأس 
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الغول وثورة صاحب الحمار والحمال والسبع بنات ،وباقي المسرحيات أردفتها 
 نهاية البحث.بالمسرد في 

وكذا األمر مصطفى الفارسي الذي له عدد هام من النصوص المنشورة لكنها 
بقيت قليلة التداول رغم أنها ارتبطت بافتتاح مهرجان قرطاج "األخيار" ويبدو 

 أن السبب في ذلك هو بناؤها الكالسيكي، ومنها: "قصر الريح والفتنة".
" رت له "عطشان يا صبايا وسندبادباإلضافة إلى كل من بشير العيادي والذي نش

وهي أقرب في تقنيات بنائها المسرحية إلى كتابات عز الدين المدني ، والبشير 
القهواجي الذي لم ينشر له سوى "بيارق اهللا" على الرغم من كتابته "للمحارب 
البربري" و"انشاد المملكة الجليلة"،  وأبو القاسم الشابي حيث كان لهما دور في 

 ضور النص المسرحي التونسي المطبوع.إثبات ح
ونضيف إلى هؤالء كتابxا آخرين لم ينشر لهم إال مسرحية واحدة أو إثنتين ونذكر 

م، وشويخة بن فرج "األمل 1971منهم: عبد الرحمن عمار "األبطال الخمسة"
م، ورشاد الحمزاوي 1975م، وجميل الجودي "خيام في األفق" 1974الضائع" 

م و"زمن الترهات"، ومحمد صالح الجابري "كيف 1976رية" "الشياطين في الق
م، وتوفيق الجبالي 1984م، وعمر بن سالم "عشتروت" 1979ال أحب النهار" 

الحائر" و"البرني م، ورجاء فرحات "جحا أو الشرق 1984"تمثيل كالم"
وبهذا يكون النص المسرحي التونسي قد أثبت حضوره من ، 1984والعطراء" 

التي نشرت والتي لم تنشر بكم ال يمكن تجاهله ونوعية أثبتت خالل النصوص 
جدارتها في التعبير عن مشاكل االنسان المعاصر والبحث عن جذور هذه البالد 

 لمواجهة مشاكل التحوالت االجتماعية التي يمر بها.
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  :نصبت النصوص المسرحية عليها في هذه الفترة فهياأما عن االهتمامات التي 
 التراثي: االهتمام (1

مثلت كتابات عز الدين المدني إعادة طرح للمواقف التاريخية مع تقارب عصري 
لحاالت مشابهة الغرض منها توظيف التراث في رؤية حداثية في نفس الوقت 
الذي تبحث فيه عن عوامل التحول العميقة في مضاعفات الزمن وتأثيرها في 

ب الحمار" و"ديوان األشخاص والمؤسسات، ونمثل على ذلك ب"ثورة صاح
الزنج" فإنهما تطرحان مشكلة الثورات وبناء  الدولة الحديثة اعتمادxا على مرجعية 
تاريخية باعتماد بعض المواقف واألشخاص، فالحالج في تعدد شخصياته في 
المسرحية حالج األسرار وحالج الحرية وحالج الشعب يمثل مواقف متعددة 

والدنيوية في نفس الوقت الذي يبحث فيه عن للفكر في مواجهة السلطة الدينية 
 شرعية وجوده وفكره لدى شعبه.

كما أن هذا المنظور المتطور للزمن المسرحي بتداخل األزمنة والتقائها 
في شخصيات متعددة الخصائص أو المواقف التي تصنع تحولًا في حياة 

ائية دية الحكالمجموعات البشرية قد فرض بناءxا دراميxا مغايرxا للمنطقية السر
التي طالما لجأت لها المسرحيات التاريخية من قبل والتي سعى الكاتب من 
خاللها إلى إبراز الموقف الدرامي باعتباره نابعxا من مفهوم الطرح المسرحي 

 ذاته.
فالتاريخ المسرحي هو تصرف في المادة التاريخية واخضاعها لمقتضيات الطرح 

ر وي التي تعتمد التحول على كل المحااالشكالي ولتقنيات العرض المسرح
 .الثقافية والنفسية والتاريخية
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وبذلك أصبح العرض المسرحي يتجاوز محاكاة واقع ما إلى بسط جدلية تقوم 
في ذهن المتفرج انطالقاً من عالمات يمده بها النص المسرحي وحركات الممثل 

 واإلطار الركحي الذي يتحرك فيه.
ثة بدفع عجلة المسرح للخروج من القوقعة الكالسيكية ساهمت هذه التقنيات الحدي

والذي تميز بتقمص الشخصية حسب ضرورات الموقف المسرح لينفتح على 
فضاء مسرحي له مؤثرات جديدة لها القدرة على اإلبالغ من مجرد صوت 
وحركات الممثل من خالل حضور واضح للراوي وتعدد لوجوه ومواقف 

 اوية محل النظر.الشخصية على المسرح حسب الز
 االهتمام االجتماعي: (2

في هذه المرحلة تركز الضوء على مشاكل المجتمع والتي كانت مدار تفكير 
المتفرج وترتبط بواقعه، وقد اختارت هذه المسرحيات اللهجة المحلية للتعبير 

 عنها وكذلك كان بناؤها الدرامي ليشد انتباه المتفرج ليتلقاها.
في هذه المرحلة استطاع التخلص من التسلية والتلهية وأشير هنا أن المسرح 

ليلتزم بالنقد البناء لظواهر اجتماعية كانت متفشية خالل منتصف السبعينات ومن 
 ذلك مسرحية غسالة النوادر التي ظهرت في أواخر السبعينات.

 االهتمام الترفيهي:
اعتبار  لىيبدو أن االهتمام بهذا الجانب قد تقلص كثيرxا في هذه الفترة ع

أن مجرد التلهية لم يعد مقنعxا للجمهور مما استلزم اكساب هذه المسرحيات 
مضمونًا اشكاليxا يتجاوز العرض المسطح للشخصيات لكن نماذج هذا التوجه 
وجدوا صعوبة متزايدة فاختفى أصحاب هذا التوجه على الركح المسرحي إال 
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لى أن أهم ما يميز هذه في بعض المناسبات من خالل اإلذاعة المسموعة، ع
الفترة ما يسمى بالسكاتشات  الفكاهية والتي تعتمد طريقة ساخرة لعرض بعض 

 الظواهر االجتماعية والتي هي أقرب إلى النقد منها إلى المحاكاة الساذجة.
ياب إلى غ لجانب الترفيهي عن فترة الستيناتوقد يرجع تقلص االهتمام با

بالعروض القصيرة  مد خير الدين مما حدى رجاالته أمثال حمودة معالي وأح
 رتجال نتج عنمع تطوير المضمون والقدرة على االإلى محاولة سد ذلك الفراغ 

 شبه غياب للنص المسرحي مما ساهم في تقلص هذا النمط المسرحي.
يبدو أن النص المسرحي قد استطاع اثبات وجوده بشكل فعلي بغض النظر عن 

 ب بالكتابة المسرحية أثبت جدارتها بتعدد نصوصها. قيمته وقد قرنت أسماء كتا
 مالحظات على هذه الفترة:

طغيان الصبغة األدبية مع اقتصاد مخل أحيانًا في االهتمام بتقنيات الكتابة  (1
المسرحية ومرجع ذلك نابع من عدم صلة أصحابها بالمسرح من أمثال عز الدين 

 المدني ومصطفى الفارسي.
سرحية مما سرى على النصوص المسرحية التي تخلص النصوص الم (2

عرفت في مع النصف األول من القرن الماضي والتي كانت تأخذ فيها 
الشخصيات والمواقف التاريخية أهمية تشخيصية بمعنى أنها كانت تركز على 

 االعجاب بالشخصية أكثر من تمحيص الواقع ومعالجتها لقضاياه .
رة بتناوله للحدث من عدة زوايا وإن تميز النص المسرحي في هذه الفت (3

 اختلفت اآلراء لكنها كانت أكثر موضوعية .
تحليل األوضاع السائدة والنظر لها بعمق أدخل على النص المسرحي  (4
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الواقعية فربطت المتتبع بمعطيات بيئته وساعدت على مناقشة جوانب األشكال 
 في تصوره لمجتمعه.

ص المسرحية من تعميق البحث عن مكن االهتمام التراثي في النصو (5
 جذور االنسان الفكرية والثقافية وبالتالي تصور أفضل لمصيره.

تنوع التأليف المسرحي ما بين األديب الذي تحول لكاتب مسرحي أو  (6
التأليف الجماعي أو االقتباس والتبني ، مما يحدوني لإلشارة إلى ضرورة تطوير 

من خالل تبني تقنيات وموضوعات  المسرح كما الحال مع القصة والشعر،
 جديدة تالمس المجتمع ومتطلباته الحضارية الجديدة.     
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 المبحث الثاني
 المسرحية األدبية التونسية

 
 م 2018 -1984: المسرح الجديد

لقد عدk الباحثون المسرحيون التونسيون تكوين فرقة "المسرح الجديد" حدثًا مهمxا 
المكوkنة للفرقة في اإلفالت من قبضة القطاع العام، أفصح عن رغبة المجموعة 

وبذلك كانت فرقة "المسرح الجديد" هي الفرقة الثانية المحترفة في تاريخ المسرح 
التونسي بعد فرقة علي بن كاملة، كان تأثير هذه الفرقة في المسرح التونسي 
ى بارزxا، سواء على مستوى الهيكلة (شركة ذات مسؤولية محدودة) أو عل

أهمk تأثير مارسته هذه والمستوى الجمالي والفكري (تأليف وإخراج جماعي). 
الفرقة كان على مستوى الكتابة إذ أنk المجموعة أجهزت على المؤلف المسرحي 

 بالمفهوم المتعارف عليه وأعلنت موته بتخلّيها عن النص المهيkأ مسبقًا .
فرقة قفصة التي بدأت مجموعة "المسرح الجديد" عملها التجريبي في 

كان يديرها رجاء فرحات، وبعد أنk اكتسبت تجربة في التأليف لمسرحيkات 
"البرني والعطراء" و"محمد علي الحامي" و"الجازية الهاللية" (كتابة رجاء فرحات 

, 1976أساسxا)، ثمk بعد تكوين الفرقة أنتجت ثالث مسرحيات هي "العرس" 
 .1978و"التحقيق"  1977و"الورثة" 
قد حقّق "المسرح الجديد" قفزة نوعية بمسرحية "غسالة النوادر" سنة ل 

فأصبحت مرجعxا للباحثين المسرحيkين التونسيين، وقد أحدثت قطيعة تامkة  1980
مع المسرح الذي كان سائدxا، إذ استطاعت أنk تعلن ميالد توجkه جديد في مسيرة 
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ف ادر" يصل أفق االختالالكتابة النصية المسرحية التونسية: "في غسالة النو
والمغايرة الذي انخرطت فيه المجموعة إلى حدوده القصوى: إنضاجxا لما بدأ في 
 ا"العرس" و"الورثة" اختبارxا وتجريبxا، وفي "التحقيق" تحسسxا وتلمسxا وتحققًا كم

 .كان احتمالًا لتشكّل ممكن..."
النصية توkجت مسرحية "غسالة النوادر" جهود الجماعة في الكتابة  

المسرحية المراوحة بين السرد والتجسيد "ولألمانة التأريخية والفنية فقد توصkلت 
المجموعة في هذا العمل إلى درجة من التجربة تجلّى فيها نضجها الجمالي، 

 وهو نضج يعدk رصيدxا مهمxا.".
 kز في كّل االبداعات الدرامية الالحقة إلى درجة أنkأثّر هذا العمل المتمي

مهمkة من الكتابات النصية المسرحية أصبحت نسخة باهتة لنتاجات هذه نسبة 
 المجموعة، خاصة مسرحية "غسالة النوادر" التي أضحت مرجعxا لكّل المشتغلين

نهلت مسرحية "غسالة النوادر" من الميثولوجيا اليومية لإلنسان ، بالفعل المسرحي
ر صياغة امتزج فيها التونسي وغاصت في وعيه الجماعي وال وعيه الذاتي عب

 السردي بالتشخيصي.
طبعت مجموعة "المسرح الجديد" اإلبداع المسرحي التونسي وأثّرت فيه 

 ،تاج عمل آخر فكانت مسرحية "الم"تأثيرxا حاسمxا ثم سكتت فترة حاولت فيها إن
وبعدها تقلّصت المجموعة بموت الحبيب المسروقي أحد مؤسسي الفرقة 

كنk انضم إليها فيما بعد توفيق الجبالي ورجاء بن وانسحاب محمد إدريس. ول
 عمkار ورؤوف بن عمر إلى المجموعة ثمk انسحبوا بعد تقديم مسرحية "الم".

واصلت مجموعة المسرح الجديد مسيرتها واستقطبت عناصر أخرى  
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مثل األمين النهدي وفاطمة بن سعيدان وزهيرة بن عمkار، وقدkمت مسرحية 
يها عناصر أخرى وقدمت مسرحية "العوkادة" (صباح "عرب"، ثمk أضافت إل

المسرح انتهى اسم "، وتبعتها ب "كوميديا" ثم "فاميليا"بوزويتة وكمال التواتي) وأ
الجديد" مع عرض "فاميليا" وأسkس الفاضل الجعايبي بالتّعاون مع زوجته جليلة 

 .بكّار شركة "فاميليا" لتنتج "عشّاق المقهى المهجور" و"سهرة خاصة"
وقد بقي فاضل الجعايبي وفيxا لتقاليد "المسرح الجديد" رغم تغيير االسم،  

ولئن لم يقدkم إضافات مهمkة تجعله يتجاوز ما قدkمه في مسرحية "غسالة النوادر" 
فقد اكتسب تقنيات الحرفي القادر على صنع عرض شيkق مبنيk على متن حكائي 

 جيkد دون أنk ينغمس في الشكالنية.
"المسرح الجديد" في كّل المسرحيkين لذين تابعوا إنتاجه، وهنا  لقد أثّر

نبدأ بالذين تأثروا به تأثّرxا مباشرxا مثل محمد إدريس الذي انفصل عن "المسرح 
الجديد" بعد أنk كان من بناته صحبة فاضل الجزيري وفاضل الجعايبي والحبيب 

 المسروقي. 
ي فكتب عملي{ن كان نشط محمد إدريس في المسرح المدرسي والجامع

لهما بالغ األثر في مسيرته المسرحية، وهو يعتبر نفسه "شاعرxا يعشق الكتابة، 
يريد أنk يبلّغ حلمه الشعري إلى المجموعة"، ثم رافق منصف السويسي فترة في 
فرقة الكاف، وأسهم في تكوين فرقة قفصة واشتغل مع خيرة المسرحيkين 

ماعته ت قبل أنk يعود إلى العاصمة ليؤسkس مع جالتونسيين في الستينات والسبعينا
"المسرح الجديد" ثم ينفصل عنهم، وكوkن مجموعة "سنمار" وكتب لها مسرحية 
"إسماعيل باشا" التي وظّف فيها إمكانات جسدية وتقنية ومادية ملحوظة سنة 
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، ولمkا انحلّت مجموعة "سنمار" فضkل محمد إدريس العمل منفردxا فكتب 1986
"حي المعلم"، وهي مسرحية بشخصية واحدة يتداخل فيها التجسيد  مسرحية

والسرد ضمن ذكريات محمد إدريس، ثم كتب وأخرج مسرحية "يعيkشو شكسبير" 
 التي حاول فيها أن يخرج هذا الكاتب الكبير من التراجيديا إلى الكوميديا.

وكما جرت العادة عند محمد إدريس قد جعل نصkه الدرامي مفتوحxا  
يه حاول أنk يجرkب عدkة أشكال جديدة لم يألفها النص الدرامي التونسي فواصل وف

التجريب مع جماعة "المسرح الجديد" إلى حدk "تكسير القواعد االنشائية التي تقدkم 
عليها بعض األجناس في الكتابة أو األنواع الجمالية التقليدية حتى انتفت الحدود 

 - تفرقة بين األصناف الدرامية (كوميديابين األنماط وتداخلت فاستحالت ال
ثم كتب محمد إدريس وأخرج "ونّاس القلوب" ، مأساة) "  -ميلودراما  -دراما

التي خاض فيها تجربتين: األولى هي اتجاهه نحو الشرق األقصى ومسرحه 
غير المعروف في بالد المغرب العربي، خاصة "النو" و"الكابوكي"، واألخرى 

م على الشكل أو الناحية البصرية، أي االعتناء بالتشكيل هي تركيزه االهتما
 البصري في االخراج المسرحي. 

وقد تبلورت هاتان التجربتان على نحو أوضح في مسرحية "راجل ومرا" 
، وحصل 1996التي شارك بها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، سنة 

ها: مسرحية أخرى، منعلى جائزة أحسن ممثل، ثمk كتب واقتبس وترجم نصوصxا 
مسرحية "حدkث" التي اقتبسها أولًا عن نص "حدkث أبو هريرة قال" لمحمود 
المسعدي ومسرحية "مراد الثالث" للحبيب بولعراس التي كان علي بن عيkاد قد 
أخرجها ومثّل شخصيkتها األولى مع فرقة مدينة تونس، والتي أعاد محمد إدريس 
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بسبب الخالف بين إدريس والمسعدي غيkر و، إخراجها بتصوkر درامي مختلف
إدريس وجهته نحو سيرة عمر الخيkام وشعره وفلسفته ليمسرح منها عرضxا 
وظّف فيه تقنية االخراج الدراماتورجي والسينوغرافي فكان عملًا متميkزxا طغى 

 المسرحية. 1998على إنتاج سنة 
ذ شارك ديد"، إأمkا توفيق الجبالي فقد أسهم في تنشيط فرقة "المسرح الج

، وسيقى التصويرية لمسرحية "العرس"في كتابة نص "الورثة"، كما قام بإنجاز الم
غادر توفيق الجبالي فرقة "المسرح الجديد" بعد عرض مسرحية "الم"، وأسهم 

. كما 1979مع رجاء بن عمار ورؤوف بن عمر في تأسيس مسرح "فو" سنة 
 ).1980هو "تمثيل كالم" (ساعد في كتابة أوkل نص قدkمه مسرح "فو" و

)، ثمk أسهم مع محمد إدريس في 1982وكان أيضا ضمن مؤلفي نص "عشق" ( 
فضاء التياترو  1986، وفتح سنة 1986كتابة نص مسرحية "إسماعيل باشا" سنة 

 1987وفي سنة ، الذي قدkم إضافة مهمkة إلى الفضاءات المسرحية في تونس
"، وكتب نص "حاضر بالنيابة" سنة اقتبس عن بريشت نص "مذكرات ديناصور

بين سنوات  9إلى  1, وسلسلة المنوعات المسرحية "كالم الليل" من 1989
 . 1994، و"ويل للممثلين" سنة 1992، ونص "افهمت إال" سنة 1993و 1990

ال شكk في أنk "توفيق الجبالي" يمثل اتجاهxا خاصxا وتيارxا فكريxا وجماليxا في الكتابة 
تونسية النشغاله بمسألتين: األولى بالكلمة، وذلك في االستلهام من الدرامية ال

التراث العربي االسالمي في النصk أو السرد القصصي باعتباره مظهرxا من 
مظاهر الفرجة التقليدية كالفداوي التونسي أو الحكواتي المشرقي، خاصة في 

ا هxا مختلفًا تمامx"تمثيل الكالم"، واالخرى اتجاهه في بعض األعمال األخرى اتجا
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يكاد ينفي الكلمة وذلك باالعتماد أساسxا على الكوريغرافيا ولغة الجسد في 
 عالقتهما بالفضاء الركحي، كما ظهر في "ويل" أو في "عطيل".

وأمkا االتّجاه المسرحي الذي يعتمد تقنية االرتجال والمتأثر بالمسرح الجديد فهو 
حد مؤسkسيه مع رجاء بن عمار ورؤوف "مسرح فو" الذي كان توفيق الجبالي أ

 بن عمر والمنصف الصايم.
افتتح "مسرح فو" سلسلة أعماله بمسرحية "تمثيل كالم" التي كُتبت طبقا 
لطريقة التأليف الجماعي المبني على تقنية االرتجال حيث تترافق الكتابة النصية 

 والكتابة الركحية. 
كتب مار صحبة المنصف الصايم فوبعد انسحاب توفيق الجبالي بقيت رجاء بن ع

 هذا الثنائي الكثير من النصوص التي أغنت الساحة المسرحية.
بدأ هذا الثنائي المؤسkس ل"مسرح فو" بكتابة نصوص العروض  

وإخراجها اعتمادxا على السرد الشفاهي منطلقًا للبحث واختبارxا: "مجنون غرناطة" 
 " و"بيkاع الهوى"، ثم اقتبسا روايةو"عرق" و"بستان جمالك" و"ساكن في حي السيدة

جبرا إبراهيم جبرا "البحث عن وليد مسعود" وأخرجا منها عملًا مسرحيxا ناجحxا 
". ومعروف أنk 1997هو "برج الحمام"، كما اقتبسا مسرحية "فاوست سنة 

xخاص xعرفت ، وا به يسمى "مدار قرطاج" بصالمبو"مسرح فو" يملك فضاء
جماعية صيغت بلهجة عامية "مثقّفة". وهي تعتمد نصوص "مسرح فو" بأنّها 

 على الرقص والحركة أساسxا. 
وقدkم الثنائي رجاء ومنصف عروضxا استغلّ  فيها الرقص والكوريغرافيا لتعميق 

وأمkا ، الحسk الدرامي، كما في "برج الحمام" و"بياع الهوى" و"فاوست"...
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بصفة غير مباشرة فهي  "المسرح الجديد" ـالمجموعة األخرى التي تأثرت ب
مجموعة "المسرح العضوي"، ومعظم المنتمين إليها هم تالميذ لمجموعة "المسرح 

 1975 - 1974الجديد" في فترة إشرافهم على "مركز الفن المسرحي" في سنتي 
تكوkنت هذه المجموعة من عزالدين قنّون وفتحي العكّاري ومصطفى الشريف 

سني، وأوkل ما يلفت النظر هو التسمية ذاتها وعبد المجيد الجلولي، ولسعد حوا
التي تحيلنا مباشرة على غرامشي ومثقّفه العضوي، من حيث هي إشارة واضحة 
إلى المنحى السياسي لهذه المجموعة، ولكنk هذه االشارة إلى لفظ االلتزام السياسي 
لم تكن واضحة في إنتاج المجموعة، إذ بقيت التسمية دون محتوى "العضوي" 

لمعنى الغرامشي للكلمة. بدأت أعمالها المسرحية بنصk جماعي هو "الصفقة" با
 .1981قدkم في فرنسا ثم وXزkع بتونس في صيف 

وتتابعت مسرحيات الفرقة: "ليلة ضائعة تعود" و"خرkفني يعيkشك" و"منقع غزال".  
وكتب عز الدين قنون عدkة نصوص هي: "قمرة طاح" و"المصعد" و"طيور الليل"، 

 بk في الخريف". وكان عزالدين قنون مخرج هذه النصوص. و"ح
وقد آمن جماعة "المسرح العضوي" بأن "حضوريkة" الفعل المسرحي في نظرهم 
تعتمد على إيجاد نوع من "الواقعية العجائبية"  إشارة وتلميحxا إلى تأثّرهم بمسرح 

بk في حأمريكا الالتينية (مسرح أوغستو بوال بالخصوص)، وتعتبر مسرحية "
 الخريف" أفضل ما كتب عزالدين قنون.

المجموعة األخيرة التي أثرت في الكتابة المسرحية التونسية والتي تأثرت أيضxا 
ب"المسرح الجديد" هي مجموعة "المسرح المثلّث" وعلى رأسها الحبيب شبيل 

 الرسkام والمسرحيk المعروف كتابة وإخراجxا وديكورxا . 
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ء" و"أوالد باب اللّه" و"خيوط الليل" و"القافزون" كتب شبيل "أشخاص وأزيا
و"السرك" و"قصر اللوح" و"الدرس" و"الدوالب" و"الكرنفال" و"سنفونية"، إنk أوkل 

: "أوالد باب اللّه" لفرقة المغرب 1974عمل كتبه هذا الفنّان يعود إلى سنة 
ما ك العربي. والحبيب شبيل رسام يرى المسرح صورة، والكلمات عنده تصوkر

تصوkر الريشة. لكنk كتابته ليست نهائية، لذلك أدرجناها ضمن الكتابة الجماعية 
ألنّه يXقَدkم لممثليه "نصاًّ أولياّ يفسرk لهم عناصره ونظرته إلى العمل عموما، ومن 
هنا يبدأ عمل الممثل على االرتجال..." لذلك يبقى نصk الحبيب شبيل جدلي 

سيسهم وانفعاالتهم، وهي طريقة اتبعتها كّل المنحى حسب رأي الممثلين وأحا
المجموعات ب�د{ءxا بالمسرح الجديد وانتهاء بالمسرح المثلث، فطغى التأليف 
الجماعي على التأليف الفردي، إذ "أصبح النص المرتجل أي النص المكتوب من 

 وحي الركح وايقاعاته تقليدا سائرا". 
مستوى النصوص التي  وظهرت بعض النصوص األخرى ولكنّها بقيت دون

تحدثنا عنها آنفًا وهي التي كانت في مجملها نتاجا لقناعة "تقنيkة" حول تصوkر 
 مؤلفيها للكتابة الجماعية (بطريقة من الطرق جزئيxا أو كليxا). 

ونجد كُتّابxا آخرين آمنوا بقدرة المبدع الذاتية فأسهموا على طريقتهم في مسيرة 
نذكر منهم: محمد رضا الكافي الذي كتب مسرحية  الكتابة الدرامية التونسية،

"سينما سينما" التي قدمتها فرقة مدينة تونس وأخرجها محمد كوكة وهي مسرحية 
تعالج العالقة الزوجية في ضوء التوترات االجتماعية والنفسية بين األزواج في 
ة يفترة الثمانينات، تلك التوترات التي رافقت التحوkالت االقتصادية العالم

 وانعكاسها على التونسيين.
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ويمكن أن نذكر أيضxا في هذا المجال حمدي الحمايدي الذي كتب "الدالية" للمسرح 
العضوي و"الشقيقة" لفرقة مدينة تونس و"ماء البحر"، كما اقتبس الكثير من 
النصوص من المسرح الغربي. أمkا التجربة المتميزة التي نشأت بعيدة عن 

ثّراته فهي تجربة نور الدين الورغي الذي يمكن اعتباره "المسرح الجديد" ومؤ
من أغزر كتّاب المسرحيkات باللهجة العامية ومن أنجحهم فنّيxا. بدأ الورغي حياته 
المسرحية في فرقة الكاف مع كمال العالّوي بنص "عبد الرحمان ولد الكاهية، 

وترجم مع  . كتب واقتبس1978ثمk انتقل إلى فرقة جندوبة التي تأسست سنة 
محمد المديوني بعض النصوص: "موش عجب يقدر يصير" وهو أوkل عمل 
قدمته فرقة جندوبة، و"ترحيkم". ثم انفصل عن محمد المديوني وكتب مسرحية 
"يمkة راني وليدك"، وكانت هذه المسرحية عمال متميkزا في فرقة جندوبة، إالّ أنّه 

صة رقة فقرkر تكوين فرقته الخالم يستطع أن يحقّق ما يصبو إليه ضمن هذه الف
, خاصkة أنk هياكل 1984بصحبة زوجته الفنانة ناجية الورغي وتمk ذلك سنة 

االنتاج الخاص بدأت تتكاثر بعد أن استطاعت فرقة "المسرح الجديد" أن تحقق 
 نجاحxا جماهيري�ا واسعxا.

وتتالت النصوص التي مثّلتها فرقة "مسرح األرض" وهي: "خميسة" 
و"قربة  1986و"حبkة رمkان"  1985و"نوkار الكلتوس"  1984و"فجرية"  1983

 1990و"عشق وزنود"  1989و"نسمة وريحان"  1988و"حبق"  1987بالعسل" 
 1993و"ريح ومديح"  1992و"إليك يا معلمتي"  1991و"حاجة أخرى" 

 . 1998و"حرقوس"  1995و"تراجيديا الدkيوك"  1994و"العارم" 
الورغي في كتابته المسرحية من الركح ليعود إليه، ومن ثمkة ينطلق نور الدين 
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فهي كتابة شديدة االلتصاق بالعرض/الركح وبعيدة عن الغنائية التي طغت على 
معظم النصوص المسرحية "الفصيحة" وأسهمت على نحو أو آخر، كما كتب 
بعضهم، في تهميش الكاتب المسرحي باعتبار أنk أغلب من كتبوا للمسرح 

صحى قد جاؤوا إلى المسرح من حقل األدب. لذلك عمد المسرحيkون بالف
 المحترفون إلى إعادة صياغة نصوصهم دراماتورجي�ا. 

تميkز نور الدين الورغي بعمق الحسk الدرامي وشاعرية اللغة المستعملة التي 
اكتسبها من حسkه الريفي المرهف وتكوينه الثقافي المتين، إذ بدأ يكتب الشعر 

 سية قبل أنk يدخل عالم الكتابة المسرحية. بالفرن
وإذا تصفّحنا كتاب عمر بن سالم حول الرصيد المسرحي التونسي نجد أنk الكثير 
من الكتّاب باللهجة العامية أسهموا إلى حدk بعيد في تطوير االبداع الدرامي 
التونسي، نذكر منهم : عيد الحكيم العليمي وأحمد عامر، وحمادي المزkي الذي 
أتيحت له فرصة إخراج نصوصه قبل أنk يخرج بعض نصوص عز الدkين 

 المدني. 
كتب حمادي المزkي جّل نصوصه باللهجة العامية مثل "أحبك يا متنبي" و"أليف 
الشيء عليه" و"الدهليز" وغيرها. لكنّه بدأ في السنوات األخيرة يميل إلى االخراج 

ميkة ظاهرة الممثّل الواحد  في المسرح أكثر من الكتابة. وال يمكننا أن نقلّل من أه
التونسي، وهي تجربة أقدم عليها عدkة مسرحيkين منذ فترة طويلة منهم: محمد 

 إدريس في "حي المعلم" ونور الدين الورغي في جّل أعماله. 
وقد استفحلت هذه الظّاهرة فأسالت حبرxا كثيرxا، وأثارت جدلًا ونقاشًا بين المهتمkين 

ي، خاصة بعد عرضي األمين النّهدي "المكّي وزكيkة"، ورؤوف بالعرض المسرح



 
 

	

35	

بن يغالن "م�ثَلًا". وقد صدرت دراسة مهمkة لمحمود الماجري في مجلة "الحياة 
] انتهى فيها 1997/أكتوبر 88الثقافية" ["التمثيل الفردي، قديما وحديثا" العدد 

رk بها المسرح إلى اعتبار هذا النوع من العروض الدرامية "حالة مرضية يم
 التونسي".

والمالحظة األخيرة نختصرها في قولنا إنk معظم المخرجين المسرحيين 
التونسيين جربوا الكتابة الدرامية: المنصف السويسي وعبد القادر مقداد وكمال 
العالوي والعجمي حويج والمنجي بن إبراهيم وغيرهم، لكنk عملهم األساس 

تهم األخرى، دون أنk نستثني المنصف باعتبارهم مخرجين طغى على نشاطا
 1999السويسي الذي كتب "إليk يتقال وإليk ما يتقالش" وهي مسرحية قدمت سنة 

وقبل أن نبدأ في التّعريف ، بداع والتمثيل معxاوأبرزت مواهب كاتبها في اال
 ت:سرحية بالفصحى نبدي بعض المالحظاببعض الكتابات الم

عد ة باللغة العربية الفصحى قليل، لذلك ابتإن االقبال على النصوص المكتوب	-１
 عدkة مخرجين وخاصة المتميزين منهم عن تقديم مثل هذه النصوص.

عندما الحظ كتّاب المسرح باللغة العربية الفصحى أنk نصوصهم تُنْشر 	-２
للقراءة (إن نشرت) أو تهمل، فتر تحمkسهم للكتابة ولم يواصل إالّ القليل 

 منهم.
لضغط على المصاريف، وتجنّبوا التعامل مع بعض ختار مديرو الفرق ا	-３

 كتّاب المسرح
كّل هذه العوامل جعلت الكُتّاب واألدباء يبتعدون عن الكتابة للمسرح، ولذلك نجد 
أنk الكثير منهم بدؤوا تجربتهم في السبعينات أو حتى قبلها، فقد بادر عزk الدين 
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وقد  ات ومازال ينتج حتى االن،المدني مثلًا بالكتابة المسرحيkة منذ أواسط الستين
تزعkم تيارxا خاصxا في الكتابة المسرحيkة التونسيkة، وهو ما اصطلح على تسميته 
بالمسرح التراثي، إذ حاول، خاصة في البداية، أنk يXنَظّر لتأصيل الكتابة 
المسرحية بصحبة كوكبة من المسرحيkين العرب شرقًا وغربxا، وأثمر هذا التوجkه 

تندت إلى االنشاء التراثي، والتجأت إلى أنماط فرجويkة تقليدية عرفتها نصوصxا اس
المجتمعات العربية اإلسالمية، فمزجت بينها، ولكنّها وجدت نفسها تصبk في 

 تيارات غربية، خاصة رؤية برشت الملحمية، هذا من الناحية الشكلية. 
طلح على تسميته أمkا من ناحية المضمون فإنk هذا التوجkه لم يخرج على ما اص

 في الغرب بالدراما التاريخية.
وفي السنوات األخيرة كتب المدني "قرطاج" و"كتاب النساء" و"حفلة البكالوريا"  

و"ابن رشد" ومازال المدني يؤمن بأنk "النص هو العمود الفقري للحفل المسرحي 
في معظم األحيان وليس هو بجزئية صغيرة، كما يدkعي ذلك بعض المخرجين 

 -لغافلين أو المؤمنين بما يXس�مkى بالخلق الجماعي ["روkاد التأليف المسرحي" ا
 ] .1986الشركة التونسية للتوزيع،  -باالشتراك مع محمد السقانجي 

وأمkا الكاتب الثاني المعاصر للمدني فهو سمير العيادي الذي بدأ كتابته للمسرح 
د" و"سندباد" و"عليسة" مع فرقة الكاف بمسرحية "عطشان يا صبايا" و"البع

و"صابرة" بالعربية الفصحى، وكتب بالدارجة "خبز وطماطم وكرضونه" 
و"الزازية الهالية" و"تحت السور". اجتهد سمير العيادي مسرحي�ا ليمنح نصوصه 
لمسة خاصة بالنهل من التراث العربي االسالمي (ألف ليلة وليلة) والتراث 

رم التونسي). وتعتبر مسرحية "سندباد" من التونسي (جماعة تحت السور)، و (بي
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 أنضج نصوصه الركحيkة.
ولم يكتف بالكتابة إبداعي�ا باللغة العربية الفصحى أو الدارجة بل ترجم واقتبس  

 الكثير من النصوص، نذكر منها "األم كوراج" لبرشت و"هذا فاوست آخر" لجوته.
 

الفرق الجهوية عندما كتب  وأمkا البشير القهواجي فقد بدأ حياته المسرحية مع
بإخراج  1977نصk مسرحية "المحارب البربري" الذي قدمته فرقة الكاف سنة 

لكمال العالوي، فأعلن عن ميالد كاتب مسرحي، جاء من الشعر إلى المسرح 
مؤسkسا لكتابة درامية شعرية بدت أكثر وضوحا في نص "بيارق اهللا" الذي يمكن 

رحية التّونسيkة، كما كتب القهواجي بعد ذلك اعتباره من أفضل النصوص المس
مسرحية "سيد أوروك" التي استوحى أحداثها من األساطير البابلية وأساسا ملحمة 

 جلقامش. 
وأمkا نصkه األخير الذي قدkمته فرقة قفصة بإخراج عبد القادر مقداد فهو نص 

 بالدارجة. ع"أبو القاسم الشابي"، باللغة العربية الفصحى، تخللته بعض المقاط
وأمkا عمر بن سالم الذي ترك بصمات على الكتابة الدرامية التونسية فقد كتب  

مسرحية "يوم الالّت" (صدرت عن اتحاد الكتّاب العرب بدمشق وأخرجت هناك) 
وهي مستوحاة من األساطير العربية الجاهلية، وكتب "العابثون بالحب أو 

غة عميق الحس الدرامي، المجانين"، و"عشتاروت" وهو نص شاعري الل
يستحضر في مضمونه عشتاروت إلهة الحب والجمال والخصوبة عند البابليين. 
ويمكن اعتبار هذا النص من أهمk النصوص المسرحية التي عادت إلى المنابع 
األسطورية للمسرح، ومن ديكور عشتاروت استوحى مسرحيته "برج بابل"، ثم 
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 الغابر" و"سجkان الملك الصالح".  كتب "ليلى والسلطان" و"أسفار العهد
إنk النصوص التي وظّف فيها عمر بن سالم األسطورة كانت أكثر درامية وأكثر 

 استجابة لتقنيات الكتابة المسرحية الحديثة في تونس.
وأمkا أحمد عامر فله بعض النصوص بالعربية الفصحى منها "اللعبة" و"لن يقبر 

ولكنk أهمk نصوصه كتبها بالدارجة، وخاصة األحياء" و"هؤالء عاهدوا األرض"، 
تلك التي أخرجها عبد القادر مقداد لفرقة قفصة، مثل "حمkة الجريدي" و"الجراد" 

 وغيرها. 
وأمkا عبد الحكيم العليمي فقد كتب أيضxا مجموعة من النصوص بالفصحى، من 

وطني أهمها "وكر النسور" التي أخرجها المنجي بن إبراهيم وقدkمها المسرح ال
 بإدارة منصف السويسي. 

ويمكن أنk نعتبر أنk أهمk نصوصه هي تلك التي كتبها بالعامية، وخاصة تلك التي 
قدkمتها فرقة قفصة مثل مسرحية "العريش" و"عرس هارون" التي أنتجها مركز 

 الفنون الدرامية بقفصة وأخرجها عبد القادر مقداد.
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 الثالث المبحث
 الثالث" تحليل مسرحية "مراد

 ( دراسة فنية) للحبيب بولعراس 

 
 عنوان المسرحية: 

العنوان جملة إسمية، مكونة من مبتدأ وخبر محذوف، توحي الجملة 
اإلسمية باالستمرارية والديمومة، وفي حذف جزء من الجملة إشارة إلى النقص 

 تالذي يعتري مراد والمعاناة التي الزمته طوال حياته حتى مقتله، وكيف انعكس
 بالويالت والدمار على كل من حوله، وفيها استمرار لمسلسل الظلم والقهر.

ويبدو أن ترك الجملة دون اكتمال أركانها إشارة إلى عدم تحقيق البطل هدفه، 
وهذا ما يربط البداية بالخاتمة، فمراد قتل قبل أن يكمل مشواره وعلى يد أقرب 

 معاونيه. 
من البطل وراء هدف وغاية يسعى لتحقيقها فهي إشارة إلى السعي  مراد أما عن

 من بداية النص إلى نهايته، وهذا ما سنراه في تتابع األحداث. 
 الفكرة:

مسرحية مراد الثالث قراءة في تاريخ تونس الدامي  يحاول الكاتب من 
خاللها أن يقدم قراءة جديدة لحقبة زمنية من تاريخ تونس بطلها حاكم مراهق 

ه بعواطف كثيرة شائكة جعلته يبحر في عالم من الحقد مر بظروف صعبة شحنت
الدموي انتقامxا. فمراد الثالث ضحية التكالب على الحكم ومجرم أزهق أرواحxا 

 كثيرة وشاهد على الجريمة في الوقت نفسه. 
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المسرحية تستكشف آليات السلطة وتطرح مسألة فلسفية وأخالقية تتعلق 
ب التي تقع على عاتقها مهمة التحكيم بين بمسؤولية الحكام والمحكومين والنخ

 مختلف الطبقات االجتماعية وتحقيق التواصل بين األجيال.
وتروي المسرحية مأساة األمير مراد الثالث الذي اعتلى عرش تونس في نهاية  

القرن السابع عشر بعد قتال دام سنوات بين أبيه علي باي وعمه محمد باي 
محمد ومن بعده عمه رمضان الذي ألقى به في انتهى بوفاة أبيه وكفله عمه 

 السجن ثم سمل عينيه عمال بنصيحة نديمه مزهود. 
م لكنه يقرر 1699غير أن األمير ما لبث أن فر من سجنه واعتلى العرش في 

أن ينذر حياته لالنتقام ثائرxا على الحاشية ورجال الدين وقادة العسكر والعلماء 
 21م حيث لقي حتفه وكان عمره ال يتجاوز 1702ليستمر تاريخه الدموي حتى 

 عامxا.
 األحداث:

تدور أحداث المسرحية في قصر باردو الذي كان يتجهز كعادته 
وبمراسيمه المعتادة الستقبال الوافد الجديد األمير مراد، حيث يبدأ العرض 
والقصر يتجهز بكل من فيه من حاشية ملكية وخدم وعلماء وأعيان الدولة ، 

 البنة عمه وابنة خاله اللتان كانتا في استقباله من ضمن الوفود.باإلضافة 
هذه المملكة التي ما فتئت تطحنها الحروب الدامية والصراعات المشتعلة بين 
ملوكها وأمرائها، والتي كان آخرها الحرب التي دارت بين مراد وعمه رمضان 

بحر، ووصوله والتي كان من نتائجها قتل مراد لعمه وقطع رأسه ورميه في ال
 لسدت الحكم.
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ويبدأ العرض بمشاهد االستقبال واشارة خفية للفوضى التي تحدث عند 
انتقال السلطة من عهد آلخر، تمثل ذلك في محاولة أحد الخدم سرقة احدى 
التحف من القصر، حتى باغته "سعد" قبل اكتمال عمله، وانهال عليه بالسباب 

ن قدرة من الخادم على الدفاع عن نفسه ، والشتائم المتتالية دون رادع له، ودو
حتى أن الحال وصلت به إلى مجاراته في سبابه وشتائمه فلم يعرف الخادم نفسه 
هل هو حمار أم سارق؟ ويبدو أن لسان حاله ينطق بعدم قدرته على الدفاع عن 
أبسط حقوقه، من خالل تقبله للشتائم التي كانت تنهال عليه دون حراك منه، 

 ال الخدم على مر العصور.وهذا هو ح
ويبدو أن غابة الخادم لم تكن سوى سرقة حلم بسيط من بين مخالب 
الحروب الدامية التي كان يطحن دوالبها كل ما يقف أمامها، اعتقادxا منه أن هذه 
الفرصة هي الوحيدة التي يمكن أن يلتقط من خاللها أنفاسه في جذوة الصراع 

أبسط حقوقهم وأحالمهم" ينفض يديه في حركة الذي يسلب الفقراء والمعدومين 
 المتبرئ من الذنب".

وما بين سعد والخادم، تظهر بجالء شخصيتين متباينتين هما فاطمة 
وأمينة، أمينة ابنة عم مراد الشخصية الذكية الحذرة التي كانت تنتقي كالمها قبل 

لمكان، الك اأن تلقيه على مسامع فاطمة والتي ما فتأت تذكرها بأحقيتها في امت
ومن سيتولى عرش هذا المكان، من خالل تردديها لعبارات فيها اشارات واضحة 
لما تعنيه، ومنها قولها :"هذه قاعة من القاعات التي كان يجلس فيها أبي  أحيانًا"، 
وما قام به سعد من تقبيل ليد أمينة دون فاطمة وكأنه يعلن والئه المسبق لمن 

 ا.كانت له اليد الطولى مسبقً
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في المقابل، فاطمة الفتاة الطيبة الساذجة التي تلقي كالمها بال احتراز 
على عكس رفيقتها، ويظهر ذلك من خالل انبهارها بالقصر، ما يدلل على أنها 

كما أن فاطمة على خوفها وحرصها على مراد وحبها  جاءت من بيئة بسيطة.
xا من مشاركة أمينة لها في مراد حرصxا له في له لم تمانع أبدxا وخوفًا ودعم

حكمه القادم، وظهر ذلك في حوار الفتاتين حول مسألة اختيار مراد الزواج 
 بإحداهن فكان االقتراح من فاطمة وقبولها ورضوخها لما فيه مصلحة مراد.  

ينتهي الحديث بينهما بتدخل سعد الذي كان يسترق السمع لهما، معلنًا 
آخر، فينتهي حديثهما بالوعد الذي كان يبدو قدوم مراد، ووجوب انتقالهما لمكان 

 الصدق فيه من جانب فاطمة، والتأرجح في قبول األمر من أمينة.
 فاطمة: اذا قدر اهللا أن يختار واحدة منا فلتكن لألخرى عونًا وملجأ. "

 أمينة: ونبقى هكذا صديقتين...على الدوام.
 فاطمة: على الدوام.

 أمينة:آه...ها..ها..ها..
 ها..ها..ها.." .فاطمة: 

تتابع األحداث معلنة قدوم مراد الثالث، وما يصاحب ذلك من جلبة في القصر، 
وأصوات الموسيقى والعسكر والتكبير والتهليل بقدوم مراد، ودعاء سعد المستمر 

 وفرحته التي كان يظهرها بقدوم مراد وتأميم الحاضرين وراءه على ذلك.
على السمع والطاعة من الحاشية التي كانت ومن ثم المبايعات التي قدمت لمراد 

 تمأل المكان، من علماء وشيوخ وأعيان وعسكر...
تتوالى األحداث بتفقد مراد للشيخ المفتي محمد فتاته، ووعد مراد له بأن ثأره 
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عنده، وهي اشارة من مراد إلى ما ستصير إليه األمور من تجديد لعهد الثأر، 
ثأره بيد اهللا وأن اهللا استجاب الستجارته، ولكن فيتدارك الشيخ األمر معلنًا أن 

ذلك كان يرافقه إصرار مراد على األخذ بالثأر، مع تدخل كبير العلماء الذي 
رفع يديه داعيxا لمراد، ومن خلفه يأمم الحاضرون، دون اشارة من الكاتب 
ألسمائهم فال جدوى لذلك فهم وإن تغيرت األسماء أو بقيت فال يغير من األمر 

 ء فهم معتادين على التأميم لكل من نصب على هذا الكرسي أميرxا أو ملكًا.شي
وهذا ما جعل مراد يراجع كبير العلماء في أن طاعتهم كانت لوالة األمر دون 

 النظر لعقبى هذه الطاعة ومآالتها.
 مراد: آمين ..آمين .. آمين.. دائمxا آمين ..كل شيء آمين... والبقية؟". "

اد وحنقه على العلماء الذين أيدوا السلطة في ظلمها وجبروتها، ومن شدة سخط مر
يأمرهم بالسجود له وفي ذلك إهانة وإذاللًا للعلماء ورجال الدين، حتى يركعهم 
ويجعلهم يندمون على خنوعهم وتقبلهم للظلم، ويستمر المشهد على هذا الحال 

 مترنحxا كالمجنون، حتى إمساك مراد للباله وتلويحه بأنها جاهزة لقطع األعناق،
ومهددxا إياهم حتى باغته ألم عينيه، فيسرع حمودة األخ والصديق الوفي ناقلًا إياه 

 إلى العلماء، مع أمر مراد لهم باالنصراف.
تتسارع األنفاس خوفًا ورهبةً من القادم المجهول الذي ال يحمل معه إال الشر 

من أن ثأر مراد قد والموت، وما بين آسف على حال مراد وما بين معاتب 
انتهى بمقتل عمه، يتناول قاضي العسكر وآغة الديوان ومصطفى فارة وباقي 
الحاضرين أمر باب االنتقام الذي فتح كباب جهنم عليهم، وما يمكن أن تؤول 

 األمور إليه فيما بعد.
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انتهى بالحاضرين األمر إلى تقديم رأس الطبيب عله يشفي نقمة مراد ويهدئ 
م، وتنتهي مع قتل الطبيب بوابة جهنم التي فتحت على من سخطه عليه

 مصراعيها.
ويبدو أن ابراهيم الشريف لم يستقر مع الحاضرين على أي وجهة يمكن أن 
تطفئ جذوة الصراع، فها هو يرمي ببالئه على أهل البادية مطالبxا دمجهم بالحديد 

 والنار داخل المدن.
لذي ارتكبه حتى يصل األمر به إلى يعود مراد مرة أخرى متسائلًا عن الذنب ا

هذه الحال، ثم يطلب سيفه مشهرxا إياه ومحملًا المسؤولية ومعاتبxا لكل الحاضرين، 
وما بين مد وجزر في الحديث بين مراد والحاضرين، ودالئل من القراءن على 
صحة ما يرنو إليه، يعاوده التعب مرة أخرى وتدخل عليه فاطمة وأمينة 

 عنه . مسرعتين للتخفيف
تبدأ فاطمة بالتوسل إليه بترك هذا الملك اللعين، والعودة معها إلى منازل أخواله، 
وما بين مطالبات فاطمة وأمينة من مراد نرك هذا األمر والنظر لمستقبل أفضل 
يصر مراد على معاقبة المتآمرين، مذكرxا إياهن لما حل به من تعذيب وحرمان 

 وسمل لعينيه.
ولصالح حكمه ولتقوية أركان ملكه يأمر بتزويج أمينة من وبمباركة من مراد 

أحمد حفيد عثمان داي، مما سبق الحنق بين أمينة وفاطمة وهذا ما أظهرته أمينة 
ظنًا منها أن في نفس مراد حاجة بالزواج من فاطمة وهو ما أنكره برفض قاطع 

 لكل معاني الهناء والسعادة.
صب في الدولة، وفي هذه األثناء يتم يشرع مراد في تغيير رتب أصحاب المنا
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جر الطبيب وتقديمه لمراد حتى تطفأ نار الحقد في قلبه فتنقلب األحداث على 
رؤوسهم بعد معرفتهم أنه صاحب الفضل في بقاء مراد ال زال يرى بعينيه وأن 
ما قام به ال يعدو كونه إجراء طبي بسيط إليهام من أمروه بسمل عينيه أنه قد 

ما إن يتم كشف األمر حتى يسارعوا بإحصاء كل أسماء من كانت قام بذلك، و
لهم شراكة في الجريمة، مواصلًا مراد توعده لهم بأن يتعقبهم بسيفه واحدxا تلو 

 اآلخر.
وعلى الجانب اآلخر تدبر أمينة مكيدة إلبعاد فاطمة من أمام عيني مراد بزواجه 

سرع فاطمة إلى إبراهيم من أميرة أصيلة كما صرحت حتى يدعم ملكه، بينما ت
الشريف لتبرم معه عهدxا على الوقوف إلى جانب مراد وحمايته من المخاطر 

 التي يمكن أن تلحق به بسبب ما هو مقدم عليه.
ومن بين المكائد التي تحاك هنا وهناك، ما يخطط له محمد خوجه كاتب إبراهيم 

 استقرار مع وجود الشريف ومحاوالته الدائمة إقناع إبراهيم بأن ال أمان وال
 مراد.

تبدأ األحداث بالتسارع والتصاعد مع سلسلة أعمال القتل والسجن 
والترهيب والتعذيب التي قام بها مراد، وصولًا لقتله زوج أمينة في ليلة عرسهما، 
والتي كانت بوشاية من الكاتب محمد خوجة ومصطفى فارة، حتى تعلو جرائم 

هذا يكون إقناع إبراهيم باشا باعتالء سدت مراد وال يمكن السيطرة عليها، وب
الحكم وإطاحة مراد عنها أسهل مع كثرة المجازر التي ارتكبها في حق أقرب 

 الناس إليه، وبهذا يكون األمر ممهدxا أمام إبراهيم باشا لإلطاحة بمراد.
ومع دعوة ديوان العسكر واآلغوات إلبراهيم الشريف بأخذ مكان مراد، 
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د والعباد من قتل ودمار، يوافق على ذلك على أن ينتظروا بسبب ما جلب للبال
 أوامره بعد عودته من اسطنبول.

وفي وسط هذه المكيدة التي تدبر لإلطاحة بمراد، تصيب مراد حالة هستيرية 
من شدة وفظاعة الجرائم التي اقترفها، فمرة يتراءى له عمه رمضان، ومرة 

لمفتي العواني وجميعهم قام مراد مزهود ومرة أبو الغيث البكري والعسكر وا
 بقتلهم والتنكيل بهم، وهو على عناده وإصراره أن يكمل ما بدأ من قتل ودمار.

ومع اشتداد المكائد تعاود فاطمة المحاولة مع أمينة وإبراهيم في إصالح ما قام 
بتدميره مراد فال تجد نتيجة لذلك، حتى تكتشف آخرxا المكيدة التي دبرت للتخلص 

اد وقتله، وفي محاولة بائسة تحاول أمينة اللحاق بمراد إلى معسكر الجند من مر
علها تسابق الزمن وتنقذه مما يحاك من ورائه بين العلماء ومحمد خوجه الذي 

 قام بإقناعهم باستخدام الدين لتحقيق غايته باإلطاحة بمراد وحكمه.
 مع غدر منه، فسبقوفي لحظة انتظار مراد إلبراهيم لم يكن يعلم أنه على موعد 

خنجر إبراهيم صوت فاطمة التي حاولت الوصول إلى مراد، ليسقط مراد 
 بطعنتين من إبراهيم الشريف بين يدي فاطمة، وكلمات مراد 

مراد: العدل؟ النظام يا غبي؟ .. أي نظام تريد وقد أبقيت باب الخديعة مفتوحxا  "
 عليك".    

 ( الحوار): اللغة
الفصحى وكانت اللغة سهلة سريعة الفهم إلى ذهن  استخدم الكاتب اللغة

القارئ، مع دمج اللهجة الدارجة واأللقاب العسكرية بين ثنايا النص، وهذا ما 
 نالحظه في قوله:" خوجة، سيدي، باي، ديوزة، الحرملك، الدايات، األغوات..
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كيد ووتعددت األساليب اإلنشائية بين جنبات النص من استخدام ألساليب النفي والت
 واالستفهام والسجع .

من أمثلة النفي: ال راحة وال سعادة وال زواج، ما كنت أظن أن للقصر هذه 
 العظمة

 أسلوب اإلضراب : ال صبر وال رحمة بل انتقام .
 أسلوب االستفهام: يا كلب ماذا تفعل هنا؟ 

 أسلوب استدراك : لم أسمع بالمصاب إال بعد أن حل بك.
 ك اهللا شر الشياطين إذا وسوستومن أمثلة السجع: " وقا
 وشر المكائد إذا دبرت 

وشر األحقاد إذا تجمعت ..." حشد النص بسلسلة من التناص الديني تراوحت 
بين االستشهاد بآيات من القرآن الكريم وقصص قرآنية وعبارات دينية أوردها 

عوا اهللا طياستشهد الكاتب بآيات من القرآن الكريم ( يا أيها الذين آمنوا أ كاآلتي:
والرسول وأولي األمر منكم)، (و�ِإن{ ع�اقَب{تُم{ فَع�اق�بXوا بِم�ثْلِ م�ا عXوق�ب{تُم{ بِه� و�لَِئن{ 

 ) و�اص{بِر{ و�م�ا ص�ب{رXك� ِإلَّا بِاللَّه� و�لَا تَح{ز�ن{ ع�لَي{هِم{126ص�ب�ر{تُم{ لَهXو� خَي{ر� ِللص�ابِرِين� (
 ) ِإن� اللَّه� م�ع� الَّذ�ين� اتَّقَو{ا و�الَّذ�ين� هXم{ مXح{س�نُون�127كُرXون� (و�لَا تَكX ف�ي ض�ي{ق� م�م�ا ي�م{

) و�ج�ز�اءX س�ي�َئة� س�ي�َئةٌ م�ثْلُه�ا 39)، (و�الَّذ�ين� ِإذَا َأص�اب�هXمX الْب�غْيX هXم{ ي�نْتَص�رXون� (128(
Xلَا ي Xع�لَى اللَّه� ِإنَّه XهXو�كَتَب{نَا ع�لَي{هِم{ ف�يه�ا 40ح�ب� الظَّاِلم�ين� (فَم�ن{ ع�فَا و�َأص{لَح� فََأج{ر) ،(

الس�ن� َأن� النَّفْس� بِالنَّفْسِ و�الْع�ي{ن� بِالْع�ي{نِ و�الَْأنْفَ بِالَْأنْف� و�الُْأذُن� بِالُْأذُنِ و�الس�ن� بِ
كُم{ بِم�ا َأنْز�َل اللَّهX ي�ح{ و�الْجXرXوح� ق�ص�اص� فَم�ن{ تَص�د�قَ بِه� فَهXو� كَفَّار�ةٌ لَهX و�م�ن{ لَم{

 ) .45فَُأولَِئك� هXمX الظَّاِلمXون� (
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كما وأشير إلى وجود تناص ديني من قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه عندما 
رأي في حلمه أنه يذبح سيدنا إسماعيل، وفي هذا يقول مراد: " تتخلصون  من 

ه الوحي فقام صباحxا األمر كما لو أن رمضان باي بات ليلته مدثرxا فنزل علي
فقصد سرداب القصر حيث السجن.. السجن ظالم.. الظالم فيه غالم.. الغالم 
مراد.. قال رمضان باي: إني أرى في المنان أني أفقأ عينيك.. فماذا ترى؟ ..." 
وأيضxا : هاتوا شياطينكم إن كنتم صادقينإشارة لقوله تعالى( قل هاتوا برهانكم 

 إن كنتم صادقين) .  
استخدم مصطلح البيعة والقصاص والجزاء  وصيغ الدعاء المستمر و 

لألمير الستمالة رأيه نحوهم وتليين قلبه عليهم،  والتفاف علماء الدين حوله  
وفي ذلك إشارة إلى أن تقاليد تولي الحكم  تتبع للشريعة اإلسالمية من خالل 

سفك يه من انتقام وكما تشير إلى تذرع مراد بالدين ليثبت ما يرنو إل، البيعة 
 للدماء وإزالة للحجة عن نفسه أما الجميع أنه على خطأ.

أما عن رجال الدين فقد استخدموا القرآن ذريعة أخرى لسد النيران التي فتحت 
 عليهم وإلطفاء نار الظلم التي أشعلها مراد وللدفاع عن أنفسهم أمامه.

د لمراد ذكريات الصبا من أما عن اللغة الدارجة فما كانت تدندن به فاطمة لتعي
 مثل: 

 الق دلو ارفع دلو
 دلو مالح دلو حلو 

 إذا بختك دلوه ساهل 
 وقت الشدة تلقى سلو
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 الصراع:
تمثل الصراع في المسرحية في:  رغبة مراد االقتصاص من مجتمعه 
 وحاشيته من جانب، وبين مجتمع ونظام حكم مهدد باالنهيار إذا أكمل مشواره .

 بين داخلي وخارجي. تراوح الصراع ما
 

 الصراع الداخلي :
الصراع بين مراد ونفسه تمثل ذلك في الحلم الذي شاهد فيه األشخاص الذين 

 قام بإعدامهم.
كما تمثل الصراع الداخلي بين أبراهيم ونفسه، هل يبقى على عهده مع فاطمة 
ويواصل مشواره في حماية مراد، أم يساير شياطين اإلنس ويتخلى عنه ويصبح 

 في موقع مراد.
 

 الصراع الخارجي: 
 تمثل الصراع الخارجي بين الشخصيات: 

 الصراع بين أمينة وفاطمة في أيهما تصل إلى قلب مراد وتصبح األميرة. •
الصراع بين مراد والحاشية من حوله على ما تبناه من مواقف ضدهم، وما  •

 توعدهم به من ويالت وعذاب.
وجه، ومحاولة الكاتب إقناع إبراهيم الصراع بين إبراهيم والكاتب محمد خ •

 بأخذ مكان مراد وإزاحته عن الحكم وقتله.
الصراع بين العلماء ما بين مشفق وناقم على مراد وما بين مؤيد ومعارض  •
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 لفكرة االنقالب عليه واإلطاحة به وقتله مراد 
صراع رمضان باي ومراد الذي انتهى بقتل رمضان باي واعتالء مراد  •

 لسدت الحكم.
راع مراد وإبراهيم الذي انتهى بقتل مراد وتولي إبراهيم للعرش بأمر ص •

 من السلطان العثماني.  
 الحبكة: 

تمثلت الحبكة في استئثار مراد بالحكم، وقيامه بالمجازر والقتل بحق 
الحاشية المحيطة به ومنهم عمه رمضان و مزهود الذي قام بتقطيع لحمه وهو 

على أنغام ذلك، وصولًا إلى زوج أمينة الذي لم حي وأكله والطلب منه أن يغني 
يتوان في قتله ولم يستطع أحد ردعه مع تأكيد الجميع له بأنه مظلوم وأنها مكيدة 
مدبرة، وغيرها من السياسات والحروب التي أنهكت الدولة وحربه على باجة 

ع موالقيروان والجزائر، مما حدا بأقرب معاونيه إلى تركه والغدر به واالتفاق 
 أعدائه عليه.
 الشخصيات:

تنوعت الشخصيات ما بين رئيسية وثانوية وما بين ذكر ألسماء 
الشخصيات وغياب تسمية البعض منها واإلشارة فقط بذكرهم أو بذكر رتبهم في 
الدولة : الخادم، أصوات، الحاضرون، كبير العلماء، قاض، عالم، قاضي 

 العسكر، آغة القصبة، الجميع...
كاتب لم يشر ألسمائهم بالتحديد إشارة إلى أنهم سواء في تفكيرهم ويبدو أن ال

قون دون أن ووالئهم األعمى لكل من يجلس على كرسي الحكم، وكأنهم يسا
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ومما أالحظه بأن معظم شخصيات المسرحية متطورة، ، يكون لهم رأي أو قيمة
 ة العسكر والعلماء ومحمدابتداء بسعد وحمودة وحسين وآغة الديوان وآغ

 .األصفر
في المسرحية فتمثلت في كل من مراد وفاطمة  الشخصيات الرئيسيةأما عن 

 وأمينة وإبراهيم.
أما عن مراد : فهو آخر البايات المراديين ، وله من اسمه نصيب فقد حقق غايته 
ووصل للحكم، وبدأ بتنفيذ ما كان يخطط له وأعمل سيفه في كل من كانت له يد 

هذا األمر لم يدم فسرعان ما انقلب األمر عليه وانتهى  فيما حل به وبأبيه، لكن
 به إلى حتفه. 

شخصيته تراوحت ما بين اإلنسان الرحيم الذي يرنو إلى عهد الصبا وحالوته، 
 .يدأعمل سيفه في القريب قبل البعوشخصية الناقم الكاره لمجتمعه العنيف الذي 

ى قلب الطيب، والتي لم تتوانأما فاطمة: بنت خال مراد، الفتاة الرقيقة صاحبة ال
عن تقديم كل ما باستطاعتها للحفاظ على حياة حبيب الصبا، الفتاة التي جاءت 
من البادية وهذا ما كان واضحxا من انبهارها بجمال المكان على بساطة الوصف 
في البداية، إضافة إلى سذاجتها في الحديث مع أمينة ومحاولتها إبقاء صداقتهما 

 ظ على مراد وملكه.على أمل الحفا
وأمينة: ابنة عم مراد، الفتاة الحذرة الذكية، ابنة الملوك والتي ما فتئت تذكر 
فاطمة بأن كل زاوية في القصر تدين لها بالوالء كون والدها كان على العرش 
قبل مراد، والتي لم تدخرxا جهدxا في محاولة الوصول لقلب مراد، علها تصبح 

بعيدxا ومحال فلم يكن هذا في بال األمير الشاب، ومما األميرة، لكن األمر كان 
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ساهم في إطفاء شعلتها في نهاية المطاف هو ما قام به مراد عند قتل زوجها 
 وكسر فرحتها.

إبراهيم الشريف: يظهر بداية على أنه الخادم المطيع الذي يسلم كل والئه لسيده، 
وطعنه بخنجر الغدر  لكن وما إن الحت له الفرصة حتى انقض على أميره، بل
 واتفق مع أعدائه عليه، فهو ذئب متلحف بصورة المالك.

أما الشخصيات الثانوية فهي كثيرة أذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر من 
كان لها تأثير في تتابع األحداث ووصلوها للذروة وصولًا للخاتمة، فسعد الذي 

ي أمينة معلنًا والئه لمن ما فتئ يطبل ويدعو لصاحب الحكم واألمر، ويقبل يد
لهم السبق في الحكم، وكبير العلماء الذي لم يبعد دوره عن كونه داعيxا بالخير 

 والبركة لألمير.
وحمودة األخ الذي وقف يساند أخيه ويدعمه دون ابداء رأيه في أي أمر، وكأنه 

 رفع الراية البيضاء أمام األمير الشاب فال حول له وال قوة.
جازف بحياته حتى ينقذ األمير ولم يخضع لألوامر التي صدرت والطبيب الذي 

 بفأق عيني مراد فكان نعم الصاحب قبل أن يكون طبيب.
أما محمد خوجة فهو الحية التي تسعى بين جنبات القصر، تحرض هنا وتثير 
الفتنة هناك حتى وصل إلى مبتغاه فأقنع إبراهيم الشريف، وكما أقنع العلماء 

الدين كوسيلة لتبرير انقالبهم على مراد، وهم الذين ظهروا بضرورة استخدام 
من خالل المسرحية مسالمين مسيرين ال رأي وال كلمة لهم يسيرون كما يسير 

 التيار.
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 الزمان:
ذكر الكاتب في تمهيده للمسرحية عن العصر الذي تنتمي له المسرحية 

داخلي م، وقد تنوع النص ما بين استرجاع 1702 -م1699وهو من سنة 
 وخارجي.

أما عن االسترجاع الخارجي فتمثل في اإلشارة إلى وقائع تاريخية مثل واقعة 
 الكاف المشؤومة وواقعة األبواب وواقعة قفصة وفتنة القيروان.

 أيضxا ذكريات مراد مع فاطمة.
أما عن االسترجاع الخارجي تذكر مراد لحادثة سمل عينيه واسترجاعه للحادثة 

 .في أكثر من موضع 
االستباق الداخلي تمثل في قوله:" سنرى نحن عواقبه على شاكلة ال قبل للشرع 

 بها".
 لم يتحقق االستباق ففي نهاية المسرحية قتل مراد .

ظهرت تقانة ديمومة الزمن إلبراز معالم المسرحية، وأركان ديمومة الزمن التي 
 استعانت بها المسرحية تمثلت في :

 لحظات حكايته بأكملها دون اإلشارة إليها. : ويتمثل في القفز عنالحذف •
 تمثل الحذف في أجزاء كثيرة من المسرحية وأذكر على سبيل الحصر:

 سعد: ها ها.. يا كلب.. ماذا تفعل هنا؟ 
 فاطمة: وأنا .. لو تدين يا فاطمة.. ، فاطمة: ال.. بعث يطلبني أنا وأمي حقًا..

حداث، وطغيانها بشكل طبيعي المشهد: سادت تقانة المشهد من خالل تتابع األ
 على أحداث المسرحية، فالمشهد ركن أساسي في المسرحية.
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وتمثل ذلك في رد فاطمة حين سألتها أمينة عن آخر مرة رأت فيها التلخيص: 
مراد فكانت اإلجابة" ولكننا وصلنا بعد وصوله جبل وسالت ونزوله بالقيروان 

 ت الصبا ال تمحوها العوادي".... أن نسرع إلى تونس ونصل قبله"، " ذكريا
ما حدث مرة واحدة وذكر عدة مرات : سمل عيني مراد حدث   تقانة التواتر:

مرة واحدة ذكر مرتين، ذكر أيام الصبا، ذكر الهموم والمشاكل التي تعرض لها 
 مراد.

 المكان:
اهتمت المسرحية بإبراز طبيعة المكان، لما له من دالالت عميقة 

 النفسية والتاريخية التي جرت.لألحداث المادية و
فأماكن مثل: سوسة وسالت والقيروان والجزائر كلها أماكن دارت في رحاها 
أحداث تاريخية جسام مرتبطة بما تناولته المسرحية من أحداث بدءxا من قتل 
مراد لعمه رمضان مرورxا بالحروب والنزاعات التي دارت بينه وبين باقي 

 البالد.
تي جمعته بأيام الصبا والهناء واالستقرار وحب الصبا،أما القصر كما أن البادية ال

فيبدو أن ال تغيير فيه لكثرة زواره الذين يتقلبون عليه، فلم يعد يستعد للوافد 
 الجديد إال ظاهريxا.

 والسجن ال يحمل من الذكرى إال األلم والوجع لمراد فهو أكبر مآسيه وأحزانه.
وختامxا  ومنه بدأ انتصاراته وأولى ثوراته،أما عن الجبل فهو موطن حمايته 

 فالبحر منبع أسراره فيه دفن رأس عمه رمضان. 
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 : النهاية
ختمت المسرحية بنهاية مفتوحة فال نحن توصلنا إلى موت مراد أو شفائه 
ومواصلته الطريق، أم أنه مات وبتولي إبراهيم الشريف فتح بابxا جديدxا للصراع 

لخاتمة"" مراد: العدل؟ النظام يا غبي؟ .. أي نظام من خالل مقول مراد في ا
 تريد وقد أبقيت باب الخديعة مفتوحxا عليك".    
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 م1998
 وقرتا، دار سراس للنشر، تونس.الزمرلي؛ حسن، ج •

 م1999
 الصغير؛ عبد القادر، سندي والقفص، دار الجيل الجديد، تونس. •
، دار شوقي، أريانة ،  4الفارسي؛ مصطفى ، والفيلين يحترق أيضxا ، ط •

 تونس.
المرغني؛ مصطفى، الصرصور والنحلة والنملة، الشركة التونسية للنشر  •

 والتوزيع وتنمية فنون الرسم.
 ف؛ عبد الحميد، القالدة المسحورة،  دار االتحاف، تونس.خري •
 شقرون؛ نزار، رقصة األشباح، مطبعة سوجيك، صفاقس، تونس. •
عليمي؛ عبد الحكيم، رحيق العمر، المركز القطاعي للتكوين في فنون  •

 الطباعة، أريانة ، تونس.
 م2002

 نس.ابن خليفة؛ المنجي، العلم الطائر ، دار اإلتحاف، سليانة ، تو •
الجديدي؛ حافظ، في البريمة أو رقصة األشواق، دار الميزان، سوسة،  •

 تونس.
 الشعبوني؛ فاروق، عودة حنبعل، سراس للنشر، تونس. •
 بكار؛ جليلة ، البحث عن عائدة، دار الجنوب للنشر، تونس. •
 شعبانية؛ محمدعمار، أحبك يا شعب، دار صامد، صفاقس، تونس. •
 دار االلتحاف، سليانة، تونس. عثمان؛ المهدي، عودة الشعراء، •
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 م2003
ابن عبد اهللا ؛سعد، كاف الهوى، المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية،  •

 الكاف، تونس.
 الرايس؛ حياة، سيدة األسرار عشتار، مؤسسة الجويني، تونس. •
 المازني؛ حمادي ، العاصفة، المطبعة العصرية ، تونس. •
جدلية االستالب، مطبعة التسفير الفني،   المسلمي ؛الغربي، األرنب واألسد أو •

 صفاقس، تونس.
 بوذخان ؛عادل، الفنجان المكسور، دار المعارف، سوسة، تونس. •
 جمعية البعث المسرحي بالمنستير، أربعون، دار المعارف، سوسة، تونس. •
 نوايرية ؛عاللة، بوسطاجيات، مطبعة فن الطباعة ، تونس. •

 
 م2004

 زينة، مؤسسة الجويني، تونس.السبعي؛ توفيق، الصالة الح •
الغزي ؛محمد، السيف والوردة أو سيرة ابن رشد، الشركة التونسية للنشر  •

 وتنمية فنون الرسم، تونس.
الفارسي ؛مصطفى، قصر الريح ومسرحيات اذاعية أخرى، دار شوقي،  •

 أريانة، تونس.
 الماجري ؛محمود، وقائع حرب لم تقع، دار سحر، تونس. •
 اجية) دار بو سالمة للنشر، تونسونيسيا( األميرة القرطبو سالمة؛ علي، صف •
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 م2006
 القاسمي؛ أحمد، مسافرون، مطبعة فن الطباعة، تونس. •
 المديوني؛محمد، سهم عكاظ أو حكاية آمنة، دار سحر، تونس. •

 م2007
 ابن طارة ؛عبد الغني، يغمز في الظالم، مطابع تونس، قرطاج، تونس. •
 وأيام أخرى، دار نهى، تونس.البوغديري؛ الطيب، يوم عاصف  •
 اللواتي؛ علي، من أجل بياتريس، كونتراست للنشر، تونس. •
 بكار؛ جليلة، خمسون، دار الجنوب للنشر، تونس. •
 ذويب ؛المنصف، المكي وزكية، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم. •

 م2008
 .فروج؛ المولدي، قفا اللعبة، الشركة التونسية للف والنشر، تونس •
 البوكادي؛ علي، صندوق السندباد، نهى للطباعة، تونس. •
 التومي؛ الناصر، الخسوف، المطبعة العصرية، تونس. •
 الزوابي ؛أحمد، جدار ال..وصل، المطبعة العصرية، تونس. •
 الزيود ؛المنوبي، القائمة البيضاء، المغاربية للطباعة، تونس. •
 ، دار اليمامة، تونس.المدني ؛عز الدين، التربيع والتدوير و شجرة الدر •
 المدني ؛عز الدين، تعازي فاطمية، دار اليمامة، تونس. •
 المدني؛ عز الدين، الغفران، دار اليمامة، تونس. •
 المزي ؛حمادي، أحبك يا قنبني، المطبعة العصرية، تونس. •
 براهم ؛عبد الواحد، أصوات قرطاج، المغاربية للطباعة، تونس. •
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 ، تونس.بكار؛ جليلة، جنون، دار الجنوب •
 دب ؛علي، ابن خلدون، دار ورقة للنشر، تونس. •
 سحيق؛ محمود، الشرخ، دار سحر، تونس. •
 سالمة ؛البشير، المتمرد، األطلسية للنشر، تونس. •
 فلك؛علي، هزار، مسكيلياني للنشر، زغوان، تونس. •

 م2009
 التومي ؛الناصر، قرطاجيات، المطبعة العصرية، تونس. •
 نون، دار سحر، تونس.العثماني؛ يوسف، االمام سح •
 اللواتي؛ علي، سواح العشق، كونتراست للنشر، سوسة، تونس. •
حمادي؛ مبروك؛ منصور، عالش هكة، الشركة التونسة للنشر وتنمية فنون  •

 الرسم،تونس.
 قديدة؛ رضا، جنات، مطبعة الدالل، تونس. •
 محفوظ ؛حافظ، جنون الروابي، األطلسية للنشر، تونس. •

 م2010
 ية، عندما تنهار القالع، نقوش عربية، تونس.ابن سالم ؛سعد •
، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، 1ابن صالح؛ محمد، النار واألبد، ط •

 تونس.
 التومي؛ ناصر، عندما تنهار القالع، نقوش عربية، تونس. •
 اللطيفي؛ عبد القادر، ابن األغلب...األمير الرهيب، األطلسية للنشر، تونس. •
 ذرات من السيرة الرشيدية، دار اليمامة، تونس.المدني؛ عز الدين، ش •
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 م2011
الجبالي؛ توفيق، عشق آباد، الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري،  •

 تونس.
 الخضراوي؛ وحيد، رجل أمام البحر، سراس للنشر، تونس. •
 بو قديدة ؛رضا، عشية رايعة وحكاية تنسات،  تونس. •
 ة للنشر، قابس، تونس.رقم ؛نصر الدين، صرخة أبناء الصمت، براء •
 عبد السالم؛ ناصر، الشعب الحائر، االطلس للنشر، تونس. •
 نصر؛ سامي، العشاء األخير، البراق للنشر، المنستير، تونس. •

 م2012
 أيوب ؛عالء الدين، خرف يا للي تخرف، دار سيبويه، المنسيتر، تونس. •
 بو زقرو ؛عبد الوهاب، البذور، دار سيبويه، المنسيتر، تونس. •
سلم ؛مقداد، نشيط والعناصر األربعة و مقالب مضحكة أو الطنبوري م •

 وحذاؤه، دار سحر الكاف، تونس.
 م2013

 ابن صالح ؛محمد، في انتظار العسكر، الدار التونسية للكتاب، تونس. •
 ابن صالح؛ محمد، سقراط، دار سالن للنشر، تونس. •
 نس.البري؛ عامر، باب الزاوية، الثقافية للنشر، المنيشر، تو •
 الجدي ؛بلقاسم، المعة، مطبعة التشفير الفني، صفاقس، تونس. •
 بويش؛ محمد، الرهينة، دار رؤى للنشر، أريانة، تونس. •

 م2014
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 الخضراوي؛ وحيد، رجل أما البحر، سراس للنشر، تونس. •
 باشا؛ طارق، هللو يعني مرحبا، اليزاد، تونس. •
 ريانة، تونس.بويش ؛محمد، وقائع جسد لم يسافر، دار رؤى للنشر، أ •
 حافظ ؛حاتم، الخوف، اليزاد، تونس. •
 خضر؛ أرزة، البيت، اليزاد ، تونس. •
 قدور؛ وائل، الغرف الصغيرة، اليزاد، تونس. •
 قيقة ؛نضال، برونتو قاقارين، اليزاد، تونس. •
 ناصر؛ كسراوي، العنقاء والجالد، البدوي للنشر، سوسة. •

 م2015
 حر للنشر، تونس.ابن سالم ؛عمر، سجان الملك صالح، دار س •
 الجبالي ؛توفيق، هنا تونس ، الجدار الرابع، تونس. •
 الجبالي؛ توفيق، كالم الليل، الجدار الرابع، تونس. •
 العباسي ؛البشير، الطين والرغيف، نقوش عربية، تونس. •
 العجمي ؛سوسن، شفرة الريح، دار زينب للنشر، تونس. •
 لنشر، تونس.اللطيفي ؛عبد القادر، الدعي الحفصي، األطلسية ل •
 النفاتي؛ كمال ؛البوهالي، محكمة الفضاء عدالة السماء، فن الطباعة، تونس. •
 طوبال؛ ليلى، سلوان، الجدار الرابع، تونس. •
فرحات؛ رجاء، عشق آباد ، الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري،  •

 الجدار الرابع، تونس.
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 م2016
 .ابن سالم ؛عمر، السجان، دار سحر للنشر، تونس •
 ؛عاللة، المشط، الثقافية للطباعة، المنستير، تونس.قنونيال •
 بريك؛ توفيق، األخوة هملت، دار الجنوب، تونس. •
 ؛أحمد رضا، رؤيا خير الدين التونسي، مطبعة الزرلي، الكاف، تونس.حمدي •
 علي؛ بشير، حكالي بابا، مطبعة فن الطباعة، تونس. •
 د للنشر، تونس.عمر؛ محمد موسى، العرش اذا هوى، دار االتحا •
فروج ؛المولدي، حكاية بال رأس، المغاربية لطباعة واشهار الكتاب، دار  •

 االتحاد للنشر، أريانة، تونس.
 م2017

 الشلي؛ المشري، صفاقس تبهي، شركة المنى للنشر، صفاقس، تونس. •
 العمراوي؛ طارق، شمتو حجارة العبيد والملوك، دار االتحاد للنشر، تونس.  •
 دين، الحاجوجة، سيفاكس للنشر، صفاقس، تونس.خليف ؛جمال ال •
 سعداوي؛ أنور؛ الضاوي، نبي الرحمة، دار المنتدى للثقافة واالعالم، تونس. •
نصر؛ حسن، أنت وحدك لؤلؤتي الغالية، أريانة المغاربية لطباعة واشهار  •

 الكتاب، تونس.
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 الخاتمة
 

، رح األمازيغيعرفت تونس المسرح منذ فترة مبكرة ضمن ما يسمى بالمس 
بعد أن شهدت البالد تمدناً واسعاً شمل مختلف مناحي الحياة في البالد مع ما 
صاحب ذلك من ازدهار حضاري كبير تحقق في ظل الفنيقيين والقرطاجنيين 
والرومانيين واألمازيغ،  باإلضافة لتأثر تونس ثقافياً باليونان والفراعنة 

 المصريين .
مازيغي الركود وذلك في فترة الفتوح اإلسالمية أصاب المسرح التونسي األ 

لشمال أفريقيا بسبب انشغال األمازيغيين بالحروب والجهاد وخوض المعارك 
ضد المرتدين والبرابرة ونصارى األندلس، فاندثرت معالم المسرح والمتاحف 

 والمعابد مع بقاء بعض منها مثل مسرح قرطاج بتونس.
 
من العثمان على الحكم والسلطة ومظاهر انتشرت حضارة العثمانيين وهي 

الحياة في تونس،  حيث كان المسرح في هذه الفترة تراثياً فطرياً اعتمد على 
 خيال الظل  والعرائس والمداح والمقلداتي والراوي والحكواتي والمهرج.  

 
م وبقائه فيها قرابة خمس 1881مع تواجد االستعمار الفرنسي في تونس عام  

ن وذلك م مسرح التونسي عن حاضنته العربية،غرب خاللها الوسبعين سنة، 
خالل القضاء على الكراكوز العثماني وإخضاعه للعلبة اإليطالية واالنسياق وراء 
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 المسرح الفرنسي الكوميدي الشعبي الساخر.
أدرجت الدولة بعد االستقالل المسرح من ضمن أدوات أيدولوجية التنمية،  

والثقافية والسياسية، وبالتالي حصل المسرح في أوائل نظرxا لوظيفته التربوية 
الستينات على اعتراف رسمي سياسي بوظيفته االجتماعية أعطت لممارسيه 

 حقوق المواطنة الكاملة والشراكة في الحياة العامة.
ما بين نصوص عربية وأخرى تراوحت الكتابة المسرحية في إنتاجها 

 .مترجمة
لة بظروف االخراج والتمثيل كما سابقًا، مع بقي النص المسرحي وثيق الص 

اعتماده على االقتباس والتعريب من النصوص العالمية باإلضافة الى ما يبدع 
 محليxا سواء بالعربية الفصحى أو بإحدى اللهجات الدارجة محليxا.

 
 :التوصيات

توصي الباحثة بالتعمق ومواصلة البحث في األجناس األدبية التي حطت  •
 بالدنا العربية.رحالها في 

كما وتتمنى الباحثة على أصحاب القرار مد جسور التبادل العلمي واألدبي  •
 مع دولنا العربية.

 ضرورة توفير المراجع والكتب، وتسهيل الوصول إليها. •
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 الثانيالفصل 
 
 
 

 

 المسرحية الجزائرية
 في عصر الدول واإلمارات الثاني

 
 
 

 عXال خضر أبو جحجوح
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 مةالمقد
الصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلوات الحمد هللا و

 ربي وسالمه عليه، أما بعد؛ 
يعد المسرح من أعرق الفنون التي عرفتها البشرية، ويلقب بأبي الفنون، 
والفن الرابع، باعتباره مرآة عاكسة للحياة الواقعية، ينقل لنا كل ما يتعلق بالفرد 

هذه الحياة، فالكاتب المسرحي يؤلف نصوصه، من أجل باعتباره ممثلًا في 
معالجة القضايا االجتماعية أو السياسية، ويطرح بعض الحلول التي تثير انتباه 
المتلقي، وقد كان ظهوره وازدهاره، مواكبxا ألولى الحضارات اإلنسانية، وعXد 

س ان النامن أهم الوسائل اإلعالمية والتثقيفية آنذاك، وأشدها تأثيرxا في وجد
وعقولهم، ولذا قيل قديمxا: "أعطني مسرحxا، أعطك شعبxا متحضرxا". فالمسرح 
يعتمد على ترسيخ األفكار في ذهن الجمهور، فهو ليس وسيلة للترفيه والمتعة 
فحسب، بل يعد مؤسسة تربوية تهم جميع الطبقات االجتماعية، ويسعى المسرح 

مع مطامح الجمهور من جهة، كما إلى إحياء التراث والماضي، بصورة تتناسب 
يعمل على بث الوعي والنهضة االجتماعية والسياسية والفكرية، من جهة أخرى، 
فضلًا عن مساهمته في التنمية العقلية لألفراد، وتحقيق السلوك الطيب عندهم من 

 خالل التأثير فيهم.
وقد ظهر العديد من الكتاب المسرحيين العرب، حاولوا جاهدين النهوض 

هذا الفن واالرتقاء به. وأسلط الضوء في بحثي هذا، على المسرحية الجزائرية، ب
محاولةً التأريخ لها، مع سرد أهم األدباء الذين عملوا على تطويرها واالرتقاء 

 بها.
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 األول المبحث
 الحركة المسرحية الفنية في الجزائر

 
: ورد في معجم المعاني الجامع: (اسم)، والجمع المسرحية لغة

سرحيات، وهي اسم مؤنث منسوب إلى مسرح، المسرحية: قصة معدة للتمثيل م
 على خشبة المسرح.

عمل أدبي متكامل، تقوم على فكرة ينسجها الكاتب  المسرحية اصطالحxا:
في حكاية محبوكة األطراف، تقوم على شخصيات تجسدها من خالل الحوار 

 والصراع واألحداث.
م حيث "يذكر الدكتور البريطاني فليب 1848كانت أول مسرحية جزائرية عام 

سادجورف المحاضر بقسم الدراسات العربية في جامعة أندنير باسكوتلندا 
والمتخصص في األدب العربي، أنه عثر على مخطوط لمسرحية يقول أنها 
األولى في هذا الفن في األدب العربي، وهذا بمدرسة اللغات الشرقية ، 

المشتاق وغصة العشاق في مدينة ترياق بالعراق) والمسرحية هذه بعنوان (نزهة 
لصاحبها الجزائري إبراهيم دانينوس التي من المرجح _ حسب قوله _ أن تكون 

 )1(م"1848قد طبعت عام 

 
 

                                                             
 .23-22، ص2011د بيوض، دار هومة، الجزائر، ) المسرح الجزائري نشأته وتطوره، أحم1(
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 )1925-1921( اإلرهاصات لتأسيس مسرح جزائري •
بدأت اإلرهاصات األول للمسرح الفني في مطلع القرن العشرين، وذلك 

جورج أبيض إلى الجزائر وتقديمها العروض المسرحية مثل: عقب زيارة فرقة 
( صالح الدين األيوبي) و(ثارات العرب)، إال أن هذه المحاولة المسرحية باءت 
بالفشل وذلك لعدم تقبل الشعب مثل هذه المسرحيات وذلك لعدة أسباب منها: 

ي ة ف"جهل الناس بأصول هذا المسرح، وعدم تقبل الناس اللغة الفصحى المقدم

 . )2(العروض، إضافة إلى أن أماكن العرض كانت تبعد عن أحياء المواطنين"
م حاول بعض الطالب والبرجوازيين المثقفين، تثقيف 1921في عام 

الجمهور وتنمية ذوقه المسرحي، فقد قاموا بإنشاء جمعية (المهذبية)، التي ترأسها 
 للبنات األولى فيالطاهر علي شريف، فكان لهذه الجمعية الفضل في وضع ا

تاريخ المسرح الجزائري، حيث تبنت الكثير من األعمال المسرحية خالل هذه 
الفترة والتي كانت من تأليف الطاهر علي شريف، ومن األعمال التي قدمها 

م وهي مسرحية مكونة من 1921ممثلوها: مسرحية (الشقاء بعد العناء) عام 
حال احتضاره، ومسرحية  فصل واحد، تدور أحداثها حول رجل سكير في

(خديعة الغرام) وهي مأساة من أربعة فصول، كانت تكملة للمسرحية األولى، 
م، وهي مأساة في ثالثة فصول 1924م، ومسرحية (بديع) 1923عرضت عام 

تدور أحداثها حول رجل سكير متعاط� للكحول يدعى بديع، حيث تصوره في 
 جتماعية لتعاطي الكحول.آخر أيام حياته، وتبرز اآلثار السلبية واال

                                                             
، 55) المسرح العربي لمدينة الجزائر، سعد الدين بن شنب، ترجمة عائشة خمار، مجلة الثقافة، العدد2(

 . 30، ص1980الجزائر، يناير، 
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وكانت السمة الغالبة على مسرحيات هذه الجمعية، اختيارها اللغة العربية 
الفصحى أداة للتمثيل، في وقت سعت فيه اإلدارة االستعمارية إلى محو هذه اللغة 
تمامxا، إضافة إلى اختيارها الجانب االجتماعي ليكون محورxا أساسيxا تعالجه من 

 خالل عروضها.
م ظهرت جمعية التمثيل العربي برئاسة محمد المناصلي، 1922عام  في

وعضوية عزيز لكحل، دحمون، عالل العرفاوي، محيي الدين باشطارزي، وقد 
م، التي تتناول 1922قدمت هذه الجمعية مسرحيتين هما: (في سبيل الوطن) عام 

التي م 1923موضوع الوفاء للوطن والدفاع عنه بشرف، و(فتح األندلس) عام 
تتناول أحداث فتح بالد األندلس من قبل المسلمين فهي بذلك تحيل جمهورها 

 على بطوالت وأمجاد الماضي العربي اإلسالمي.
بالرغم من القضايا االجتماعية واإلسالمية التي تناولتها مسرحيات هذه 
الفترة إال أنها واجهت المشكلة نفسها التي واجهتها فرقة جورج أبيض، وهي 

الفصحى المستخدمة في العرض، هذا ما أدى إلى عدم تقبلها من جمهور اللغة 
 الجزائريين؛ لجهلهم بها، وألن أذنهم لم تتعود سماعها. 
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 مراحل الحركة المسرحية الفنية: •
 المرحلة األولى

كانت االنطالقة الحقيقية للمسرح الجزائري، على يد كل من عاللو 
أول محاولة فنية متكاملةوهي (مسرحية ، حيث قاما بتقديم 1926ودحمون عام 

جحا)، باللغة العامية؛ مراعاة للمستوى الثقافي لجمهور هذه الفترة، وعرضت 
 على مسرح (الكورسال).

 ومن أبرز خصائص هذه المرحلة:
 اعتمادها على العرض الشعبي، الذي ارتبط بذوق الجماهير غير المثقفة. -
 ارتباطه بالغناء والفكاهة. -
 أنفسهم هم الذين قاموا بمهمة تأليف النصوص المسرحية. أن الممثلين -
 التعريف بالهوية القومية التي حاول االستعمار طمسها. -
الفخر بمآثر الماضي؛ تعويضxا عن ضعف األمة؛ بسبب طغيان  -

 االستعمار عليها.
وقد امتازت ببروز الفنانين الذين قدموا مسرحيات واقعية، اهتمت بقضايا الشعب 

 السياسية، التي بدأت في مطلع العشرينيات. وبالمقاومة
و يعد رشيد القسنطيني من أشهر رجال المسرح في هذه الفترة، حيث تعلق به 
الجمهور، إذ عرف بطريقته الساخرة في نقد األوضاع السائدة، حتى قال عنه 
كاتب ياسين: (شابلن الجزائر). وبجانب القسنطيني، وهناك أيضxا (محيي الدين 

، الذي كان يهدف من خالل مسرحياته، إلى خلق تربية دينية؛ بشطارزي)
 لمحاربة اآلفات االجتماعية وتنمية الجانب األخالقي.
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 المرحلة الثانية
، وتمثل بروز 1939م و1934تنحصر هذه المرحلة ما بين عامي 

المسرح الجزائري، حيث كان لظهور األحزاب السياسية الوطنية دور في إعطاء 
ع السياسي، وزاد نشاط رشيد القسنطيني، الذي كتب للفرقة الشعبية المسرح الطاب

مسرحيات نقدية ساخرة، خلقت نوعxا من العالقة الروحية بين المسرح 
والجمهور، وكان استعمال اللهجة العامية يخضع لظروف، أمالها الواقع السياسي 

ة لعربيلتلك الفترة؛ إذ كانت السلطات االستعمارية تحرم استعمال اللغة ا
الفصحى، فوجد رجال المسرح اللهجة العامية وسيلة لتحطيم الرقابة على اللغة 
الفصحى، وللوصول إلى الجمهور الذي كان يعاني من األمية، أما مضمون 
المسرحيات، فكان يدور أساسxا حول ضرورة النضال السياسي، وإبراز تاريخ 

 وهوية الشعب الجزائري.
ترة، إلى التحرر الثقافي الجديد، حيث كان يسعى كما هدف المسرح في تلك الف

 إليجاد جمهور يتمكن من ترسيخ هويته الثقافية.
 

 المرحلة الثالثة
، وهي فترة الحرب 1945 – 1939تنحصر هذه المرحلة ما بين عامي 

العالمية الثانية، حيث حدث االنقطاع بين المسرح والجمهور؛ لتزايد الرقابة 
ألحزاب السياسية الوطنية في شكل جديد مناهض االستعمارية، ولبروز ا

لالستعمار الفرنسي، الذي وقف بالمرصاد لهذه التطورات الذي لم يكن المسرح 
بعيدxا عنها، لذا فقد تم تشديد الخناق عليه؛ لدوره في إذكاء الروح الوطنية في 
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رق فالجماهير، وإلفشال مهمة المسرح آنذاك، كان االستعمار يسد الطريق أمام ال
المسرحية العربية، التي كانت تزور الجزائر، بهدف قطع الصلة بين المسرح 
الجزائري وباقي المسارح العربية، ولم يكتف االستعمار الفرنسي بمثل تلك 
اإلجراءات، بل تجاوزها إلى حد إغالق المسارح والعروض المسرحية، األمر 

عيدة م عروض مسرحية بالذي دفع بالمسرحيين الجزائريين إلى االقتباس وتقدي
 عن الواقع المعاش، فأصبح المسرح ال يعكس الواقع الوطني.

و بالرغم من كل هذه المحاوالت، التي تقصد الطمس للهوية الجزائرية، ظهر 
بعض رجال المسرح الذين تحدوا االستعمار منهم: محمد الثوري ومصطفى 

 قزدرلي.
 

 المرحلة الرابعة
، و تميزت بتأسيس 1965 – 1945مي تنحصر هذه الفترة ما بين عا

، على يد (رضا حاج حمو)، وقد تأسست أيضxا 1946فرقة مسرح الغد عام 
فرقة مسرحية أخرى ضمن المركز الجهوي للفن المسرحي، الذي أشرفت عليه 

 (جثفياف بايلك، وسيرها غريبي).
، كما 1949وقد أسس أحمد رضا حوحو فرقة (المزهر القسنطيني) في عام 

فرقة هواة المسرح العربي، هذا إلى  1947محمد الطاهر فضالء عام أسس 
جانب شياح المكي، الذي برز قبل هذه الفترة، وكتب مسرحيات عرضت في 
بسكرة والعاصمة، وفي العديد من المدن الجزائرية، وهو من الشخصيات 
المجهولة في تاريخ المسرح الجزائري، وفي الوقت الذي شدد االستعمار قبضته 
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على الشعب، كان المسرح يهيئ لثورة عارمة بدأت تظهر في األفق، واستمر 
، حين اندلعت الثورة التحريرية،  في هذه الفترة لقي 1954نشاطه حتى عام 

المسرح ضغطًا وتضييقًا كبيرين، حيث قرر االستعمار سحق الشعب الجزائري، 
يلجأ إلى الخارج؛  أرضxا وتاريخًا وثقافةً، وأمام هذا الوضع اضطر المسرح أن

 إلتمام رسالته النضالية، حيث ظهر المسرح المهجري.
 

 المرحلة الخامسة
، حيث كانت رسالة 1972 – 1962تنحصر هذه المرحلة ما بين عامي

المسرح الجزائري امتدادxا للمهمة التي قام بها قبل الثورة التحريرية، المتمثلة 
م العالمي، وحماية الشخصية في التعريف بالشخصية الجزائرية للرأي العا

الوطنية، ومحاربة اآلفات االجتماعية، لذا ففي فترة التشييد والبناء، ومحاولة 
التحرر االقتصادي واالجتماعي والثقافي، كان البد للمسرح أن يكتسب نفسxا 
طويلًا وجديدxا لمواصلة الدرب على طريق التحرر التام، وهذا ما دفع الحكومة 

اء وطني ثوري، يخدم الثقافة الوطنية واالتجاه االشتراكي، إلى تأسيسه كإجر
الذي تبنته الجزائر وقد جاء في الالئحة، التي أصدرها المسرح الوطني عام 

م، ما يلي :(أصبح المسرح في الجزائر التي تبنت االشتراكية وجعلتها 1963
ن خادمxا وملكاً للشعب، معبرxا عن الواقعية الثورية التي تحارب الميوعة، وسيك

للحقيقة في أصدق معانيها، وسيحارب كل الظواهر السلبية التي تتنافى ومصلحة 
الشعب، وال يمكن أن تتصور فناً درامياً بدونه، إذ دونه تتجرد األشخاص من 

 الحياة والرونق).
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وتأتي هنا مرحلة االزدهار، التي تقلد فيها مصطفى كاتب منصب مدير  
 م.1963المسرح، بعد عام 

 
 لمرحلة السادسة ا

م، والذي نص على 1972بدأت هذه الفترة مع قرار الالمركزية لعام 
إنشاء مسارح جهوية، في كل من، وهران وعنابة وقسنطينة وسيدي بلعباس، 
وقد أنتج المسرح الوطني بالعاصمة في هذه الفترة المسرحيات التالية: (باب 

الطباشير القوقازية، بني  الفتوح، بوحدبة، سالك الحاصلين، العاقرة، دائرة
 كلبون، قف، آه يا حسان، هي قالت وأنا قلت، اإلنسان الطيب لستشوان).

أما المسرح الجهوي بوهران، فقد أنتج المسرحيات التالية: (الجفوة، حمام ربي، 
الخبزة، حوت يأكل حوت، النحلة "مسرحية لألطفال")، وكانت هذه المسرحيات 

 من إنتاج جماعي.
رح الجهوي بعنابة فقد أنتج مسرحيتين هما: (بوعالم زيد القدام)، و(يوم أما المس 

 الجمعة خرجوا الريام)، وهما من تأليف سليمان بن عيسى.
ويمكن القول إنه في هذه الفترة قد سيطر المسرح الجهوي بوهران، إذا قارناه 

لقادر ابالمسارح األخرى، ومن المسرحيين الذين برزوا في هذه الفترة، أذكر عبد
 علولة، والهاشمي نور الدين ـ

م، قدم المسرح المركزي بالعاصمة األعمال التالية: (فرسوسة 1977وفي عام  
والملك، عفريت وهفوة، وبونوار وشركائه، جحا والناس)، وقدم المسرح الجهوي 



 
 

	

82	

بوهران مسرحية (األقوال) وهي مسرحية ثورية من تأليف عبد القادر علولة، 
 وعباس األخضر مسرحية (ميمون الزوالي).  وقدم محمد آدار

 
 المسرح الفني في المهجر (المسرح المهجري):

مرk المسرح في المهجر بفترتين مختلفتين، من حيث نوعية النضال 
في فرنسا، والثانية من  1958إلى  1955السياسي، كانت الفترة االولى من 

 في تونس. 1962إلى  1958
عاشها المسرح الجزائري في فرنسا، فلم تعرف  أما عن الفترة األولى التي 

الكثير من التأثير في مسار الثورة؛ بسبب الضغوط االستعمارية التي كانت ال 
تسمح بالنشاط المسرحي المرتبط بالعمل السياسي، وعلى العكس من ذلك في 
تونس، حيث عمل المسرح بحكم عامل المكان، على تعميق الكفاح النضالي ضد 

الفرنسي، فكان بمثابة المنبر الذي كان يعلو منه صوت وثورة الشعب، االستعمار 
وتحول إلى بندقية بيد كل فنان مسرحي بعد أن تأسست الفرقة الفنية الوطنية في 

بتونس، وكانت جبهة التحرير الوطني في شهر نوفمبر  1958شهر إبريل عام 
 إياهم إلى تكوين قد وجهت نداء إلى جميع الفنانين الجزائريين، داعيةً 1957

فرقة فنية، ترد على المزاعم الفرنسية والبرهنة على أن الجزائر ال يربطها أي 
رابط، ومن نتاج هذه المرحلة الخالدة من تاريخ المسرح في الجزائر مسرحية 
(نحو النور)، وهي عبارة عن لوحات من كفاح الشعب، و(أوالد القصبة)، 

االحرار)، لمصطفى كاتب الذي قام بإخراج  لعبدالحليم رايس، و(الخالدون) و(دم
 هذه المسرحيات األربع.
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 : إنّه بالرغم من كل المصاعب التي مر بها المسرح في الجزائر،خالصة القول
سواء إبان االحتالل أو بعد االستقالل، فقد استطاع القيام بدور إيجابي، رغم 

رح ة التي طبعت المستواضع أشكاله الفنية، كما يمكن القول، إن السمة األساسي
قبل االستقالل، هي النضال الوطني رغم كل الضغوط االستعمارية وقلة 
اإلمكانات، أما بعد االستقالل فكان على المسرح أن يرتفع إلى مستوى التحوالت 
التي شهدتها الجزائر، في مختلف المجاالت االقتصادية أو السياسية أو الثقافية، 

ل مهمxا يرتكز على الوفاء للمبادئ، التي ناضل في لذلك كان دوره بعد االستقال
 سبيلها قبل االستقالل وكان عليه تعميق المبادئ التي آمن بها.
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 المبحث الثاني
 المسرحية األدبية الجزائرية

 
 مراحل المسرحية األدبية •

عرفت الكتابة المسرحية في الجزائر مراحل متعددة، سواء أثناء االستعمار أو 
 ده، وأوجز هذه المراحل كاآلتي:بع
 

 )1939- 1920المرحلة األولى (
بدايةً أنوه إلى أن الكتابة المسرحية في هذه الفترة ارتبطت ارتباطًا وثيقًا 
بالعرض، ومن هنا اليمكن الحديث عن كتابة مسرحية حقيقية وعميقة في هذه 

ء كانت ، سواالفترة، حيث كانت الكتابة المسرحية ال تعتمد على نصوص أدبية
جزائرية أو مترجمة، كما أنها ال ترتبط بنخبة المثقفين؛ ألن الظروف 

 االستعمارية كانت تعيق ظهور مثل هذه النصوص المسرحية.

، الذي تبنى مسرحxا هزليxا فكاهيxا ، حيث كتب )3(ظهر في هذه المرحلة عاللو
ول مسرحية مسرحية (جحا)، وهي ملهاة من ثالثة فصول، وتعد أ 1926في عام 

 جزائرية مكتوبة بالعامية.

                                                             
مارس  30) علي ساللي، المعروف بعاللو، كاتب وممثل مسرحي، ولد بالجزائر العاصمة في 3(

. انظر. موسوعة 1992فبراير، عام  19ة مسرحية الزاهية، وتوفي بالعاصمة في ، كون فرق1902
 .149العلماء واألدباء الجزائريين، الجزء الثاني،ص
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بعد النجاح الذي حققته مسرحية (جحا)، كتب عاللو مجموعة من المسرحيات:  
(زواج بوعقلين، أبو الحسن أو النائم الصاحي، الصياد والعبقرية، الخليفة 

 والصياد، حالق غرناطة).

مxا، واتجه ، الذي تبنى مسرحxا اجتماعيxا ملتز)4(وظهر أيضxا رشيد القسنطيني
أيضxا إلى ترسيخ االتجاه الهزلي الذي سنه عاللو، حيث ترك لنا حوالي عشرين 
مسرحية، وفي هذا السياق يذكر الدكتور علي الراعي عن الكاتبة الفرنسية 
(آرليت روت)، التي ذكرت في كتابها (المسرح الجزائري): "إن رشيد قسنطيني 

 . )5(ة ألف أغنية"واسكتش , وقراب ألف اكثر من مائة مسرحية
، التي استمد 1928ومن أشهر مسرحياته: (زواج بوبرمة) عام  

م، 1929موضوعها من التراث الشعبي، ومسرحية (بابا قدور الطماع) عام 
والتي تدور أحداثها حول رجل يدعى قدور أراد تزويج ابنته زينب إلى ابن 

ته، ولكن تم خداع قدور أخيه؛ طمعxا في المال والثروة التي تركها أخوه بعد وفا
من قبل خادميه خليل ومراد؛ وذلك طمعxا منهما أيضxا في الحصوفل على مال 
قدور، وفي النهاية تفشل كل المخططات، وتكشف الحقائق. ومسرحية (لونجا 

، التي استمدها من التراث العربي اإلسالمي، ومسرحية 1930األندلسية) عام 
كر والخمر، التي تغيب العقل عمkا يجري (بو عقلين) التي تعالج ظاهرة الس

                                                             
بحي القصبة بالجزائر  1887نوفمبر  11)رشيد بلخضر، المعروف ب " رشيد قسنطيني "، ولد في 4(

 .1944الحياة عام العاصمة، ومثل أكثر من ثالثين عملًا مسرحيxا،غادر مسرح 
) المسرح في الوطن العربي، علي الراعي، الطبعة الثانية، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 5(

 .1999الكويت،
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حوله، وبذلك ال يلتفت لقضايا مجتمعه ووطنه، وكذلك مسرحية (زواج بالتلفون)، 
التي تعالج ظاهرة الزواج المختلط، ومدى تهديده لهوية األسرة، ومسرحية (عنتر 
الحشايشي)، التي تندد باالستسالم والرضى بالوقاع، وقد صاغ جل مسرحياته 

 العامية؛ ألنه هدف من الكتابة، التقديم للجمهور، كما أسلفت. باللغة

، الذي كتب عدة مسرحيات من )6(وظهر أيضxا الطاهر علي شريف
فصل واحد أهمها: (الشقاء بعد العناء)، وبعدها كتب (قاضي الغرام)، ومسرحية 

 (بديع)، وهي من مسرحيات الميلودراما ذات الفصول الثالثة.
ة، تتمثل في أن جل المسرحيات المكتوبة هنا، كتبت لمعالجة خالصة هذه المرحل

 ظواهر اجتماعية سادت المجتمع الجزائري أثناء االستعمار الفرنسي.
 

 )1959-1940المرحلة الثانية (
عد الكثير من األدباء هذه المرحلة، هي مرحلة البدايات الحقيقية  

أن بدايات الكتابة ) 7(للمسرحية األدبية، حيث ذكر الدكتور عبد اهللا ركيبي

، 1945، ترجع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحوادث ماي )8(المسرحية
في الوقت نفسه لم ينكر وجود نصوص مسرحية قبل هذا التاريخ، ولكنه أشار 
إلى صعوبة الحصول على النصوص المسرحية التي لم تنشر في كتاب، ولم 

                                                             
 ) لم أجد ترجمة عنه.6(
م، عمل أستاذًا في جامعة الجزائر، له ما يزيد على 1928)عبد اهللا الركيبي، ولد في الجزائر عام 7(

 األدب والفكر والثقافة. العشرين كتابxا في
 .139، ص1983)النثر الجزائري الحديث، د. محمد مصايف، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 8(
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داية حقيقية للمسرح األدبي أم ال، وأكد يوضح ما إذا كانت هذه النصوص تمثل ب
على أن الذي يهم الباحث من المسرح هو النص بما يمثله من موقف وتقنيات 

 ولغة. 

، أحمد )9(برز في هذه المرحلة العديد من األدباء منهم :محمد العيد آل خليفة

، عبد )12(، محمد الطاهر فضالء)11(، أحمد توفيق المدني)10(رضا حوحو

 .)13(الليالرحمن الجي

                                                             
م بوالية أم 1904)محمد رضا العيد بن محمد علي بن خليفة، أديب وشاعر جزائري، ولد عام 9(

والمسرحية الشعرية(بالل)، ، من مؤلفاته: من جبالنا طلع صوت األحرار، 1979البواقي، توفي عام 
 وديوان محمد العيد.

مارس  29، بقرية سيدي عقبة ببسكرة، وفي 1910ديسمبر 15) أحمد رضا حوحو، ولد يوم 10(
اغتيل محافظ الشرطة بقسنطينة واعتقل حوحو من منزله على الساعة السادسة مساء ذلك  1956

المشرف على مدينة قسنطينة وتم إعدامه اليوم ليعتقل بسجن الكدية، ومنه حXوِّل إلى جبل الوحش 
هناك. وبعد استقالل الجزائر وجد جثمانه برفقة ثمان جثث أخرى مدفونة بشكل جماعي في حفرة 
واحدة بوادي حميمين ليعاد دفن رفاته بمقبرة الشهداء بالخروب. انظر بتوسع. أعالم من األدب 

 .99ص -77، ص2009شر، الجزائر، الجزائري الحديث، الطيب ولد العروسي، دار الحكمة للن
)أحمد توفيق المدني، هو أحمد توفيق بن محمد بن أحمد بن محمد المدني القبي، الغرناطي 11(

م، توفي بالجزائر العاصمة 1899نوفمبر  1الجزائري، عالم، مؤرخ، وزير جزائري، ولد بتونس يوم 
 م.1983أكتوبر  18يوم 

بجاية)، وتوفي في الجزائر  -في تنبدار (بني وغليس )محمد الطاهر بن السعيد فضالء، ولد 12(
(العاصمة).عاش في الجزائر، أسس فرقتين كشفيتين (المنى والرجاء)، كما أنشأ فرقة (هواة المسرح 
العربي الجزائري)، وكان له نشاط مسرحي مكثف، كما أشرف على تقديم برامج ثقافية وتربوية في 

 ديوان (السحر الحالل). اإلذاعة والتلفزيون لعدة سنوات، له
)عبد الرحمان بن محمد الجياللي الحسني، فقيه وعالم ومؤرخ، وأديب ومفكر جزائري، ولد عام 13(
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، الذي يعد من كتاب الكوميديا االجتماعية، حيث كتب )14(ظهر أيضxا رويشد
مجموعة من المسرحيات أهمها: (حسان الثوري، آه ياحسان). وكتب أحمد رضا 

 حوحو مسرحيتيه: (صنيعة البرامكة) و(أبو الحسن التيمي).
فصحى، م، مسرحية (الصحراء)، باللغة ال1947كتب محمد الطاهر فضالء عام 

حيث صور من خاللها الحرب التي شنتها إيطاليا على ليبيا، مشبهxا بها الحرب 
 التي شنتها فرنسا على الجزائر، وهي مقتبسة من مسرحية ليوسف وهبي.

ظهرت في هذه المرحلة المسرحيات التاريخية، حيث كتب محمد الصالح 

فصول،  وهي مسرحية من ثالثةمسرحية (الخنساء)،  1947عام  )15(رمضان
تعقد مقارنة بين المرأة الجاهلية والمرأة المسلمة، مستوحاة من التاريخ العربي 
اإلسالمي، تدور أحداثها حول شخصية الخنساء، حيث يروي الفصل األول من 
المسرحية حياة الخنساء في الجاهلية، والفصل الثاني يتحدث عن الخنساء في 

ة. ومشاركتها في الفتوحات اإلسالمي اإلسالم، والفصل الثالث يتحدث عن الخنساء
ومسرحية (الناشئة المهاجرة)، والتي يدور موضوعها حول الهجرة النبوية، 

، وظهرت مسرحية 1948وكتب أحمد توفيق المدني مسرحية (حنبعل) عام 
(بالل بن رباح)، لمحمد العيد، والتي تعد أول مسرحية شعرية، وتدور أحداثها 

                                                             
 ، في الجزائر.2010نوفمبر  12ببولوغين الجزائر، وتوفي في  1908

بالجزائر، وتوفي في  1921)اسمه الحقيقي أحمد عياد ، وينحدر من منطقة القبائل ، ولد عام 14(
باألبيار ، مثل رويشد عدة أفالم، واشتهر في أدوار حسن نية، وحسن طيرو، وحسن  1999يناير  28

 طاكسي، وكان من أشهر الكوميديين الجزائريين.
، بالقنطرة شرق 1916أكتوبر سنة  24)محمد صالح رمضان، كاتب وشاعر جزائري، ولد في 15(

 .2008جنوب والية بسكرة، توفي عام 
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اإلسالم، وعقدتها هي االستماتة في سبيل العقيدة، في الحجاز على عهد ظهور 
والبطل فيها يظل مثالًا لإليمان القوي، والصبر الطويل حتى انتصر في النهاية، 
والمسرحية تحمل بذور المأساة، في لغتها وحوادثها وأهدافها، وقد اعتقد الشاعر 

عذاب ، ورضي بالأن بطله يؤدي عملًا قوميxا هادفًا، فإن بالل قاوم جميع المغريات
واإلهانة، في سبيل عقيدته حتى النصر، وفي الوقت الذي كان يقدم فيه الشاعر 
بطله على النحو التالي كانت الجزائر كلها تقاوم مغريات شبيهة، من اندماج 
ومساواة بفرنسا، وقد استعذبت األلم في سبيل المحافظة على شخصيتها القومية 

 ية.حتى انتصرت هي األخرى في النها
 

وكان الهدف من كتابة مثل هذه المسرحيات، إيقاظ الوعي الوطني عن 
 طريق تقديم نماذج لشخصيات تاريخية، ساهمت في تغيير مسار التاريخ البشري.

مسرحيتيه: (سارق نصف الليل)  )16(، كتب محمد التوري1949وفي عام 
لمولد) وهي (ا و(السراق الثالثة)، وكتب عبد الرحمن الجياللي مسرحياته الدينية

 .1948و(الهجرة) عام 
 

                                                             
 ة عنه.  ) لم أجد ترجم16(
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ظهرت مسرحيات اجتماعية، مثل مسرحية (دولة  1951وفي عام 

، حيث عالج فيها بعض قضايا النساء، ومسرحية )17(النساء) لمصطفى كشكول

 .)18((الشباب السكير الجاهل) لمصطفى كاتب
 

، ظهر االتجاه االجتماعي المقدم للطفل، من خالل مسرحية (امرأة األب)

، وهي مسرحية من أربعة فصول، بطلها هو 1952، عام )19(ألحمد بن ذياب
الكاتب نفسه في طفولته وشبابه، يحمل فيها بشدة على العادات والتقاليد، السائدة 

 في األسرة الجزائرية، وطريقتها في معاملة الربيب.

مسرحية (يوغورطه)، وهي  )20(، كتب عبد الرحمن ماضوي1952في عام 
 تاريخية، و تعد من عيون األدب المسرحي الجزائري. تراجيديا

                                                             
م ببولوغين (العاصمة الجزائرية)، كانت بدايته كمطرب بإحياء الحفالت العائلية 1913)ولد عام 17(

واألمسيات ،في المقاهي الكبيرة والمعروفة آنذاك بالعاصمة الجزائرية، كمقاهي باب الواد، ومقهى 
 ، بالجزائر العاصمة.1991سبتمبر  9الهالل وغيرها، توفي يوم 

بمدينة سوق أهراس،  1920اتب: ممثل مسرحي وسينمائي جزائري قدير، ولد عام ) مصطفى ك18(
 بفرنسا. 1989توفي عام 

، تلقى في (طولقة) األصول األولى للعربية 1914)أحمد بن ذياب، ولد في القنطرة بالجزائر، عام 19(
 - 33نتي س ما بين سوالفقه والتوحيد,  وتلقى في مدينة قسنطينة دروساً أوسع على العالَّمة ابن بادي

، توفي 1942 – 1935, ثم انتقل إلى تونس, فواصل دراسته في جامع الزيتونة ما بين سنتي 1935
 .2009في خريف 

) عبد الرحمن ماضوي، واحد من أبرز المثقفين الجزائريين، الذين أشرفوا على تسيير المصالح 20(
 ، كما أشرف على إدارة الشركة الوطنية للنشرالثقافية، على مستوى وزارة الثقافة، طيلة سنوات عديدة

، أما مؤلفاته األدبية تتمثل في مسرحية يوغورطه، وقصة 1980إلى سنة 1970والتوزيع من سنة 
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مسرحيته التاريخية (بربروس).  )21(، كتب أحمد سفطة1953وفي عام 

مسرحيته (الحذاء الملعون)، وهي مسرحية مقدمة  )22(وكتب جلول أحمد البدوي
لألطفال مقتبسة من أقصوصة عربية تناقلتها قديم كتب النوادر العربية، مكونة 

 .1953فصول، نشرت أول مرة في مجلة هنا الجزائر عام  من أربعة
، ظهرت مسرحية (عدو الشعب)، لمحمد الثوري ، حيث تميزت 1954وفي عام 

 بخطابها الرافض لسياسة االستعمار.
 

ظهر االتجاه الثوري في المسرحيات المكتوبة خارج الجزائر، مثل 
هي مسرحية نشرت سنة و عبد اهللا الركيبي،مسرحية (مصرع الطغاة)، للدكتور 

، وفيها يستعيد الكاتب فجر الثورة التحريرية، فتصور المسرحية في أربعة 1959
فصول، اللقاءات السرية للقادة، وتعطي صورة عن الوضع السياسي، واالجتماعي 
العام السائد في الجزائر، عشية انطالق الثورة، فتبرز يأس الشعب من السياسيين؛ 

ثمة استعداد عموم الشعب لخوض الكفاح المسلح بعد فشل بسبب انقساماتهم ومن 
النضال السياسي، وتقدم المسرحية مشاهد انطالق الثورة، وتبرز ذعر االستعمار 

 وانتقامه البشع، وتختتم المسرحية بمشهد مصرع الطغاة وتحرير الوطن.
 

                                                             
 صفحة. 88خضرة الدمن أو الليلة الثانية، واأللف التي صدرت في كتيب من 

 ) لم أجد ترجمة عنه.  21(
 ) لم أجد ترجمة عنه.  22(
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وأشير هنا إلى أن النصوص المسرحية النضالية التي برزت في هذه 
نت قليلة من حيث الكم؛ نظرxا للظروف التي كانت تمر بها البالد، كما الفترة، كا

أن أغلب الكتاب كانوا بعيدxا عن الثورة، ألنهم كتبوا خارج الجزائر وفي هذا 
يقول صالح المباركية: "والنصوص المسرحية المتوفرة لدينا، والتي ألفت إبان 

ا... فن المسرحي كان قليلًا جدxالثورة قليلة جدxا، وذلك لسببين...، فاالهتمام بال
فكل المثقفين والكتاب والمبدعين توقفوا عن نشاطهم، فكثيرxا منهم دخل السجن، 
ومنهم من غادر البالد، واتخذ من المهجر مقرxا لنشاطاته... أما السبب الثاني 

 )23(فهو عدم وضوح الرؤيا الثورية للكفاح والجهاد."

 
 )1979- 1960المرحلة الثالثة (

، نموذجxا معبرxا عن الكتابة المسرحية في )24(د ولد عبد الرحمن كاكييع
هذه الفترة، إال أن الكتابة المسرحية عنده لم تكن عملًا إبداعيxا من حيث الكتابة 
نفسها، بل كان يأخذ هيكل مسرحياته من الغرب غالبxا، ويعمد إلى تضمين هذا 

ما ة بسيطة. ويعترف كاكي باإلطار األجنبي، بقصة شعبية محلية، يصوغها بلغ
قام به من االعتماد على التجارب الغربية في البناء المسرحي بقوله:" نتيجة 
إلحساسنا بضرورة الحفاظ على الذات، والبحث عن طريقتنا الخاصة بنا في 

                                                             
لجزائر، صالح لمباركية، الطبعة الثانية، بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، ) المسرح في ا23(

 .163ص-162، ص 2007
)عبد الرحمان كاكي، اسمه الحقيقي ولد عبد الرحمان عبد القادر، كان ممثل وكاتب ومسرحي 24(

 .1995فبراير  14، وتوفي في 1934فبراير  18جزائري، ولد في 
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التعبير، قررنا القيام برحلة شبه خيالية، فتوجهنا إلى فينيسيا، حيث اكتشفنا هناك 
شي، الذي كان يكتب لمسرح الكوميديا ديالرتي، لقد عاش مسرحية كارلو جوت

السينيور جوتشي، في عصر القراصنة وحكايته عن الطائر األخضر ال تعدو أن 
تكون إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، وأن القرن العشرين يسمح لنا بإعادة النظر 

قل هذه نفي أفكار الماضي تمامxا، كما سمح القرن الثامن عشر لذلك الفينيسي ب
الحكاية إلى التربة المحلية، ووضعها في الشكل الدرامي المطلوب حسب الحاجة. 
ونحن أخذناها منه مرة أخرى ووضعناها في قالب درامي جزائري. ونحن في 
الواقع لم نأخذ الحكاية فقط، ولكن أخذنا الفكرة الدرامية كذلك، لص يسرق من 

مة مسرحية القراقوز، ولم نقم بالترجلص وتنتصر العدالة. وبهذه الطريقة كتبنا 

)25( وال باالقتباس."
  

 132وقد ترك كاكي مجموعة من المسرحيات منها: (قبل المسرح)، (  
سنة)، (شعب الليل)، (الشيوخ)، (إفريقيا قبل سنة)، (كل واحد وحكمه)، (ديوان 

 المالح)، (بني كلبون).
هذا جليxا في مسرحيتيه اهتم كاكي بالمسرح الملحمي ومسألة التغريب، وظهر 

 .1966(ما قبل التاريخ)، و(القراب والصالحين)، سنة 

)26(ظهر عبد القادر علولة
في كتاباته المسرحية، أذكر منها: ( الخبزة، حمق   

 سليم، حمام ربي)

                                                             
 الخصوصية والعالمية، مخلوف بوكروح، مقال على اإلنترنت. ) المسرح الجزائري بين25(
، في مدينة الغزوات بوالية تلمسان في غرب 1939يوليو  8) كاتب مسرحي جزائري، ولد يوم 26(

الجزائر، ودرس الدراما في فرنسا، وانضم إلى المسرح الوطني الجزائري، وساعد على إنشاءه في 
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، وهي 1960مسرحية(قرية الصفصاف)، عام  )27(كتب عبد الحميد هدوقة
ها خالل الثورة في قرية تسمى قرية مسرحية ثورية مقدمة لألطفال، تجري أحداث

 الصفصاف، وكتب أيضxا مسرحيته الثورية (في انتظار الربيع).

في الكتابة، حيث كتب  )28(في هذه المرحلة كانت أول تجربة لمحمد بن قطاف
، والتي تعد أول عمل مسرحي يXنجز في 1975مسرحية (حسنة وحسان) عام 

 ظل قانون "الالمركزية".
الم الالمعة في المجال الروائي مع الكتابة المسرحية في هذه تعاطت بعض األق

المرحلة، وكان هذا تحديدxا مع بداية االستقالل، ولكنها لم تواصل عملها في هذا 
المجال، ومن بين هذه التجارب النادرة، ما قام به كل من األديب الجنيدي 

 )30(العيد دودو ، بمسرحية "في انتظار نوفمبر الجديد"، واألديب أبو)29(خليفة
                                                             

مارس  14دة كانت بالعامية الجزائرية والعربية، اغتيل في بعد االستقالل. أعماله عا 1963عام 
1994. 

، يعتبر صاحب أول رواية 1925) عبد الحميد بن هدوقة، أديب وروائي جزائري، ولد عام 27(
. انظر بتوسع. أعالم من األدب الجزائري 1996جزائرية باللغة العربية "ريح الجنوب"، توفي عام 

 .172ص0 151الحديث، ص
، بحسين داي (العاصمة)، التحق 1939ديسمبر  20ومؤلف ومخرج جزائري، ولد في  ) ممثل28(

، قبل أن ينطلق في مجال الفن الرابع كمؤلف ومقتبس بالمسرح 1963باإلذاعة الوطنية في عام 
انشا فرقة "مسرح القلعة" مع رجل المسرح  1990،في سنة 1989و 1966الوطني الجزائري، ما بين 

 .2014يناير  5توفي في  زياني شريف عياد،
 ) لم أجد ترجمة عنه.  29(
، كان قاصا وناقدا أدبيا 1934)أبو العيد دودو، ولد في بلدة العنصر، جيجل بالجزائر، عام 30(

 .2004يناير  16ومترجما، عمل أستاذا جامعيا، وتوفي في 
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، في مسرحية (بوعالم )31(، وسليمان عيسى1968في مسرحية (التراب) عام 
زيد القدام)، ولكنهم انقطعوا عن التعامل مع المسرح النشغالهم بأعمال ثقافية 
وفكرية أخرى، وهذه القطيعة بين األقالم المتميزة والمسرح، انعكست سلبxا على 

 ية في الجزائر.سير حركة الكتابة المسرحية األدب
 

 )1999- 1980المرحلة الرابعة (
مر المسرح الجزائري بأزمة خالل هذه المرحلة؛ وذلك بسبب رحيل 
مجموعة من رواد المسرح في أواخر الثمانينات، منهم "محيي الدين باشطارزي 

م، ومصطفى كاتب 1989أكتوبر 28م، وكاتب ياسين في 1989فيفري 6في 

، )32(م"1989نوفمبر  10المالك بوقرموح في  م، وعبد1989أكتوبر  29في 
م، وعز الدين مجوبي 1994مارس  14وقد اغتيل عبد القادر علولة بتاريخ 

م، هذا ما أدى إلى "تراجع عدد النصوص المسرحية 1995فيفري 13بتاريخ 
)، 1999- 1992مع بداية التسعينات واستمراره إلى نهاية العشرية الحمراء(

 .)33(نصوص مسرحية فقط" 5الذي سجل فيه م، 1995خاصة في عام 
ومن األعمال التي برزت في هذه المرحلة: مسرحية (قال العرب قالوا) لعز 
الدين مجوبي، وهي مقتبسة عن نص (المهرج) لمحمد الماغوط، ومسرحية 

                                                             
 ) لم أجد ترجمة عنه.31(
 .155، ص2011ومة، )المسرح الجزائري نشأته وتطوره، أحمد بيوض، دار ه32(
، 1، نور الدين عمرون، شركة باتنيت، الجزائر، ط2000)المسار المسرحي الجزائري إلى سنة 33(

 .141، ص2006
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(االنتهازية) لمحمد مرتاض، التي حاولت أن تبين العالقة بين اإلنسان الجزائري 
خالل تصديها لعدة مظاهر كالبيروقراطية والرشوة وغيرها  وأجهزة الدولة، من

 من الظواهر السلبية في المجتمع.
ظهرت المسرحيات التي تتحدث عن قضية الصراع البربري اإلسالمي، مثل 

 .1995مسرحية (الكاهنة) لعبد الرحمن ماضوي عام 
ة دتوالت أعمال عبد القادر علولة، حتى وصلت هذه المرحلة أيضxا، فكتب ع

، و(األجواد) عام 1989، و(اللثام) عام 1980مسرحيات منها: (األقوال) عام 
 .1993، و(أرلوكان خادم السيدين) عام 1992، و(التفاح) عام 1985

 
 إلى يومنا هذا) 2000المرحلة الخامسة (

نشطت حركة ترجمة األعمال المسرحية المكتوبة باللغة الفرنسية إلى 
ذلك مسرحيات فاطمة قالير، التي تم ترجمتها في  اللغة العربية الفصحى ومن
مسرحيات للكاتبة الجزائرية فطمة قالير)، وهذه  5كتاب مستقل تحت عنوان (

النصوص هي: مسرحية (األميرات) وهي عبارة عن سيرة ذاتية لكل امرأة 
مغاربية آثرت الهجرة بذاتها إلى الضفة األخرى، مناشدة منها االحتفاء بهذه األنا 

تمردة على أوجاعها وأناتها، بطلة هذا النص استحقت هذه المرتبة الم
البورجوازية "األميرة" على إثر صمودها وتحديها ومقاومتها لآلخر الذي أضحى 
ابن جلدتها، وأصبح يراها تارة عميلة للغالب وخادمة له وتارة هادمة لألعراف 

 وناكرة للدين والعقيدة.
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ع  "الختان"، الذي كان من ضمن يعرض نص (الحلقة الذكورية) موضو
التهم التي حوكمت ألجلها المرأة المسلمة التي اقترنت بأجنبي، فلم تهده لإلسالم، 
آثرت تناول هذا الموضوع وكأن هذا النص استمرار للوتيرة السردية الحكائية 
التي أصرت الكاتبة على أن تناقش إشكاليتها بجرأة فائقة إلى تفاصيل العمل 

 غة جريئة وطرح قوي.المنجز، بل
 

ومسرحية (الضرائر) عبارة عن كوميديا تناولت قصة رجل أراد أن 
يعيد الزواج مرة ثانية؛ بسبب عقم زوجته األولى، فيصبح بعد ذلك أبا لسبع بنات 
فيريد أن يعيد الزواج مرة ثالثة لعله يرزق بوريث ذكر، لكن النساء كن 

ال يبتعدن عن الدواب، لم يكن لهن بالمرصاد لهذا القدر القاسي الذي جعلهن 
غير العمل الشاق في النسيج ورعاية الزوج واإلنجاب وطاعة الحماة بجسارتها 

 وسيطرتها وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة.
 

وعالجت الكاتبة في نصها (ريم الغزالة) موضوع الجنازة في األعراف 
نازة م في إعداد جالجزائرية، فكانت عينها رقيبة على أدق التفاصيل التي تسه

تكون أهلًا لعراقة األسرة وفي مقام الفقيدة التي كانت أمxا متفردة الحضور ذات 
هيبة ووقار. ولم يكن السارد غير صوت الكاتبة وأناها وهي ترافق أمها إلى 

 مثواها األخير، لتعود إلى فرنسا بضمير مرتاح بعدما بكت األم والوطن.
يختلف عن باقي النصوص؛ ألنه تنصل من (وتبدو أشجار الخروب من بعيد) 

"أنا" الكاتبة ولم تكن طرفا بارزxا به مثلما كانت بباقي النصوص، وإن كان هذا 



 
 

	

98	

التنصل نسبيا ألن الكاتبة تورطت في إدانة ثلة من القضايا التي ترهق بيئة المرأة 
الجزائرية، يتعايش فيه التركيب اللغوي بما يحويه من نحويات وبالغيات 

 ة بجرأة أنثى تعي ما تقول وتعشق البوح الممنوع.مخضب
 

 مصادر المسرحية األدبية الجزائرية:
 االقتباس:  -1

تسابق كتاب المسرح الجزائري إلى تحويل عملية االقتباس مجالًا إلثبات 
قدراتهم الفنية، وترجمة بعض اإلبداعات اإلنسانية العالمية، فقد حظي االقتباس 

تحريرية المالحظة في األعمال المسرحية؛ ألن بدايات بنصيب أكبر قبل الثورة ال
االقتباس كانت بالنسبة للكتاب األساس النطالق هذا النوع األدبي؛ ألنه كان فنًا 
دخيلًا على الثقافة العربية"، بتغيير ما يجب تغييره من ناحية اللغة والحوارات 

ة في القادر علولوالتعامل الفني والعقلي مع الشخصيات وغيرها"، كما فعل عبد 
مسرحيته (حمق سليم) المقتبسة من القصة األدبية (يوميات مجنون) لنيكوالي 
غوغول، وأيضxا عاللو في مسرحيته (الصياد والعفريت) التي تعرض قصة 
مقتبسة من إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، والتي اقتبس منها أيضxا في مسرحيته 

 (الخليفة والصياد).
 
 التراث الشعبي: -2
هتم المسرح الجزائري بتوظيف ما يزخر به من التراث الجزائري، فوجد ا

فيه مادة غنية بالمضامين والطاقات والدالالت التعبيرية، كمسرحية (جحا) لعاللو 
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التي استقت أحداثها من أساطير ألف ليلة وليلة، وما وظفه باشطارزي من 
 مخزون الثقافة الشعبية الجزائرية.

 
 سالمي:التاريخ العربي اإل -3

دعا الكثير من النقاد إلى استلهام التاريخ في األعمال المسرحية، الحافل 
بالوقائع والحوادث، فكتب محمد العيد أول مسرحية شعرية تاريخية، وهي 
مسرحية (بالل بن رباح)، وأيضxا مسرحية (نصيب الشاعر الزنجي)، للشاعر 

ميرة الهند) ألحمد محمد األخضر عبد القادر السائحي، ومسرحية (ماليني أ
 السفطي.

 
 التاريخ المغربي القديم: -4

"إذا كان األديب الجزائري قد ارتبط بالتاريخ العربي اإلسالمي، فإنه لم ينس 
أبدxا تاريخ أجداده البعيد، حيث قامت الحضارة القرطاجية، التي مزجت بين 

 .)34(العربي واإلنسان األمازيغي"
)، لتوفيق المدني، التي اتجهت صوب وأكبر شاهد على هذا، مسرحية (حنبعل

تاريخ إفريقيا القديمة؛ لتستحضر إحدى شخصياتها المميزة والمثيرة التي تركت 
بصمتها على التاريخ اإلفريقي القديم، حيث تدور أحداثها حول البطل حنبعل، 

                                                             
) النص المسرحي في األدب الجزائري، عز الدين جالوجي، وزارة الثقافة، الجزائر، د.ط، 34(

 .68، ص2007
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القائد القرطاجيني الذي وقف في وجه الرومان، إلى جانب ذلك مسرحية 
 يوغورطه.

 لغربي:التاريخ ا -5
إن الكثير من الكتاب العرب كانوا يعمدون إلى الموضوعات الغربية، خاصة 
من التاريخ الغربي؛ ليجعلوا منها مادتهم المسرحية، كمسرحية (الطاغية)، لمحمد 

م، والتي تتوزع على أربعة عشر مشهدxا، وترصد غطرسة 1986عمري سنة 
 ق.م). 68-54نيرون حاكم روما بين سنتي (

 

 :)35( ة األدبية التي كتبت باللغة الفرنسيةالمسرحي

كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا، ومن سياسة أي استعمار فرض 
لغته على البلد المستعمر، وقد نجحت فرنسا في سياستها هذه، فقد تأثر الشعب 
الجزائري باللغة الفرنسية، إال أنه لم يتقنها بشكلها الصحيح، ووصل هذا التأثر 

والكتاب الجزائريين، حتى أنهم استغنوا عن كتابة أعمالهم األدبية،  إلى األدباء
بلغتهم األصلية واتجهوا إلى الكتابة بالفرنسية، مع إيمانهم بقضيتهم ووطنهم، 

: "إن استخدام اللغة الفرنسية، هو في صالح اآللة )36(وفي هذا يقول كاتب ياسين

                                                             
-109باللغة الفرنسية، أحمد منور، ص  )انظر. أزمة الهوية في الرواية الجزائرية المكتوبة35(

، بتصرف. وانظر أيضxا. دراسات في األدب الجزائري الحديث، أبو القاسم سعد اهللا، الطبعة 111ص
 ، بتصرف.105ص -95، ص2007الخامسة، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 

وايته ، من أشهر ر1989، وتوفي عام 1929)كاتب ياسين، كاتب وأديب جزائري، ولد عام 36(
 "نجمة". ألف مجمل كتاباته باللغة الفرنسية.
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ية إال أن استخدام اللغة الفرنس السياسية لالستعمار الجديد، وهذا يزيد اغترابنا،
ال يعني أننا أزالم قوة أجنبية، وأنا أكتب بالفرنسية؛ ألخبر الفرنسيين أنني لست 

 منهم". 
ومن أهم هذه األعمال، تلك التي كتبها كاتب ياسين، مثل مسرحية (الجثة 

، وهي مسرحية ثورية، كشف من خاللها المؤلف عن حقيقة 1955المطوقة)عام
زائر، وصور حرب اإلبادة التي شنتها فرنسا على المتظاهرين العزل، مأساة الج

وعبر أيضxا عن آالم وآمال الشعب الجزائري بقوة، ومسرحية (األجداد يزدادون 
، وفيها يربط المؤلف بين حاضر الشعب الجزائري وجذوره 1959ضراوة) عام 

ها قتيل جد الراحة، وكأنالقبلية، حيث يمثل األجداد بالروح الهائمة القلقة التي ال ت
توانى أحفاده عن الثأر له؛ فإذا به ينقلب عقابxا يحوم فوق رؤوسهم، ويحاصرهم 
ويسد عليهم اآلفاق، ويستصرخ فيهم المروءة والشرف. وقد نشرت هاتان 

. فقد حمل 1959عام المسرحيتان مع نصوص أخرى بعنوان (دائرة االنتقام)
قاق، وبلغ معه مستوى عالمي ينم عن ثقافة كاتب ياسين لواءه بكل جدارة واستح

فرنسية عالية لم تقف حائلًا بينه وبين إبراز روحه الجزائرية العربية، روح 
شعب يتمسك بمقوماته الروحية وطابعه األصيل، ومسرحياته كلها تدور حول 
الموضوع نفسه، وهو الجزائر التي تبحث عن نفسها من خالل نضال رهيب، 

، و(محمد خذ 1959ة الموحشة)، و(مسحوق الذكاء) عامأذكر منها،(المرأ
التي مزج فيها بين الطابعين، الوثائقي والفكاهي االرتجالي،  1971حقيبتك) عام

وقد كتب مسرحية إال أنها كانت أقل رواجxا من كتاباته السابقة، وهي (الرجل 
 ، ولكنها مثلت على خشبة المسرح1970ذو النعل المطاطي) التي نشرت عام 
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بلغتها األصلية الفرنسية ثم مرة أخرى بالعامية  1969الوطني الجزائري عام 
وتعد من األمثلة التي تعرض قدرته المسرحية في تمجيد حقيقة  الجزائرية،

اإليمان بالحرية، والتي حطم من خاللها أسطورة أمريكا التي ال تقهر، تلك 
 تنامي.  المسرحية التي عكست نضال شعب فذ أال وهو الشعب الفي

باإلضافة إلى كتابات كاتب ياسين كان هناك كتابات أخرى ذات صدى أقل، 

، )37(لحسين بوزاهر 1960منها: مسرحية (أصوات في القصبة) عام 

، ومسرحية )38(لمحمد بوديا 1962ومسرحيتي (الميالد)، و(الزيتونة) عام 

 ،)40(ووليد قرن )39(، من تاليف آسيا جبار1969(احمرار الفجر) عام 

أول نص مسرحي ، وتعد )42(، لمصطفى األشرف)41( ومسرحية (الباب األخير)

                                                             
، بليانة (بسكرة)، متحصل على شهادة جامعية في اآلداب، تقلد 1935)حسين بوزاهر، من مواليد37(

عدة مناصب، من مؤلفاته: قصة أصابع النهار الخمسة، والملح والجرح. انظر. موسوعة العلماء 
 .467واألدباء الجزائريين، الجزء األول، ص

، بالجزائر، وبها نشأ وتعلم، اغتيل بباريس سنة 1932)محمد بوديا، كاتب مسرحي، من مواليد 38(
، من قبل الصهاينة؛ لموقفه النضالي من أجل فلسطين. انظر موسوعة العلماء واألدباء 1973

 .462الجزائريين، الجزء األول، ص
معظم أعمالها تناقش المXعضالت )آسيا جبار، أكاديمية، كاتبة، روائية، ومخرجة جزائرية، 39(

، وتوفت 1936والمصاعب التي تواجه النساء، كما عرف عنها الكتابة بحس أنثوي الطابع، ولدت عام 
 .2015عام 

 )لم أجد ترجمة عنه.40(
أوث  20)الثورة الجزائرية في المسرح الجزائري والعربي والعالمي، أ. حسن ثليالني، جامعة 41(

 اإلنترنت. ، سكيكدة، مقال على1955
 7)مصطفى األشرف، كاتب ومؤرخ وعالم اجتماع جزائري، ينحدر من عرش العذاورة، في 42(
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جزائري نشر بتونس عن الثورة الجزائرية، صدر بمجلة الفكر خالل شهر جويلية 
، حيث كتبها المؤلف بالفرنسية، وأرسلها إلى هذه المجلة من سجن 1957عام 

تها الجزائرية، وقد ترجمالسانتي بباريس، حيث كان معتقلًا مع جملة زعماء الثورة 
وهي مسرحية تحمل سمات جديدة للواقع والكفاح معxا، إنها تصور أسرة المجلة، 

الشعب الجزائري وقد تخلص من حيرته، وبدأ يتحسس طريقه الشاق، الذي 
يؤمن بأن اجتيازه لن يكون سهلًا، والمسرحية تعطي إشارة إلى بداية المعركة 

 تتم فصولها بعد، كما يقول كاتب المسرحية.الفاصلة، أو المأساة التي لم 
كانت جل المسرحيات المكتوبة باللغة الفرنسية، عبارة عن نصوص موجهة 
للقراءة  ال للتمثيل، ولم يكن لدى القراء إقبالًا على قراءتها؛ ألن األغلب لم 
يتحدث الفرنسية، وهذا ما دفع كاتب ياسين للتخلي عن كتاباته الفرنسية إلى 

باللهجة العامية الجزائرية، كي يستطيع إرسال رسالته للجمهور الجزائري  الكتابة
كافة، وهذا يدفع إلى القول أن أصالة المسرحية تكمن بتقديمها بلغتها األصلية؛ 

 أي الوطنية.
 
 
 
 

 

                                                             
بمدينة شاللة العذاورة، الواقعة بالهضاب العليا، أقصى جنوب والية المدية، الجزائر،  1917مارس 

 .2007يناير  13ودرس في جامعة السوربون في باريس، توفي في 
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 األول بحثالم

 في المغرب العربي المسرحية الفنيةالحركة 
 

يجمع الدارسون أن المسرح فن أوروبي، وأن العرب لم يعرفوه إال في 
عهد النهضة الحديثة بعد أن أتيح لهم أن يحتكوا بالغرب متأثرين بحضارته 
وثقافته، فقد اتصل العرب ألول مرة بالمسرح في أيام حملة نابليون على مصر، 

أنشأ بونابرت بأزبكية القاهرة بناء عند المكان المعروف بباء الهواء أطلق حيث 
عليه الكوميدي وهو عبارة عن محل يجتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة 
يتفرجون على أالعيب يلعبها جماعة منهم بقصد التسلية، كما يعتمدون على 

رسل له ه على أن يرسائل يبعثها نابليون لنائبه في القاهرة يخبره فيها بحرص
فرقة الكوميدي فرانسيز لتسلية الجيوش الفرنسية في مصر وإثارة لعواطف 

 السكان.
لقد ارتبط المسرح المغربي بوجود أشكال تنطوي على إرهاصات 
مسرحية تقوم في األساس على فنون الحكي والرقص والغناء وتعرف هذه 

ال يرتبط بمفهوم األشكال عند دارسي المغرب بالماقبل مسرح وهو مسرح 
الدراما التقليدية لعدم قيامه بسلطة وهمية وبروزه فرجة مسرحية كاملة يشارك 
فيها الفرد عن طواعية دون أن ينسى أنه يشاهد واقعاً ممثالً ينعكس عبر 

 43الصور.

                                                             
إطاللة على تاريخ المسرح  -8سالك والوعود، المنيعي، حسن، صالمسرح المغربي الم - 43

 م2013المغربي، مجموعة من الباحثين الهيئة العربية للمسرح 



 
 

	

107	

متمثالً في الظواهر المسرحية التي انتشرت في ذلك الوقت مثل: الحلقة،    
لبة، سيدي الكتفي وغيرها من المظاهر، انطالقاً من البساط، احتفال سلطان الط

هذه األشكال يمكن الحديث عن بداية المسرح المغربي من خالل تلك المفاهيم 
 االحتفالية والتي سأتحدث عنها بشيء من التفصيل.

 
 الظواهر المسرحية التي انتشرت في المغرب العربي:

بية المسرح، ومارسه قبل عرف المغرب العربي مثل باقي أقطار الدول العر  
أن تحمله إليه الثقافة المغربية، حيث وجدت العديد من االشكال الفرجوية والتي 
تعد إرهاصات مسرحية إما الهتمامها بالمقدس او إلدراجها في الممارسة اللعبية، 
وهو يعد من أوائل المسارح التي سارعت إلى اعتماد الطقوس االحتفالية، 

اث الشعبي الذي يرتكز على سرد النوادر والحكايات، واستثمار مخزون التر
 ومن أهم هذه االشكال الفرجوية ما يلي:

 
غربية وظهرت في القرن هي مظهر من مظاهر الثقافة الم مسرح الحلقة: -1

وتعتبر الحلقة مهد المسرح المغربي فقد ساهمت في ترسيخ ، التاسع عشر
هور، وتعد من أقدم وسائل التعبير المسرحي وتحقيق التواصل مع الجم

الفنون األدائية وتأخذ اسمها من شكلها الدائري، يكون على شكل دائرة مغلقة 
يتوسطها صاحب أو أصحاب الحلقة يشرف على تقديم مسرحياتهم بعض 
األفراد المتخصصين في فن الحكاية واإليماء واأللعاب البهلوانية ويعرض 

هو مسرح يجمع بين الهزل إبداعاته في األسواق وساحات المدن الكبرى، و
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والدراما والشعر والغناء والرقص والحكاية، ويجسد غالبا أساطير عربية 
   44كالعنقرية و"سيرة سيف بن ذي يزن" و"حكايات ألف ليلة وليلة وغيرها.

وقد عرفها الدكتور حسن المنيعي فقال تعتبر الحلقة هي مهد المسرح 
، في ترسيخ وسائل التعبير للمسرحالمغربي أنها البؤرة األولى التي ساهمت 

وترسيخ التواصل مع الجمهور من خالل مشاركته الفعلية في كل ما يقترح 
عليه من سرد عجائبي وعروض شيقة يروم أغلبها إلى التسلية ونقد 

 45األوضاع الحياتية".
وأهم ما يميز الحلقة هو اعتمادها على اللغة الشفوية المنطوقة في تواصلها 

 46الذي يكون إما مشاهدا أو عنصرxا فاعالً مشاركاً في الحلقة.مع المتفرج 
ويكون وقت الحلقة طويل أو قصير فهي تقوم على اإلدهاش واإلثارة 
والمشاركة فتصبح فضاء خصب للفعل المسرحي، وقد لعبت دورا هاما في 
المسرح المغربي في العصور الوسطى، ثم انفردت كفضاء مسرحي، ثم 

هاية الخمسينات ال لتوحيد رؤية المتفرجين بل لتوحيد عادت إلى الوجود ن
 47مشاركتهم في الطقس الذي ينتمون فيه عاطفيا.

 

                                                             
أيضxا أشكال التراث  404م العدد 2013السنة السادسة والخمسون يناير  –مجلة دعوة الحق  - 44

 جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب  –ودورها في صياغة المسرح المغربي إبراهيم حجاج 
 أوضاع المسرح المغربي، حسن المنيعي، موقع الكتروني  - 45
 24المسرح المغربي دراسة في األصول السويسوثقافية، حسن بحراوي، ص - 46
 24م، ص2001انظر: المنيعي، حسن: أبحاث في المسرح الممغربي، منشورات الزمن، ط - 47
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لكلمة البساط معانِ كثيرة من ناحية اشتقاقية ، فالبساط في العامية البساط:  -2
المغربية تعني أول غرفة من الطابق األول في البيت ، والبسط هو المداعبة 

، أما في اللغة العربية فتدل على الزريبة هذا من  والجرأة وترك االحتشام
فيعود تاريخ هذا الفن الفرجوي إلى القرن  حيث اللفظ، أما من حيث المعنى 

الثامن عشر حين قدم أول عرض  أمام السلطان سيدي محمد بن عبداهللا عام 
م) ثم انتقلت فرجاته بعد ذلك إلى المنازل والساحات 1790 -1727(

أن يتفرع إلى أشكال عديدة من التمثيل الهزلي االنتقادي  العمومية قبل 
والتمثيل الطرفي الديني  ،ونظراً ألهمية هذه التظاهرة الترفيهية التي كانت 
ترمي إلى وعظ الناس وإرشادهم ، فإن الملوك كانوا يحيطون المبسطين 
بحفاوة كبرى يرعون شؤونهم ويفتحون أبواب قصورهم لسائر الممثلين 

كانوا يرفعون عنهم وعن حاشيتهم بواسطة مسلياتهم التي كانت تنطوي الذين 
على فيض زاخر من العناصر الدرامية المغربية األصلية لذلك كان الملوك 
يشاركون الممثلين اللعب نتيجة ما يلمسونه في تلك النتاجات من فنون 

اسم واجتماعية وانتقادية إلى درجة انه أصبح من التقليد ان تنظم خالل الم
واالعياد الدينية مهرجانات ضخمة تلتقي فيها الطوائف بساحة القصر تتبارى 
فيما بينها ، وقد كان البساط فرصة يغتنمها المشخصون لتبليغ شكواهم إلى 
الملك او تذمرهم من أحد رجال السلطة ، إضافة إلى كونه فرصة للكشف 

 ن هناك سبيلعن عيوب المجتمع وفضح الممارسات المشبوهة التي ال يكو
إلعالنها أو إدانتها سوى بتشخيص أطوارها أمام ولي األمر في قالب انتقادي 
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ويتميز هذا  48يعتمد الرمز والمجاز أحيانا والتصريح المباشر أحياناً أخرى .
الفن بكون الممثل يحمل تسميات متعددة منها لقب ( بوهو) يطلقونه في شمال 

)،اما الشخصيات في هذا الشكل  المغرب ، وفي الجنوب يسمونه (المسيح
تحيل تسمياتها إلى المستوى الداللي وهي شخصيات ثابتة ال تتغير في سائر 
التمثيليات التي تعرض إال أن موضوعها يتجدد باستمرار مما يجعل هذا 
الفن الفرجوي فنا ال ينغلق على جوانب التسلية فقط ، بل كان يفضح أساليب 

ك شخصية "الساط" الذي يمثل القوة والشجاعة الظلم وعيوب المجتمع ، فهنا
 49، ثم شخصية " الباهو" أي اليهودي الذي يرمز للنفاق والجشع والخوف .

 50، وكذلك نجد (حديدان) الذي يتميز بأوصاف حميدة .
 

ارتبط هذا الفن الفرجوي بطلبة جامعة سيدي الطلبة أو سلطان الطلبة:  -3
نه السلطان العلوي المولى الرشيد القرويين وهو عبارة عن احتفال موسمي س

م) تكريماً للعلماء والطلبة كمكافأة لهم على مساعدته 1666-1672عام (
في االنتصار على أبي مشعل الذي كان يضطهد سكان مدينة تازة وكذلك 

 51مواجهة أخيه موالي أحمد الذي كان يزاحمه في الحكم.

                                                             
 قع الكتروني أوضاع المسرح المغربي، حسن المنيعي، مو -48
 حسن المنيعي، أوضاع المسرح المغربي من خالل الموقع االلكتروني   -49
أشكال الفرجة التقليدية المغربية، المحالوي، عبد الرحيم: منتدى مسرحيون على الرابط  -50

 االلكتروني
 المرجع السابق. - 51
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واحد  للطلبة اختيارحيث يقام االحتفال على ضفاف وادي فاس، بحيث يتاح 
منهم سلطاناً يحكمهم أسبوعاً كامال، وهكذا أضحى تقليداً يقوم به الطلبة في 
الربيع من كل عام وتوزع فيه األدوار انطالقاً من الملك الذي يحصل على 
اللقب في مزاد علني مروراً بحاشيته، وصوالً إلى الجمهور المشارك 

د ان يستمر االحتفال اسبوعاً كامالً المتكون من الطلبة وسكان المدينة، وبع
يتقدم سلطان الطلبة في نهاية االحتفال ببعض المطالب للملك الحقيقي ثم 

 يغادر عرشه. 
مما يعني أن هذا الفن الفرجوي كان مناسبة إلعالن كل مكبوت وتفريج 
الهموم وفضح الممارسات التعسفية التي كانت تنتهك من طرف الحاكم حول 

سلوب انتقادي تهكمي ، ويتميز هذا الفن بتحقيق أهم الوظائف رعيته ولكن بأ
التي يخلقها االحتفال والمتمثلة في إزالة الفوارق بين الملك وعيته ، كما يقوم 
التمثيل على االرتجال فليس هنالك نص مكتوب إنما يصنع الممثلين 
بحركاتهم وإيماءاتهم عناصر ظاهرة درامية ، ونجد ان عنصر االرتجال 

ذي قام عليه هذا العنصر يعد من أهم العناصر التي نادى بها المسرحيون ال
م حيث قال 1967كنداءات علي الراعي في كتابه الكوميديا المرتجلة عام 

بضرورة خلق مسرح يقوم على المشاركة بين الممثل والجمهور ويعتمد 
 52على االرتجال في سبيل تحقيق التفاعل وإحداث عنصر المشاركة.
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هو من األنماط المسرحية المتأخرة في المغرب ، إذ شهد  الكتفي:سيدي  -4
م ) وقد 1927-1913ازدهارا كبيراً في عهد السلطان موالي يوسف (

أسسته جماعة من محترفي الخرازة بمدينة الرباط ، وهو أشبه ما يكون 
بالبساط إال أن ممثليه يجتمعون في مكان غالباً ما يكون بيت قديم أو أحد 

المدينة وقد يجتمعون في قصر السلطان ، أما المتفرجون فهم أعيان 
األشخاص الخارجون عن مجموعة المقدم لذلك كان المسرح عبارة عن 
طقس خاص أقرب إلى الحضرة يبتهلون فيه لإلمام السيد الكتفي بدأ المشهد 
بدخولهم على المقدم والسالم عليه ليستمعوا منه وصايا يقرأون بعدها الفاتحة 

دعاء لصاحب البيت ،أو المستضيف بينما اآلخرون يؤمنون عليه بقول وال
آمين ثم يأخذ المقدم بعد ذلك في انشاد قصائدهم التي غالبا ما يكون فيها 
الهجاء والتشهير ببعض األفراد الفاسدين في المدينة ، ثم يبدؤون باإلنشاد 

ناء لمقدم أثوالصياح وهم يهزون أكتافهم ويرددون (الولى سيدي الكتفي) وا
ذلك يحاول االنتصار على أصحابه ولكنهم في آخر العرض ينتصرون عليه 
. فمسرح سيدي الكتفي يؤسس عروضه عن طريق العالقة القائمة داخل 
مجموعة مغلقة وفي نطاق فضاء محدود، اما المتفرجون فهم األشخاص 

 53الخارجون عن المجموعة.
ون إلى القرن السادس عشر، يعود ظهور هذا اللمسرح عبيدات الرما: -5

ويعد من أكثر الفرجات الشعبية حضورا في العديد من المدن المغربية، 

                                                             
جامعة -كلية اآلداب  –ربي حجاج، إبراهيمأشكال التراث ودورها في صياغة المسرح المغ   -53

 اإلسكندرية 
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وتقوم فرجة عبيدات الرما على االرتجال والتنكيت والرقص، وهو عبارة 
عن جماعة تصاحب الصيادين كندماء ومضحكين للرماة في أوقات الراحة 

مة ويجهزون البنادق وساعات السهر، حيث ينصرفون إلى إعداد األطع
الستقبال يوم جديد يقضونه في تعقب الطرائد، وأثناء التمثيل يزين عبيدات 

 54الرما رؤوسهم عادة بقلنسوات مزخرفة زخرفة مضحكة.
وهكذا نستطيع أن نؤكد أن المغاربة أبدعوا خالل التاريخ ألوانا مختلفة لفن 

 لون عليه في شكلهالمسرح وهو بذلك فن متأصل لديهم، وهذا ما جعلهم يقب
األوروبي إبان النهضة الحديثة، وجعلهم ينشئون فرقا عصرية للتمثيل وكان 
التمثيل فيها يقوم على االنشاد والحكي، وهذه األشكال الما قبل مسرحية تعد 
اإلرهاصات األولى لظهور المسرح في المغرب، والتي تؤكد حضور مسرح 

األشكال المسرحية قامت على  كما أن هذه، تقليدي مغربي ذي أصالة فنية
عنصر المشاركة والتواصل مع الجمهور وارتبطت بفضاء جغرافي هو 

 المغرب، نظراً لعدة أسباب هي:
 الجانب الجغرافي:

بيئة المغرب سمحت ببروز تلك األشكال خاصة وأنها على امتداد التاريخ 
فة اتعتبر حلقة مهمة من حلقات تواجد الطرق الصوفية وجلسات الجذب إض

 إلى كونها ملتقى الحضارات التي يربط قارتي إفريقيا وإسبانيا. 
نجد أن طبيعة الحكم الملكي الذي يقوم على التسلط واالستبداد يلق نوعا من 
الفجوات بين الراعي ورعيته، وكذلك نوعاً من الكبت لدى الشعب، الذي ال 

                                                             
  81-80المسرح المغربي بحث في األصول، بحراوي، حسن: ص   -54
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صاً فيها خال يمكن التنفيس عنه إال من خالل األشكال المسرحية والتي وجد
 ومجاالً لتمرير كل ما يريد قوله ولو كان تمثيالً.

 
 الجانب األدبي:

حيث نادى العديد من المفكرين المغاربة باالهتمام بالطقوس االحتفالية 
واألشكال المسرحية وسعوا إلى توظيفها في مسرحياتهم، وذلك إما باالعتماد 

طيب الصديقي التي على الشكل الفرجوي وهذا ما نجده في مسرحيات ال
كانت تعرض في الساحات العامة واعتمد فيها على توظيف األشكال 
المسرحية مثل: فن الحلقة والبساط، من المسرحيات التي وظف فيها البساط 
"مسرحية الفيل والسراويل " وهي عبارة عن بساط ترفيهي، استطاع 

 .55الصديقي توظيف الشكل المسرحي وتجسيده في األعمال المسرحية
كذلك مسرحية "عطيل والخيل والبارود" لعبد الكريم برشيد وظف فيها الكاتب 
فن البساط والممثل في شخصية " البوهو" حيث سعى برشيد من خالل 
مسرحيته إلى استنطاق الشكل الفرجوي واهتم بتجسيد مشاركة جماعية 

ب في أغلوإلغاء حدود المكان والزمان واالهتمام باللحظة وهو ما تبلور فعالً 
مسرحياته التي نحت منحىx احتفاليا أراد من خالله برشيد التأصيل للمسرح 

 المغربي.
 الفرق المسرحية التي زارت المغرب العربي:

                                                             
 أشكال الفرجة التقليدية المغربية، عبدالرحيم المحالوي، منتدى مسرحيون، موقع الكتروني . - 55
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تؤكد جXّل الكتابات أن المسرح المغربي عرف المسرح بتأثير من 
زيارات الفرق العربية التي زارت المغرب وتعود زيارات الفرق المسرحية 

م)، حيث زارت فرقة فاطمة رشدي المغرب في 1923ة إلى عام (المشرقي
تلك الفترة وقدمت عروضها المسرحية مثل مسرحية أهل الكهف المقتبسة 
من القرآن الكريم والتي تعرضت للنقد والتحطيم بعد العرض إال أنها ساهمت 

 في انتعاش الحركة المسرحية في المغرب.
لمختلطة بتعاقد مع بلدية فاس، م زارت المغرب الفرقة ا1924في عام 

فقدمت مسرحيات صالح الدين األيوبي، روميو وجولييت لشكسبير، والطبيب 
رغم أنفه لموليير ويبدو أن هذه الفرقة تفرقت في انحاء المغرب وظل بعض 
أفرادها وهو حسن بنان فكون فرقة هزلية تعمل بعض الوقت في جنان 

 56الحارثي.
التي قدمت أول مسرحية مغربية بعد زيارة تلتها فرقة الجوق الفاسي و

م فقدمت مسرحية صالح الدين األيوبي، ومسرحية "انتصار 1927المغرب عام 
البراءة "وقدم مسرحيات كتبها مؤلفون مغاربة من بينهم الشيخ محمد القري 

  57ومحمد الزغاري والمهدي المنيعي وعبد الواحد الشاوي.
رقة "فاطمة رشدي" والتي تركت م) وفدت على المغرب ف1932في سنة (

أثراً طيباً بمدينة تطوان المغربية كان من نتائجه تكوين فرقة الطالب المغربي 

                                                             
 42أبحاث في المسرح المغربي، حسن المنيعي، ص - 56
 173والمسرحي في المغرب العربي، عفيفي، صالفن القصصي  - 57
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وكان من المعنيين بتشجيعها والتأليف لها رئيس الفرقة عبد الخالق الطريس الذي 
 . 58قدم "رواية انتصار الحق بالباطل "والتي مثلت في نفس العام

جماعة هواة المسرح والتي ألف فيها الحاج محمد م) تكونت 1936في سنة (
بنونة مسرحية بعنوان " ضحية الطمع" وقد القت هذه الجماعة تأثير كبير على 
الحركة المسرحية، حيث أنشأ أحمد المديني مجلة للمسرح والسينما بعنوان " 

ولم يلبث المسرح المغربي في أعقاب هذه المحاوالت الرائدة أن دخل 59األنوار".
 ي مسيرة مليئة بالتجارب، بحثاً عن مسرح مغربي متطور قادر على التعبير.ف

 
  ) م.1912-1940المرحلة األولى: االحتالل اإلسباني عام (

 
 : الحركة المسرحية في عهد االحتالل

ارتبطت البداية الفعلية للمسرح المغربي إبان فترة االحتالل " اإلسباني    
 الفرنسي "بإقامة مسرح 

ح سرفانتيس (على اسم روائي اسباني مشهور ) في مدينة طنجة للترفيه مسر  
عن الشعب وعن الحاشية المستعمرة ، ومن خالله تعرف المغرب على المسرح 
بشكله الفني ، وبدأ يتأثر بالمفاهيم المغربية للفن ،والتأثير الثاني للمسرح كان 

مسرحية حديثة في من خالل الفرق الزائرة للمسرح المغربي حيث كانت أول 
م ومنذ ذلك الحين انطلقت 1927المغرب قدمها تالمذة المولى إدريس بفاس سنة 

                                                             
 241األدب المغربي من خالل ظواهره وقضاياه، عباس الجراري، ص - 58
 م1946من تاريخ المسرح المغربي /مقال في مجلة األنوار العدد األول، يناير  - 59
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شرارة المسرح المغربي في اتصال مباشر مع الحركة الوطنية التي كانت تناضل 
من اجل التحرر من االستعمار، حيث وجدت في المسرح أداة حقيقية لتعبئة 

هذا بدا عددا من رواد الحركة الوطنية الشعب من أجل التحرر واالستقالل، ول
يكتبون عددا من المسرحيات التي تستنهض الهمم رغم أنهم رجال سياسة، وفي 

 العديد من المناسبات
كان ينتهي تقديم العرض المسرحي بخروج مظاهرات شعبية تندد باالستعمار 
 هالفرنسي وتطالب بخروجه من المغرب، هذه الخاصية المرتبطة بالمسرح جعلت

 فنا مرتبطا بنزعة قوية نحو الحداثة والتقدم.
فقد كان المسرح في تلك الفترة مرتبطا بالنضال الوطني ومن ثم فإن الممارسة 
المسرحية كانت تكشف عن نموذج أسمى للنص المسرحي حيث كان يرمي إلى 
تقريب الخطاب السياسي من الواقع المعاش، فالبداية كانت مضطهدة من جانبين 

 هما: 
جانب الدين الذي اعتبر ممارسي المسرح كفارا منهم أحمد محمد بن الصديق -ا

 في كتبه إقامة الدليل على حرمة التمثيل سيصبح الممثلون قردة وخنازير.
جانب اإلدارة االستعمارية التي اضطهدت العاملين في المسرح، فقد حاول  -2

ق ن طريالمستعمر الفرنسي يخشى من انتشار الوعي العام بين الناس ع
 60المسرح لذلك كان يخلق األعذار لمنع الحركة المسرحية.

هذه المضايقة أدت ببعض القادة السياسيين إلى الكتابة للمسرح وعن وظيفته، 
 منهم:

                                                             
 8المنيعي، حسن: المسرح المغربي من التأسيس إلى صناعة الفرجة، ص - 60
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م) والتي 1933عبد الخالق الطريس في مسرحيته انتصار الحق بالباطل عام (   
اة االجتماعية، وأبرز تعد أول محاولة مغربية حاول الكاتب أن يصور واقع الحي

المشكالت التي عانى منها المجتمع المغربي في ذلك الوقت فهي تصور جمود 
،  وعالل الفاسي الذي كتب قصيدة شعرية 61اآلباء وكفرانهم بالتعليم العصري

يمدح فيها مجموعة من الشباب قاموا بتمثيل مسرحية تاريخية، كما أدت ببعض 
م) 1928سرحية تحت راية العلم والجهاد عام (الفقهاء للمساهمة في التأليف كم

وهكذا نجد أن المسرح المغربي قبل االستقالل ال يقوم على ممارسة تستند إلى 
إال أنه استطاع أن يفرض نفسه كمسرح فاعل، وإثارة  62أساليب فنية مستحدثة،

 بعض القضايا الهامة كقضية اللغة وقضية النقد المسرحي.
 االحتالل: عناوين المسرحيات في عهد

كانت عناوين المسرحيات التي كتبت في عهد االحتالل تدور حول ثالثة 
 محاور هي:  

حيث كانت العناوين تتراوح بين الفصحى والعامية،  المحور االجتماعي: •
وإن كانت نسبة العناوين قليلة إذ لم تظهر إال مع قرب نهاية الحماية الفرنسية 

القضية الوطنية دون أن تتخذ التاريخ على المغرب، وكانت العناوين تحمل 
تقية كما نجد ذلك في مسرحيتي " دماء الشهداء " و" الشعلة الحمراء" لرشاد 
بوشعيب، ومسرحية في سبيل المجد " لعبد الواحد الشاوي، ومسرحية " 

 رعي الجمال خير من رعي الخنازير" الدريس المسفر.

                                                             
 191-190لصادق: الفن القصصي والمسرحي، صعفيفي، عبد ا - 61
 م بعنوان المسرح المغربي والبحث عن الهوية.2002لوليدي، يونس: مجلة آفاق عدد يونيو،   -62
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رب إلى نفوس الشعب الشك أن هذا المحور كان أق :المحور التاريخي •
المغربي من المحور االجتماعي، إال أن رقابة المستعمر أشد صرامة عليه 
وذلك الن الشعب المغربي أدرك أن أقرب السبل للتخلص من اآلفات التي 
سادت المجتمع في ذلك الوقت هو القضاء على الوجود االستعماري ، فكان 

مسرحيات التي كانت البد من نقل الصورة للشعب المغربي عن طريق ال
تعرض في ذلك الوقت ، لذا لجأ الكتاب المسرحيين الستخدام الرمز عند 
اشتداد الرقابة ، ونالحظ على عناوين المسرحيات التي تعرض أنها تتعامل 
مع التاريخ العربي واإلسالمي ، وتحرص على ذكر بعض األعالم التي 

ث تاريخ لتقترب من التراعرفها في هذا التاريخ ، وتبتعد أحيانا عن ذكر ال
 األدبي ، كما نجد ذلك في مسرحية كليلة ودمنه" لمحمد الحداد ، ومسرحية 

 .ي كانت تتعامل مع التراث الشعبي"عيشة قنديشة " للحاج محمد بتونة والت
هذه العناوين كانت متأثرة بعناوين المسرحيات الشرقية التي جاءت  أنكما 

مسرحية التي وفدت إلى المغرب مع بداية إلى المغرب مع زيارات الفرق ال
 العشرينات.

نالحظ ارتباط التاريخ بالدين في مسرحية ليلة المولد " ألحمد  المحور الديني: •
التركيز على ، ول يعذب " للقرشي الناصري وغيرهازياد، ومسرحية "بال

ذكر اسم اهللا تعالى في بعض المسرحيات مثل: مسرحية مسجد اهللا للحسن 
ومسرحية "حكمة اهللا "لرشاد بوشعيب، ومسرحية "يد اهللا " لعبد السايح، 

 الرزاق الهراوي.
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وهكذا نالحظ أن عناوين المسرحيات المغربية قبل االستقالل كانت تسعى 
لهدف واحد هو التوعية من خالل اللقاء والتواصل فقد خضعت تلك المرحلة 

 االستعمار، حيثلواقع المجتمع المغربي الذي كان يخضع آنذاك تحت وطأة 
كان المستعمر يفرض رقابة صارمة على المسرحيات التي تعرض في ذلك 

 63الوقت.
فقد كانت تلك المرحلة مرحلة نضالية تلخصت في االقتباس والتعريب وظهر 
الرواد الحقيقيون المناضلون ضد االستعمار مثل" محمد القري والمهدي 

االحتالل، ومحاولة التعرض  المنيعي" اللذين استعانوا بالمسرح في مواجهة
للمجتمع وإصالحه، وقد لجأ االستعمار إلى القمع لوقف نشاط المسرح 

الذي دفع ثمناً  64المغربي وقد اتضح ذلك مع الكاتب المسرحي محمد القري
 غالياً من حياته.

م) اغتنم المستعمر فرصة األحزاب المطالبة باالستقالل، 1944في عام (
لى المسرح والصحف والمطبوعات التي كانت فوجدها فرصة لإلجهاز ع

تنشر المسرحيات فاستطاع القضاء على ماتبقى منها، فشهد المسرح المغربي 

                                                             
 م) للكاتب محمد الكغاط بعنوان المسرح والتراث.1992مايو 1(7مجلة الثقافة المغربية، عدد  - 63
لقري، يعد من أهم المؤلفين في تعزيز جانب محمد القري: كاتب مسرحي مغربي مجاهد اسمه ا - 64

الثقافة الوطنية، أسس أول جمعية ثقافية في العشرينات بفاس هي جمعية ثانوية موالي إدريس بفاس، 
تحمل الوانا من العذاب والنفي من قبل السلطات حتى أدى إلى وفاته فسمي بدفين الصحراء، كان 

من عقاب السلطات االستعمارية. من أبرز كتاباته  يؤلف المسرحيات ويوقعها باسم الشاوي خوفاً
 االنتقام –األوصياء  –أد العلم  –المسرحية:"شهيد الصحراء، اليتيم المهمل 
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في تلك الفترة ركودا عميقا بسبب الحرب العالمية الثانية والرقابة 
 65االستعمارية التي عملت في تعطيل الحركة المسرحية.

 

 م): 1956المرحلة الثانية: عهد االستقالل عام (
بعد حصول المغرب على االستقالل حاولت مجموعة من المسرحيين 
المغاربة الخروج من صيغة العمل المسرحي القائم على التأثير الشرقي واالتجاه 
به نحو آفاق أوسع عن طريق االنفتاح على الغرب ودراسة طرق اإلخراج 

الذي كان  واقتباس وترجمة المسرحيات، فقد أدى ذلك الفهم الجديد للمسرح
لوكا )  إال أنه لم  –حصيلة تكوين مؤطر من لدن األجنبي  (أندري فوزان 

يعكس على المستوي الفكري التطلعات السياسية للشعب المغربي ، وهذا يعني 
أن المسرح المغربي سادته ممارسات تمويهية تساير الوضع القائم دون أن تطرح 

ليد تصعيد أفق االقتباس وتق تصورات مستقبلية  وتتلخص هذه الممارسات في
الكتابات المولييرية وهي تجربة لم  تكن مدية ألنها  نأت عن النقل األمين ،وما 
يرنو إليه المتلقي الذي كان يرى في المسرح تطلعاته و همومه  منعكسة على 
هذه المرآة الفنية وهو مالم يتحقق إال جزئياً بحسب رأي النقاد المغاربة ومنهم 

 66المنيعي. الناقد حسن

                                                             
 178عفيفي، عبد الصادق: الفن القصصي والمسرحي، ص - 65
 9المنيعي: المسرح المغربي من التأسيس إلى صناعة الفرجة، ص - 66
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فساد المسرح المغربي في ذلك الوقت اهتماما بالتراث وخير ما يمثل 
ذلك الكاتب المسرحي الطيب الصديقي الذي اتخذ من الحلقة فضاءx سحرياً يساير 
الوضع ويخول إليه تقديم عرض شامل يوظف العديد من الوسائل التقنية التي 

قي ذل، فقد أسس الطيب الصديتجمع بين المؤلف والغريب، بين الشاعري والمبت
لنفسه وللمسرح العربي صيغة مسرحية تقوم على توليف الموروث الشفهي 
والبصري بشكل مبهج ال يخضع في الغالب لبنية كالسيكية وال لتقنيات األداء 

 67الواقعي.
كذلك عملت الحكومة المغربية على النهوض بالمسرح المغربي، فأنشأت 

م) 1962الوطني بالرباط الذي تم إنشاؤه عام ( مسارح وطنية كبيرة كالمسرح
ومسرح محمد الخامس والمسرح البلدي بالدار البيضاء، وأتاحت الفرصة إلى 

 السفر للخارج للتخصص في الفن ودراسته. 

 

 :أنواع المسرح المغربي التي ظهرت بعد االستقالل
 :م)1957المسرح الهاوي في المغرب( -

بين الحربين العالميتين، متمثال في  تفتح مسرح الهواة في الفترة ما
النوادي الفنية حيث حاولت وزارة الشباب والرياضة إنشاء معهدين لتنظيم 
 ،النشاطات كان أولهما مسرح الهواة بالرباط، ودار المسرح بالدار البيضاء

                                                             
 م.1989أكتوبر  –مجلة آفاق، العدد الثالث  - 67
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وقررت إقامة مراكز تدريب على الصعيد الوطني، فأصبح الميالد الفعلي 
 .68ر البيضاءللمسرح الهاوي في الدا

حيث حاول الهواة مسايرة الطيب الصديقي في تأسيس مسرح عربي 
يخضع لمنظور جديد واالستفادة من منطلقاته التأسيسية عن طريق ابتكار صيغة 

 69مسرحية في االبداع واإلنتاج.
ات جليلة ورغم العقبات التي واجهت نشاط هواة المسرح إال أنه قدم خدم       

ومن أبرز الكتاب الذين برزوا في المسرح الهاوي نذكر المسرح،  على خشبة
 منهم:

حيث أتيحت له الفرصة في العمل في المسرح عام  عبد القادر البدوي
م 1955) وكان يتردد على فرقة الدار البيضاء للعمل فيها، ثم كون عام 1948(

 يفرقة من العمال اسمها العهد الجديد، ثم دعي لحضور التدريبات التعليمية ف
فن المسرح في المغرب وفي أفينون بفرنسا، ومثل بالده بعد ذلك في المهرجان 

 70م.1958المسرحي الذي أقيم في بلجيكا عام 
 

 تميز مسرح الهواة بعدة مميزات منها: 

                                                             
مقال بعنوان مسرح الهواة في تجربة أدب االلتزام،  -1975ابريل-158مجلة المعرفة، ع - 68

 حسن السالوي 
 437الراعي، علي: المسرح في الوطن العربي، ص - 69
 473المرجع السابق، ص - 70
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ان مسرح الهواة طرح بعض القضايا التي لها صلة وثيقة بالمواطن  .1
الهواة ووعيهم الكامل المغربي، والظروف المعيشية األمر الذي يؤكد إدراك 

 للعمل المسرحي.
 ان فرق الهواة تتوفر على طاقات كبيرة من مختلف فنون المسرح. .2
ان المؤلفين في صفوف الهواة يمتازون برؤياهم المخلصة إلى التراث  .3

 71الوطني سواء كان ذلك التراث ادبا أو فكرا.
يير غبلورة المطالب الشعبية على الصعيد السياسي واالجتماعي في الت .4

 االقتصادي والحضاري واالجتماعي.
 عكس وإدراك الفساد المنتشر في مختلف طبقات المجتمع. .5
 72تجسيد المشاكل المعاشة على الصعيد السياسي واالجتماعي. .6

وهكذا نستنتج أن المسرح الهاوي قد استفاد من تجارب من سبقهم من الكتاب      
 المسرحيين 

مواهب والطاقات في ميدان المسرح، كانت هذه الفضاءات فرصة إلبراز ال
وإنضاج المسرح المغربي. وقد انقسم مسرح الهواة إلى عدة تيارات ومدارس 

 تدعي التجديد والتأسيس فهناك:
مسرح النقد والشهادة مع محمد مسكين والمسرح الثالث مع المسكيني الصغير 

م الكري والمسرح الفردي مع عبد الحق الزروالي والمسرح االحتفالي مع عبد
برشيد ومسرح المرحلة مع حوري الحسين والمسرح اإلسالمي مع محمد 

                                                             
 م)1979، نوفمبر(11مجلة أقالم، العدد  - 71
 مقال بعنوان مسرح الهواة   في تجربة االلتزام. م،1975ابريل -158مجلة المعرفة، عدد - 72
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ريبية التجالمنتصر الريسوني، ويبقى المسرح االحتفالي من أهم هذه االتجاهات 
xاقوة وتماسكا واستمرار. 

 

 المسرح التجريبي:
لعل التجريب هو ما يميز المسرح المغربي عموما، ومسرح الهواة على وجه    

ص، وينبع التجريب في المسرح المغربي من أسباب موضوعية وأخرى الخصو
  من هذه األسباب:ذاتية، 

 –تأثر في المقام األول بالمدارس المسرحية المغربية مثل: الالمعقول 
 وكل التجارب الطليعية األخرى. –المسرح الحي 

 إيمان المسرحيين المغاربة أن المسرح الحق هو الجديد المدهش، وما يثير
الحس ويصدمه فهو يسعى إلى تجاوز المسرح البرجوازي هذا المسرح الذي 
يقوم على أخالقيات خاصة نجد على رأسها احترام الجمهور، وهو احترام يرى 
فيه المسرح التجريبي كل أوالن الزيف االجتماعي ، وإذا كان التجريب على 

ج علمي ريب كمنهمستوى الشكل هو استجابة فورية وأمينة لتطور الفكر ، فالتج
قد جاء في أوروبا في أعقاب الثورة الصناعية أما التجريب في المغرب العربي 
فقد كان قائما على اجتهادات غير موصولة باإلنسان المغربي ، فهم منهجه 

هذا الخطاب خطاب ضيق لكنه يتوجه إلى جمهور واسع ، الشيء الذي يجعل 
 .ال يؤدي دوره الحقيقي
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 م).1970-1980المسرح المغربي من عام (المرحلة الثالثة: 
عرفت مرحلة السبعينات ظهور محاوالت واتجاهات مسرحية مختلفة 
أهمها جماعة المسرح االحتفالي، المسرح الثالث أو مسرح الفقير مع المسكيني 
الصغير والمسرح النقدي أو مسرح النقد والشهادة مع محمد مسكين، وتناولت 

آرائها وأهدافها بدفع الحركة المسرحية في تلك  هذه االتجاهات على اختالف
 الفترة.

 المسرح االحتفالي:    
بعد استقالل المغرب من االستعمار، جاءت دعوة رجال المسرح لكسر هيمنة     

الشكل المسرحي األوروبي ونقله من صيغته الغربية إلى الصيغة العربية، حيث 
ق، الذي استلهم تلك الدعوة بصد ظهر المسرح االحتفالي بقيادة الطيب الصديقي

وأدخلها مباشرة مختبر التطبيق وتعتبر جماعة المسرح االحتفالي أن االحتفال 
تظاهرة إنسانية أزلية تعكس حقيقة الثقافة والفكر، وترى هذه الجماعة أن الحفل 
مصدر أساسي لإلبداع المسرحي، ولهذا فقد ارتبط مصطلحا االحتفالية والمسرح 

 مصطلح االحتفال نفسه.االحتفالي ب
وقد حاولت االحتفالية االستجابة لضرورة تأصيل الظاهرة المسرحية وذلك من 
خالل بيانها وكتابتها التي تعلن عن النقلة األصلية في المسرح وعبر إثارة األسئلة 
الصعبة المرتبطة بإشكاليته، واقتراح تصورات جديدة لوظيفته ومكوناته 

 73ا في الذاكرة الشعبية.األساسية المتجذرة أصوله
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لعربي وكذلك في العالم اوقد القى المسرح االحتفالي في المغرب استقباال واسعا، 
 ويعود ذلك ألسباب منها: 

 تعدد نشاطاتها وفعالياتها سواء في الساحة العربية أو المغربية.-
م عبد الكري –تضم عددا كبيرا من كبار المخرجين مثل: أحمد الطيب العلج  -

يد والطيب الصديقي، كما تحتوي على عدد كبير من الفرق المسرحية والنقاد برش
أمثال: عبد الرحمن بن زيدان ومحمد اديب السالوي، وتعتبر أسماء هؤالء 
المخرجين والنقاد ضمن تلك الجماعة التي كان لها حضور بارز في الساحة 

 74المغربية.

لممثلين و احتفاال يتواصل فيه انظرية درامية تعتبر المسرح حفال أ واالحتفالية:
مع فئات مختلفة من المجتمع يهدف إلى تقديم فرجة احتفالية ترتبط باعياد دينية 

 أو أعراس أو مواسم بهدف تحقيق المتعة والفائدة.
 فقال " إن المسرح بالنسبة لالحتفالية تحدد كالتالي وقد عرفه عبد الكريم برشيد

د يجمع في مكان واحد وزمن واحد بين إن المسرح باألساس موعد عام، موع
فئات مختلفة ومتباينة من الناس، فاالحتفال لغة أشمل وأدق من لغة اللفظ، ولغة 

 اللحن ولغة اإلشارات والحركات.

 
 
 

                                                             
 33، مسرح عبد الكريم برشيد واالحتفالية، ص3مجلة األقالم العراقية، العدد  - 74
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 عالقة المسرح المغربي بالتراث الشعبي:

إن التراث بصفة عامة هو ذلك اإلرث الثقافي والحضاري الذي يصل إلى     
م عبر العصور واألزمان، وهو وليد تفاعل األجيال، مكوناً مجموع أمة من األم

 ما بلغته هذه األمة في مغمار المعرفة الواسع.
إذا كانت الظواهر الما قبل المسرحية والتي تعد البداية الفعلية للمسرح 
المغربي، وتقليدا للثقافة المغربية، وغير ذلك بقي المسرح في باقي البلدان العربية 

مستوردا مفروضا في جملة من األساليب، أهمها احتضانه في شكله اإليطالي فناً 
وتثقيف أساليبه عبر اقتباس النصوص أو ترجمتها، األمر الذي أدى إلى تراكم 
الممارسات المسرحية إلى درجة ان بنية الفرجة المسرحية لم يعد لها ضوابط 

ي سيخ تقليد مسرحثابتة، وأدى ذلك إلى بروز نظريات مسرحية تهدف إلى تر
 75عربي يحقق تميزه عن أشكال المسرح المستورد.

أصبح هذا الهاجس هو سبب تخبط المسرح العربي في عدة مشاكل 
انعكست حدتها على بعض الكتابات النقدية وخاصة في المواقف المتعارضة 
للعاملين في مجال المسرح، والتي ينحاز أصحابها إلى االلتزام بالقالب المسرحي 

اعتبار أنه يقوم على مقومات الفن الدرامي وأبعاده السياسية كتابة وعرضا،  على
 وهكذا نجد أن غاية، ا في اللقاء بين الشعوب المختلفةكما يعتبر عنصرا هام

التأصيل هي البحث عن أشكال فرجوية جديدة، فكان البد من اللجوء للتراث 
 الشعبي نظرا لما يختزنه من ظواهر احتفالية.

                                                             
-1415(1، ط19المنيعي، حسن: المسرح المغربي من التأسيس إلى صناعة الفرجة، ص - 75
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 :العمالي عند الطيب الصديقي المسرح
أحدثت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ردة فعل عنيفة على كل    

األصعدة في المغرب، حيث شاعت فكرة تشكيل المسرح الشعبي لحماية أعضائها 
من العمال ومن هنا تبلورت الفكرة والذي كان يسعى برغبة شديدة بعودة الروح 

ها المسرح قبل ذلك، ورغبة في استعادة االحتفاالت االحتفالية التي كان علي
لمسرح وذلك بهدف توجيه االدينية والطقسية والشعبية وكذلك االحتفاالت الوطنية 

م شكل الصديقي فرقة من العمال الشباب بدعم من 1957في عام ، وللجماهير
 ااتحاد الشغل المغربي باسم المسرح العمالي، حيث بدأت الفرقة بتقديم عروضه

في األحياء الشعبية وشوارع المدن والتجمعات العمالية الصغيرة، حيث ركز 
اهتمامه على التراث الشعبي، وواكب الحركة المسرحية منذ انطالقتها بعد 

 االستقالل وعايشها عن قرب عبر كل تحوالتها وازدهارها.
 

 :مسرح سلطان الطلبة
ذ خاصة تالميهو مسرح احتفالي طفلي يشترك فيه الصغار والكبار، 

وطلبة جامع القرويين، فهو مسرح مدرسي تعليمي يتوفر على كثير من المظاهر 
الدرامية من خالل اللعب والفرجة المشهدية والقصة المعروضة والتمثيل 

 الطفولي.
ويرى الدكتور حسن المنيعي أن سلطان الطلبة ه وقعة مسرحية تقوم على 

الشعر، فهي تؤسس تمسرحها بمحض االرتجال واألداء العفوي وفنون األدب و
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الفضاء الذي تجري فيه من اندماج في اللعب الذي يحمل المشاركين على 
 76االنصهار في ادوارهم.

 
تعتبر من األشكال الدرامية الشعبية التي انتشرت بين عامة  الحلقة :

الناس واألطفال الهاربين من الكتًاب والمدرسة بقصد سماع ما يقصه الراوي 
وحكايات ، وقد يشارك األطفال في هذه الحلقة إما بشكل فردي او من قصص 

جماعي، ومن القصص الشعبية التي تروى في هذه الحلقة قصة عنترة بن شداد 
وسيف بن ذي يزن وغيرها من القصص، كما ينشد الرواة فيها الزجل والملحون 

 لعاقويقومون بأداء أدوار اجتماعية ونقدية كتشخيص دور البخيل واالبن ا
وسلوك الغني والفقير وغيرها ، ويالحظ أن فضاء الحلقة الذي حضره األطفال 
يمتزج فيه الواقع بالخيال والتاريخ ألنه مكان الزمني يظل مفتوحا عبر شكله 

 الدائري وفرجاته القائمة على االرتجال.
: تكون العنصرة في شهر يوليو أي في شهر الحصاد، العنصرة والعجوز

ل بجمع التبن وإشعال النار فيه والرقص حولها ن ويشارك الكبار فيقوم األطفا
الصغار في هذه المناسبة االحتفالية، أما العجوز أو الحكوزة فتعني ما يصنعه 
األطفال من أقنعة يلبسونها أو يصبغون بها وجوههم بالفحم إلثارة الخوف لدى 

لحكوزة العجوز اآلخرين من زمالئهم وهم يرددون عبارات الحكوزة ويقصدن با
 تحقيرا لها لنزعة الشر وطابعها العدواني.

                                                             
 34م) ص2000(2المنيعي، أبحاث في المسرح المغربي، منشورات الزمن، ط - 76



 
 

	

131	

ظهرت في األماكن األمازيغية قبل االستقالل األشكال اللعبية األمازيغية: 
وبعده، وهي مجموعة من القوالب الدرامية التي شكلت ظواهر مسرحية أو 
 نمايسمى بفترة األشكال اللعبية التي اتخذت أبعادا طقوسية و احتفالية، فكا

األطفال والشباب يشاركون في تمثل األشكال اللعبية تنشيطا وتمسرحاً، من هذه 
الظواهر " فولعالع" القفز فوق النار بعد أيام الحصاد، وقاشقاش ، وأقلوز 

 وغيرها.
لكن هذه الظواهر الشعبية االحتفالية على الرغم من طابعها اللعبي والدرامي لم 

 فال . تشكل البداية الحقيقة لمسرح األط

 مسرح الطفل في المغرب العربي:
إن مسرح الطفل في المغرب ارتبط برياض األطفال والكتاتيب القرآنية،     

والمدارس التعليمية، وكانت العروض المسرحية تقدم من قبل األطفال والتالميذ 
 أثناء المناسبات الدينية والوطنية، وهناك من األطفال الممثلين من كان يتجول

ن المغربية إبان فترة االحتالل وبعد حصول المغرب على االستقالل، في المد
 77من أجل تقديم العروض المسرحية التي كانت تجمع بين الفائدة والمتعة.

لم يظهر مسرح الطفل في المغرب إال في السبعينات وذاك بسبب األوضاع    
وطأة االقتصادية التي عاشتها المغرب من جهة ومن جهة أخرى رضوخها تحت 

االستعمار وبالتالي تأخر ظهور المسرح، فقد كان في البداية تقليديا وشعبيا متمثالً 

                                                             
المنبر الحر في الثقافة واألدب، مقال بعنوان ببلوغرافيا مسرح الطفل في المغرب للكاتب جميل  - 77

 حمداوي 
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بالظواهر واألشكال الما قبل مسرحية، قائماً على االرتجال واالحتفال فرديا كان 
أم جماعياً، وتتمثل هذه الظواهر واألشكال في حرق األطفال للبخور وتالوة 

لطفل واألدوار اإليهامية مع الطفل واألناشيد األهازيج الشعبية عند والدة ا
 واأللعاب الجماعية وحفالت البساط وغيرها.

 

 مرحلة النشأة والبدايات التمهيدية لمسرح الطفل المغربي:
م وإلى غاية السبعينات ) والتي انطلق 1860تمتد هذه المرحلة من عام (

المسرح قبل منها مسرح الطفل تخصصا وترجمة ، وإن كان المغرب قد عرف 
هذه الفترة في عهد االحتالل الفرنسي اإلسباني متمثال في مسرح إيزابيل الثانية 
بتطوان حيث عرضت مسرحية طفلية بعنوان "الطفل المغربي " لفرقة بورتون 
اإلسبانية" والتي كانت تعرض الطفل المغربي برؤية استعمارية متمثلة بسذاجة 

انت هذه المسرحية األولى لفترة طويلة من الطفل المغربي وبداوته وتخلفه ، وك
تاريخ المسرح الطفلي، حتى ظهور المرحلة الثانية من نهضة المسرح المغربي 

م) حيث تم إنشاء مسرح سرفانطس بطنجة وتم عرض مسرحية 1913عام (
 م)1923أبناؤنا عام (

ق روهكذا نجد ان البداية الفعلية لمسرح الطفل المغربي قد تأسست مع ظهور الف
المسرحية العربية التي زارت المغرب كفرقة فاطمة رشدي، وفرقة محمد عز 
الدين ، وانطلق بعد ذلك المسرح المدرسي ويتمثل في قدماء تالميذ ثانوية موالي 

م) وقدمت عروضاً لألطفال 1923إدريس بفاس الذين شكلوا فرقة مسرحية عام (
 يم، أدب العلم ونتائجه ... أين اإلحسان، اليتيم المهمل، المثري العظ مثل :
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وتعتبر فرقة موالي إدريس بفاس اول جمعية مسرحية أسسها طفل في الحادية 
عشرة من عمره هو عبد الواحد الشاوي "بإيعاز من الكاتب المسرحي "محمد 
القري " وكانت الغاية من نشاط هذه الجمعية إذكاء الوعي وترسيخ الوطنية 

كما انطلقت فرق مسرحية أخرى لترتاد عالم التمثيل  وتأكيد وحدة اللغة والعقيدة ،
، عيةالتاريخية والوطنية واالجتما والدراما اقتباساً وتأليفاً مع االهتمام بالمواضيع

م) رواية اجتماعية انتقادية شارك فيها 1937فقدمت جمعية المعهد الحر عام (
فرقة  م) قدمت1941مجموعة من التالميذ بعنوان "ضحية طمع" وفي عام (
م) قدمت جمعية 1946الهالل البيضاوي مسرحية "جهاد تلميذ"، وفي عام (

الطنجي مسرحية موسى بن نصير و مسرحية " نهاية االستعمار " من تقديم 
جمعية سال العامل والكشاف إضافة إلى مسرحية "ليلة المولد النبوي الشريف 

 بسال وغيرها من "إضافة إلى الشبيبة الفاسية بفاس وجمعية النادي االدبي
 .الرائدة في مسرح الطفل في المغربالجمعيات التي قدمت الكثير من المحاوالت 

وبذلك اختلط مسرح الطفل بمسرح الكبار، كما اختلط مسرح االحتراف بمسرح 
الهواة باإلضافة إلى ذلك فقد ظهرت عدة جمعيات وفرق مسرحية ارتبطت 

 ي عدة مدن مغربية منها:بالخشبة العمومية أو بالخشبة المدرسية ف
 م1923فرقة ثانوية موالي إدريس بفاس عام  •
 م1927جمعية النادي األدبي بسال عام  •
 م1928فرقة المدرسة الحرة بالرباط عام  •
 م1937جمعية المعهد الحر عام  •
 م1941فرقة الهالل البيضاوي عام  •
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 م1942فرقة الشمس التمثيلية البيضاوية عام  •
 م1943الفرنسية عام  تالميذ المدرسة العربية •
 م1945جمعية قدماء تالميذ المدرسة الحرة عام  •
 م1961جمعية تالميذ ابن الخطيب بطنجة عام  •

 وتميزت هذه الفرق بطابع التراجيديا والكوميديا، وتنوعت اتجاهاتها الفنية 
م) اهتمت وزارة الشبيبة والرياضة بمسرح العرائس، حيث 1962في عام (

ينة الرباط وكونت فرقاً متخصصة في كل من الرباط نظمت أول مهرجان بمد
والدار البيضاء وفاس ومراكش وغيرها، كما كونت مجموعة من الشباب في 

 مسرح العرائس. 
صندوق العجب  –الحكوزة  –مفرقة تاغونجا  من أبرز أشكال مسرح العرائس:

ر وخيال الظل وغيرها من األشكال التي عملت على استقطاب العديد من جمه –
 78األطفال، وأقيمت المهرجانات التي أشرفت عليها وزارة الشبيبة والرياضة.

ويمكن اعتبار مسرح العرائس من اإلرهاصات األولى في بناء مسرح الطفل 
بالمغرب خاصة أن هذا المسرح قد سخر لتعليم األطفال المبادئ واألخالق، 

صيات اإلنسانية وذلك من خالل استغالل الدمى التي تجسد الحيوانات والشخ
بطريقة تتالءم مع ميول األطفال وأذواقهم ن كما حول مسرح العرائس أن يستمد 
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لوحاته الفنية من التراث الشعبي والفلكلور الوطني وذلك مثل: "عروس فاس، 
 79رقصة قناوة وأحواش ".

 

 دور المرأة في المسرح المغربي:
أن هذا الدور كان لقد حظيت المرأة بدور بارز في المسرح المغربي إال 

مقيدا بقيود متعددة، كالتقاليد االجتماعية وغلبة الذكور بتأدية األدوار بدال من 
اإلناث، لكن لما بدأت الحركة المسرحية في البلدان العربية بدأت تجذب إليها 
بعض العناصر النسوية حيث لم يكن كل الممثالت من المسلمات بل كانت 

رح لى اعتالء خشبة المسفي طليعة من بادرن إ المسيحيات حتى بعض اليهوديات
 ،ومن هنا بدأت المرأة تعمل في تطور المسرح في العالم العربي، مع الرجال

م) كانت انطالقة المسرح في المغرب على يد الشبان المغاربة، 1927في عام (و
وكان الكتاب المسرحيون يسندون إلى الرجال تشخيص األدوار النسوية، وكثيرا 

ادوا بكفاءة المرأة في مسرحيات الفرق العربية الوافدة من المشرق كفرقة ما أش
فاطمة رشدي التي تخلد قدومها في سجل تاريخ الوعي األدبي والفني للحركة 

 الوطنية التحررية.
فقد لعبت المرأة أدوارا مختلفة في المسرح العتيق ، فلقد كانت حاكية ومغنية 

نها كانت مؤلفة خرافات وأساطير تحكيها وراقصة وناظمة شعر  وغير بعيد ا
لصغارها ، حتى إذا مارسوا شكالً من أشكال المسرح التمثيلي شخصوها وجعلوا 

                                                             
دكتوراة بعنوان " المشهد في المسرح الطفولي المغربي " جامعة الزقاي، جميلة: أطروحة  - 79
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مؤلفتها أولى أهدافها المرأة ، فلقد لوحظ أن المرأة في مسرح عبيدات الرما كان 
الموضوع الرئيس للفرجة هو حكايات العجائز والنساء، وكان الرجل في الحلقة 

على رأسه أو صدره بعض األشياء التي ترمز للمرأة ثم يشرع في تقليد يضع 
حركاتها و لهجتها ليثير ضحك المشاهدين، بينما يمثل شريكه دور الرجل الذي 

 80يكون إما زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا أو بائعا لشيء ما .
هدة شامن م ومع ذلك كان المتفرجون المغاربة في أوائل الثالثينيات قد ملوا 

الذكور في تأدية األدوار النسائية، نجد على سبيل المثال الكاتب  الممثلين المغاربة
المسرحي أحمد الطيب العلج متخصصا في تقمص األدوار النسائية وكذلك كان 

 إدريس بن مسعود وآخرون.
م كانت الحركة المسرحية في المغرب قد توقفت بسبب 1949في عام 

ية، فتم إنشاء فرقة التمثيل العربي لإلذاعة والمسرح ظروف الحرب العالمية الثان
وفيما بعد للتلفزيون وإسناد أدوار للمرأة، فكان البحث عن فتيات مغربيات 
لتدريبهن في وقت لم تكن في البالد جهة متخصصة في هذا النوع من التعليم، 
 ولم يكن االمر سهالً في الحصول على تلك العناصر النسائية، وإقناع ذويهن

 بالعمل في ميدان التمثيل ومشاركة الرجال على خشبة المسرح.

 أبرز الرائدات في المسرح المغربي:
استطاعت المرأة العربية في المغرب مزاحمة الرجل في التمثيل على خشبة 
المسرح ، فلم يبرز حضورها إال بعد استقالل المغرب في خمسينات القرن 

                                                             
 م) بقلم فاطمة شبشوب.1989يناير ( – 3مجلة مكناسة، العدد  - 80
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ظل ثقافية، وطبيعة المجتمع المحافظ ف الماضي، وذلك ألسباب تاريخية وسيوسيو
المسرح حكرا على الرجل واقتصرت مهام المرأة في كواليسه على الخياطة 
والتلبيس والتفنن في تزيين أوجه الممثلين باألقنعة ، وفي اقصى الحاالت كان 
يسند لها أدوارا ثانوية ظلت خلف الستار بالقياس إلى اإلخراج أو التأليف او 

حديثا فقد أصبحت المرأة المغربية أكثر فعالية في كل مجاالت اإلنتاج النقد، أما 
المسرحي، فالمرأة المغربية اليوم أصبحت مخرجة وكاتبة وباحثة متمرسة 

 .ا في شتى مجاالت اإلنتاج المسرحيبالقراءة وهي بذلك سجلت حضورا بارز
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 المبحث الثاني
 المسرحية األدبية المغربية

 
 مسرحياتالمسرح الهاوي عبد القادر البدوي، ومن ال كتابمن أبرز 

التي كتبها مسرحية" غيتا" الذي يدور الصراع فيها حول الموقف من القضية 
الوطنية حيث أدان المؤلف المجتمع الذي يسمح بتجاوزات لتفريق المتحابين 
 وانتشار الفساد ، كما ألف مسرحيات أخرى منها "صالحة أو دار الكرم" "والمعلم

زعبول " "والساحرة "، " في انتظار القطار" والتي استقى موضوعها الرئيسي 
من مسرحية للكاتب المسرحي المصري فتحي رضوان ، وعنوان مسرحيته هو 
" " "الجالد والمحكوم عليه" وفيها يجعل البدوي الجالد إنسانا قلقا يدور بينه وبين 

على تنفيذه بينما نرى  نفسه صراع داخلي حول عدالة الحكم الذي هو موشك
المحكوم عليه هادئا هدوءاً يثير األعصاب ، ويعود السر في ذلك إلى ان المحكوم 

 81عليه قد أثر في الجالد وجعله يعتنق مذهبه السياسي .
 

تدرب في فرقة العهد الجديد ولعب أحد أدوار  82مصطفى التومي
فرنسا  والتدريب فيمسرحية في سبيل التاج ثم زاد من محصوله الفني بالدراسة 

، ثم عاد إل المغرب ونجح في التأليف والنقد المسرحي ، من مسرحياته " عفاف 
" والتي تدور أحداثها عن شرف الزوجة عفاف التي يراودها رئيس زوجها عن 

                                                             
 474المرجع السابق، ص - 81
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نفسها ولكنها تمنعه من االقتراب ، ولكن الرجل الشرير يوعز إلى زوجها بان 
أحمد وهو من جيران االسرة ليطلب من زوجته تخونه ثم يتصادف أن يدخل 

عفاف أن تشهد في قضية طالق رفعها ضد زوجته فترفض ، ثم يدق الباب 
ويدخل زوجها ويطلب إليها تفسير ما حدث وهو يصوب مسدسه باتجاهها ، 
وهنا يفزع احمد الذي كان مختبئا في أحد أركان البيت ليفر هاربا ويحاول الزوج 

ي النهاية تنطلق رصاصة من المسدس لتصيب ابنته اللحاق به فال ينجح ، وف
بجروح ،وفي الفصل األخير من المسرحية يعاود الرئيس عباس مراودة الزوجة 

 من جديد فتقتله كي ينفضح السر ويعرف الزوج الحقيقة .
 

د عبأيضا أشار الدكتور حسن المنيعي ألحد كتاب المسرح الهواة وهو 
ات توفيق الحكيم التي يحتويها كتابه مسرح " حيث اهتم بمسرحيبوزوبع الهادي

لقلب ومغربها، تحت اسم المجتمع، واقتبس مسرحية الحكيم رصاصة في ا
ومن مسرحياته " كبارها عند صغارها" التي تدين رب أسرة ، موظف غريب

يسعى وراء المظاهر حتى تثور عليه أسرته وتؤاخذه على االنخراط وراء 
أن ينكشف االمر علي يد خطيب ابنته العامل  أشخاص يعملون على إفساده إلى

وقد اخرج المؤلف مسرحيته بنفسه وعمل على استخدام الحيل المسرحية  ،البسيط
المختلفة التي تبرز حدة المأساة عن طريق عنصر الكوميديا والموسيقى المعبرة 
عن نفسيات الشخصيات ، واتبع الكاتب بوزوبع التراجيكوميديا في إنتاج مسرحية 

النزاهة  اعندي وعندك " والتي تعالج مشكلة الرشوة بين الموظفين ويبرز فيه "
، ويقابل بينها وبين خراب ذمة الرئيس الذي يهدد بطرد المتجسدة في عامل أمين
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أحد العاملين جزاء إخالصه في عمله ، وقد جسد الكاتب في المسرحية ضمير 
 تعليق على االحداث ثمالمجتمع عن طريق وضع الممثلين في قاعة المسرح لل

صعد في النهاية إلى الخشبة لمعانقة العامل المغربي الذي صمد في وجه الرئيس 
 83الشرير.

يعتبر من أشهر كتاب مسرح الهواة، وتشكل تجربة تيمد في  محمد تيمد:
المسرح الهاوي لحظة أساسية، فاز بالجائزة التمثيلية التي نظمتها اإلذاعة الوطنية 

) بمسرحيته المهزلة الكبرى، كما قدم العديد من المسرحيات 1960بالرباط عام (
 منها: حبال خيوط الشعر، الزغننة وغيرها من األعمال التي تؤكد موهبته.

ارتبط بمسرح الهواة، من أبرز كتاباته المسرحية "مسرحية لحوم  أحمد العراقي:
ع على في المزاد وهي مسرحية عقلية واضحة المعالم تطرح قضية واإلقطا

 الجمهور المغربي.
 

: يعتبر أحد أعمدة مسرح الهواة في الدار البيضاء عبد العظيم الشناوي
كتب مسرحية انكسر الزجاج، ومسرحية " المشنقة" وتهدف مسرحيته إلى 
المساهمة في حركة التغيير وتحكي قصة مدير ألحد السجون انتهازي، جالد، 

سانية، وحين يسلط الضوء األخضر يقسو على السجناء وال يحترم حقوقهم اإلن
على الخشبة تبدأ عذابات هذا المدير الذي كبر خوفه من المفتش الذي ينتظر 
زيارته في كل لحظة، وعذاباته ناتجة من خوفه من التعرية والفضح التي من 

 الممكن ان تلحق به عند زيارة المفتش.
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م) 1948: أحد رواد مسرح الهواة، ولد بمراكش عام (محمد شهرمان
قدم مسرحية " نكسة أرقام" و"الضفادع الكحلة" التي فازت بجائزة أفضل نص 

م، وتعتبر مسرحية 1972مسرحي في المهرجان الثالث عشر لمسرح الهواة عام
الضفادع الكحلة تجربة مسرحية واعية تجمع بين روح المسرح وشاعريته 

صاب التحرر واالغت وجماليته، باإلضافة إلى أنها تبلور موقف الكاتب من قضايا
 84والقهر والتسلط وغيرها.

 
 محمد تيمد، نبيل لحلو، محمد الكغاط  :المسرح التجريبيمن أبرز كتاب  

فقد عملوا في إطار واحد ثم تفرقوا بعد ذلك ليصبح لكل واحد منهم أسلوبه 
 سأذكر باختصار دور كل واحد منهم في المسرح وأبرز كتاباته:، والخاص

رج وكاتب مسرحي، ولد في مدينة فاس عام مخ محمد الكغاط:
م) يعد من رواد حركة المسرح التجريبي بالمغرب، حصل على دكتوراة 1942(

دولة في المسرح بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، مارس الكغاط المسرح 
مبكرا وتلقى فيه التدريب والتكوين بمركز شباب المعمورة، والمركز من أشكال 

 كننا إرسال رسالة للمجتمعات بغية تحقيق غاية إنسانية.الفرجة، فيم
اهتم الكغاط بالتراث المغربي والعربي األصيل محاوال من خالله كتابة 

 85مسرحيات مستوحاة من التراث والذي يحقق رؤية فنية هادفة.

                                                             
 محمد شهرمان ، قصيدة من درب الحياة ، موقع الكتروني  - 84
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النواعير، بقال الطحونة، الحقارة، زهرة، بشار  من أبرز كتاباته المسرحية:
ول الجديد، ذكريات من المستقبل، المرتجلة الجديدة، مرتجلة فاس،" الخير، أبو اله

م،" صوت 2003أساطير معاصرة"، "مدينة بال مسرح"، "مرتجلة شميشا لال "عام 
سيدها "، "ماتش"، ا"لشجرة الناطقة" جريدة أنوال، "المقامة القردية" جريدة بيان 

 اليوم، "جحا المحامي".
 

م) ولد 1945ل مغربي من مواليد سنة (مؤلف ومخرج وممث نبيل لحلو:
بمدينة فاس، يعتبر من رواد المسرح المغربي األوائل الذين أرسو دعائم التجربة 
المسرحية المغربية إلى جانب كل من الطيب الصديقي والطيب أحمد العلج وعبد 

 الكريم برشيد وغيرهم. 
اوي" بسة "شريشمويعد من رواد التجربة المونودرامية بالمغرب بمسرحيته المقت

ً  وتتخذ المسرحية الفردية  والتي تتحدث عن امبراطور مستبد، مريض جنسيا
طابع منولوج هذياني سيكولوجي يعبر عن هلوسات االمبراطور في نزواته 
ورغباته الشعورية والالشعورية، وتنتقد المسرحية سياسة االستبداد بكل سلبياتها 

وة الهجاء والتعرية والتقويض لذلك كما تتميز نصوصه المسرحية بالجرأة وق
 86تمنع عروضه المسرحية من قبل السلطات المغربية.
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لعبت االحتفالية دورا هاما في تفعيل الحركة المسرحية في المغرب، ويعتبر 
التراث المغربي من أهم المرجعيات التي يستند إليها المسرح االحتفالي، ، من 

ع مية للمسرح البديل الذي تسعى إلى وضهنا جاء اختيار برشيد لالحتفالية كتس
لبناته األساسية ، إال أنه يجب التفريق بين المسرح االحتفالي واالحتفالية ، 
االحتفال هو شكل من أشكال التعبير اإلنساني مرتبط بظهور الحياة على وجه 
األرض ، فكان ديوانا ناطقا محركا للوجدان اإلنساني عبر التاريخ  ومن هنا 

يف االحتفال بأنه تعبير جماعي عن حس جماعي للتعبير عن قضايا امكن تعر
  87الكل .

المسرح االحتفالي يقوم على استحضار الموروث واستدعائه سواء كان أدبا أو 
تصوفا او سيراً شعبية أو أساطير وخرافات وغير ذلك، وقد يستلهم الكاتب بعض 

بينها  ش فيه، ويقابلالشخصيات التراثية ويجعلها حاضرة في العصر الذي نعي
كما فعل الكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد في مسرحياته "امرؤ القيس في 

 باريس "، ابن الرومي في مدن الصفيح، "عنترة في المرايا المتكسرة ".
م) 1976وتعتبر جماعة المسرح االحتفالي في المغرب التي تم تأسيسها عام (

لجماعات التي سعت إلى التنظير للظاهرة بقيادة عبد الكريم برشيد من بين أهم ا
المسرحية، اهتمت االحتفالية باألشكال التي توحي بالفرجة وكل ما يرتبط بالبعد 

 88االحتفالي محاولة إيجاد مسرح عربي يبحث عن الهوية العربية. 
 من أبرز المسرحيات التي كتبها برشيد مسرحية " ابن الرومي في مدن الصفيح"

                                                             
 49برشيد، عبد الكريم: المسرح االحتفالي، ص - 87
 64، ص3مجلة األقالم العراقية، مقال بعنوان مسرح عبد الكريم برشيد واالحتفالية، العدد  - 88
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م)، والمسرحية تجسيد شامل لمفاهيم الواقعية 1976لسبعينات(كتبها في أواسط ا
واالحتفالية، حيث عالج في المسرحية ما كان يعانيه المجتمع المغربي من فقر 
واستغالل للطبقات الكادحة في المجتمع وتفاوت طبقي واجتماعي، فكان هدف 

ث ابرشيد في ذلك إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المجتمع واستحضار التر
 العربي بجميع مظاهره ومكوناته االحتفالية 

 
 من رجال جماعة المسرح االحتفالي:

ومن أبرز أعماله المسرحية "المتنبي يخطئ زمانه" رضوان احداد:  
وهو عبارة عن احتفال مسرحي في وصالت صدر عن مطبعة الخليج العربي 

لم يعبر وهو م) أيضاً مسرحية طارق الذي 2012بتطوان في طبعته األول عام (
 م.1999احتفال مسرحي في نفس واحد صدر عن مجلة البيان الكويتية عام 

من هنا نجد أن المسرح االحتفالي أصبح من بين التجارب المسرحية التي     
كانت لها ميزة خاصة في التعامل مع التراث، وضرورة قيام الظاهرة المسرحية 

 ا الطقوس والمظاهر الشعبية التيعلى األصول والقواعد االحتفالية التي تجسده
تثري الذاكرة المغربية كما يتجلى ذلك بناء قالب مسرحي عربي مغربي له 

وقد القى المسرح االحتفالي في المغرب استقبالًا واسعاً، ويعود 89سماته المميزة.
ذلك ألسباب منها تعدد نشاطاتها وفعالياتها سواء في الساحة المغربية أو العربية 

ضم عدد كبير من كبار المخرجين مثل: أحمد الطيب العلج وعبدالكريم والتي  ت

                                                             
م) 1987(4مجلة عالم الفكر، توظيف التراث وإشكالية التأصيل في المسرح العربي، العدد  - 89
 80ص
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برشيد والطيب الصديقي ، جم يحتوي على عدد كبير من الفرق المسرحية، 
الجماعة التي كان لها حضور  وتعتبر أسماء هؤالء المخرجين والنقاد ضمن تلك

 ساحة المغربية .لفي ا

 
 مغربية:بعض أشكال التراث الشعبي في المسرحية ال

يعتبر التراث الشعبي المغربي ترجمة ذاتية للمجتمع المغربي من حيث هو 
كائن حي له حياته الخاصة التي يمكن تتبعها في كل مراحل تطورها ومعرفة 
العالقات المختلفة التي ترتبط فيها، والتغيرات التي تطرأ عليها نتيجة تفاعل ذلك 

 90بيئة التي تحيط به.الجسد مع الكائنات األخرى وتفاعله مع ال
ومن هنا نجد ان عالقة المسرح المغربي بالتراث عالقة وطيدة ذلك أن المسرح 
كبناء درامي ظهر مرتبطا بالتراث، وخير من وظف التراث في المسرح الطيب 

رجات ف الصديقي الذي نشأ في بيئة تراثية والذي انعكس على كتاباته المسرحية.
في فنون حققت امتدادها في االبداع المسرحي من  المسرح التقليدي والتي تتأطر

خالل ما تنطوي عليه من نقالت أدبية، وفنيات أدبية كان لها أكبر األثر في 
تحول الممارسة المسرحية، حيث تعامل المسرحيون مع التراث الشعبي بكل ما 

كناوة....." وألعاب  –هداوة  -يحتويه من طقوس فرجويه دينية مثل "حمادشة
 احواش...وغيرها  –عبيدات الرمى  –نية مثل " أوالد سيدي أحمادو موسى بهلوا
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 الطيب الصديقي:
م)بالصويرة من أب عالم وفقيه ، صاحب 1937ولد الطيب الصديقي سنة(   

كتاب" إيقاظ السريرة في تاريخ الصويرة" ، التحق بإحدى المدارس الثانوية 
ى حد المسؤولين الفرنسيين بالذهاب إلبالدار البيضاء ، وبقي فيها إلى أن أغراه أ

فرنسا لتلقي تدريبا في التكوين المهني ليتخرج فيه بمهمة العمل في الالسلكي 
بالبريد ،إلى أن تمكن من االلتحاق بأول تدريب نظمته الشبيبة والرياضة عام 

م) ليلتقي بعناصر مهمة في المسرح منهم أحمد الطيب العلج ، محمد 1954(
ة جمال ، وغيرهم ، ولم يكن من بينهم من يحسن اللغتين العربية عفيفي ، خديج

والفرنسية غير الصديقي فوقع االختيار عليه من قبل الفرنسي أندري فوازان 
كمساعد لترجمة بعض الدروس النظرية في المسرح والرياضة حيث قام بدور 

ه لنسبة لجحا مكان الممثل : العربي الدغمي ، وكان هذا العرض األول كبيرا با
مما شجعه على العمل في مسرح تجريبي صغير  يسمى (مسرح البرامكة ) 
الذي كان النواة األولى إلظهار فرقة محترفة هي فرقة المسرح المغربي تتكون 
من الممثلين الذين شاركوا في التدريب التي نظمت المهرجان باسم الفرقة الوطنية 

ة عن حيل سكابان لموليير، وقدمت مسرحيتين هما " عمايل جحا" المقتبس
ومسرحية "الشطارة "التي كانت عمال جماعيا لعبد الصمد الكنفاوي والظاهر 

 91عزيزي .
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وقد نالت تلك المشاركة إعجاب الفرنسيين ، فاستدعوه للتدريب في فرنسا 
ودراسة المسرح ، وقد استطاع ان يبدع في مجاله وعند عودته كون فرقة 

 للمسرح العمالي .
 
 م المسرحيات التي ألفها:من أه 
 مسرحية الحسناء التي اقتبسها عن أسطورة ليدي كويغا لجان كسانو  •
 جولودني (محبوبة) عن مدرسة النساء لموليير. •
 مسرحية االسفلت والتي تهتم باحتياجات الفالحين في القرية العربية  •
م ألف الكاتب مسرحية "عمايل جحا" وهي مسرحية مقتبسة 1956في عام  •

 وليير عن م
م قدم مسرحية (في انتظار مبروك) اقتبسها عن في انتظار 1962في عام  •

 غودو لصمويل بيكيت، ثم نظم جوالت عبر تونس خريص.
م) قدم الطيب الصديقي على أرض الملعب الرياضي في 1967في عام ( •

الرباط مسرحية" المغرب واحد"، والتي أحيا فيها صفحات من تاريخ 
ية معركة وادي المخازن، ومسرحية الملوك المغرب، كما قدم مسرح

 92الثالثة.
م ألف مسرحية (ديوان سيدي عبد الرحمن المجذوب) حيث 1969في عام  •

يشخص في لمحات متميزة ومترابطة في أحداث تبرز فيها شخصية البطل 
كعالم بتجارب الناس، ومتصوف وفقيه، حيث كرس في المسرحية لحياة 
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ابع عشر ويتناقل الشعب المغربي أشعاره شاعر مغربي عاش في القرن الر
وأشار المنيعي إلى انه وجد فيها  93من جيل إلى آخر منذ مئات السنين.

  94إشارة واضحة لميالد مسرح شعبي حقيقي.
)م اشترك الصديقي في مهرجان دمشق للفنون المسرحية 1972في عام ( •

ة ها على الحلقوقدم مسرحية "مقامات بديع الزمان الهمذاني"  ، حيث اعتمد في
والفرجة والطقوس التاريخية ، فقد ربط الصديقي بين التراث والمظاهر 
االجتماعية السائدة في عصره من خالل عرض مسرحي من خالل 
استعارات أدبية وجمالية تكشف لنا عن حس جمالي مبدع ، فقد اطلعنا 
 يالصديقي في مقامات بديع الهمذاني على حلة جديدة غير التي نعرفها ف

كتب األدب العربي وتاريخه ، فاكد لنا على أنها تتوافر على عرض درامي 
قوي وحوار يساعد على نمو الشخصيات وصراع متصاعد حتى الذروة 
وراو يوجه للوحات ، هذا الراوي الذي حدد للجمهور من الوهلة األولى انه 

  95في عرض مسرحي .
تبسة عن رسالة م) ألف الصديقي مسرحية الغفران المق1977في عام ( •

 الغفران للمعري 
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مسرحية وادي المخازن وهي مأخوذة من تاريخ المغرب وتعالج الصراع  •
بين السلطان المتوكل وأخيه عبد الملك، وهو الصراع الذي استعان فيه 
المتوكل بملك البرتغال، وقد أدت المعركة إلى موت الملوك الثالثة بينما 

 خرج المغاربة ببعض المكاسب.
ضت المسرحية في ملعب كرة قدم واشترك فيها ما يقارب خمسمائة وقد عر

 شخص معظمهم من الجيش المغربي
م ألف الصديقي مسرحية "أبو حيان التوحيدي"صاحب كتاب 1984في عام  •

اإلمتاع والمؤانسة وهي مسرحية تستلهم حياة أديب الفالسفة، واقتباس كتابات 
ثية والتي يعتبرها نصوصا التوحيدي جاء في إطار إحياء النصوص الترا

 حاملة لعناصر الدراما القابلة للتشخيص واإلخراج على خشبة المسرح.
في مرحلة التسعينات ركز الصديقي جهده على فن البساط ذلك الفن الفرجوي  •

 م)1790-1757الذي عرفته المغرب زمن السلطان محمد بن عبد اهللا عام (
"، ساط مسرحية "الفيل والسراويلمن أبرز المسرحيات التي وظف فيها فن الب

"لو كانت فولة"، "جنان الشيبة"، "قفطان الحب"، "السحور عند المسلمين". كل 
هذه المسرحيات اشتغل الصديقي فيها على إخراج مفردات فرجوية شعبية 
التي تزخر بها الثقافة الشفوية والبصرية المغربية وفق منظور فني وجمالي 

في نحت الشخصيات فحسب بل في طريقة نطق ال يتكئ فقط على مهارات 
وأداء الممثلين، وليس على الموروث الشفوي فقط بل مخزون الذاكرة 

 96الجمعية من التعبير الجسدي أيضاً.
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هكذا نجد أن الطيب الصديقي قد استطاع توظيف فنون البساط ومسرح الراوي و 
رج يرة للتفواألهازيج الشعبية مما جعله يحول كل نص مسرحي إلى فسحة كب

واالندهاش كما فعل في مسرحية مقامات بديع الزمان الهمذاني، ومسرحية ديوان 
سيدي عبد الرحمن المجذوب، ومسرحية االمتاع والمؤانسة والتي حطم فيها 

 الشكل التقليدي للمسرح.
 

 أحمد الطيب العلج: 
ي باستطاع الكاتب المسرحي أحمد الطيب العلج أن يسعى لتأسيس مسرح مغر   

مستغالً في ذلك الموروث الفرجوي الشعبي، حيث كانت البالد في ذلك الوقت 
قد خرجت من تحت الوصاية الفرنسية، فانطلق رجال المسرح بدورهم يبحثون 
عن تدرج اللغة الفصحى وتعريب اللغة الفرنسية، مع تبسيط السينوغرافيا لتنسجم 

ة مسرح يعتمد التقشف مع الخصوصيات الجمالية المحلية، كانت اللحظة لحظ
 .ان هو لحظة الفهم الحقيقي للمسرحشكال ومضمونا وك

قدم أحمد العلج للمسرح العربي أكثر من أربعين مسرحية موضوعة، ويزداد 
هذا العدد إذا أضفنا إليه المسرحيات الممغربة، والتي كان العلج يبذل فيها كثيرا 

اته: من أبرز مسرحي، غربيأنها كتبت في المغرب وبقلم ممن فنه حتى تبدو وك
"مسرحية ولي اهللا " التي مغربها العلج عن مسرحية طارطوف موليير، فبدا 

 النتاج لنا محليا غارقا في محليته.
كتب العلج مسرحية "الشهيد" وهي مسرحية من فصل واحد، تتحدث عن 
قصة جنديا عجوزا رث الثياب يطرق باب منزل صغير تديره أسرة مكونة من 
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ملوك، وزوجته سكينة وابنتيها سناء وضحى، والثانية ابنتها من زوج الزوج، 
 سابق.

يطرق الجندي الباب، ويلح في الطرق فحين يفتح الباب تفاجأ سكينة بمنظر 
الجندي المزري ، فتكاد تطرده وتزعم أن ال أكل بالمنزل وال مأوى، وأن على 

يملك دراهم كثيرة، الجندي الغريب أن يرحل . وهنا الزوج ويعلم أن الجندي 
وأنه قادر ععلى الدفع فورا، فيعتذر له عن معاملة زوجته الخشنة ويأمر له 
بالطعام ، ويعده بان يبيت باإلسطبل، بعد ذلك ينجذب الجندي انجذابا شديدا نحو 
ضحى، ابنة سكينة من زوج سابق، ويجد لذة خاصة في أن يدعوها ابنته ، ومن 

وهما منفردان نعلم أن الزوج السابق لسكينة  حديث يدور بين سكينة والجندي
هو هذا الجندي الرث الثياب ، الذي تفتك بجسمه الحشرات ، ثم تقوم حرب 
فيقرر الجندي االنخراط فيها، سعيا وراء المال، مقسما أال ينال أحدا من األعداء 
بسوء، ثم يستغني الجيش عن خدماته فيعود إلى المدينة بحثاً عن زوجته وابنته 

 التي تركها صغيرة .
تدقق سكينة النظر في وجه الجندي فتعرف فيه زوجها السابق الذي ظنته مات 
شهيدا، وهنا يقوم موقف بالغ الحرج فال الزوجة قادرة على العودة إلى زوجها 
األول فهي اآلن متزوجة من رجل آخر ولها منه ابنة تحبها، وال الجندي قادر 

لتي قر في نفسها ان أباها مات شهيدا في أن يفضي بسره إلى ابنته ضحى ا
الحرب وأن منزله الجنة، ويقرر الجندي العودة إلى الحرب التي أصبحت ملجأه 
الوحيد، ويهب كل ما جمع من مال كي يساعد ابنته في اختيار الزوج المناسب 

 لها، والمسرحية تشد القارئ والمتفرج بما تحويه من إدانة قوية للحروب.
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حارة واليانصيب"، و"عمي الزلط "، و"البلغة المسحورة "، وله مسرحية "
م) والتي قدمتها إحدى الفرق السورية 1971ومسرحية السعد" ألفها في عام (

وتدور حول شخصية عصفور يكابد آالم الوجود ويسعى إلى الخالص غير أن 
كبرياء زوجته وشره خصومه يجبرانه على استخدام الشعوذة حتى في حضرة 

وذلك كي ينتصر على خصومه، وأخيراً يرفع القناع عن وجهه ويقول الحاكم 
 الحقيقة التي تسلمه إلى الجالد.

وهناك أيضاً مسرحية "حليب الضياف" وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب 
الكسالى يتمتعون بحالوة الفراغ منتظرين منة تأتيهم من السماء ويخيب سعي 

من األعيان، فإذا بها لبن خالطه الكثير من  هؤالء حين تأتي الهدي المنتظرة
 الماء ذلك أن كل غني قد مزج لبنه بالماء اعتمادا على أن غيره لن يفعل ذلك.

على أن واحدا من هؤالء الكسالى يثور على الوضع المهين لجماعته فيخرج 
عنها ويعمل لدى تاجر غني كان يبحث عمن يساعده، وما يلبث أن يصبح غنيا 

 لقاء جهوده التي تكلفها.هو اآلخر 
م) قدم مسرحية " األكباش يتمرنون" وهي فكرة زميله 1959في عام (

الطيب الصديقي الذي أخرج المسرحية بطريقة جذبت الجماهير، وتدور احداثها 
حول األكباش في بلدة ما تثور قرب حلول عيد األضحى، وقررت أن تثور 

ليلة العيد كلهم عدا واحدة كانت وترفض اتخاذها أضحيات العيد ، ولهذا تهرب 
موضع رعاية خاصة من أسرة تهوى تربية األكباش وتعاملها معاملة حسنة ، 
وفي النهاية تنتصر األكباش بتقليد البشر في جميع العابهم وأثناء الحفل يتقدم 
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الكبش البطل لالنضمام إلى المجموعة فتتجرد االكباش من جلودها وتصبح بشرا 
 97دة الكبش الذي خرج عن اإلجماع لمحاولة ذبحة.، وتأخذ في مطار

 
 : من أبرز كتاب مسرح الطفل

برز في مسرح الطفل بالمغرب أحمد الطيب العلج الذي قام منذ الستينات بتأليف 
واقتباس العديد من األعمال المسرحية لفائدة الطفل المغربي، كما أنشأ الفنان عبد 

ض فيه مجموعة من المسرحيات القادر البدوي مهرجان سنوي كل صيف يعر
المقدمة لبراعم الطفولة والصغار ، باإلضافة إلى جهود المسرحي عبد الحق 
الزروالي الذي الف مجموعة من المسرحيات وقدمها في المدارس والمخيمات 
وتابعها جمهور األطفال ، كما قدم رائد االحتفالية عبد الكريم برشيد نصوص 

ها من التراث العربي والمغربي ، باإلضافة إلى مسرحية استلهم أكثر موضوعات
ما قدمته الجمعيات الثقافية والمعاهد والمدارس التربوية لمسرح الطفل ، وهكذا 
انتعشت تجربة مسرح الطفل المغربي التي اغنتها تلك الجمعيات والفرق 
والمهرجانات التي تم عرضها في أنحاء مدن المغرب ورفعت من مستوى الوعي 

 فل المغربي .لدى الط
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 دور المرأة المغربية في الكتابة المسرحية:
 

 :98ظهرت أقالم مسرحية بصيغة المؤنث نذكر منها على سبيل المثال
 
هي الكاتبة مغربية آمنة عبد الكريم بن الحاج علي اللوة، ولدت  آمنة اللوة: -

تسبت نم) تلقت تعليمها األول في الكتاب، ثم انتقلت إلى تطوان وا1926عام (
ألول مدرسة تأسست فيها، ثم التحقت بقسم ثانوي تكميلي ، تعتبر أول كاتبة 

م ، وفازت بجائزة 1945مغربية تصدر رواية بعنوان " الملكة خناثة " عام 
 م.2015المغرب األدبية وتوفيت عام 

كما ألفت مسرحية " أم سلمى " جمعت فيها بين النثر والشعر وقد 
ة فصول تتحدث عن قضية اجتماعية متفشية بين توزعت أحداثها على أربع

العرب وهي وأد البنات خشية العار واإلمالق فقد كانت الكاتبة ترمز في مسرحية 
أم سلمى إلى الوضع االجتماعي للمرأة في المغرب وإن كانت ل تكلف نفسها 
عنا ترجمة هذا الرمز إلى أداء مسرحي بالمعنى الصحيح فقد حرصت على 

معنى أي تحرير المرأة وانصافها واالشادة بقيمتها على اعتبار أنها إبراز هذا ال
 99شطر متمم لبناء المجتمع.
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م) وتعد من 1927: تعتبر أول ممثلة مغربية ولدت عام (حبيبة المذكوري -
النساء األوائل التي وطأت خشبة المسرح، بدأت خلف الميكروفون ثم انضمت 

نات، من ضمن األعمال التي كان لها دور إلى فرقة شباب الفن في بداية الخمسي
بارز فيها مسرحيات خفيف الشاشية وحادة ونداء الحرية ،وميالد ثورة ، ومن 

وسالم طاحوني والسفير مبروك، وقد تتلمذت على يد المؤلف  ينبوع إلى الرباط
عبداهللا شقرون الذي اختارها إلى جانب وجوه نسائية أخرى للعمل في فرقة 

 اإلذاعة.
 
: تعتبر رائدة من رائدات المسرح في المغرب، حيث شاركت  اطمة الركاكيف -

في مسرحية "عمايل جحا"وكانت تلك المشاركة بمثابة االنطالقة الفعلية لها 
م) 1974-م1966، والتحقت بفرقة المعمورة عام ( 100لمشاركته في التشخيص

اركت في وكان أول دور لها في مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم ، كما ش
أدوار أخرى إلى جانب ممثلين كبار مثل الطيب الصديقي وأحمد الطيب العلج 
ومحمد سعيد عفيفي وآخرون، لم تعمر الفرقة التي التحقت بها كثيراًفبعد تفكك 

م بفرقة مسرح محمد الخامس بالرباط ، 1975وتشتت أعضاءها التحقت سنة 
من خالل تشخيص  1960عام أما دورها في مجال السينما فكان أول لقاء لها 

دور البطولة إلى جانب الطيب الصديقي في الفيلم القصير " من أجل لقمة عيش 
" وبعده ببضع سنوات شاركت إلى جانب المسرحي الدكتور محمد الكغاط في 

 م بعنوان "شهر عسل بالمغرب "1964اول اعمالها األجنبية عام 
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 المبحث الثالث
 )بحتى يستريح األ(تحليل مسرحية 

 
 شعرية ألحمد بنميمون مسرحية 

م) في مدينة شفشاون بالمغرب، تلقى 1949ولد عام( أحمد بنميمون
) م إلى فاس 1964تعليمه االبتدائي واالعدادي بشمال المغرب، ثم انتقل عام (

ليتابع تعليمه الجامعي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، حيث تخرج بعد حصوله 
 م) 1972ب العربي عام (على اإلجازة في األد

م، 1976له مسرحيتان شعريتان بعنوان " نار تحت الجلد " صدرت عام 
م في منشورات مجلة الزمن 1982ومسرحية "حتى يستريح األب" صدرت عام 
 المغربي، كما له العديد من المسرحيات منها:

 م.1980دعاء القدس مسرحية باالشتراك مع مصطفى القباج، الرباط  •
 م1988ن" الرباط"، منشورات مسرح محمد الخامس بناء الوط •
السعد " الرباط "، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر عام  •

 م1986
 جحا وشجرة التفاح " طنجة"، منشورات سلسلة الشراع   •
 –دار النشر المغربية  –م 1974تخطيطات حديثة في هندسة الفقر، عام  •

 الدار البيضاء المغرب 
 الدار البيضاء. –دار القرويين  –م 2008اهج ممكنة عام مب •

 ملخص المسرحية:
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الذين  تدور احداث المسرحية حول مجموعة من رفاق يوسف بن الفقيه محمد 
سافروا في العالم ، فرأوا ألوانا مختلفة من العلوم والثقافة، وميزوا فيها بين الغث 

لى بالدهم ظلوا على نفس السلوك، والسمين، بين النافع والجفاء، وعندما عادوا إ
حيث تدور أحداث المسرحية داخل إحدى مقاهي المدينة فتدور أحداث جدال بين 
هذه المجوعة وصاحب المقهى وأسرة يوسف التي تعاني من فراق يوسف بسبب 
تعنته ورفضه االستماع لتوجيهات والده صاحب شركة يديرها في المدينة فيقوم 

فض يوسف ما قام به والده من طرد للعمال فيثور بطرد عمال الشركة، وير
على والده ويواجه والده  مع العمال في تحريضهم ودعوتهم لرفض ما قام به 
األب ، وتدور األحداث مع أسرة يوسف التي تبدأ بتخفيف حدة التوتر بين الوالد 

 واالبن في مشهد يبدو عليه اإلثارة وحزن االم على ابنها .
 

 فكرة المسرحية: 
تدور أحداث المسرحية بين الفقيه محمد صاحب احدى معامل النسيج ويوسف 
ابنه الذي يعترض على والده فيحرض العمال الذين يعملون في المصنع الذي 
يديره االب ليثور عليه األب في محاولة منه إلرجاعه عن قراره الذي اتخذه في 

م ي ساد في فترة حكاحداث ثورة ضد الظلم الذي طغى في المجتمع المغربي الذ
الملك الحسن الثاني، فتدور أحداث المسرحية عن الظلم الذي يعيشه االبن 

 "يوسف" من تسلط األب على العمال في المعمل الذي يديره.
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 عنوان المسرحية: 
إن تسمية المسرحية بعنوان " حتى يستريح األب " له عالقة وثيقة بنص المسرحية 

الظلم والقهر الذي تعرض له االبن يوسف من  حيث تدلل المسرحية  على مدى
والده " الفقيه محمد" وتحريض يوسف للعمال في المعمل بعدم الرضوخ 
واالستسالم ألوامر االب الذي أثقل كاهل العمال وظلم حقهم ، فيحاول الفقيه 
محمد والد يوسف ثني يوسف  عن قراره الذي اتخذه بتحريض العمال ضد أبيه 

للظلم الواقع بحقهم ، وهنا  تتدخل االم عائشة في محاولة يائسة وعدم االستسالم 
بتلطيف الجو بين األب وابنه ولكن تبوء تلك المحاوالت بالفشل الذريع ، فيأتي 
دور الزوجة "إيمان" بعد خروج يوسف من السجن بثالثة أسابيع في البقاء مع 

ي لبقاء مجبراً فزوجها داخل البيت إجباراً حيث يفرض االب على ابنه يوسف ا
المنزل وعدم الخروج إال بإذنه إال ان يوسف يخرج من المنزل لمالقاة أصدقاءه 
في المقهى، رغم محاولة الزوجة إيمان بعدم الخروج من المنزل خوفا عليه من 
تهديدات االب إال أنه يخرج ويبقى في المقهى لمقابلة أصدقاءه حيث كانوا دوما 

الكارثة بموت يوسف على أحد رجال المجموعة  ً يجتمعون في المقهى فتحدث
التي كانت تراقب يوسف منذ فترة، وقد انعكست تلك األحداث على الواقع 
االجتماعي في المغرب في عهد السبعينات من ظلم الحاكم لرعيته وإجحاف 
لحقوق الشعب وهنا خرجت كتابات األدباء التي فضحت الواقع االقتصادي 

 ترة ومعاناه الشعب من ظلم واضطهاد .واالجتماعي في تلك الف
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 لغة المسرحية:
لقد أولى الدارسون لغة المسرحية أهمية كبرى وحددوا لها شروط ومعايير ترفع 
المسرحية إلى عرش األب وبخاصة المسرحية الشعرية، هذه اللغة التي يجب 
أن تكون لغة شفافة غير كثيفة تضيء المعنى وال تطمسه ويستعان بها على 

ء مشاعر تتراءى على هامش الموت وتساعد موسيقاه على إذكاء هذه جال
  101المشاعر دون أن تلحظ.

وقد بدأت المسرحية الشعرية المغربية متكئة على الشعر العمودي، فقد اعتمد 
الكاتب على " بحر الخبب" وسمي بذلك ألنه يعتمد على تتالي الحركات السببية 

ل اسم بحر هنا من باب معنى السعة في بنوعيها الخفيف والثقيل ، واستعما
استعماالت هذا الوزن الجميل لذلك سمي عند العروضيين الوزن بال تفعيلة ،  
فإنها ما فتئت ان تنبت شعر التفعيلة لسالسته وقدرته على إنجاز هذا العمل 
الدرامي داخل المسرحية ، و ال يعد اإليقاع الناشئ من حرف الروي في 

ألنه ربما قتل المسرحية ولكن الوزن والموسيقى الخارجية المسرحية ضرورياً 
هما ما يرتفع بالنص ولذلك فضل كثير من شعراء المسرح الشعري القافية 

 المرسلة على القافية المقيدة .
على المسرحية غلبة اللغة الشعرية على المسرحية، فقد وفق الكاتب في  نالحظ

ها والتي تعبر عن الواقع االجتماعي استخدام لغة فصيحة جذابة للقارئ رغم طول
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في المغرب الرافض للظلم الذي يعاني منه االبن يوسف ضد أبيه صاحب المعمل 
 الذي أرهق عمال المعمل بالعمل الشاق ليقوم االبن بتحريض العمال ضد أبيه 

فيتعرض االبن يوسف لسلسلة من العذابات التي ترهقه وترهق والدته حزناً على 
لمرارة السجن وما عاناه بعد خروجه من السجن كل ذلك انعكس فقده وتذوقه 

من خالل لغة المسرحية التي أوضحت لنا تلك المعاناة نستدل على ذلك من 
خالل قول إيمان زوجة يوسف في المشهد الثاني من المسرحية: أين حنان ابوته 

 إذ سلم فلذته للتعذيب وللتشويه 
 والد يوسف من خالل قوله: كما نجد لغة التهديد التي استخدمها 

سترى الوجه الثاني من تعليماتي أوضح من قرص الشمس المشرق، فلتخرج 
وقوله: سأعرف كيف أجرك  لن تخرج عن صنف األبناء العاقين، من بيتي 
 .حتى تركع

 
 الشخصيات:

تعد الشخصية إحدى العناصر الدرامية المهمة في التكوين للنص المسرحي، 
تتحقق بها فعالية هذه األهمية وتتجلى بوضوح في بنية  وثمة خصائص وكيفيات

النص الدرامية لتثير لدى القارئ لذة المتابعة والترقب، وأولى هذه الخصائص 
نلمسها من خالل التفاصيل التي تكونها منها ما هو طبقي كالبيئة والهواية والمهنة 

الجنس والطول والمزاج والطباع والعالقات، ومنها ما يتعلق بوضعها المادي ك
والسن واللون، ويعتمد الكاتب على هذه األسس إلظهار طبيعة الشخصية 
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وتصرفها وسلوكها ضمن أحداث النص فنتعرف عليها وعلى الظروف التي 
 تحيط بها.

نستخلص مما سبق أن الشخصية لها بناء درامي متين، كما لها عالقة بينها وبين 
 المتلقي 

 سية الواردة في المسرحية نالحظ من أبرز الشخصيات الرئي
 الفقيه محمد من أبرز الشخصيات الواردة في المسرحية 

 يوسف االبن من الشخصيات الرئيسية في المسرحية 
 عائشة والدة يوسف 

 إيمان "زوجة يوسف "
 النادل "صاحب المقهى "

 الرجال الثالثة، الرجل األبيض  
ف شخصية بعد وموق ساهمت الشخصيات في تطور الحدث في المسرحية، فلكل

معين استطاع الكاتب تصويره لنا من خالل االحداث التي دارت فيها وسأحاول 
 التطرق لهذه الشخصيات كل على حده 

 شخصية يوسف: 
نستطيع ان نؤكد من خالل الحوار الذي دار بين يوسف واألب "الفقيه محمد" أن 

االب  ي سيطرةنؤكد على شخصية يوسف القوية والرافضة للظلم الذي تمثل ف
على عمال المعمل الذي يديره ورفضه لكل أشكال العذاب في السجن، أيضا 
رفضه لالستسالم والخضوع لتعليمات األب التي أثقلت كاهله رغم المغريات 
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التي كشف عنها األب البنه مقابل التراجع عن قراراته التي اتخذها في رفض 
 الظلم وتحريض عمال المعمل الذي يديره األب 

 شخصية النادل:
نالحظ على شخصية النادل صاحب المقهى بأنها شخصية منكمشة ومنغلقة على 
نفسها وخائفة من المجموعة التي تجلس في المقهى لمراقبة يوسف نستدل على 
ذلك من خالل األحداث التي درات في المسرحية في المشهد األول قوله: حين 

فال  قة، تخفت أصواتهم بالتدريجيجيئون وتنعقد الجلسة يجتمعون وتكتمل الحل
أبقي أبصر إال حركات الشفتين وتغضين الخدين وال أسمع إال الهمس الملغوم 
وضربات األيدي المضمومة في عنف، خشب الطاولة الصلد ، وأبصر في 
األعين غضبا يتطاير يوشك ان يحرق عيني هدوء حيادي األبيض ، لكني ينهض 

فع عن قلبي حقدا اسود أضمره في األعماق في قلبي الخوف وأشعر أال شيء يد
 لهم، فهمو حين يجيئون وتنعقد الجلسة أصبح شرطيا بالقوة والجبر 

من خالل حديث النادل يتضح لي ان شخصية النادل تعتبر شخصية منغلقة على 
ذاتها وخائفة من تسارع وتيرة الحدث، كما أنها تتمنى خروج تلك المجموعة من 

خراب فيه، وقد تطورت تلك الشخصية مع تطور االحداث  مقهاه خوفا من إحداث
حيث نجد انها في المشهد األخير من المسرحية نجد انها تظل خائفة مترقبة لما 
يحدث في محاولة منها إلخراج يوسف والمجموعة التي تتعقب يوسف خوفا 
على المقهى نستدل على ذلك من خالل الحوار الذي دار بين يوسف والنادل في 

 قهى عندما قام بسؤاله عن رفاقه الذين اعتاد على مالقاتهم في المقهى الم
 قوله:
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 النادل: باضطراب سيدي إنني أجهل 
 يوسف: بحيرة إنني أخاف 

 النادل: بل حضورك يا يوسف 
 يوسف متعجبا وتنادي باسمي 

النادل: كل يعرف اسمك يلتفت النادل للمرة الثانية الحد الزبناء الثالثة الذين 
 لسون في المقهى لينسحب النادل من حواره مع يوسف.يج

من خالل ما سبق نستنتج ان شخصية النادل هي شخصية خائفة ومضطربة 
لألحداث التي تتسارع حدتها في المقهى محاوال إخراج يوسف من المقهى منعاً 

 إلحداث خراب ودمار في المقهى 
 شخصية الفقيه محمد:

بين يوسف االبن والزوجة عائشة وزوجة  بعد اطالعي على الحوار الذي دار
يوسف إيمان أستنتج أن شخصية االب الفقيه محمد شخصية غاضبة ومتوترة 
من تصاعد حدة االحداث التي دارت بين يوسف االبن واألب، وهي أيضا 
شخصية متسلطة تحب أن تفرض سيطرتها على اآلخرين وهي أيضا شخصية 

لسائد في المغرب من ظلم للطبقة الكادحة واقعية تنعس على الواقع االجتماعي ا
" العمال" ومعاقبة المعارضين بشتى الوسائل الممكنة، وهذا ما انعكس على 
شخصية يوسف من رفض الظلم الواقع على العمال، وتحريض العمال ضد األب 

 وإغالق المعمل 
 فانعكس ذلك على يوسف بإلقائه في السجن بأمر من الوالد في محاولة بائسة من

األب لردع االبن يوسف عن قراراته إال ان يوسف يظل مصراً على موقفه، 
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رغم ما ذاقه من عذابات في السجن وتهديد األب له بطرده من البيت يتضح ذلك 
 من خالل الحوار الذي دار بين الفقيه محمد ويوسف في المشهد الثالث 

 لكاتي  الفقيه محمد "بتهديد هادئ " فلتسمع، أنك تسكن بيتاً من ممت
 يوسف: هذا من حقي 

الفقيه محمد: ال تملك حقا عندي إال أن نفذت الواجب، والواجب أن تنصاع 
 ألقوالي 

يوسف: "بسخرية " أتراجع، لن تفرح بي كالحمل وديعا في حضنك، كاآللة بين 
 يديك ترويك وتطعمك من عرق الناس المحبوسين بأقفاصك 

 نه بتهديد كل منهما لآلخر في قوله ثم نجد تسارع حدة التوتر بين األب واب
الفقيه محمد: وإذن سترى الوجه الثاني من تعليماتي أوضح من قرص الشمس 

 المشرق، فلتخرج من بيتي 
يوسف: وسأتبع قرص الشمس إلى كل مكان لكن لن أهجر، وسأتبع ضوء الشمس 

 وكل األقمار ولن أهجر أصحابي في هذي األرض كثيرون 
ئ أقدامي في هذي األرض، لن أنسى أني اخترت وقوفي وقوله: لن أنسى موط

 ضدك، أني أعلنت الحرب عليك 
 أبعاد الشخصيات: 

البعد المادي: المتمثل في إصرار يوسف على موقفه في التحريض ضد ظلم 
 األب 

وموقف األب بقرار سجن ابنه فلذة كبده وإشفاق األم على فقد ابنها بشكل مادي 
 غير عيوني تفضح بالدمع المبذول له في كل أوان. ومحسوس في قولها لم يترك
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 شيء يتحرك في صدري يوشك أن يخنقني 
 أبصر في دمعي سيل دموع في خده، يوسف لم ينكرني، لماذا أنساه؟

البعد النفسي: برز بشكل قوي في تحديد شخصية األب الفقيه محمد فهو صاحي 
من المسرحية في شخصية قوية ومتسلطة، وقد برز ذلك في المشهد الثاني 

الحوار الذي دار بين إيمان زوجة يوسف واألب حيث تعامل األب بغلظة وجفاء 
مع زوجة االبن عندما حاولت معرفة األسباب الكامنة وراء حبس يوسف في 
قوله: لن يبصرك زوجك بعد اليوم، لن يبصرك من يتآمر والدهماء علي، ثم 

د إلينا يوسف وطلب غفران أبيه بنوع من المداهنة إلى إيمان زوجة يوسف سيعو
 ، إال أن الفقيه محمد يسخر منها ويقول هذا رأس الحمق .

تبرز شخصية األب "الفقيه محمد" في السخرية من زوجة ابنه" إيمان" حيث برز 
مجافاة األب وقسوته على زوجة ابنه يوسف من خالل الحوار الذي دار بين 

 .الشخصيتين في المشهد الثاني من المسرحية
البعد االجتماعي: وقد ظهر البعد االجتماعي من خالل إبراز أبعاد البيئة التي 
يجتمع فيها يوسف مع رفاقه في المقهى حيث اجتمعت فيه طبقات مختلفة من 
المجتمع منها الطبقة السفلى من المجتمع حيث يحاول يوسف من خالل حديثه 

ليثور على الظلم  في المشهد األول من المسرحية محاولة تحريض المجتمع
المتفشي بين طبقات المجتمع من خالل قوله مخاطباً المجموعة في المقهى  : 
سنوقف عالمنا إذ ذاك على أرجله ، فهو اآلن كما كنا نبصر ونالحظ في كل 

 أوان مقلوب .
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كما برز البعد االجتماعي من خالل طبيعة العالقة بين يوسف وأبيه فهو ابنه 
والمتمثل في قوله في المشهد الثالث من خالل الحوار الذي يسكن في بيته ، 

الدائر بين يوسف والفقيه محمد في قوله أنك تسكن بيتاً من ممتلكاتي ، يوسف: 
هذا من حقي ، الفقيه محمد : ال تملك حقاً عندي إال إن نفذت الواجب ، والواجب 

مخالفة ان تنصاع ألقوالي ، هن نالحظ أن األب يهدد ابنه بالطرد في حالة 
 أوامره رغم أنه ابنه الوحيد .

 
 الزمان في المسرحية: 

حدثت المسرحية في زمن الملك الحسن الثاني صاحب النظام المستبد والظالم 
على شعبه فقد تعرض الشعب لمرارة االعتقال والتعذيب في السجون وقد انعكس 

م ليعرض على 1976ذلك على كاتب المسرحية الذي كتب المسرحية عام 
لقارئ ما رآه من ظلم النظام الحاكم ورفضه لالستبداد لم يحدد الكاتب الزمن ا

الوارد في المسرحية بل استدليت عليه من خالل حديث الكاتب عن أدب المقاومة 
في الشعر المسرحي حيث فرض النظام الحاكم نوعا من الظلم والتسلط على 

باء ذلك على كتابات األدالشعب المغربي في عهد الملك حسين الثاني مما انعكس 
والشعراء ، ولم يحدد الكاتب في المسرحية الزمن الذي دارت فيه األحداث بل 
أشار الكاتب إلى بعض األفعال التي تدل على الزمن مثل :كالعصفورة هذا 
الصبح خرجت ، قبيل اليوم السابع ، أطلب لو عدت صغيرا حتى أرجع للشغل 

ن الوقت ، ستراهم بعد قليل ، قبل قليل كانت ، اللحظة وقت اإلغالق ، ها قد حا
 نورا 
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 كذلك استخدم الكاتب بعض األفعال الماضية مثل 
أصبح شرطياً بالقوة والجبر، أصبحت وحيداً، ضاع رفاقي ، أطلقنا يوسف 

 والمعمل أغلقناه ، طردنا العمال 
 المكان في المسرحية:

ث لرئيس الذي تجري فيه أحدابادر الكاتب في بداية المسرحية إلى ذكر المكان ا 
المسرحية وهو المقهى، حيث يجتمع يوسف مع رفاقه لتتعقبه بعد ذلك المجموعة 

 التي تحاول االستماع لما يدور بينهم 
ثم لجأ الكاتب إلى تحديد أمكنة مختلفة في المشهدين الثاني والثالث ذاكرا ما 

 يميز المكان من أثاث 
 محمد والد يوسف حيث وصف الكاتب لنا المكان في المشهد الثاني في بيت الفقيه

 فقال صالون كبير وواسع في بيت الفقيه محمد في الصالون أثاث فاخر 
في المشهد الثالث في بيت يوسف برفقة زوجته إيمان يجلسان في غرفة متوسطة 
األثاث، هنالك في إحدى جنباتها مكتبة، وفي الجانب المقابل للجمهور باب مفتوح 

الدار ، وعلى اليسار هناك نافذة تطل على الشارع وعلى اليمين نافذة على وسط 
 أخرى تطل على حقول خضراء مترامية 

في المشهد الرابع دارت األحداث داخل المقهى التي رأيناها في المشهد األول 
 حيث يجتمع يوسف مع النادل صاحب المقهى 

ل أن كان ذلك قب وصف الشخصية: يلجأ الكاتب أحياناً لوصف الشخصية سواء
تنطق ما يسند إليها من كالم أو في وسطه أو في نهايته وهو عادة وصف حسي 

 للشخصية ينطبق مع ما تفعل وما تقول مثل: النادل مقاطعاً وبخوف 
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 عائشة ببكاء 
تتحرك عائشة باضطراب باد في كل االتجاهات ثم تنتهي إلى األريكة التي 

رحة االكتشاف، عائشة تجري صارخة، يجلس عليها الفقيه محمد، عائشة بف
عائشة في حيرة، الفقيه محمد بغضب وتوعد، الفقيه محمد للضابط في صمت 
واهن وغيرها من األوصاف التي استطاع الكاتب توظيفها في شخصيات 

 المسرحية والتي انعكست على تبلور األحداث معها بإحكام 

 
 الصراع:

ى بين قوتين متعارضتين ينمو بمقتضإن الصراع في تعريفه العام هو مناضلة  
تصادمهما الحدث الدرامي، والصراع هو جوهر الدراما، والصراع الدرامي من 

 102عوامل تماسك البناء المسرحي، وتحريك األحداث، وإثارة وتشويق المتلقي.
ويعتبر الصراع هو جوهر البناء الدرامي والشخصيات الدرامية تقوم بحمل 

اث ومواقف يتمثل فيها شطري الصراع، فهناك عبء الصراع من خالل أحد
اصطدام وقتال في عنف للوصول إلى ذروة العمل وقمته، ألن الصراع هو 

 المحرك الوحيد لألحداث وبه نتوصل إلى ذروة العمل الفني 
ينقسم الصراع في المسرحية إلى قسمين خارجي وداخلي، والصراع الداخلي 

داخلية أو حوارات جانبية، كأن  يكون داخل ذات الشخصية تحمله حوارات
 تتصارع األفكار واألهواء فيما بينها

                                                             
 19-12انظر: القط، عبد القادر، من فنون األدب المسرحي، ص  - 102
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وقد ظهر الصراع الداخلي في المسرحية من خالل حديث النادل مع نفسه في 
المشهد األول من المسرحية حيث وصف للقارئ ما يعانيه النادل من رؤية 

خشى من ادل يالرجال الثالثة الذين يتعقبون يوسف ورفاقه في المقهى، وكأن الن
اجتماعهم في مقهاه خوفاً من حدوث ماال يحمد عقباه حيث يصبح النادل مجبرا 
على إخبار مجموعة الرجال الثالثة بما يدور في المقهى من أحداث، ويتضح 
لي أن النادل كان مجبرxا على فعل ذلك وهذا ما انعكس بتسلط الطبقة الحاكمة 

 الستبدادللشعب المظلوم الذي يعاني من القهر وا
 نستدل على ذلك من خالل قول النادل في المشهد األول من المسرحية 

 فهم حين يجيئون وتنعقد الجلسة أصبح شرطياً بالقوة والجبر 
 فأبلغ ما أسمع أو ما أبصر هذي تعليمات الرجلين األبيض واألسود 

 لكني يبدو لي ويحدثني عقلي أن أطرد كل المجموعة من مقهاي 
 كتشف تهديد المجموعة له إن فعل ذلك بسجنه،لكن النادل ي

أيضا هناك صراع داخلي آخر في المشهد الثاني من المسرحية يتمثل في حزن 
أم يوسف على ابنها بعد إلقاءه في السجن من قبل األب، تحدث نفسها عما سببه 
فراق األبن من حزن عميق عليه وشوق للقياه نستدل على ذلك من خالل المشهد 

 ي المسرحية حيث تقول:الثاني ف
لكني لم أسال بعد ولم أعرف، ماذا كان جنى ابني حتى يسجن، كنت هنا كالببغاء 
أردد ما أسمع، هل حقاً حرض يوسف ضد أبيه الناس، هل وزع أوراق ومناشير، 
وإذا كان األمر كذلك ما العيب وما المستودع، ماذا كان يقول بأوراقه للناس 
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ل وال يمشي نحو العيب، ماذا كان يقول بأوراق ولدي اعرفه ال يخطئ في قو
 لم ينشرها بعد أمام الناس ماذا كان يقول؟ 

هنا نالحظ مدى حزن وقسوة األب ضد ابنه وهذا ما انعكس على واقع المجتمع 
المغربي في تلك الفترة من تسلط وظلم للطبقة الحاكمة ضد الطبقة الكادحة 

ات حكم النظام المستبد للشعب خالل سبعينالمتمثلة بالشعب، الذي عانى منه فترة 
القرن الماضي حيث فرض حكمه على كتاب المغرب فألقى بهم في السجون 
بسبب أعمالهم الكتابية التي نشرت في تلك الفترة من رفض لكل أشكال العنف 

 والظلم والتسلط على الطبقة العمالية الكادحة.
 

لنفس اإلنسانية بأن يكون الصراع الخارجي: هو الصراع الذي يكون خارج ا
بين قوتين ظاهرتين أو قوتين أحدهما ظاهرة واألخرى خفية، لكنها ظاهرة األثر 
ويتجسد الصراع على خشبة المسرح على شكل أفعال أو يأتي على مستوى 
الخطاب من خالل المجابهة الكالمية صراع خارجي مبني على تناقض بين 

 رؤيتين للعالم.
ي في المسرحية من خالل الحوار بين الشخصيات بين ويتمثل الصراع الخارج

 النادل ويوسف والفقيه محمد والرجل األبيض 
الحوار الذي دار في المشهد الثاني من المسرحية بين إيمان زوجة يوسف 

 وعائشة والدة يوسف 
كما نالحظ اشتداد حدة الصراع بين يوسف ووالده الفقيه محمد الذي يحاول 

 بالعودة للعمل في المعمل واالنصياع لتعاليمه في قوله: جاهداً اقناع يوسف 
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الفقيه محمد: لو نفذت تعاليمي وأنصعت ألقوالي أطلقت سراحك ثانية، لكن 
 محذاراً في دائرة الكف او فلتهجر هذي األرض 

 يوسف: محتجاً لن أهجر وأنا لم أطلب منك سراحا 
جوع عن قرارته التي إال ان الفقيه محمد يظل يحاول في مراودة يوسف بالر
 اتخذها إال انه يبقى مصراً على موقفه من خالل قوله: 

أسجن في دائرة الطوق وأوضع تحت عيون األرصاد األرضية إني هنا أحسن 
 حاالً 

نستنج من الحوار الذي دار بين يوسف والفقيه محمد تسارع وتيرة الصراع 
 الحوار التالي: الدائر بين األب الفقيه محمد وابنه "يوسف " من خالل

 سأعرف كيف أقاتل فيك عقوقك، سأعرف كيف أجرك حتى تركع 
ويرد يوسف عليه فيقول: منذ غادرت رحابك لم أصلب ان ارجع لكن عن كانت 
رغباتك في تركيعي فسأعرف كيف احارب هذي الرغبات حتى أنقذ منها فيك 

 ابي، أنقذ منها الناس 
محمد والده في تهديد كل منهما لآلخر،  هنا تشتد حدة الصراع بين يوسف والفقيه

في محاولة االب إلرجاع ابنه يوسف عن قراراته التي اتخذها في إثارة العمال 
وخروجهم من المعمل الذي يديره األب وينتهي المشهد بخروج يوسف من المكان 
باتجاه المقهى ليجتمع مع أصدقاءه كالعادة إال انه لم يجد احداً منهم في المقهى، 

نا نجد محاولة النادل صاحب المقهى بإخراج يوسف من المقهى خوفا من وه
مالحقة الرجال الثالثة له، في تلك اللحظة تحتدم حدة الصراع بين األب وابنه 

 لتنتهي تلك الحدة بموت يوسف في المقهى.
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االستباق في المسرحية: وينقسم االستباق في المسرحية إلى نوعين استباق 
 ستشراقات مستقبلية خارج الحد الزماني للمحكي األول خارجي يتمثل في ا

واستباق داخلي يقع داخل المدى الزمني المرسوم للمحكي األول دون تجاوزه 
وهو أكثر استعمالًا من الخارجي، ألنه يؤدي دور اإلعالن أو النبوءة التي تخلق 

 103نوعاً من التشويق والترقب.
 أمثلة لالستباق الداخلي في المسرحية:

ن أنماط االستباق القائم على التخطيط المسبق ثم حدوث التنفيذ بعد ذلك تخطيط م
الفقيه محمد بسجن ابنه يوسف في قول الفقيه محمد لزوجة يوسف لإلعدام أو 

 السجن لتقتله في الظلمة أفكاره السامة 
أيضاً تهديد ووعيد األب البنه يوسف بالسجن ثم حدث الفعل الحقيقي لذلك التهديد 

 جن يوسف ليتجرع مرارة الظلم والذل والعذاب في السجنبس
كما نجد في المشهد األول من المسرحية خوف النادل "صاحب المقهى" من 
حدوث خراب ودمار من خالل قوله: سأحفظ من عاصفة ستزعزع أركان المقهى 

 نفسي وتزعزع فيكم ثقة في لون حيادي األبيض 
األحمر أو أن يغرق في ألوان أخرى  وقوله: إني أخشى أن يغمر مقهاي اللون

 ستجر على الشر 
نستنتج من خالل ما سبق أن خشية صاحب المقهى من حدوث دمار فيه قد تحقق 
 في نهاية المشهد الرابع من المسرحية بموت يوسف وحدوث خراب في المقهى 
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 تقانة االسترجاع: 
داً رد صعواالسترجاع الداخلي الذي يعتمد رجعات يتوقف فيها تنامي الس -

من الحاضر نحو المستقبل، ليعود إلى الوراء على اال يجاوز مداها حدود 
زمن المحكي األول ويحتاجه الكاتب ليعالج إشكالية سرد األحداث 

 104المتزامنة.
وقد وظف الكاتب في المسرحية تقانة االسترجاع ع الداخلي في قوله: سيعود 

كد الكاتب على استرجاع إلينا يوسف، سيتوب ويطلب غفران أبيه هنا يؤ
األب للحظات يتمنى حدوثها لكنها لم تحدث في عودة يوسف عن قرارته 

 وطلب الغفران من األب لكنها لم تتحقق فعالً في المسرحية.
االسترجاع االيهامي: الذي يتحدث عن أمور يفترض حدوثها في الماضي، 

 105لكنها ليست صادقة.
لو نفذت تعاليمي وأنصعت ألقوالي من ذلك قول الفقيه محمد البنه يوسف: 

 أطلقت سراحك ثانية لكن محذارأ في دائرة الكف. 
هنا نالحظ ان الفقيه محمد رغم العرض الذي قدمه البنه يوسف إال أنه لم 
يكن صادقاً في حديثه معه بل في الحقيقة قام بسجن ابنه نستدل على ذلك 

قولها أين حنان أبوته من خالل قول إيمان في المشهد الثاني من المسرحية 
 إذ سلم فلذته للتعذيب وللتشويه.

  
                                                             

 59قراءات بالغية جديدة، كمال غنيم، ص - 104
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 المبحث الرابع

 مسردال
 

سأتناول مسرد للمسرحيات المغربية مرتبة بالترتيب الزمني وهي نقالً عن كتاب 
 .صيرورة النص المسرحي للمؤلفين مصطفى رمضاني ومحمد يحيى قاسمي

 م1933
ان، تطو –المطبعة المهدية  –الخالق الطريس  عبد –انتصار الحق بالباطل  -

 م).1976(4\3ونشر النص بعد ذلك في مجلة الفنون ع 
 م1937

عبد  –أحمد مدينة  –(أحمد بنجلون  -جماعة هواة المسرح –ضحية الطمع  -
محمد المسفيوي) المطبعة المهدية  –مصطفى عبد الوهاب  –الكريم بنونة 

 تطوان. –
 م1942

مصالح الوطن  –تطوان  –مطبعة الريف  –هدي المطود محمد الم –العامل  -
 .تطوان –مطبعة األحرار  –على عاتق الشباب الحسين أفيالل 

 م1943
مطبعة  –األلم السعيد (رواية تمثيلية في أربعة فصول) محمد بن الحاج عمر  -

عدد  –نشرت المسرحية في مجلة رسالة المغرب  –الرباط  –األمنية 
2)11-8( 
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 م1943  
 19جريدة السعادة  –محمد الزغاري  –تصار البراءة ان -

 م1947
 الرباط  –مطبعة األمنية  –أحمد زيادة  –في ليلة المولد  -
 –تطوان  –المطبعة المهدية  –محمد العربي الشاوش  –رجل المستقبل  -

 م1947
 م1955

 تطوان. –جوائز موريكوس لآلداب  –محمد الطنجاوي  –فتيان القرية  -
 م1958

 الدار البيضاء. –مطبعة النجاح  –محمد الفزازي  – رؤية ملك -
 المحمدية  –مطبعة فضالة  –محمد بنزيان  –مسرحية كنزة  -
مطبعة العهد  –ليلة في العمر (كوميديا اجتماعية) أبو مهاود الحاج عمر  -

 تطوان  –الجديد 
 –مطبعة كريماس  –وادي المخازن (مسرحية شعرية) حسن الطربيق  -

 تطوان 
 م1961

الدار  –مطبعة الجماعة  –م الحياة (مسرحية اجتماعية) محمد حسن جحي -
 البيضاء.
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صة ضمن كتاب الق –شيخ القرية (مسرحية في فصل واحد) عبد اهللا شقرون  -
منشورات مكتبة الوحدة العربية  –المغربية الحديثة لمحمد الصادق عفيفي 

 )224-219بيروت الصفحات ( –
 م 1962

 –مطبعة كريماويس  –، أبو بكر اللمتوني بقيت وحدي، مسرحية شعرية -
 تطوان.

 م1963
ليالي اشبيلية (مسرحية شعرية من تاريخ المغرب واألندلس) عبد الكريم  -

 ضمن مجموعة حور ونور (د.ط ) الدار البيضاء  –العلمي 
 م 1966

 عبد اهللا عاصم (د.ط) الدار البيضاء  –المشعوذة  -
 م 1968 -
مطبعة  –) أحمد عبد السالم البوعياشي الثائر المهزوم (رواية تاريخية -

 تطوان.  –كريماديس 
 الدار البيضاء. –مطبعة األندلس  –محمد حسن  –المحنة  -

 م 1970
 تطوان  –مطبعة األمل  –موت ذبابة، محمد الدحروش  -
القادمون من المنفى (مسرحية شعرية) عبد الكريم الطبال، ضمن مجموعة  -

 تطوان  –اس مطبعة كريدم –الطريق إلى اإلنسان 



 
 

	

177	

  ،مطبعة كريماديس –) حسن الطريبق الهجرة من المدينة (مسرحية شعرية -
 تطوان.

 م1972
 –مطبعة كريما ديس  –مأساة المعتمد (مسرحية شعرية) حسن الطريبق  -

 تطوان.
 الرباط. –المطبعة، محمد عزيز، السغرونشي  -

 م 1973
مطابع  – أربعة طالب (مسرحية في ثالثة فصول) محمد إبراهيم بوعلو -

 الرباط. –المغرب الكبير 
 الرباط  –مطابع المغرب الكبير  –الجولة األولى، محمد إبراهيم بوعلو  -
 .تطوان –الطريس  –، مؤسسة األستاذ  106القلب الكبير، محمد الدحروش -

 م 1974
 ضاءالدار البي –دار النشر المغربية  –الشابل (مسرحية هزلية) محمد زنبير  -

 م1975
مطبعة  –ع وشرف العائلة (رواية مسرحية) محمد الكناني نظام المجتم  -

 الرباط.- األمنية
 م 1976

                                                             
شورات جمعية تطوان أسمير، سلسلة إبداعات تطوان، عام صدرت مرة أخرى ضمن من - 106

 م) تحت عنوان فرعي ملحمة وطنية من ملفات واقع بالدنا1996(
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دار النشر  –االتفاق (مسرحية في ثالثة فصول) محمد إبراهيم بوعلو  -
 الدار البيضاء. –المغربية 

ر الدا –مطبعة االندلس  –نار تحت الجلد (مسرحية شعرية) أحمد بنميمون  -
 البيضاء.

 م 1977
(مسرحية في فصل واحد) محمد إبراهيم بوعلو، ضمن كتاب دعونا نمثل  -

 الدار البيضاء. –دار النشر المغربية  –عودة األوباش 
عطيل والخيل والبارود، سالف لونجة (احتفاالن مسرحيان) عبد الكريم  -

 .الدار البيضاء –مطبعة االندلس  –برشيد 
اهيم عودة األوباش (مسرحية في فصل واحد وخمس لوحات) محمد إبر -

 الدار البيضاء. –بوعلو، دار النشر المغربية 
  الرباط –أحمد عبد السالم البقالي، مطابع ميثاق المغرب  –موالي إدريس  -
محمد إبراهيم بوعلو، ضمن كتاب عودة  –وثائق من القرن العشرين  -

 الدار البيضاء. –دار النشر المغربية  –األوباش 
 م1979

 تطوان  –، مطبعة الشويخ رضوان احدادو –األرض والزيتون  -
دار الستوكي  –الطيب الصديقي  – 107ديوان سيدي عبد الرحمن المجذوب -

 للنشر.

                                                             
 م.1976)4-3نشر النص قبل ذلك في مجلة الفنون ع( - 107
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تطوان، ونشر  –مطبعة ديسبريس  –محمد الدحروش  –الوارثون والدار  -
 م.1981) 4 -3النص بمجلة الفنون عدد (

 
 م 1980

 الدار البيضاء. –مطبعة األندلس  –محمد مشعل  –التسخين  -
 –صعود وانهيار مراكش (مسرحيتان) يوسف فاضل  -رب الفقراءحالق د -

 الدار البيضاء. –مطبعة األندلس 
منشورات  –دعاء القدس (مشتركة) أحمد الطيب العلج ومصطفى القباج  -

 .الرباط –مسرح محمد الخامس 
 م 1981

 .الرباط –دار الستوكي للنشر  –الحراز، عبد السالم الشرايبي  -
 م 1982

مطبعة  – 108والقراصنة (مسرحية شعرية) حسن الطريبق بين األمواج -
 الرباط  –الرسالة 

 الرباط. –دار الستوكي  –عبد الكريم برشيد  – 109امرؤ القيس في باريس -
 الرباط. –دار الستوكي  –احمد العروقي  –عروة يحضر زمانه ويأتي  -
  الدار البيضاء. –مطبعة األندلس  –مأساة عمر الخيام ، محمد أزيزي  -

                                                             
 –منشورات سليكي  –م ضمن كتاب المسرحيات الشعرية الكاملة 2010نشر مرة ثانية عام  - 108

 طنجة.
 م)1997(3ط –مصر  –م مرة ثانية في منشورات مسرح الغد 1997يي سنة نشر النص ف - 109
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 مطبعة –مهدي بن تومرت (مسرحية من تاريخ الموحدين) أحمد الدغيرني ال -
 الرباط  –المعارف الجديدة 

 الدار البيضاء.  –مطبعة النجاح الجديدة -نونبر، علي الصقيلي  -
 
 

 م 1983
ابن الخطيب، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب شعراء على مسرح التلفزيون  -

 تونس. –
مسرحية شعرية) محمد المنتصر الرسوني أعراس الشهادة في موسم الشنق ( -

 تطوان  –طبعة النور  –
 الرباط. –دار السنوكي  –تراجيديا السيف الخشبي، محمد مسكين  -
 –ضن كتاب شعراء على مسرح التلفزيون -عبد اهللا شقرون  –جوهرة  -

 تونس.
 –عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب شعراء على مسرح التلفزيون  –الحراق  -

 تونس.
عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب شعراء على مسرح التلفزيون  – رحلة شاعر -

 تونس. –
ضمن كتاب شعراء على مسرح  –عبد اهللا شقرون  –الشاعر المفتون  -

 التلفزيون، تونس 
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ضمن كتاب عبوش في البرلمان  –محمد مستاوي  –حوار في مقهى الفراغ  -
 دار النشر المغربية ـ الدار البيضاء.  –

محمد مستاوي ، ضمن كتاب عبوش في  –ين حوار في مقهى الموظف -
 دار النشر المغربية ، الدار البيضاء . –البرلمان 

محمد مستاوي ، ضمن كتاب عبوش في البرلمان  –حوار في مقهى الهموم  -
 الدار البيضاء  –دار النشر المغربية  –

 .اءالدار البيض –النشر المغربية محمد مستاوي ، دار  –عبوش في البرلمان  -
مطبعة  –عركة الكبرى (مسرحية شعرية في ثالثة فصول) علي الصقيلي الم -

 الدار البيضاء. –النجاح الجديدة 
 م 1984

مطبعة  –األيام الباردة (مسرحية في أربعة فصول) الصافي مؤمن علي  -
 الدار البيضاء  –األندلس 

 الدار البيضاء. –مؤسسة بنشرة  –سفر السي محمد، يوسف فاضل  -
 م1985

، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح في التلفزيون واإلذاعة، 110هرآخر الش -
مطبعة شركة فنون الرسم والنشر  –منشورات اتحاد اإلذاعات الدول العربية 

 تونس. –
–عبد الحق الزروالي، المنشاة العامة للنشر والتوزيع –جنائزية األعراس  -

 ليبيا. –طرابلس 
                                                             

 م)1967(-6-5نشر النص بمجلة آفاق عدد  - 110
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مطبعة النجاح  –خياري (مسرحية شعرية) عالل الهاشي ال111ربة شاعر  -
 الدار البيضاء. –الجديدة 

عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح التلفزيون واإلذاعة،  –زمن العاشقين  -
 مطبعة شركة فنون الرسم والنشر.  –منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية 

، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح التلفزيون واإلذاعة  112طوق الحمامة -
طبعة شركة فنون الرسم والنشر،  –إذاعات الدول العربية  منشورات اتحاد

 تونس.
محمد مسكين، المنشاة العامة للنشر  113اصبر أيوب(مسرحيتان)\عاشور  -

 ليبيا. –والتوزيع واإلعالن، طرابلس 
الفزازي واإلسطرالب، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح في التلفزيون  -

مطبعة شركة فنون  –لعربية واإلذاعة، منشورات اتحاد إذاعات الدول ا
 الرسم والنشر، تونس.

في انتظار زمن الجنون (احتفال مسرحي في نفس واحد) رضوان احدادو،  -
 ليبيا. -طرابلس  –المنشأة العامة للنشر والتويع واإلعالن 

                                                             
م) ثم 1952عام(145-144- 140نشرت المسرحية بمجلة رسالة المغرب في حلقات عدد  - 111

 ن.م) تحت عنوان ابن زيدو1967، ثم بمجلة دعوة الحق عام (185م) ص1966بمجلة آفاق عدد (
 225-182م، ص1976) 4-3نشر النص بجلة الفنون عدد ( - 112
زغاريد لمحمد مسكين، منشورات  –قميص  –نشرت المسرحيتان مرة ثانية ضمن كتاب امرأة  - 113

 م)1991الرباط ( –شركة بابل للطباعة والنشر  –اتحاد كتاب المغرب 
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عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح في التلفزيون واإلذاعة -من أين لك هذا  -
مطبعة شركة فنون الرسم  –ل العربية منشورات اتحاد إذاعات الدو-

 والنشر، تونس.
عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح في  –موعد في زمن وادي المخازن  -

ة مطبعة شرك –منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية  –التلفزيون واإلذاعة 
 تونس. –فنون الرسم والنشر 

اإلذاعة، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب مسرح في التلفزيون و-هو الحب  -
مطبعة شركة فنون الرسم والنشر  –منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية 

 تونس.
 م1986

الدار  –أنوال (لوحات شعرية) محمد الحلوي ، مطبعة النجاح الجديدة  -
 البيضاء.

 الدار البيضاء. –، عبد الحق الزروالي، إفريقيا الشرق 114رحلة العطش -
 الدار البيضاء. –لنجاح الجديدة مطبعة ا –، أحمد الطيب العلج 115السعد -
 –مطبعة النجاح الجديدة  -الفتح األكبر (مسرحية شعرية) علي الصقيلي -

 الدار البيضاء.

                                                             
ي الوطن العربي للكاتب م ضمن كتاب المسرح الفردي ف2015طبع النص مرة ثانية عام  - 114

 15الطاهر الطويل من منشورات الهيئة العربية للمسرح، الشارقة العدد 
م، مؤسسة أحمد الطيب العلج للمسرح والزجل والفنون 2015طبع النص مرة ثانية عام  - 115

 الرباط -دار أبي رقراق  –الشعبية 
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الدار  –محمد السلوى (أبو عزام) مطبعة النجاح الجديدة  –فداء مالكي  -
 البيضاء.

عبد الواحد الشاوي، ضمن كتاب نشأة المسرح  –في ظالل العرش  -
 –مكتبة المعارف الجديدة  –رب لعبد القادر السميحي والرياضة في المغ

 الرباط.
، محمد الحداد، ضمن كتاب نشأة المسرح 116كليلة ودمنة أو عقبة الماكرين -

 الرباط. –والرياضة في المغرب لعبد القادر السميحي، مكتبة المعارف 
 صفحة.82كيتك عجوزتي، أحمد المحفوظي، (د.ط)  -
دار  –ميش، ضمن كتاب الجرح والحكمة بنسالم ح –الهجاء فوق الخشبة  -

 بيروت. –الطليعة 
محمد الحداد، ضمن كتاب نشأة المسرح والرياضة  -الوليد بن عبد الملك -

 )208-224الرباط، ( –مكتبة المعارف  –في المغرب لعبد القادر السميحي 
محمد الحداد، ضمن كتاب نشأة المسرح والرياضة في  –ياعبد الكريم  -

 الرباط. –مكتبة المعارف الجديدة -قادر السميحي المغرب لعبد ال
 م1987

 الدار البيضاء. –دار الثقافة  –، عبد الكريم برشيد 117اسمع ياعبد السميع  -

                                                             
 م1930مايو 22نشر النص قبل ذلك بجريدة السعادة بتاريخ  - 116
منشورات وزارة  –، عبد الكريم برشيد 1نشر النص مرة ثانية ضمن األعمال الكاملة، ج - 117

 م.2009الرباط  –الثقافة 
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منشورات عيون المقاالت  –يوسف فاضل  –جرب حظك مع سمك القرش  -
 الدار البيضاء. –دار قرطبة  –

) أحمد الدغيري، عبد المؤمن بن علي الكومي (مسرحية من تاري الموحدين -
 الرباط  –مطبعة المعارف 

 (د.ط) سطات. –سعيد سمعلي  –الفينق  -
 الدار البيضاء  –مع األسيرتين، أحمد الدغيري  -
 –مطبعة النجاح الجديدة  –مع األسيرتين (مسرحية شعرية) علي الصقيلي  -

 الدار البيضاء 
ر منشورات دا –النزيف (مسرحيتان) محمد مسكين \مهرجان المهابيل  -

 الدار البيضاء. –األطفال 
 م1988

 –مطبعة النجاح الجديدة  –أبطال الحجارة (رواية شعرية) علي الصقيلي  -
 الدار البيضاء.

دار  –عيون المقاالت  –أحمد بن تيمة، محمد الصباغ، ضمن كتاب رعشة  -
 الدار البيضاء. –قرطبة للطباعة والنشر 

 الرباط. –خامس بناة الوطن، أحمد الطيب العلج، مسرح محمد ال -
 الرباط. –عرس األطلس، عبد الكريم برشيد، مسرح محمد الخامس  -
 الدار البيضاء  –دار قرطبة  –أحمد البكري السباعي  –المتأزمون  -
دار  –محاكمة سقراط، محمد الصباغ، ضمن كتاب رعشة عيون المقاالت  -

 قرطبة.
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-مطابع األنباء –مزقنا المعاهدة، محمد بنعياد، منشورات جمعية أبي رقراق  -
 الرباط. 

ضمن كتاب رعشة عيون المقاالت -مغزل غاندي وعنزته، محمد الصباغ -
 الدار البيضاء. -دار قرطبة للطباعة والنشر –

 
 م1989

 –مطبعة النجاح الجديدة  –األميرة زينب (رواية شعرية) علي الصقيلي  -
 الدار البيضاء.

رات منشو –م برشيد مرافعات الولد الفصيح (احتفال مسرحي) عبد الكري -
 اتحاد كتاب العرب، سوريا.

رة مؤسسة بنش –منشورات المسرح الثالث  –، المسكيني الصغير 118سرحان -
 الدار البيضاء.

منشورات اتحاد كتاب المغرب، -زغاريد) محمد مسكين -قميص  –(امرأة  -
 الرباط  –شركة بابل للطباعة والنشر 

 الدار البيضاء. –لشرق إفريقيا ا-برج النور، عبد الحق الزروالي  -
 لرباط.ا –دار المناهل  –الحقيبة والصقيع (مسرحيتان) الزبير بن بوشتى  -
مطبعة  –منشورات اتحاد كتاب المغرب  –ساعة سالم، رشيد الشيخ  -

 الرباط  –المعارف الجديدة 
 الدار البيضاء  –منشورات إيديف  –الشامات السبع، الطيب الصديقي  -

                                                             
 م) 2007(1نشر النص مرة ثانية ضمن األعمال الكاملة، منشورات وزارة الثقافة ، ج - 118
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دار  –ريخية في ستة فصول) محمد زنهير عروس أغمات (مسرحية تا -
 الدار البيضاء  –النشر المغربية 

منشورات المسرح الثالث، مؤسسة -العقرب والميزان، المسكيني الصغير  -
 الدار البيضاء. –بنزة 

 الدار البيضاء. –مطبعة السعادة  –قارعة الكالم، عبد الدايم الشقابي  -
زغاريد،  –قميص  –مرأة ضمن كتاب ا –قاضي الفئران، محمد مسكين  -

 الرباط. –منشورات اتحاد كتاب المغرب، شركة بابل للطباعة والنشر 
 – مطبعة سبو –المرتجلة الجديدة، مرتجلة فاس (مسرحيتين) محمد الكغاط  -

 الدار البيضاء.
 قميص زغاريد، –مواويل البنادق الريفية، محمد مسكين، ضمن كتاب امرأة  -

 الرباط. –شركة بابل للطباعة والنشر  – منشورات اتحاد كتاب المغرب
 الرباط  –مطبوعات مسرح محمد الخامس  –، محمد الجم 119وجوه الخير -

 
 م 1992

مطبوعات مسرح  –أقسام الريح (مسرحية اجتماعية فكاهية) محمد الجم  -
 محمد الخامس، الرباط.

 الدار البيضاء. –دار قرطبة  –أقزام تحت المظلة، أحمد البكري السباعي  -
مؤسسة -منشورات المسرح الثالث  –باب أربعة، المسكيني الصغير \الزعيم  -

 الدار البيضاء. –بنشرة 
                                                             

 الرباط. –م دار التوحيدي 2015نشر النص مرة ثانية عام  - 119
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 يضاء الدار الب –مطبعة النجاح الجديدة  -سكينة بنت الشهيد، علي الصقيلي -
 مغبة الحرب بين الجيران، محمد عبد الفتاح اإلبراهيمي، (د.م). -

 
 م1993

ات اتحاد كتاب المغرب، مطبعة منشور-األخطبوط، الزبير بن بوشتى  -
 المعارف الجديدة، الرباط.

منشورات كلية اآلداب،  –، محمد الكغاط 120بشار الخير \أساطير معاصرة -
 فاس  –ظهر المهراز 

منشورات  –، المسكيني الصغير 121البحث عن رجل يحمل عينين فقط -
 .مطبعة النجاح، الدار البيضاء –المسرح الثالث 

مطبعة  –عن حل (مسرحيتان) محمد قنديل بعابر البحث  \الدخول ممنوع -
 الرباط  –الهالل العربية 

 القنيطرة  –دار البوكيلي  –زكروم األدب، عبد الحق الزروالي  -
 –إعدادية اإلمام البخاري -نجيب مصطفى كمالي  –محاكمة اللغة العربية  -

 الرباط 
عة دار مطب –ملحمة النمر األزرق (مسرحية شعرية) عبد السالم بو حجر  -

 الدار البيضاء. –قرطبة 

                                                             
 26، ص79-1لخير بمجلة الفنون عنشر نص بشار ا - 120
الرباط، ثم في  –منشورات وزارة الثقافة  1نشر النص مرة ثانية ضمن األعمال الكاملة، ج - 121

 م.2015كتاب خاص عن دار التوحيدي عام 
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 م 1994

ارتجال ذي اللحية الزرقاء، عبد الصمد الكنفاوي، ضمن كتاب مسرح الشعب  -
 (د.م) الدار البيضاء.

الحمل المسروق، أحمد الطيب العلج، منشورات وزارة \األرض والذئاب  -
 الرباط. –الثقافة 

(د.ط) الدار أموال نوبا، عبد الصمد الكنفاوي، ضن كتاب مسرح الشعب  -
 البيضاء.

مطبعة النجاح الجديدة  –منشورات مسرح اليوم  –أيام العز، يوسف فاضل  -
 الدار البيضاء. –

، عبد الصمد كنفاوي ، ضمن كتاب مسرح الشعب ،(د.ط)الدار 122بوكتف -
 البيضاء.

 الدار البيضاء. –دار النجاح الجديدة  –، محمد شكري 123السعادة -
ضمن كتاب مسرح الشعب (د.م) الدار  –فاوي السي التافي، عبد الصمد الكن -

 البيضاء
 مراكش. –مطبعة تينمل  –رجال اشنتيف  –سيوف من غرناطة  -
عبد المولى الزياتي ، ضمن كتاب لوحات مسرحية للجمهور  –عابر سبيل  -

 مطبعة العرائش. –والخشبة 

                                                             
 الدار البيضاء  –م عن دار النشر المغربية 2010نشر النص ثانية عام  - 122
 م.1980، عام 6نشر النص بجلة آفاق العدد  - 123
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 مراكش. –مطبعة تانسيف  –عبيدات الرما، عبد اللطيف فردوس  -
 
 م1995

 القنيطرة. -لفراشات الصغيرة، إدريس الصغير، دار البوكيلي أحالم ا -
 القنيطرة. –بعد الحكي تموت اللقالق، محمد أبو العال، دار البوكيلي  -
 مراكش. –مطبعة مكاتب الحوز  –الضفادع الكحال، محمد شهرمان  -
 

 م1996
 صفحة.55الدار البيضاء،  –دار قرطبة  –الحقل التنكري، محمد بهجاجي  -
ء (نصوص مسرحية) محمد ما شتي، مطبعة تينمل، مراكش، حفل عشا -

 51-29ص
الخز، محمد ماشتي، ضمن كتاب حفل عشاء (نصوص مسرحية) مطبعة  -

 تينمل.
العجوز والعقاب، محمد ماشتي، ضمن كتاب حفل عشاء نصوص مسرحية  -

 مراكش  –مطبعة تينمل -
لمسرح ، المسكيني الصغير، منشورات ا124السيد جمجمة\رجل اسمه الحالج  -

 الدار البيضاء. –الثالث، دار النشر المغربية 

                                                             
م) ثم 1988 -12 -26م)(1988-12-19نشر النص بالبيان الثقافي في حلقتين بتاريخ ( - 124

م ، ثم في كتاب 2007الرباط  –منشورات وزارة الثقافة  -2نشر النصان ضمن األعمال الكاملة ج
 خاص عن دار التوحيدي بالرباط .
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رحلة األمير زهران إلى بالد األسرار، محمد سعيد سوسان، البوكيلي  -
 القنيطرة  –للطباعة والنشر 

 طنجة. –منشورات سليكي إخوان  –القفص، الزبير بن بوشتى  -
 .الرباط –دار المناهل  –الواقعة (رواية تمثيلية) عبدا هللا شقرون  -

 م 1997
جدار من ذهب (مسرحية في فصل واحد) عبد الرحمن الطاهري الجوطي  -

 الدار البيضاء. –مطبعة النجاح الجديدة  –
 الدار البيضاء. –خلقنا لنتفاهم، الطيب الصديقي، مطبعة إيديف  -
رسالتي (ملحمة شعرية على لسان ابن بطوطة تقص قصة رحلته) علي  -

 الصقلي، مطبعة دار المناهل، الرباط 
 ، محمد الجام، الرباط 125ساعة مبروكة -
 مكناس  –الشمعة أو ملحوتية األجيال، محمد تيمد ، مطبعة سندي  -
 مراكش -دار وليلى –عتقوا الروح، عبد الحق الزروالي  -
 الفيل والسراويل، الطيب الصديقي، البوكيلي للطباعة، القنيطرة  -
 مطبعة سندي، مكناس  –كاهنة المطبخ، محمد تيمد  -
 مطبعة سندي، مكناس.  –، محمد تيمد منام قط -
 .ولو كانت فولة (بساط ترفيهي) الطيب الصديقي، دار البوكيلي، القنيطرة -

 

                                                             
 الرباط  –نشر النص رة ثانية عن دار التوحيدي  - 125
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 م1998
أهل المدينة الفاضلة، (احتفال مسرحي) رضوان احدادو، منشورات  -

 تطوان.-فضاءات مسرحية، مطبعة ويدان 
 القنيطرة. –دار البوكيلي  –التعيين، أحمد البوشتاي  -
شجرة التفاح، أحمد الطيب العلج، سلسلة إبداعات شراع، دار النشر جحا و -

 الدار البيضاء. –المغربية 
 القنيطرة –دار البوكيلي  –الطيب الصديقي  –جنان الشيبة  -
 مراكش. –دار وليلى  –دامية الماضي (مسرحية شعرية) أحمد الدباغ  -
لطباعة ل مؤسسة جليلى –وقتاش تصحا ياجحا، حسن قناتي  \رغيف سيزيف  -

 وجدة. –والنشر 
 مراكش. –دار وليلى  –شاعر الحمراء،محمد حسن الجندي  -
 –دار النشر المغربية  –سلسلة إبداعات شراع  –الشركة، محمد الدحروش  -

 الدار البيضاء 
مقامات بديع الزمان الهمذاني (بساط ترفيهي) الطيب الصديقي، البوكيلي  -

 للطباعة والنشر، القنيطرة.
 م 1999

شر دار الن –منشورات أمنية للطباعة والنشر  –يتام، عبد المنعم الزعيم األ -
 الدار البيضاء. –المغربية 

منشورات دفاتر المدرسة العليا  –تحفة األنظار، محمد عز الدين التازي  -
 مطبعة ألطوبريس.  –تطوان  –لألساتذة 
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 مصر –الهيأة العامة للكتاب  –الدجال والقيامة، عبد الكري برشيد  -
مطبعة المتقي  –(مسرحيتان)بشير القمري  126التنين\رجعة ليلى العامرية  -

 الرباط. –برينتر  –
دار  –سلسلة إبداعات شراع  –زمن مضى ولم يمضِ، رضوان احدادو  -

 الدار البيضاء. –النشر المغربية 
 م2000

 –أقواس الغواية، محمد زيطان، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -
 تطوان 

ضمن كتاب أربعة  –وحيد هيمان \وشرماطة، نائب برلماني، أحمد المنولي ب -
 مكناس. –أعمال مسرحية، مكتبة سجلماسة 

منشورات مركز المسرح  –حكاية بوجمعة الفروج، المسكيني الصغير  -
 الدار البيضاء  –مطبعة ايناكيب  –الثالث 

ة مطبع –نسانية منشورات كلية اآلداب والعلوم اإل –دمعة حلم، أحمد الخراز  -
 تطوان –المهدية 

السحور عند اليهود والنصارى والمسلمين (بساط ترفيهي) الطيب الصديقي،  -
 القنيطرة. –البوكيلي للطباعة والنشر 

وحيد هيمان، ضمن كتاب أربعة أعمال -عصري والبد، أحمد المنوني -
 مكناس. –مسرحية، مكتبة سجلماسة 

                                                             
 م) 1992(4-3ص التنين بمجلة آفاق، عدد نشر ن - 126
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، المسكيني الصغير، منشورات 127ةعودة عمر الخيام إلى المدينة المنسي -
 الدار البيضاء. –مركز المسرح الثالث، مطبعة ايناكيب 

محمية ألموات نادرة، ضمن كتاب عودة عمر الخيام إلى المدينة المنسية،  -
 –منشورات مركز المسرح الثالث، مطبعة ايناكيب  –المسكيني الصغير 

 الدار البيضاء. 
 .باطالر –شورات اتحاد كتاب المغرب من –ياموجة غني، الزبير بن بوشتى  -

 
 م2001

 الرباط. –مطبعة المعارف الجديدة  –البرنطية، أحمد الطيب العلج  -
 تطوان. –مطبعة الخليج العربي  –البحث عن متغيب، رضوان احدادو  -
-مطبعة وليلى للطباعة والنشر  –خربوشة(نص درامي) سالم اكويندي  -

 مراكش
 مطبعة غزالة  –الدايم سباق السالحف، عبد اإلله عبد  -
، منشورات وزارة 1السد، عبد الكريم غالب، ضمن األعمال الكاملة، ج -

 الثقافة 
طاحونة الشرك في البوسنة والهرسك، عبد اللطيف بو عالم، ضمن كتاب  -

 البديل الدرامي (سباعيات مسرحية) 
عيشة قنديشة ، عبد اللطيف بو عالم ، ضمن كتاب البديل الدرامي (سباعيات  -

 فاس  –مسرحية) مطبعة أنفو برانت 
                                                             

 م2007الرباط  –منشورات وزارة الثقافة  -2نشر النص مرة ثانية ضمن األعمال الكاملة ج - 127
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ضمن كتاب البديل الدرامي -عيق اوفيق البريق، عبد اللطيف بو عالم  -
 (سباعيات مسرحية) مطبعة أنفو برانت،فاس 

فلوس طين، عبد اللطيف بوعالم، ضمن كتاب البديل الدرامي (سباعيات  -
 مسرحية) مطبعة أنفو برانت، برانت.

اعيات (سب –ضمن كتاب البديل الدرامي  –م ال تنس اهللا، عبد اللطيف بوعال -
 مسرحية) 

من المسؤول عن عن، عبد اللطيف بو عالم، ضمن كتاب البديل الدرامي  -
 (سباعيات مسرحية) مطبعة أنفو برانت ، فاس

 –مطبعة النجاح الجديدة  –محمد العزوز  –ابتهاج الرؤيا \الماء والقربان  -
 الدار البيضاء 

بد اللطيف بوعالم، ضمن كتاب البديل الدرامي الموتى يبعثهم اهللا، ع -
 فاس –(سباعيات مسرحية) مطبعة أنفو برانت 

 
 

 م2002
لدار ا –مطبعة النجاح الجديدة -آسي الحي، (مسرحية شعرية) على الصقلي  -

 البيضاء.
 – دار البوكيلي –أبو حيان التوحيدي (بساط ترفيهي) الطيب الصديقي  -

 القنيطرة 
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لي سعيد الصديقي، دار البوكي –يهي) الطيب الصديقي أبو نواس (بساط ترف -
 للطباعة والنشر، القنيطرة.

االسعاد (تمثيلية شعرية اجتماعية في خمسة فصول) إدريس بن الحسن  -
 الدار البيضاء. –مطبعة النحاح الجديدة  –العلمي 

 دار البوكيلي، القنيطرة. -انصراف العشاق، عبدالجق الزروالي -
 دار البوكيلي للطباعة والنشر، القنيطرة. –مري إيكليدن، بشير الق -
ضمن كتاب المجموعة الحمراء ،  –البسطيلة والمحنشة ، عبداهللا شقرون  -

 الدار البيضاء. –مطبعة النجاح الجديدة 
المعلم دهرو، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الحمراء، مطبعة  -

 الدار البيضاء. –النجاح الجديدة 
 –ن، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الخضراء الممثلون يتمرنو -

 مطبعة النجاح الجديدة.
الصراحة، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الخضراء، مطبعة  -

 النجاح الجديدة الدار البيضاء.
راجلي، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الخضراء، مطبعة النجاح  -

 الجديدة، الدار البيضاء.
الدار  –مطبعة زانو  –ن (احتفال مسرحي) محمد الوادي مدينة العميا -

 البيضاء.



 
 

	

197	

ذكريات من المستقبل (مشروعا -منزلة بين الهزيمتين، محمد الكغاط -
عرضين مسرحيين) منشورات جمعية محمد الكغاط لهواة المسرح الوطني 

 مطبعة انفو برانت، فاس. –
سكيني الصغير، الكأس األخيرة يا سيدتي، الم\الخروج من معرة النعمان  -

 منشورات مركز المسرح الثالث، الدار البيضاء.
راجلي، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الخضراء، مطبعة النجاح  -

 الدار البيضاء. –الجديدة 
الصراحة، عبد اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الخضراء، مطبعة  -

 210-179الدار البيضاء، ص –النجاح الجديدة 
مطبعة النجاح  –اهللا شقرون، ضمن كتاب المجموعة الخضراء المدمن، عبد  -

 الدار البيضاء. –الجديدة 
 م 2003 -
مطبعة سيدي،  –ضمن كتاب فوق الخشبة  -أيامات البالد، إدريس الروخ -

 مكناسة.
ضمن كتاب البحث عن شهر زاد، المسكيني - 128البحث عن شهر زاد -

 الدار البيضاء –مطبعة سيدي مومن  –الصغير 
 -ضمن كتاب البحث عن شهر زاد –الحصان، المسكيني الصغير  الرجل -

 الدار البيضاء. –مطبعة سيدي مومن 

                                                             
-الرباط -منشورات وزارة الثقافة  -2نشر النص مرة ثانية ضمن األعمال الكاملة ج - 128

 الرباط. –م عن دار التوحيدي 2015م، ثم في كتاب خاص عام 2007
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عة سيدي مطب –ثالثية الفتح (مسرحية تاريخية شعرية) عبد الحق السرميني  -
 مكناس –

 مطبعة سندي، مكناس  –الحال والمحال، نور الدين الطيبي  -
 –المسرح الثالث  منشورات -رحلة السيد عاشور، المسكين الصغير -

 الدار البيضاء. –ديسكراف 
 مطبعة سندي –ضمن كتاب فوق الخشبة  –الرقصة األخيرة، إدريس الروغ  -

 مكناس. –
 منشورات-الشجرة، المسكيني الصغير، ضمن كتاب رحلة لسيد عيشور -

 الدار البيضاء. –ديمكراف  -المسرح الثالث
، ة، المسكيني الصغيربيروت العاصم –مؤسسة الدفن السريع ورفع األلم  -

ديمكراف  –منشورات المسرح الثالث  –ضمن كتاب رحلة السيد عيشور 
 الدار البيضاء. –

 الرباط –طوب بريس  –محاكمة أوديب، محمد أبو سيف  -
مرتجلة شيمشالال(مشروع عرض مسرحي) محمد الكغاط ، منشورات  -

الدار  –مطبعة بانوراميك  –جمعية محمد الكغاط لهواة المسرح الوطني 
 البيضاء.

ضمن كتاب البحث عن  – 129يوم السعد والنحس في حياة هارون الرشيد -
 شهر زاد، المسكيني الصغير مطبعة سيدي مومن، الدار البيضاء.

 

                                                             
 م.2007منشورات وزارة الثقافة  -2نشرت المسرحية مرة ثانية ضمن األعمال الكاملة، ج - 129
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 م 2004
 –منشورات حموش -بركة أسيادنا (اقتباس مسرحي) الحسين الدجيتي  -

 سال  –مطبعة بني بزناسن 
 ضاء.الدار البي –د، إيديسوفت للنشر ، عبد الكريم برشي130الحكواتي األخير -
 فاس. –دراما بعد الحداثة  –رأيت كل شيء، سعيد الناجي  -
 الدار البيضاء –طارق للنشر  -سلطان الطلبة، عبد الصمد الكنفاوي -
قمر تطوان، مشهديات (لوحات شعرية في قالب مسرحي) العياشي أبو الشتا،  -

 مطبعة الخليج العربي، تطوان.
 م2005

الدار  –إيديسوفت للنشر  –مي في مدن الصفيح، عبد الكريم برشيد ابن الرو -
 البيضاء.

 مطبعة الحبر  -الجنين الثائر، حفيظة بو حبيب -
 –ضمن كتاب ثالثة نصوص مسرحية  –لالزونية، عبد المولى الزياتي  -

 طوب بريس، الرباط 
ضمن كتاب ثالثة  –ليكسوس والمليحات الثالثة، عبد المولى الزياتي  -

 الرباط  –طوب بريس  –مسرحية  نصوص
ملحمة مراكش الخالدة (مسرحية شعرية) إبراهيم الهاللي، المطبعة والوراقة  -

 مراكش. –الوطنية 
 الرباط  –الممثل الظل والشخصية (مسرحيتان) العربي بنجلون  -

                                                             
 104م)، ص1995عام( 3-2نشر النص بمجلة مواسم، عدد- 130
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 م2006
 –ابن الضريرة او ابن الفدائي، حسني الوزاني، ضمن كتاب النشرة الجوية  -

 العربي، تطوان  مطبعة الخليج
 الرباط  –مطبعة الرسالة  -قارون، مراد الخوري\أصحاب األخدود  -
 مطبعة الخليج –بنت الحومة، حسني الوزاني، ضمن كتاب النشرة الجوية  -

 تطوان -العربي 
 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. –خط اللقاء، شوقي الحمداني  -
 ات مرايا، طنجة.منشور –غجر منتصف الليل والغرباء، محمد زيطان  -
ج مطبعة الخلي –ضمن كتاب النشرة الجوية -قصة النصر، حسني الوزاني  -

 تطوان.-العربي
 م2008

 الهيئة المصرية العامة للكتاب  –آت من الجنوب، يوسف الريحاني  -
 –مطبعة أنفو برانت  –زنوبيا في موكب الفينيق، عبد الرحمن بن زيدان  -

 فاس 
 الرباط. -طوب بريس –دميري سراب اللهقان، عبد اإلله الق -
 الدار البيضاء. –الطربوش والبراميل، حسن لهبابطة، دار القرويين  -
 اء.الدار البيض –مطبعة النجاح الجديدة  -محنة الشيخ اليوسي، عثمان أشقرا -
 طنجة. –منشورات مرايا  -وقت ميت، أحمد العشوشي\لعبة الحب والموت -
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 م2009
ضمن كتاب نصوص  -الكريم برشيد م ابن رشد باألبيض واألسود، عبد -

 الشارقة.  –دائرة الثقافة واإلعالم  –مسرحية مغربية 
 مكناس. –مرزاق للطباعة  –االمبراطور الجديد، عباس جدة  -
 منشورات سليكي، طنجة. –أقدام بيضاء، الزبير بن يوسف بن بوشتى  -
 أبو حيان التوحيدي يحضر زمان الجراد، محمد جالل أعراب، ضمن كتاب -

 الشارقة. –دائرة الثقافة واإلعالم  –نصوص مسرحية مغربية 
 م 2010

ضمن كتاب أوطيل طنجة (ثالثية  –زنقة شكسبير، الزبير بن بوشتى  -
 الرباط. –مسرحية) منشورات وزارة الثقافة 

 الرباط  –دار التنوخي  –احيدوس، (فرجة مسرحية) بشير القمري  -
 اط الرب –مطبعة المناهل  –سل االستنساخ، بوسيف طنان، عبد الرحيم لع -
 الرباط  –مطبعة المناهل  –بؤرة الندم، بوسيف طنان  -
 الرباط  -منشورات التوحيدي –حمار رغم أنفه، عبد اإلله بنهدار  -
 بركان  –مطبعة تريقة  –الراي الشين، عيسى شلفي  -
 الرباط  –مطبعة األمنية  –زمن قال الراوي، عبد اهللا شقرون  -
 –لطربيق، ضمن كتاب المسرحيات الشعرية الكاملة الساعدان، حسن ا -

 طنجة. -منشورات سليكي
 .الرباط –مطبعة األمنية  –سفارة أبي القاسم الزياني، عبد اهللا شقرون  -
 ضاء.الدار البي –دار النشر المغربية  –سلطان باليما، عبد الصمد الكنفاوي  -
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 .الدار البيضاء –مطبعة النجاح الجديدة  –سوء تفاهم، عبد الرحمن الجوطي  -
 مطبعة تريفة، بركان  –عبد السميع يعود غدا، عبد الكريم برشيد  -
ضمن كتاب المسرحيات الشعرية الكاملة  –العرب والبربر، حسن الطريبق  -

 طنجة  –منشورات سليكى -
 مراكش. –دار وليلى  -باقي الخير الكدام، محمد بن إدريس الكاتي -

 م 2011
 مراكش. –دار وليلى  -ن إدريس الكاتيباقي الخير الكدام، محمد ب -
 –حبوب منومة تليها انا أنت والمطر(مسرحيتان) إيمان بوفايدي الغزاوي  -

 الرباط. –منشورات اتحاد كتاب المغرب 
 الدار –دار توبقال  –حمار الليل (احتفال مسرحي) عبد الكريم برشيد  -

 البيضاء.
 الرباط. –ربانيت  –سارحين الزمان، إدريس أمغار المسناوي  -
 الدار البيضاء. –دار النشر المغربية  –سوق الظلمة، ميلود الحبشي  -
ة منشورات ومض –سلسلة المكتبة المسرحية  –سيدة المتوسط، محمد زيطان  -

 طنجة –
 –منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة  -سيدنا قدر، محمد قاوتي -

 طنجة  –مطبعة الطوبريس 
 طابع الرباط ضجيج الصمت، كمال األيوبي، م -
 مطبعة الخليج العربي، تطوان. –طارق الذي لم يعبر، رضوان احدادو  -
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 م2012
ابن بطوطة وتابعه ابن الجزري، عبد الرحيم مودن، ضمن كتاب مدينة  -

 الرباط. –دار التوحيدي -النصوص 
دار  -األعمى والمقعد، عبد الرحيم مودن، ضمن كتاب مدينة النصوص -

 الرباط. -التوحيدي
مساحات مضيئة، أحمد السبياع، منشورات \ة وحيدة تؤنسها الصراصيرامرأ -

 تطوان. –مطبعة الخليج العربي  –جمعية مرح المدينة الصغيرة 
 –منشورات اتحاد كتاب المغرب -تغريبه ليون اإلفريقي، أنور المرتجى -

 الرباط
 –مطابع األنوار المغاربية  –تقاسيم باسمة على وتر حزين، حسن قناتي  -

 .وجدة
 –مؤسسة آفاق للدراسات والنشر  -ثوار من أورشاليم، مصطفى الوراد -

 مراكش.
ضمن كتاب مدينة  –حديث العميان في هذا الزمان، عبد الرحيم مودن  -

 دار التوحيدي. -النصوص
 الرباط. –حليب الضياف، أحمد الطيب العلج، منشورات مرسم  -
 وجدة. –مطبعة الجسور -دونكيشوف بن قحطان، حسن قناني -
 وجدة. –مطبعة الجسور  -رحلة سندوباد، عبد الحفيظ مديوني -
 دار كلمات. –الروكي بو حمارة، عبد اإلله بنهدار  -
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 –مطبعة الخليج  -المتنبي يخطئ زمانه، (احتفال مسرحي) رضوان احدادو -
 تطوان 

 الرباط. –دار التوحيدي  –مدينة النصوص، عبد الرحيم مودن  -
دار  -ن، ضمن كتاب مدينة النصوصمقاولة الحجر، عبد الرحيم مود -

 الرباط. -التوحيدي
 م2013

 –المنافقون(مسرحيتان)عبد اهللا شقرون، مطبعة النجاح الجديدة \أحباء اهللا  -
 الدار البيضاء.

 الرباط. –دار مرسم  –أزواج وأقنعة، مدينة بلعافية  -
 طنجة. -سليكى إخوان -أصابع الحلم، مصطفى البلعيش -
 –منشورات اتحاد كتاب المغرب  –محمد زيطان  إكليل الجبال الريفية، -

 الرباط.
 آسفي-دار الخوارزمي  –حالة حصار، زكريا أبو مارية  -
منشورات مؤسسة أحمد الطيب العلج للمسرح -الدافول، أحمد الطيب العلج  -

 الرباط. –والزجل والفنون الشعبية 
 

 م2014
) دار األرنب، عبد الرحمن الطاهري الجوطي(مسرحية في فصل واحد -

 الدار البيضاء. –النجاح الجديدة 
 وجدة  –مطبعة الجسور  -أمتي نبداو بالصح، حفيظ البدري -
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 –جمعية مسرح المدينة الصغيرة  –امرأة تتقن إعداد القهوة، أحمد السبياع  -
 تطوان.

 -ضمن كتاب عودة أريز-اباطرة الجحيم، موالي الحسن بن سيدي علي  -
 وجدة. –مطبعة الجسور 

 –رضوان احدادو (احتفال مسرحي) مطبعة الخليج العربي  –س الباب واأل -
 تطوان.

مطبعة -البركاكة، موالي الحسن بن سيدي علي، ضمن كتاب عودة أريز  -
 وجدة.-الجسور 

بالدك اجلول، المسكيني الصغير، ضمن كتاب صندوق الرما (ومسرحيات  -
 أخرى) الدار البيضاء.

موالي  -ن كتاب عودة أزيزالبيكالة، موالي الحسن بن سيدي علي، ضم -
 وجدة. –مطبعة الجسور  –الحسن بن سيدي علي 

 وجدة  –مطبعة الجسور  –جحا لن يبيع حماره، حسن قناتي  -
حساب المسكيني، موالي الحسن بن سيدي علي، ضمن كتاب عودة أزيز،  -

 وجدة. –مطبعة الجسور  –موالي الحسن بن سيدي علي 
هيئة  –ر مسرحيات مونودراما داخل، يوسف الريحاني، ضمن كتاب عش -

 اإلمارات العربية. -الفجيرة للثقافة واإلعالم
مؤسسة آفاق للدراسات  -دراما البوعزيزي، محمد بن إدريس الكاتي -

 والنشر.
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 م2015
 تطوان. -منشورات باب الحكمة -أحمر+أزرق=بنفسجي، نعيمة زيطان -
 –قة الوطنية المطبعة والورا –مؤسسة آفاق  -أنا ماشي حمار، حسن أوريد -

 مراكش.
ق مركز الشرو –بيروت تمارس الطرد (تركيب مسرحي) خليفة بابا هواري  -

 مكناس. –
تيرينا والمالك الصغير (مونودراما احتفالية في نفس واحد) رضوان  -

 تطوان. -منشورات باب الحكمة -احدادو
ضمن كتاب حطة الرما (نصوص  –جعدونة، عبد الرحمن الوادي  -

 الرباط. -ار التوحيديمسرحيةمغربية) د
دار  –حطة الرما (نصوص مسرحية مغربية) عبد الرحمن الوادي  -

 الرباط  -التوحيدي
 –منشورات مسرح تانسيفت  –خطوات أولى، تأطير عبد اللطيف فردوس  -

 مراكش. –المطبعة والوراقة الوطنية 
 الرباط  –دار القلم  -الديكتاتور، مصطفى لعريش -
 القاهرة. –منشورات شمس  -نالصفعة، عبد الكريم وحما -
 ان.برك –مطبعة نجم الشرق  -صهيل الجياد، موالي الحسن بن سيدي علي -
المطبعة والوراقة  -منشورات مسرح نسيفت -ضيف الغفلة، حسن هموش -

 الوطنية.
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 م2016
-أبو الغرائب في بالد العجائب (احتفال مسرحي) عبد الكريم برشيد  -

 الدار البيضاء. –أديسوفت 
 مراكش. -المطبعة والوراقة الوطنية -مالك، نزهة حيكون\نوافذ\الهمأثواب  -
ورشة كتابة  –ضمن كتاب نصوص مسرحية  -إعالن زواج، طارق الشاط -

 شفشاون. –النص المسرحي، تأطير عصام اليوسفي 
 الرباط. –مطبعة دار المناهل  -االمبراطور شريشماتوري، نبيل لحلو -
منشورات  –شعرية) حسن الطربيق أنوال في مواكب االشراق (مسرحية  -

 تطوان. –مجلة روافد ثقافية 
 –دار توبقال للنشر  -اإليقان واالرتياب أوبوربيدس الجديد، فهد الكغاط -

 الدار البيضاء.
 نيت  –مطابع الرباط  –الباهية والصدر األعظم، عبد اإلله بهدار  -
 ورشة –بائع الخبز اليابس، قمر أعراس، ضمن كتاب نصوص مسرحية  -

 شفشاون. -كتابة النص المسرحي، تأطير عصام اليوسفي
البلغة المسحورة، أحمد الطيب العلج (مسرحية اجتماعية فكاهية) منشورات  -

 الرباط  –مؤسسة أحمد الطيب العلج 
 باط.الر –منشورات اتحاد كتاب المغرب  -البندقية والذئاب، عادل الضرسي -
اهية) منشورات مؤسسة أحمد جحا والناس، أحمد الطيب العلج (مسرحيات فك -

 الرباط. –الطيب العلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية 
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 م2017
 الرباط. –دار الوطن  –آش سمك اهللا، عبد الحق الزروالي  -
 الدار البيضاء. –إديسوفت -احتفالية صعلوك، عبد الكريم برشيد  -
 الرباط. –دار أبي رقراق  –نسيان، عبد اإلله بهدار  -
 الدار البيضاء. –مطبعة اليسر  -، المسكيني الصغيرهينة والغول -

 
 م2018

 آلهة بالطابق السفلي، الطيب الوزاني  -
دار الجندي  –قناديل البر المطفأة، الزهق براهيم \أهازيج إبراهيم الحموي -

 القدس –
 مسرحيات غير مؤرخة  -
 الرباط. -المطبعة الوطنية -اإليمان،محمد أحمد اإلدريسي -
 الرباط. -مسرح محمد الخامس –ب العلج حفيظة، أحمد الطي -
 الرباط. –مشاعل الحرية، أحمد عبد السالم البقالي  -
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 الخاتمة
 

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد هذا العرض الذي تناولت فيه لتاريخ 
 الحركة المسرحية في المغرب العربي توصلت إلى عدة نتائج أهمها:

المظاهر المسرحية التي انتشرت في ذلك عرف المغرب المسرح من خالل  -
الوقت والتي تعد اإلرهاصات األولى لبداية الحركة المسرحية في المغربي 
فقد كانت تلك المظاهر بداية مسرح مغربي قائم على التمسرح واللعب 

 الدرامي 
تأثرت الحركة المسرحية بالفرق الشرقية التي زارت المغرب وعملت على  -

المسرح المغربي من خالل اقتباس وترجمة المسرحيات إبراز تأثيرها على 
 وإعادة تدويرها بصيغة وطابع مغربي أصيل .

بعد استقالل المغرب من االستعمار بدأت الحركة المسرحية بالتطور، وذلك  -
بتعدد المسارح في ذلك الوقت منها المسرح الهاوي والمسرح التجريبي 

ا من المسارح التي عملت على والمسرح االحتفالي والمسرح العمالي وغيره
 نهوض الحركة المسرحية في فترتي الستينات والسبعينات.

استطاعت المرأة المغربية الولوج إلى خشبة المسرح المغربي وبرزت عدة  -
شخصيات كانت لها دور في تطور الحركة المسرحية بعد ان كانت السيادة 

 للرجل فقط .
رح خيال الظل وهو نمط من تعود أصول مسرح الطفل في المغرب إلى مس -

أنماط العرائس او الشخوص المتحركة ، وتنوعت تجربة مسرح الطفل في 
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المغرب فاتجهت نحو ما يعرف بمسرح العرائس وهذا النوع له أصوله 
وروافده في التراث الثقافي المغربي ، فقد نال مسرح الطفل في المغرب 

 ا تاريخ مسرح خيال الطفلاهتماماً من قبل الباحثين والمؤرخين الذين قسمو
 إلى ثالثة مراحل.

 التوصيات:
أوصي الباحثين مزيدا من االهتمام بدراسة تاريخ المسرح المغربي واالطالع  -

 على أهم رواد المسرح المغربي من الكتاب 
 توفير مراجع لالستعانة بها في الدراسة العلمية. -
علق بالمسرح إجراء مزيد من الدراسات حول األدب المغربي خاصة ما يت -

 المغربي، فقد كان هذا الفن فناً حديثأ بالنسبة لي في نطاق دراستي للموضوع.
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم.
الراعي، علي: المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -

 م)1999(2واآلداب، الكويت، ط
في المغرب العربي عفيفي، عبد الصادق: الفن القصصي والمسرحي  -

 م) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1971(1م) ط1956-1900(
الجراري، عباس: االدب المغربي من خالل ظواهره وقضاياه، الجزء األول  -

 د.ت، مكتبة المعارف الرباط، المغرب  2ط –
 –بحراوي، حسن: المسرح المغربي دراسة في األصول السوسيوثقافية  -

 بيروت  -لعربي _ البيضاء المركز الثقافي ا
المنيعي، حسن: المسرح المغربي من التأسيس إلى صناعة الفرجة،  -

 م)1994-1415(1ط
دار اليازوري للنشر  –بعلي، حفناوي: مسرح الطفل في المغرب العربي  -

 والتوزيع. 
المسرح العربي ألف عام وعام على المسرح، تمارا الكساندرا بونيسفا، ت.  -

 بيروت  –م) دار الفارابي 1981(1ط –توفيق المؤذن 
  -المجالت العربية:  -
 م2001مجلة الزمان المغربي العدد  -
 م1979نوفمبر  -11مجلة أقالم العدد  -
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 م1987مجلة التراث الشعبي "العراق" العدد األول  -
 م1983العام  -210عدد  –مجلة البيان الكويتية  -
 م1992مايو 1-7عدد  –مجلة الثقافة المغربية  -
 م يناير 1956ة الحق للعام مجلة دعو -
 م1989يناير  -3مجلة مكناسة العدد -
 9م)1982يونيو –مايو  -مجلة فصول، العدد الثالث (ابريل -
 الرسائل العلمية  -
بنية الخطاب المسرحي العربي بين ثنائية التجريب واإلبداع " دراسة انتقائية  -

بة: لنصوص وعروض من المسرح العربي "أطروحة دكتوراة" إعداد الطال
 إشراف صالح لمباركية  –ليلى بن عائشة 

 م2011-م2010للعام  •
"تجربة عبد الكريم برشيد في المسرح االحتفالي "مسرحية ابن الرومي في  -

 –تلمسان  –مدن الصفيح أنموذجا" رسالة ماجستير، كلية اآلداب واللغات 
 جامعة أبوبكر بلقايد

 
رة لمحمد الكغاط "توظيف التراث األسطوري في مسرحية أساطير معاص -

إشراف الدكتور أحمد موساوي للعام  –رسالة ماجستير "إعداد حنان عسال 
 م)2014-2015(

 



 
 

	

213	

المناهج النقدية في المسرح المغربي ، أطروحة ، دكتوراة، إعداد الطالب  -
 -جامعة الجياللي اليابس -م2016-2015علواني فاطمة للعام الدراسي 

 سيدي بلعاس
 المواقع االلكترونية. -
- https:\\www.profvb.com 
- https:\\www.aslimnet.free\articlex 
- https:\\www.masraheon.com 
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 المقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمي      

 األمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد؛
ى و صورة أخريعتبر المسرح لونا أدبيا يعكس ثقافة المجتمع وواقعه، وه     

كما يعد عامال أساسيا في تطوير ، أو نمط من أنماط الحركة الثقافية والفكرية
وبلورة المنتج الثقافي لكل مجتمع، وكما يقال فالمسرح، "أبا الفنون" نظرا لمكانته 

ترفيهية، وإنما يتخطى دوره ذلك، ففي فترات  خية، فهو ليس مجرد وسيلةالتاري
ففن  ه ومخرجوه، في اكتشاف نواحي الجمال فيه.عظمته جاهد كتابه وممثلو

المسرح يعتمد في جوهره على حصيلة المعرفة في شمولها العام، وعلى قدرة 
وفي بحثي هذا سأتناول المسرح  ،على االستكشاف والتعجب والتأمل اإلنسان

الموريتاني بما مر فيه من تحوالت اجتماعية سياسية ثقافية كبيرة، وكغيره من 
عرف الموريتانيون المسرح، كغيره من الفنون مع بداية تأسيس الدولة الشعوب 

الوطنية. وقد مر بمراحل ومعوقات سأحاول التطرق لها في هذه اإلطاللة سنرفع 
الستار عن تأسيس المسرح في موريتانيا وأزمة وجوده في مجتمع يحمل ثقافة 

ثم ختمت  والفرجة،شفوية ظل وفيا لها وليست له تقاليد راسخة مع فن التشخيص 
بتحليل لنص مسرحي ألفه محمد أبو سويلم بعنوان الهذيان. فإن وفقت فاهللا ولي 

 التوفيق، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والحمد هللا رب العالمين.
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دولة ه القبل البدء بالحديث عن المسرح في موريتانيا أود أن ُأعرف بهذ
 قية، تقع في شمال غرب أفريقيا، وعلىموريتانيا هي دولة عربية أفري اإلسالمية

شاطئ المحيط األطلسي يحدها من الشمال كل من المغرب والجزائر، ومن 
الجنوب السنغال، ومن الشرق والجنوب مالي وكنقطة وصل بين شمال أفريقيا 
وجنوبها، تجمع صحراء موريتانيا الشاسعة منذ آالف السنين، بين أعراق 

 )131(وأمازيغية وإفريقية وثقافات مختلفة منها؛ عربية
 

 أصل التسمية:
قال بعض العلماء المؤرخين، أن موريتانيا" تسمية أوروبية أجنبية مؤلفة      

من كلمتين (مور) و(تانيا) فالمور هم سكان شمال افريقية ومنهم المسلمون الذين 
 .132فتحوا االندلس، وتانيا معناه الخيام جمع خيمة"

قبل معروفة عند الرحالة العرب أهل المشرق  وقد كانت موريتانيا من     
، وكذلك صحراء الملثمين؛ ألن أهلها كانوا أصحاب 133بأسماء منها بالد شنقيط

لثام في العهد القديم، و"أرض البيضان" في مقابل أرض السودان الواقعة 
 .134جنوبها

                                                             
 .17، ص 1997، 1انظر: اطاللة على موريتانيا، محمد بن ناصر العبودي، ط  131
 .18المرجع السابق ص  132
في المنطقة الشمالية الغربية منها، تعد مركز ثقافي علمي، بل شنقيط: مدينة في موريتانيا تقع   133

منارة من منارات الثقافة اإلسالمية في            المنطقة. انظر اطاللة على موريتانيا، محمد بن 
  26، وانظر: الشعر والشعراء، محمد المختار ولد اباه، ص17ناصر العبودي ص 

 ة أكالم ازانكه، موقع الكتروني.جمهورية موريتانيا اإلسالمية، مدون  134
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 المناخ في موريتانيا 
ك يندر تساقط األمطار تقع موريتانيا إلى الشمال من خط االستواء، ولذل     

فيها، كما ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، ويتميز مناخ موريتانيا بأنه 
 .135صحراوي وجاف بشكل عام معظم العام

 السكان في موريتانيا
يبلغ عدد سكان دولة موريتانيا قرابة مليوني نسمة، وهذا عدد قليل بالنسبة      

  .136كيلو متر مربع 1،169,480البالد الشاسعة التي تبلغ  إلى مساحة
 اللغة في موريتانيا    

تعد اللغة العربية اللغة الرسمية، وفقاً للدستور الموريتاني، على الرغم من      
أنk اللغة الفرنسية هي اللغة المستخدمة في الدوائر الحكومية، أما اللغة اإلنجليزية 

 . 137فهي قليلة االستخدام
 الدين في موريتانيا    

الدين اإلسالمي، ومعظمهم على  %100يعتنق جميع سكان موريتانيا بنسبة      
المذهب السني والعقيدة األشعرية، حيث يتبعون الفقه المالكي، على الرغم من 

                                                             
 ، موقع الكتروني.2017معلومات عن دولة موريتانيا، موضوع، يارا تعامرة،   135
 .21، ص1997، 1اطاللة على موريتانيا، محمد بن ناصر العبودي، ط 136
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية، مدونة أكالم ازانكه، موقع الكتروني. 137

 موقع الكتروني.أين تقع موريتانيا، محمد،  8
 .21، ص1997، 1اطاللة على موريتانيا، محمد بن ناصر العبودي، ط 9
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وجود البعض ممن يعتنقون الديانة المسيحية، إال أنهم من الجاليات السنغالية 
بعض مدن البلد؛ مثل: العاصمة نواكشوط، ويسمح لهم  المسيحية الموجودة في

 .بممارسة ديانتهم بحرية في األماكن المخصصة لذلك
 

 استقالل موريتانيا
عندما قررت فرنسا إعطاء الحكم الذاتي ألقطار إفريقية  1958"في عام      

 .غربية كانت موريتانيا من بين الدول التي قبلت البقاء داخل المجموعة الفرنسية
نوفمبر من ذلك العام  28ثم أفضى هذا الحكم الذاتي إلى استقالل موريتانيا يوم 

انتخب السيد  1961من أغسطس عام  20وسميت بالجمهورية اإلسالمية. وفي 
 .المختار ولد داده أول رئيس لجمهورية موريتانيا
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 المبحث األول
 الحركة المسرحية الفنية في موريتانيا

 
موريتاني حديثا نسبيا من حيث الزمن، فقد تجاوز قريبا النصف يعتبر المسرح ال
 قرن وهو مسرح

وإداريا، وذلك لكثرة المشاكل  "لم يتأسس بعد في الحقيقة ماديا ومعنويا     
التي يتخبط فيها من حين آلخر. كما أن المسرح حدث فني وجمالي  واألزمات

حضارة، أكثر من ارتباطه والعمران واالستقرار والمدنية وال يرتبط بالمدينة
والصحراء واالرتحال وعدم االستقرار، ومازال  بالبادية والبداوة والخيمة

 .138المجتمع الموريتاني بدويا ليس إال"
) 1964فالمسرح في موريتانيا يعيش بعد استقالله عن االستعمار الفرنسي (     

نمو البطيء، حالة من ال 139وتأسيس الدولة الوطنية على يد المختار ولد داده

                                                             
المسرح الموريتاني والفضاء الميزانسيني، جميل حمداوي، وزارة الثقافة، الجمهورية اإلسالمية  138

 الموريتانية، موقع الكتروني.
شهورة بتاريخها العلمي ) بوتلميت بمدينة م1924المختار (ولد محمد ولد داداه) ولد سنة( 139

بمريم داداه الفرنسية الجنسية وهي أم أوالده الثالثة (ولدين  1950والسياسي في موريتانيا. تزوج عام 
وبنت) درس االبتدائية في موريتانيا وبعد ذلك سافر إلى فرنسا ودرس في معاهد ثانوية خاصة فحصل 

راسته في الحقوق في إحدى الكليات الباريسية ، ثم تابع د1948منها على شهادة الثانوية العامة عام 
 توفي –حتى حصل على شهادة المحاماة، فكان أول موريتاني يعود إلى بالده حامال شهادة جامعية. 

 في باريس. انظر ويكبيديا الموسوعة الحرة2003أكتوبر  14في
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يصعب القول فيها إن المسرح الموريتاني حاضر وقائم بذاته، خاصة أن األمر 
 . 140متعلق بالذهنية المجتمعية أكثر مما هو متعلق بتحوالت سياسية

ومن جهة أخرى، حينما نريد الحديث عن المسرح الموريتاني بأي حال      
اه وظواهره لتقويمه وتحقيبه ومعرفة خصوصياته وقضاي من األحوال

فإنه لم يتجاوز مرحلة النص بعد، وحتى إذا  الموضوعية والفنية والجمالية،
على إيقاع االستنبات والتجنيس  يعيش تجاوزها بشكل من األشكال، فإنه ما يزال

الخشبات الركحية المغلقة المهترئة  والتغريب، ومازال كذلك يقدم عروضه فوق
بقواعده المحددة، وثقافته  األرسطي في عمومها، والتي تحيلنا على المسرح

 .141المستلبة، ونصوصه المعروفة
هناك نظرة سلبية عن المسرح ما زالت قائمة والسبب جهل المجتمع بالمسرح، 

 وذلك باعتقادهم أن المسرح فنًا دونيxا يXقصد به الهزل والضحك.
أقوال لبعض أشخاص منهم كتّاب ومخرجين وممثلين تحدثوا عن المسرح في 

 ريتانيا:مو
حاولت جاهدة أن أجمع أقوال لبعض هؤالء األشخاص الذين تحدثوا عن المسرح 

 في موريتانيا حتى ُأدع�م ما جِئت به عن المسرح عندهم

                                                             
 وني. ، موقع الكتر2016انظر: ثياترو الموريتاني إشكالية التأسيس، وصال الشيخ،  140
المسرح الموريتاني والفضاء الميزانسيني، جميل حمداوي، وزارة الثقافة، الجمهورية اإلسالمية  141

 الموريتانية، موقع الكتروني.
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 142بابا ولد ميني
يرسم صورة قاتمة لواقع المسرح الموريتاني، ويقول إن هذا الواقع       

ور فقدان البنى التحتية من ديتلخص في الغياب التام للدولة عن دعم المسرح، و
عرض، ومعاهد للدراسة، وصدود الكتاب عن اإلبداع للمسرح، فضال عن كون 
العقلية التقليدية تجهل المسرح، بل تعاديه، إلى جانب تقصير اإلعالم في التعريف 

 .143بالمسرح وأهميته وندرة الكفاءات
 .144محمد ولد الزين

عقبة االنقطاع بين األجيال، فكل  يقول إن المسرح الموريتاني عانى من     
جيل يبدأ من الصفر، ويشير إلى عدم رغبة أشخاص معينين في وجود المسرح 

                                                             
بابا ولد ميني، أستاذ وفنان مسرحي، له وجه المع في فن المسرح الموريتاني، اشتهر بأدائه  142

علم األجيال فن المسرح. عرف باب ولد ميني ممثال على الخشبة ومخرجا خلف الكواليس وأستاذا ي
بأنه كان ضمن قلة من الفنانين المسرحيين الموريتانيين الذين جمعوا بين الموهبة والتخصص واألداء، 
فقد ظلت موهبته المسرحية تنمو منذ الصغر كما تخرج من مدارس مسرحية متعددة في المغرب 

بع خاص. انظر: ولد ميني يتحدث عن تحديات فن وليبيا ومصر؛ فكان ألدائه بصمات فنية ذات طا
 .2017المسرح بموريتانيا، االخبار، وكالة أنباء موريتانيا مستقلة، 

المسرح الموريتاني أوضاع قاتمة وجمهور مريض بالفرجة، المختار ولد السالم، نواكشوط،  143
 .موقع الكتروني2010ملحق الخليج، 

القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  1967إلى 1960ام في نواكشوط. درس منذ ع 1954ولد عام  144
المتداولة في المحاضر الموريتانية ثم أنهى دراسته االبتدائية والثانوية باللغتين الفرنسية والعربية 

, عمل مدير التحرير بالوكالة الموريتانية لألنباء, ثم مديراً عاما مساعداً لإلذاعة الموريتانية,  1974
مديراً مساعداً للمعهد العالي للدراسات اإلسالمية, كما عمل مديراً عاما لمكتب  1980وعمل منذ عام 

.انظر: محمد عال ولد الزين، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود لإلبداع، 1994األوقاف. توفي عام 
 المعجم، موقع الكتروني.
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في موريتانيا العتبارات سياسية واجتماعية، منوهاً إلى أن المسرح الجاد الذي 
بدأ مع الجيل الحالي ويقصد به جيل التسعينات، تجاوز الشعبوية، وعالج القضايا 

 . 145اً وقومياًالكبرى وطني
  146إبراهيم ولد سمير

يقول يعاني المسرح الموريتاني من عوائق عدة تقف حجر عثرة أمام تقدمه      
عرجا وانطلق م وتأسيسه على أسس صلبة تضمن له االستمرارية والتميز هناك.

انعدام وقلة وجود مختصين في الوزارة، علما أن كتّاب المسرح يXعدkون  على
وغياب الدعم المالي للفرق  الواحدة، مع غياب البنى التحتيةعلى أصابع اليد 

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "الترا صوت" مع  .147والجمعيات المهتمة بالمسرح
المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير قال فيها عن المسرح الموريتاني: افتقر 

أنه ليس  ىالموريتاني للتربية المسرحية، والثقافة المسرحية، إضافة إل المجتمع
خوفًا من 148قام األهالي بليk أعناق أبنائهم عن المدعوk ( ثياترو) مهنة، حينها

                                                             
الم، نواكشوط، المسرح الموريتاني أوضاع قاتمة وجمهور مريض بالفرجة، المختار ولد الس 145

 .موقع الكتروني2010ملحق الخليج، 
بدا مشواره مع المسرح من ساحات دار النعيم  1975إبراهيم ولد سمير، مسرحي من مواليد  146

وصوال لصاالت دار الشباب القديمة والجديدة، مؤسس فرقة الشروق المسرحية، توفي عن عمر يناهز 
أيام. انظر: تأبين للمسرحي إبراهيم ولد سمير، ميديا  أربعين سنة وذلك بعد نوبة صحية استمرت لعدة

 2018باور، وكالة أنباء موريتانية مستقلة، 
 

. 2018هارون الكيالني يتحدث عن المسرح في موريتانيا، مهرجان المسرح العربي، الثقافة،  147
 موقع الكتروني.

 ثياترو كلمة تعني المسرح. 148
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بهلوانيين وظّل المسرح مقزمxا في بيئة وفيkة لثقافتها  العيب أن يتحولوا إلى
 . 149أصبحت موريتانيا "بلد المليون شاعر" الشفهية القبلية وللشعر حتى

 
 150عبد الرحمن أحمد سالم

ذا كان أحد الباحثين قد وصف األدب الموريتاني بالحلقة المجهولة" يقول "إ     
في سلسلة األدب العربي، فان المسرح هو الحلقة المفقودة في سلسلة األدب 
الموريتاني. فلم ينل ال من التوثيق وال من الدراسة كبير اهتمام من الكتاب 

 .151واألدباء والمؤرخين الموريتانيين"
 

ع عبد الرحمن أحمد سالم حينما سXئل عن كتَّاب وفي مقابلة ُأجريت م
أن الكتابة المسرحية بقيت السهل المستعصي  المسرح الموريتاني فأجاب بقوله:

أو القريب البعيد من األديب الموريتاني. إذا ما استثنينا مقاالت تنشر من حين 

                                                             
 ، موقع الكتروني. 2016وصال الشيخ، ثياترو الموريتاني إشكالية التأسيس،  149
عبد الرحمن ولد أحمد سالم، بدأ حياته ممثال في أول فرقة مسرحية بموريتانيا، ثم ترك العمل  150

المسرحي تحت وطأة مضايقات رسمية إثر تقديمه مسرحية، وبعدها عاد إلى الساحة الفنية، حيث 
وخيمة وعلم"، و"تاكسي الديمقراطية"، أخرج عددا من األفالم بين وثائقي وروائي، منها "رجل 

و"نواكشوط مدينتي". فيؤكد أن مالمح المسرح الموريتاني هي نفسها مالمح هموم األمة التي ينتمي 
إليها، من قضايا كبيرة كالهم الفلسطيني. انظر: المسرح الموريتاني أوضاع قاتمة وجمهور مريض 

 بالفرجة، المختار ولد السالم. موقع الكتروني
موريتانيا، هل ينجب الشعر مسرحا، عبد الرحمن أحمد سالم، السراج اإلخبارية، الثالثاء،  151

 ، موقع الكتروني.2015
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إلى آخر في بعض الصحف، وأن مرد هذا الجفاء يعود حسب رأيه إلى ثالثة 
 :152باباس

: يغلب طابع التكوين المحظري التقليدي على الجيل األول من أدباء األول
موريتانيا، الشيء الذي غيب عنهم التعرف على أنماط أدبية حديثة كالمسرح 

  .والفن التشكيلي والسينما وغيرها
 

: النظرة الدونية واالزدراء من المجتمع التقليدي المحافظ للمسرح، الشيء الثاني
بعده عن واجهة االهتمام األدبي، فهو كما يقول الدكتور احمد حبيب أحد الذي أ

  .عناصر الفنون سيئة السمعة
 

: إن شح وسائل النشر وضعف (الزبون المسرحي) مقارنة مع قوة طلب الثالث
(زبون الشعر) واألنماط األخرى جعل األدباء يضعون المسرح في ذيل 

ر عن النصوص المسرحية في وذكر عبد الرحمن سالم قول آخ .الرفوف
موريتانيا يقول "إن كل ما يتوفر اليوم من نصوص مسرحية أو دراسات عن 
المسرح، ال يخرج دائرة األرشيف الخاص للجمعيات، أو رفوف الرسائل 

 .153الجامعية بجامعة نواكشوط"
 

                                                             
 انظر: المرجع السابق. 152
موريتانيا، هل ينجب الشعر مسرحا، عبد الرحمن أحمد سالم، السراج اإلخبارية، الثالثاء،  153

 ، موقع الكتروني.2015
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 أحمد حبيب اهللا
ك ودا وذلأستاذ جامعي في موريتانيا يقول "ال يزال اإلنتاج النصي الجاد محد

بسبب إقبال الموريتانيين على القصة والشعر وتعقيدات النص المسرحي وأهمية 
 .154"تالزمه بنشاط مسرحي مؤسس

 
 

  

                                                             
قاتمة وجمهور مريض بالفرجة، المختار ولد السالم، نواكشوط،  المسرح الموريتاني أوضاع 154

 .موقع الكتروني. 2010ملحق الخليج، 
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مر المسرح الموريتاني كأي ظاهرة ثقافية أدبية بعدة مراحل أساسية 
 ويمكن تقسيمها على النحو اآلتي:

 
 ) فترة الستينات والسبعينات1979-1958المرحلة األولى: (

ولد المسرح   1960-1958في فترة " ميالد الدولة أي ما بين عامي      
، على يد مؤسسها المرحوم 155الموريتاني مع ظهور ما عرف بفرقة الكيكوطية

، وكانت 157ويمكن اعتباره األب المؤسس للمسرح الموريتاني" 156همام افال
الموظفين  رفرقة الكيكوطية "فرقة ترفيهية تقدم اسكتشات كوميدية لترفيه كبا

، "وقد انتهجت هذه الفرقة منهاجا 158آنذاك فكانت بداية لفن التشخيص في البالد"
يتخذ من السخرية وسيلة، ومن اإلضحاك هدفا، ولكنها كانت تقدم مسرحا على 
األقل يخضع لمفهوم خشبة وجمهور وممثلين، وكان يحضر هذه العروض 

                                                             
الكيوطية: عبارة عن تمثيليات اجتماعية يغلب عليها الطابع الكوميدي الذي هو الغرض األساسي  155

 لها على الطابع الفني أو األدبي.
دمت البالد في المجال الثقافي، كما أنه أيضا همام افال: يعد همام من أكبر الشخصيات التي خ 156

من أكبر األدباء الذين عرفتهم هذه البالد. فقد جمع الملك همام في ديوانه الذائع الصيت كنوزا من 
األدب ال تكاد توجد إال فيه. ويعد من أول من أسس السينما في موريتاتيا. انظر: شخصيات موريتانية: 

 ة أنباء موريتانية، موقع الكتروني.الملك همام فال، الساحة، وكال
الفنان الموريتانيا الشاب محمد عزيز يكتب عن ميالد وطموحات وتحديات المسرح الموريتاني،  157

 .موقع الكتروني.2017مايو، 7مقال، المسرح نيوز، موريتانيا، صفاء البيلي، 
، أقالم المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير 158
 موقع الكتروني.2017حرة،
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ا أن البلد في طريقه لبناء الوزراء حتى رئيس الجمهورية، وكان مفهوما حينه
 .159مسرح"
"وقد كانت هذه البدايات تعتمد أساسا على تمثيل النص دون مراعاة للحركة       

وهذا أمر يعزى الى عدم وجود متخصصين حينها، مع أن البالد في فترة 
السبعينات كانت تعيش طفرة فنية تكللت بإنشاء الفرقة الوطنية للفنون، وقد كانت 

تها على الموسيقى والرقص، رغم مشاركتها في مهرجانات دولية. تتركز أنشط
لم يكن الفن المسرحي من أولوياتها حيث لم تفد الدولة الموريتانية طالبا للخارج 

 . 160لتلقي دورات تكوينية واالستزادة من هذا الفن"
وقد أطلق على هذه الفترة الجيل األول وهو جيل الرواد حيث اعتمد هذا     

ن المسرحين الموريتانيين على تشخيص النصوص دون ترجمتها الجيل م
وحركيا، على الرغم من أن الحركة المسرحية كانت منتشرة  161ميزانسينيا

لدى الفرنسيين في البالد قبل االستقالل، إال أن جيل الرواد لم يستفد من ذلك 
ريا، ابأي حال من األحوال بل اكتفوا بقراءة نصوص درامية وتمثيلها لغويا وحو

                                                             
الفنان الموريتانيا الشاب محمد عزيز يكتب عن ميالد وطموحات وتحديات المسرح الموريتاني،  159

 .موقع الكتروني.2017مايو، 7مقال، المسرح نيوز، موريتانيا، صفاء البيلي، 
قالم المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أ 160
 موقع الكتروني.2017حرة،
ميزانسينيا: لفظ مشتق من اللغة الفرنسية والذي يعني وضع أو تكوين المشهد، ويقوم المخرج  161

باستخدام هذ المصطلح لتحديد حركة الممثلين والكاميرا والديكور واإلضاءة وكل محتويات المشهد 
عن تحويل المؤثرات السمعية إلى وتوصيلهم للجمهور من خالل الصورة المرئية، أي أنه عبارة 

مؤشرات وتشكيالت حركية. ميلودراما، ميزانسين، مصطلحات سينمائية ال تعرفها عن فن السينما، 
 .موقع الكتروني.2017ميديا ارابيا ،
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. "وبعد انقالب 163أو سنوغرافية 162وذلك دون تحويلها إلى عروض ركحية
وبفضل مجيء العسكر تم القضاء على الفعل الثقافي عموما  1978يوليو 10

والمسرحي خصوصا وتعاقبت االنقالبات وظل المسرح مدثرا بلحاف الخوف 
 ".164من بطش العسكر

ل عقدي الستينات والسبعينات، ويذكر أنه خالل هذه الفترة "ظل المسرح خال    
مسرحاً تحت الطلب غالباً، يعرض مسرحيات واسكتشات توجيهية 

 .165وتوعوية"
من خالل قراءتي لبعض الصحف والمقاالت والمجالت لم أجد أي من      

المسرحيات المكتوبة والمنشورة لكتاب موريتانيين بل اكتفوا بتقديم اسكتشات 
 من خالل ما عرف بفرقة الكيكوطية. كوميدية هدفها الضحك والسخرية

 
 ) فترة الثمانينات1989-1980المرحلة الثانية: (

                                                             
الركحية أو السنوغرافيا:هي فن الزخرفة المسرحية أي محتويات الزخرفة في العرض  162

متداول لتصل إلي فن الديكورات في الفرجة المسرحية. الفضاء المسرحي، ثم تطورت في معناها ال
 . موقع الكتروني.2017الرابع، مدوkنة بعيو محمد المصراتي،

انظر: المسرح الموريتاني والفضاء الميزانسيني، جميل حمداوي، وزارة الثقافة، الجمهورية  163
 اإلسالمية الموريتانية، موقع الكتروني.

لشاب محمد عزيز يكتب عن ميالد وطموحات وتحديات المسرح الموريتاني، الفنان الموريتانيا ا 164
 .موقع الكتروني.2017مايو، 7مقال، المسرح نيوز، موريتانيا، صفاء البيلي، 

المسرح الموريتاني أوضاع قاتمة وجمهور مريض بالفرجة، المختار ولد السالم، نواكشوط،  165
 .موقع الكتروني2010ملحق الخليج، 
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ويأتي الجيل الثاني من المسرحيين الموريتانيين مع بداية الثمانينيات من      
القرن العشرين في فترة الحكم العسكري للبالد، وكان العمل المسرحي يخضع 

ذا الجيل أعماال مسرحية تميل إلى األسس للرقابة كغيره من الفنون، ولقد قدم ه
المتعارف عليها فنيا من خالل تشخيص النصوص المسرحية وترجمتها إلى 

 . 166حركات ولوحات فنية فوق الخشبة
وجيل الثمانينيات أو ما اصطلح عليه بالجيل الثاني للمسرح، كان بقيادة      

تماد النصوص المسرحية محمد األمين ولد عداه، وقد امتازت فترة هذا الجيل باع
الوطنية ألول مرة، وقد كان من أبرز كتاب المسرح في تلك الحقبة الكاتب محمد 
فال ولد عبد الرحمن، وقد تميزت كذلك بتقديم النص المسرحي علي أسس علمية 
على عكس ما كان سائدا في السابق (حركات محسوبة، ديكور، اكسسوار، 

 ...)167إضاءة، موسيقى
ز الجمعيات والروابط والفرق المسرحية في تلك الفترة جمعيات "ومن أبر     

(غرناطة، المرابطون، الرسالة، شنقيط)، وهي إحدى كبريات الجمعيات 
المسرحية الموريتانية وأكثرها صيتا وعطاءا باإلضافة إلى فرق الخالص 

 . 168والمسرح الطالئعي واألصالة واألصابع والمرأة"

                                                             
المسرح الموريتاني والفضاء الميزانسيني، جميل حمداوي، وزارة الثقافة، الجمهورية انظر:  166

 اإلسالمية الموريتانية، موقع الكتروني.
انظر: المسرح الموريتاني، رحلة بين "حاء" تهوى التميز.و"باء" تطمح للتخصص، بون ولد  167

 أميده، منتديات ستار تايمز، موقع الكتروني
ي، رحلة بين "حاء" تهوى التميز.و"باء" تطمح للتخصص، بون ولد أميده، المسرح الموريتان 168

 منتديات ستار تايمز، موقع الكتروني.
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من القرن العشرين، ظهر االتحاد الوطني لمسرح  في منتصف الثمانينيات     
الهواة بقيادة األستاذ محمد االمين عداه، وقد مثل هذا االتحاد الحقبة المضيئة في 
تاريخ المسرح الوطني آنذاك، وذلك لكثرة أعماله في داخل البالد وامتداد عطاءه 

قرطاج،  إلى خارج البالد بمشاركته في مهرجانات دولية وإقليمية (كمهرجان
ومهرجان مونستير، ومهرجان أبي رقراق، ومهرجان المسرح لفرنك أفوني في 

 .169أبدجان، ومهرجان يوم الطالب الليبي
حينها تغيرت صورة التعامل مع الفن المسرحي، وبدأ التعاطي مع العرض      

أكثر مهنية. وبدأت التخصصات تظهر من كتابة واخراج وديكور وانارة إلى 
شجع البعض على االكتفاء بكتابة نصوص مسرحية وتقديمها  آخره وهو ما

 . 170للفرق
كما عمد االتحاد إلى ربط الصلة ببعض الكتاب، وشجعهم على كتابة      

نصوص مسرحية وهو ما تم بالفعل، حيث قدم الكاتب الكبير محمد األمين 
يد العدمسرحية (الماء والجار) وكتب الكاتب والناقد محمد فال ولد عبد الرحمن 

من المسرحيات (بريق الصمغ العربي) (اللعبة) (عنز البزيه) وغيرها. لكن هذا 
االتحاد عصفت به عوائق وعراقيل عدة أدت إلى أن يسدل الستار على إبداعاته 
المسرحية مما أدى إلى تفكيك االتحاد الوطني لمسرح الهواة رسميا سنة 

                                                             
 المرجع السابق. 169
الفنان الموريتانيا الشاب محمد عزيز يكتب عن ميالد وطموحات وتحديات المسرح الموريتاني،  170

 .موقع الكتروني.2017مايو، 7مقال، المسرح نيوز، موريتانيا، صفاء البيلي، 
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لمسرحية التي حاولت سد وأدى هذا التفكك إلى ظهور بعض الفرق ا م،1988
 .171الفراغ الذي تركه غياب االتحاد الوطني لمسرح الهواة

"ورغم كل هذا العطاء والتحول اإليجابي، فإن النص المسرحي لم يوثق      
على شكل مطبوعات عامة، وإنما بقيت النصوص مطبوعة طباعة أولية لغرض 

 . 172التدريب والعرض فقط"
  

 ى يومنا هذا)إل-1990المرحلة الثالثة: (
م، عرفت الساحة 1990في بداية التسعينات من القرن العشرين سنة      

المسرحية الموريتانية ظهور فرقة المسرح الشعبي، التي أسسها وأدارها المخرج 
في أداءها  174ولقد اعتمدت فرقة المسرح الشعبي ،173أحمد ولد محمد األمين

                                                             
موريتانيا، هل ينجب الشعر مسرحا، عبد الرحمن أحمد سالم، السراج اإلخبارية، الثالثاء،  171

 ، موقع الكتروني.2015
 المرجع السابق 172
المخرج أحمد محمد األمين رحمه اهللا ، فقد كان متواضعا بعيدا عن األضواء غير عابئ بما  173

في تامشكط بالحوض بدا الدراسة مبكرا في  1955ولد سنة يرومه الكثيرون من الظهور و الشهرة 
االبتدائي حيث حصل على شهادة ماستر مخرج سينمائي، وعمل في الوكالة الموريتانية للسينما و 

. انظر: نبذة من سيرة الفقيد أحمد ولد محمد األمين، وكالة كيفه 2015التلفزيون، و حتى تقاعده 
 ل. موقع الكتروني.كانون األو4لألنباء، الثالثاء، 

المسرح الشعبي: هي ظاهرة تمجد النظام الحاكم، وتسعى للضحك من أجل الضحك، كما أنها  174
ظاهرة فرجوية ال تخضع لقواعد المسرح المتعارف عليها، وأن رواد هذا المجال في الغالب يتسمون 

ولد سمير، موقع  بالضعف األدبي والتعليمي.انظر: المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس إبراهيم
 الكتروني.
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بط ليد والمحاكاة دون التقيد بالضواعلى كوميديا الموقف، وقدرة ممثليها على التق
الفنية المتعارف عليها، ومع ذلك كان لظهور فرقة المسرح الشعبي دورا بارزxا 
وهامxا في ربط الموريتانيين بالمسرح وبفن التمثيل بصفة عامة، حيث سدت 
فرقة المسرح الشعبي الفراغ، ورغم شعبيتها الطاغية فإن المسرح  الموريتاني 

 .175تقد االحترافية والقدرة األكاديميةآنذاك كان يف
 

م من القرن العشرين، عرفت موريتانيا 1996غير أن منتصف التسعينات      
طاقات مسرحية إبداعية واعدة جديدة، قادت المسرح الموريتاني نحو مناحي 
التأسيس والهوية والتميز واإلبداع فظهر ما يسمى بالمسرح االحترافي، وممارسة 

 .176ى أسس الدراسة والعلمفن المسرح عل
باإلضافة إلى ظهور جمعيات وروابط وأندية شبابية ساهمت في إنعاش      

خشبة المسرح الوطني ومن أهم هذه الجمعيات التي حملت مشعل اإلبداع 
المسرحي: المخضرمون، النجوم، التضامن اآلفاق، اإلبداع، التحدي الثقافي، 

ن لها السبق والتخصص والتميز في رابطة المواهب، رابطة تواصل والتي كا
 . 177المسرح

                                                             
، 2017المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أقالم حرة، 175

 موقع الكتروني.
المسرح الموريتاني والفضاء الميزانسيني، جميل حمداوي، وزارة الثقافة، الجمهورية اإلسالمية  176

 الموريتانية، موقع الكتروني.
 السابق.  انظر: المرجع 177
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في نهاية التسعينات قدمت رابطة شباب أنواذيبو مجموعة معتبرة من      
المسرحيات المهمة والتي كان لها أثرا وصدى كبيرا أنذاك مثل(المأزق) و(وادي 
الجدب) و(ألف مبروك أيها العريس) و(الهذيان) جميعهم من تأليف محمد أبو 

 .178سويلم
وفي السنوات األخيرة عرف المسرح الوطني طفرة نوعية مع انطالقة      

م، وكانت االنطالقة الحقيقية 2011المهرجان الوطني للمسرح المدرسي سنة 
إلخراج المسرح من أزمة التأسيس التي ظل يتخبط فيها، حيث كانت دائما 

، ويرهمعضلة االستمرارية والتواصل بين األجيال، تقف حجر عثرة أمام تط
ومنذ انطالقة هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية المسرحيين الموريتانيين وبدعم 
من الهيئة العربية للمسرح عرف الفن الرابع في موريتانيا انتشارا منقطع النظير 

 179واهتماما من الشباب.
 

وقد لوحظ في السنوات االخيرة انفتاحا للمسرحيين الموريتانيين على العالم     
ومشاركات مهمة في مهرجانات دولية وتقديم مستوى متقدم من االنتاج العربي 

المسرحي، فهذا االنفتاح هو نتيجة جهود شباب آمنوا بجنون المسرح وصبروا 
الجوع العطش ليخرج المسرح الموريتاني والثقافة الموريتانية إلى العالم، وهذه 

                                                             
أنواذيبو والتجربة المسرحية في موريتانيا، محمد أبوه اسويلم، عين على المسرح، الهيئة العربية  178

 .   موقع الكتروني.2017للمسرح، محسن النصار
، 2017المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أقالم حرة، 179

 موقع الكتروني.
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ل موريتانيا ورغم ك بجهود خاصة ال عالقة لها بالجهة الوصية على الثقافة في
هذه النشاطات المذكورة سلفا ما زال المسرح الموريتاني في طور التأسيس 

 .180ويعاني من عدة صعوبات وعراقيل تواجه مسيرته اإلبداعية
ويقول الكاتب المسرحي عبد الرحمن ولد أحمد سالم في مقالة كتب فيها      

راحل هو غياب النص أن:              "القاسم المشترك بين كل تلك الم
المسرحي المكتوب، فقد كانت كل العروض تقدم بشكل استعجالي وتكتب 
المسرحيات في آجال قصيرة، ليس كعمل كتابة إبداعية وإنما لغرض العرض 

 . 181فقط، وتتالشى أوراق المسرحية مع إسدال الستار األخير للعرض"
 

 182المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني

عرض في موريتانيا مهرجان وطني تنافست خالل هذا ألول مرة ي     
المهرجان عشرة عروض مسرحية لنيل الجائزة األولى، كُتبت وُأخرجت ومXثّلّت 

                                                             
ح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أقالم انظر: المسر 180
 ، موقع الكتروني.2017حرة،
الثالثاء،  موريتانيا، هل ينجب الشعر مسرحا، عبد الرحمن أحمد سالم، السراج اإلخبارية، 181

 ، موقع الكتروني.2015
في موريتانيا، بالتعاون مع  نظّم اتحاد المسرحيين الموريتانيين، أول مهرجان وطني للمسرح 182

الهيئة العربية للمسرح، وتحت إشراف وزارة الثقافة الموريتانية، في محاولة لتقريب فن المسرح من 
دار الشباب القديمة، من  بحبه الكبير للشّعر، تم عرضه في المتلقي الموريتاني الذي اشتهر

 .2018اكتوبر20إلى16
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جميعها من قبل شبان موريتانيين، أغلبهم من الهواة الذين دخلوا من بوابة 
 المسرح المدرسي الذي ظهر في موريتانيا قبل عشر سنوات. 

تتوkفر على معايير فنية «ظمي المهرجان لعشر مسرحيات وأنk اختيار من     
مع االلتزام بشروط المواطنة واالنتماء والتمثيل الحقيقي للمجتمع الموريتاني، 

 »يدل على رغبتهم في إظهار الوجه الحقيقي لمجتمع غني بتنوعه الثّقافي
كر، بوهي (مسرحية دبيب القاع، نساء خالدات، فيفير، كلتير، الزواج الم     
يوم وليلة، مخدرات، عبور، الزواج السوتتكي، واكادر) عرضت جميع هذه 90

 .2018أكتوبر  22إلى  16المسرحيات في دار الشباب القديمة من 
 

تمكن المهرجان من استقطاب حضور فاجأ المنظمين، إذ إنk فن المسرح      
 خل ضمنجديد على المتلقي الموريتاني، خاصة أنk العروض التي قُدkمت تد

الذي تغلب عليه الرمزية والغموض، ويبتعد عن المسرح » المسرح الحديث«
ة وقد أشار وزير الثّقاف، كون أكثر قُرباً للمتلقي العاديالسkاخر الذي ربما ي

الموريتاني محمد األمين ولد الشيخ حين قال في كلمة بمناسبة المهرجان إنّه 
وأوضح أنk المهرجان ينتظر منه » احلم ظّل يراود أجيال المسرح في موريتاني«

 واالرتقاء بثقافة المجتمع، ورسم تحقيق نجاح يمكّنه من مخاطبة العقل والذّوق
 .183 مسار جديد للمسرحيين الموريتانيين

                                                             
ض تحاول منافسة الشّعر في بالد الشعراء، الشرق انظر: أول مهرجان وطني للمسرح، عرو 183

 م، موقع الكتروني. 2018أكتوبر، 24األوسط، جريدة العرب الدولية، 
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 عوائق وعراقيل التأسيس:
يعاني المسرح الموريتاني من عوائق عدة تقف حجر عثرة أمام تقدمه وتأسيسه 

ستمرارية والتميز، ويمكن أن نجمل هذه العوائق على أسس صلبة تضمن له اال
 والعراقيل في:

 
حيث أنه "ال توجد مصلحة أو إدارة خاصة في وزارة  العوائق اإلدارية:     

الثقافة، غياب فرقة وطنية للمسرح، غياب الدعم المادي والمعنوي من الوزارة 
سرح التي لألعمال المسرحية، غياب المهرجانات والتظاهرات الوطنية للم

ترعاها الجهات الرسمية، انعدام الكادر الفني الموظف المتفرغ للعمل المسرحي 
كما أن غياب الفرق المحترفة للعمل المسرحي، يعد عائقا إداريا مع انعدام وجود 
اتحاد وطني للمسرح يجمع الناشطين في المجال يمكن من خالله تلقي الدعم 

 ".184المالي والتنسيق مع الوزارة الوصية
   

وتتمثل في انعدام وقلة وجود المختصين في الوزارة، كما أن  العوائق الفنية:   
األخصائيين في المسرح (الدارسين) يعدون باألصابع في البالد، وانعدام التكوين 
الدائم للهواة أو إيفاد المهتمين في بعثات للخارج للتكوين والدراسة العلمية، مما 

مسرحي مع أن الدولة بإمكانها ذلك بأقل التكاليف، سيمكن من انتشار العمل ال
غياب البني التحتية، ويتمثل في انعدام وجود أماكن للعرض المسرحي إذ ال 

                                                             
، 2017المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أقالم حرة، 184

 موقع الكتروني.
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يتوفر في البالد مسرح وطني يستجيب للمواصفات الدولية من (توفر الصوت، 
 .185اإلضاءة، غرف إعداد الممثلين...الخ)

     
عتبر الفن المسرحي رغم عراقته ومكانته في كما ذكرنا ي العوائق االجتماعية: 

العالم المتمدن فن وافد على المجتمع الموريتاني الذي ما زال حديث عهد بالبداوة 
وبطبيعته ال يتقبل كل جديد بسهولة. حيث يرى معظم العامة أن المسرح فن 
 قالتهريج والتنكيت وبالتالي يعتبرونه من األعمال الهزلية الغير مفيدة وال يلي

االنشغال بها. وهنا يبرز دور وسائل اإلعالم في التحسيس والتوعية بأهمية 
 .186المسرح كفن راق وضروري لتنمية المجتمع

 
وتتمثل في غياب الدعم المالي للفرق والجمعيات المهتمة  العوائق المالية:     

بالمسرح، مما ينعكس على العمل المسرحي الوطني، حيث أن األعمال المسرحية 
جز بأقل القليل من الموارد المالية مع غياب تام لشركات اإلنتاج الخصوصية، تن

في مجال المسرح مما يجعل المسرح الموريتاني مسرحا فقيرا ماديا، والمشتغلون 
في الميدان يصرفون على أعمالهم من جيوبهم، وهذا ينعكس سلبا على القيمة 

                                                             
وزارة الثقافة، صفاء “المسرح نيوز“انظر: المخرج المسرحي الموريتاني محمد سالم إخليه 185

 ، 2018مايو، 21 البيلي 
 موقع الكتروني.    

انظر: المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أقالم  186
 ، موقع الكتروني.2017حرة،
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ريدوها، وللمسرح الموريتاني الفنية للعمل المسرحي، ومع ذلك ما زال للخشبة م
جنوده المجهولون الذين عشقوا المسرح ويرجون أن ينهض من سباته ليحقق 

 .187طموحات محبيه
 

وتتمثل في غياب المتخصصين في الكتابة المسرحية؛  العوائق األدبية:     
فالبرامج التعليمية ال تحتوي على مادة المسرح، وال توجد مؤسسات تكوينية 

مسرح، وتندر الدورات التكوينية في الكتابة المسرحية، غياب النقد مهنية في ال
األدبي الذي يمكنه تقويم العملية االبداعية وتشجيع الكتاب  عدم الفصل بين 
النص كعملية ابداعية مستقلة، وتجسيده على الخشبة كعملية ميالد ثانية، ضعف 

بدل  رحية، ويكتفيالنشر اجماال مما ال يشجع البعض على كتابة النصوص المس
ذلك بكتابة ديوان شعري او مجموعة قصصية قد تكون بالنسبة له حظوظها 
اوفر في النشر غياب ثقافة تحويل النص االدبي سواء كان شعرا او سردا الي 

 .188نص مسرحي
 

                                                             
قالم انظر: المسرح الموريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أ 187
 المسرح نيوز،“، موقع الكتروني.وانظر: المخرج المسرحي الموريتاني محمد سالم إخليه 2017حرة،

 2018مايو،  21وزارة الثقافة  صفاء البيلي
موريتانيا، هل ينجب الشعر مسرحا، عبد الرحمن أحمد سالم، السراج اإلخبارية، الثالثاء،  188

 ، موقع الكتروني.2015
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من خالل ما سبق يتبين لنا أن المسرح الموريتاني لم يفرض نفسه مؤسساتيا      
واجتماعيا، وذلك بسبب األزمات التي تتخبط فيها الدولة  مياوثقافيا وإداريا وتنظي

المستويات واألصعدة، بما فيها المناحي: السياسية،  الموريتانية على جميع
والثقافية، واإلدارية، والعسكرية، واألدبية، ناهيك  واالجتماعية، واالقتصادية،

ة للدولة، أما ثانوي وهامشي بالنسب عن كون أن الفعل المسرحي والثقافي فعل
بالنسبة للشعر والقصة ربما تكون أفضل لديهم بما ينالوه من حظوظ وافرة 
للنشر، ودعم الوزارة لكتاب الشعر والقصة. فقد أخذت موريتانيا لقب المليون 
شاعر، وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام الدولة بالشعر أكثر من غيره من 

 الفنون األخرى.
   
 189ت لدى كتاب المسرح الموريتانيالتطلعات والطموحا  •

 ويمكننا أن نوجز طموحات المسرحيين الموريتانيين فيما يلي:     
 على المستوى اإلداري:      
أن تخصص وزارة الثقافة إدارة عامة لترقية الفنون وإيجاد مصلحة  -

 خاصة للمسرح 

 ضرورة إنشاء فرقة وطنية للمسرح القومي. -

 خلق مهرجانات وطنية للمسرح. -

                                                             
وريتاني وأزمة التأسيس، المخرج المسرحي إبراهيم ولد سمير، أقالم انظر: المسرح الم 189
 ، موقع الكتروني.2017حرة،
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دعم المشاركات الخارجية للفرق المسرحية الوطنية في التظاهرات  -

 اإلقليمية والدولية.

 ضرورة دعم واستمرار المهرجان الوطني للمسرح المدرسي. -

 تكريم رواد المسرح الوطني في التظاهرات الوطنية. -

 في مجال البنى التحتية:      
 بناء مسرح وطني بالمواصفات الفنية الدولية. -

 التكوين المستمر للكوادر المسرحية: في مجال  -

ضرورة افتتاح كلية للفنون الجميلة في جامعة نواكشوط أو معهد للفنون  -

 الجميلة يتوفر فيه قسم للمسرح والفنون الدرامية.

االهتمام باألنماط المسرحية األخرى مثل المسرح التجريبي ومسرح  -

 الدمي والعرائس وخيال الظل.
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الثاني المبحث  
 يل مسرحية الهذيانتحل

أما فيما يخص بتحليل مسرحية الهذيان لم أجد غير هذه المسرحية وذلك 
 بعد جهد وعناء طويل من بداية الفصل.                                                            

وقد واجهت صعوبة بالغة في تحليلها، نظرا ألنها زاوجت بين اللغة العامية 
موريتانية) واللغة الفصحى، وقد طغت اللهجة الموريتانية على (اللهجة ال

المسرحية مما أشكل على فهمها وتحليلها ولكن حاولت جاهدة على قدر المستطاع 
 أن أحللها وهذا ما خرجت به. 

 
 ملخص المسرحية: 

تقدم مسرحية "الهذيان" شهادة عن الواقع االجتماعي واالقتصادي  
تي في المجتمع الموريتاني فتكشف عن أذواق والسياسي والثقافي والذا

الشخصيات ونفسياتهم وطبائعهم ومشاكلهم، حيث تتولد هذه اإلشكاليات في 
الغالب بعد أزمة يعيشها المجتمع أو صاحبها، لتكون بمثابة شرارة التفاعل ضد 
المجتمع الخانع الساكت، وتحريضه لحياة أفضل أو ضد الفرد الحاكم. إن مؤلف 

الهذيان" يشير إلى العشق الممزوج باأللم والمأساة وهو حالة إنسانية مسرحية "
متعددة المشاعر، والهذيان صراع ذهني بين المنطق والالمنطق، جعلت الرؤية 
الدرامية تتجسد عبر مجموعة صور ذهنية تتراوح بين الخيال والواقع وبين 

حن كمجتمع المنطق والالمنطق، تطرح عدة إشكاليات وتساؤالت منها: هل ن
 عربي موريتاني حصلنا على حقوقنا؟ وما هو الحل؟ 
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 هدف المسرحية: 
باختصار، الحب يصنع المعجزات.. وبالتمرد والتريث والتخطيط يتم التغيير 
والتجديد ليشمل جميع مناحي الحياة وليشمل األعمال التي تحمل شيئاً من سمات 

أفضل لكي يتجسد الهدف  الماضي.. أو المعالجة من أجل حياة أجمل ومستقبل
 المنشود، وإال يحيا الناس تعساء وفساد خائر. 

 
 فكرة المسرحية: 

اختيار الفكرة من أهم وأول عناصر كتابة النص المسرحي، وذلك ألنه  
لو لم يكن هناك قضية ما تشغل المؤلف ويحاول طرحها من خالل النص 

تكاز أي نص المسرحي، لما كان هناك نص مسرحي فالفكرة هي محور ار
مسرحي، وال بد أن تكون تلك الفكرة واضحة ومحددة األبعاد لدى المؤلف لكي 
يستطيع التعبير عنها من خالل الشخوص المسرحية. وأياً كان نوع الفكرة البد 
وأن يكون مؤلف النص مXلم بجميع جوانبها وأبعادها وتفريعاتها كي يستطيع 

المسرحي من خطاب موجه للجمهور  الجمهور استيعاب ما يXحمله المؤلف للنص
 .190يعبر عن رؤيته تجاه الموضوع أو الفكرة المXثارة في النص المسرحي

الفكرة التي حملتها المسرحية طرح جدلية العالقة باآلخر، ورفض الواقع المرير 
في سبيل تحقيق األهداف والمبادئ التي حملها الناس على عاتقهم في سبيل إسعاد 

 ياة أفضل.المجتمع من أجل ح
 

                                                             
 .موقع الكتروني2016المسرح والتطوع في انواذيب، أرشيف المدونة االلكترونية،  190
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 عنوان المسرحية: 
يطرح عنوان هذه المسرحية "الهذيان" مجموعة من التساؤالت  

واإلشكاليات في تجلياته المتعددة.. والهذيان صراح ذهني بين المنطق والالمنطق 
وبين الواقع والخيال.. فجاءت األحداث متوافقة مع عنوان المسرحية، حيث 

العشق الذي رسم صور العذابات والشقاء من عبkرت عن الظلم واأللم والمأساة و
 أجل تحقيق الهدف المنشود لسعادة الفرد والمجتمع.

 
 الشخصيات: 

تعدk الشخصية المسرحية في العمل ركناً أساسياً من أركانه، فهي العنصر  
الفاعل الذي يساهم في صناعة األحداث وبدون الشخصية ال وجود للنص فهو 

 اة بكل مكوناتها الفكرية والثقافية والسياسية..الذي يحدد توجهها في الحي
فالشخصية تعد "بمثابة الوسيط الذى ي�ح�مل بالمضمون الفكري الذى يعبر      

عن رؤية المؤلف في القضية التي يتناولها من خالل النص المسرحي الذى 
يكتبه، إذ أنه من خالل تصوره ورسمه للشخصيات يقوم بتحميلها بالخطاب العام 

ص المسرحي من خالل كيفية طرح شكل الشخصية وطبيعتها ودورها في للن
شبكة العالقات بينها وبين الشخصيات األخرى في النص، ودورها في تحريك 

 .191الحدث وتطوره وتبعاً لنوع الشخصية محورية أم ثانوية"
أما عن تعريف الشخصية فهي "واحد من الذين يؤدون األحداث الدرامية      

ة المكتوبة أو على المسرح في صورة ممثلين. وكما قد تكون هناك في المسرحي
                                                             

 .موقع الكتروني.2016المسرح والتطوع في انواذيب، أرشيف المدونة االلكترونية،  191
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شخصية معنوية تتحرك مع األحداث وال تظهر فوق خشبة التمثيل فقد يكون 
هناك أيضاً رمز مجسد يلعب دوراً في المسرحية كمنزل أو بستان أو بلدة أو 
 نحو ذلك. فالشخصية إذن هي مصدر الحبكة التي يمكن أن تتطور من خالل

 . 192األفعال واألقوال التي تصدرها الشخصية"
وقد ورد في المسرحية شخصيات أساسية، وشخصيات ثانوية. أما الثانوية      

هي "الشخصية المسرحية التي لها وظيفة في مجري األحداث ولكنها ليست 
وأما الشخصية األساسية  193وظيفة ضرورية وهامة لتطوير الحبكة الدرامية"

 .194تي تلعب الدور األساسي في المسرحية كنص مكتوب""فهي الشخصية ال
(شخصية الشاعر) توحي هذه  ومن الشخصيات األساسية داخل المسرحية     

الشخصية باإلنسان القوي، المتمرد على الواقع، وال يريد الذل والهوان، وبنفس 
الوقت ال يخاف من الواقع الذي يحكمه أشخاص فاسدين وظالمين، ال يريدون 

لشباب أن ينفضوا للواقع الذي يعيشونه ويXبدو بآرائهم. فظهرت هذه من ا
الشخصية وهي شخصية الشاعر الذي يريد أن يغير الواقع وخاصة الذين 
يحكمونه من الفئة الطاغية في المجتمع. وقد ورد على لسان الشاعر في 

 ( باسم كل قطرة من دمنا نقول ال... باسم كل قطرة من دمنا المسرحية قوله
نقول ال... باسم كل طفلة نقول ال...) وأما عن رفضه للذل والهوان والخضوع 
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فقد ورد على قوله( قالوا اركعوا هاماتنا نقول ال... قالوا اسجدوا جباهنا نقول 
 ال... قالوا أبسطوا أكفكم راحتنا نقول ال... هذا قرار...هذا قرار)                     

بشخصية إنسان متعلم ومثقف يحمل شهادات وشخصية (الرجل) توحي      
جامعية عليا، ولديه خبرات كثيرة في جميع العلوم، وهو عاطل عن العمل غير 
مستفيد من هذه الشهادات شيء، ولم يطرأ على حياته أي تغيير، فهو يريد أن 
يغير الواقع الذي يعيشه، ويقصد به واقع المجتمع الموريتاني. وقد ورد على 

مسرحية قوله( شوفوا يا ناس جميع الشهادات وأنا هكذا ما طرأ علي لسانه في ال
شي اسو... هو شنه دكتوراه في االقتصاد... متريز في الرياضيات... ليسانس 

 في اآلداب...الخ)
وشخصية(الشاب) توحي بشخصية إنسان حكيم ومثقف، يسعى إلى التغير      

ورد على لسان الشاب في واالرتقاء بواقع الشباب ألنهم عماد األمة وقد 
( يا عنترة ابن شداد... يا حججاج... إن الشباب وجد األمة  المسرحية قوله

وبناها) ويريد أيضا أن ينفتح على العالم االخر ويخرج من الواقع الذي يعيشه 
وقد ورد في المسرحية ما يدل على ذلك قوله(السبب حالة االنغالق الي مسيطر 

احنا منغلقين على انفسنا .. نعم.. هذا هو السبب شوفوا  علينا في ظل االنفتاح...
 العالم الي يتغيير واحنا ثابتين)

أما عن شخصية (الطبيب والحراس) شخصيات ظالمة قوية معنفة للشباب،      
تريد طمس هوية الشباب ومسحهم عن الوجود حتى ال يثوروا عليهم، وقد ورد 

 بتعذيب الشاعر الذي يريد أن ينتفضفي المسرحية عندما أشار الطبيب للحراس 
على الواقع (يشير الطبيب باشارة للحراس باستعمال الكهرباء) (الحراس 
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ينفذون). وقد ورد في المسرحية شخصيات قليلة الحضور وهي شخصية الكناس 
 والممرضة والفتاة.

يتضح من خالل نص المسرحية أن هناك صراع بين قوتين إحداهما      
ى تنهزم نتيجة أفعالها فإما تهرب أو تنسحب أو تستقيل، وشريحة تنتصر، واألخر

ثالثة تظهر في أكثر من موقف يضفي على المسرحية لوناً درامياً مبرراً.. نشب 
الصراع الدرامي بين الشخصيات في اللحظات األولى من دخول (الطبيب 

ب ووالممرضة والحراس فيخرج الرجل والشاب). فيستخدم الطبيب وطاقمه أسل
 التخويف والوعيد واألسلوب الهمجي والتعذيب للمشاعر,,.

يدخل الشاب ويمتثل لتعليمات الطبيب، ومن ثم يخرج الطبيب برفقة  
الممرضة والحراس والشاعر,, ويدخل الكناس ويتكلم بأسلوب درامي هزلي,, 
ويمتثل لتعليمات الرجل الذي يجسد حلم الناس، والشاب يجسد األمل آخذاَ بعين 

عتبار قدوته بالحضارات القديمة، ويستمر الصراع في تجسيد الشخصيات اال
للواقع المعاش، ويستمر الرجل بعدم امتثاله لتعليمات الطبيب الهمجية وبالقوة 
ينفذ قراره بالرجل. وشخصية الشاب المهزوزة المتلونة درامياً ويمثل لتعليمات 

 الطبيب..
يXعدk مسوغات درامية  باختصار استعراض الشخصيات في المسرحية 

تعطي المشاهد تصوراً عن كيفية تصوير الشخصيات، وبنائها بشكل المنطقي 
والالمنطقي، وإنk التحوالت الدرامية الحاصلة في مواقف الشخصيات، والتي 
تلعب دوراً بارزاً في تجسيد ما يقع في الفضاء الحياتي المعاش سواء من حيث 
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لنفسي، هو لزوم درامي في متطلبات تطور البعد المادي أو االجتماعي أو ا
 الحدث وسلوك الشخصيات وتصاعد الصراع. 

هناك من وجهة نظري إشكالية في العرض المسرحي يتجسد في واقع المصحة 
النفسية حيث هناك وجود شخصيات غير مبرر.. واستمر الهذيان.. فظهرت 

 توهان) حالة "هذيان" الفتاة أنها مجنونة والهذيان بين الممثلين هنا أصبح (حالة
ذهنية تتراوح بين الخيال والواقع وبين المنطق والالمنطق.. قبول ورفض بكل 

 المعاني والرموز بالهذيان يعبkر عن الماضي والواقع من أجل الجديد.
 

 المكان والزمان: 
وقد جاء تحديد الزمان الماضي على لسان "الشاب" عندما قال: (خطابكم      

رق بن زياد) وفي تعبيره عن رأيه, حينما قال: (كنا في ذكرني بخطاب طا
الماضي داخل أحزابنا..) وتم تحديد الزمن الحاضر على لسان الشاب أيضاً 
حينما قال: (ُأحيkك في نقل مباشر وحي من المستشفى..) وتحديد الزمن المستقبلي 

ضاً أيعلى لسان "الشاعر" في (شخوص من الشمع تجهل ماذا يصنع بها الغد..) و
قوله: (لحظة سأعود إليك).. والمكان: (المصحة النفسية التي تمثل الحياة على 

 األرض..
 

 اللغة: 
لقد مثلّت باللغة العربية وباللهجة الموريتانية اليومية وفصحى العامية  

 حضوراً يلفت االنتباه بقوة في مسرحية الهذيان.
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 الحوار: 
ي وأقرب إلى أفئدة الجماهير يعتبر الحوار أوضح جزء في العمل الدرام 

وأسماعهم ويXعبر به الكاتب عن األحداث المقبلة والجارية في المسرحية وعن 
الشخصيات ومراحل تطورها. والحوار الجيد هو الذى تدل كل كلمة فيه على 
معنى يكشف عن حقيقة معينة ويعبر عن تلك الحقيقة تعبيراً دقيقاً ال مبالغة فيه 

وسيط الذى يحمل العمل الدرامي إلى أسماع المتلقين.     أو افتعال، ألنه ال
فالحوار أداة التخاطب والسمة التي تُشيع الحياة والجاذبية في المسرحية وهي 

  195.خاصية تميز المسرحية عن سائر الصور األدبية
فالمسرح يعتمد بشكل أساسي على الحوار، ويسهم  في الكشف عن طبيعة      

ل الغائبة، ويساعد في الكشف عن أحداث سابقة، وعن الشخصية وعن التفاصي
خلفية األحداث وتطورها ويكشف عن سلوك الشخصية وثقافتها وعملها وعالقتها 
بالشخصيات األخرى مثالً: شخصية شريرة كالطبيب والممرضة والحراس 
يتجسد بشخصياتهم حب العنف والتعذيب والهمجية.. نستشف ذلك من خالل 

التي قاموا بها، ومنها الشخصيات المحبة لإلنسانية والجمال الحوار واألفعال 
 ويتضح ذلك في حوار وسلوك (الشاعر..) إلخ.
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 الصراع: 
"يمثل العمود الفقري للبناء الدرامي، وهو ليس تناطح أفكار بل الصراع      

الدرامي يكون بين إرادات إنسانية تحاول فيه إرادة أن تكسر اإلرادة األخرى، 
اع يكون بين إرادتين متكافئتين، أو تصادم بين قوتين متكافئتين، أو فالصر

 .196تعارض أهداف ومصالح بين طرفين والهدف من هذه الصراعات البقاء"
أما ما يتعلق بمسألة الصراع داخل المسرحية، فقد ربطه المؤلف بقضية       

بقوله:  الطبيبالظلم والفساد والقهر والتخويف والعذابات للناس.. عبkر عن ذلك 
(عجيب أناس ما ينفع إمعاهم ما هو العنف..) في حيث أن ثمة أبعاد سياسية 
واقتصادية أكبر من ذلك التي كانت مستشرسة في شخصيات الحاكم.. ويالحظ 
أن الصراع ليس متصاعداً ومتواصالً من البداية حتى النهاية وفق خط بياني 

تطور تصاعدياً، ولم يبلغ الذروة درامي متواصل.. فالصراع في المسرحية لم ي
الدرامية وصوالً إلى النهاية في سياق درامي محبوك بأحداث متتالية متصاعدة 
مليئة بالمفاجئات يمتد على مدار نص المسرحية، فمسرحية "الهذيان" فيها صراع 
ذهني بين المنطق والالمنطق، جعلت الرؤية الدرامية نوعاً ما غامضة، أوقعتها 

 ات. في التناقض
 

 األحداث: 
إذا تأملنا المواضع، فإن الفعل الواقعي لشخصية أو إنسان ما، يختلف عنه 
مصوراً بطريقة فنية. وبعبارة أخرى إن ما في المسرح أو العمل الفني يغاير ما 
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في الواقع بشكل أو بآخر وهنا اهتمت مسرحية "الهذيان" باألحداث في إطار 
 حداث حوافز إلى مستقبل أجمل وحياة أفضل. زمان ومكان محددين ولتكن هذه األ

فأحداث المسرحية لم تعتمد على نمط واحد ثابت من األحداث ونقل  
الحوار.. وإنما اعتمدت على أننا نحاكي اإلنسان وانفعاالته، نحاكي األشخاص 
الذين يؤدون أدوارهم في أخالقهم وأفكارهم وعواطفهم، نحاكي األخيار من 

 شرار منهم لكي يتجسد الهدف والرسالة المنشودة. الناس كما نحاكي األ
إن اإلجابة التفصيلية عن األحداث لما نتطرق إليه تقتضي أحاديث  

طويلة، لذا نقول بإيجاز يXعدk النص األدبي سواء أكان قصة أو مسرحية أو قصيدة 
شعرية، شكالً مستقالً عن الذات، ولكنه ال يشكل شكالً مستقالً عن المجتمع، 

 واقع االجتماعي هو جزء من التكوين الذاتي والنفسي لإلنسان المبدع. فال
إن المشهد األدبي المسرحي "الموريتاني" الذي تخلل النص المسرحي  

ركز� على القضايا االجتماعية الممزوجة باألبعاد السياسية واالقتصادية.. فتطرح 
رامية عبر المسرحية مشاكل وعدة إشكاليات في المجتمع مجسدة برؤية د

مجموعة صور ذهنية تتراوح بين الخيال والواقع.. في ذلك يعد الزمن من أبرز 
 مشكالت البناء للمسرحية. 

 
 االستباق: 

تم�يزت المسرحية باستباقات متعددة ومتنوعة. وينقسم االستباق إلى  
نوعان: "االستباق الخارجي المتمثل في استشرافات مستقبلية خارج الحد الزمني 

حكي األول، واالستباق الداخلي الذي يقع داخل المدى الزمني المرسوم للم
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للمحكي األول دون تجاوزه، وهو أكثر استعماال من الخارجي، ألنه يؤدي دور 
 .197اإلعالن أو النبوءة التي تخلق نوعا من التشويق والترقب

وقد ظهر في المسرحية استباق خارجي قائم على الوعيد والرفض لما      
ث للشباب اليوم في المجتمع الموريتاني. وتجسد ذلك قول الشاعر ..(باسم يحد

كل قطرة من دمنا نقول ال.. باسم كل رجل وامرأة نقول ال ..) ثم هناك استباق 
إيهامي.. من وجهة رؤية الرجل: (اإليمان بالنصر).. وهناك استباق إيهامي 

 "الشاب" (قتالنا في الجنة وقتالكم في النار..).
تعتمد المسرحية على النمط فقط من االستباقات بل جاء استباق  لم 

"داخلي" بقول الطبيب: (أدور تلقنوا درس ما ينتو ال هي تنساوه..) وأيضاً: (فعالً 
هذا أناس ما ينفع إمعاهم ما هو العنف..) وجاء استباق آخر هو االستباق المسبق 

 ). مبادئنا ونحدد منها أهدافنا..المجسد بقول الرجل: (فليكن هذ النقطة نبنوا عليه 
 

 االسترجاع: 
وظفت مسرحية "الهذيان" تقانة االسترجاع بأنواعه المتنوعة والمتعددة  

منها االسترجاع الداخلي "وهو الذي يعتمد رجعات يتوقف فيها تنامي السرد 
صعودا من الحاضر نحو المستقبل، ليعود إلى الوراء، دون أن يتجاوز حدود 

. وقد ورد في المسرحية على لسان الرجل عندما قال 198األول" زمن المحكي
(نعم من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية..) 
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وذلك بهدف معالجة اإلشكاليات، والمعوقات التي يمر بها المجتمع الموريتاني 
وضع الرجل سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وذلك من خالل 

وأيضاً ورد "االسترجاع الخارجي وهو الذي يطلق  في المكان المناسب.المناسب 
على االرتدادات الواقعة خارج النطاق الزمني للمحكي األول ويحتاجه المؤلف 
كلما قدkم شخصية جديدة ليبرز طبيعة عالقتها بالشخصيات األخرى أو عند 

، ويتجسد ذلك االسترجاع 199ألول"الرجوع ألحداث لها تأثير في زمن المحكي ا
زمنياً إلى أجيال سبقت، وبتواصل األجيال المؤمنة بالنصر والتغيير والصبر 

 وااللتزام يتحقق األمل والحياة األفضل واألجمل. 
  
وفي الختام: هناك تساؤالت، وهناك غموض في األحداث، وهناك  

شخصيات إذا  مفاجئات غير مبررة في سير الخط الدرامي للمسرحية وظهور
جاز التعبير مثل: الصوت "في بداية المسرحية" ولم يوظف في المسرحية 

 درامياً.. وهناك شخصية المجنونة.. إلخ.
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 الخاتمة
 

 الحمد هللا الذي هداني لهذا وما كنت ألهتدي لوال أن هداني اهللا  
ة لوأخيرا بين الحلم والوهم، يصر صناع الجمال المسرحي في البالد على مواص

الدرب رغم حجم الصعاب والضغوطات والعثرات التي مر فيها المجتمع 
الموريتاني، من أجل تحقيق مسرح وطني تذوب فيه جميع الفوارق األيدولوجية، 
وتظهر فيه جميع الشرائح الموريتانية باختالف أعراقها وألوانها. ومن خالل 

 ى عدة نتائج منها:هذه الرحلة الممتعة في المسرح الموريتاني فقد توصلت ال
يعيش المسرح في موريتانيا حالة من النمو البطيء، يصعب القول فيها إن 

 المسرح الموريتاني حاضر وقائم بذاته. 
المسرح في موريتانيا لم يتجاوز مرحلة النص بعد، وحتى إذا تجاوزها بشكل 

 على إيقاع االستنبات. يعيش من األشكال، فإنه ما يزال
عن المسرح ما زالت قائمة والسبب جهل المجتمع بالمسرح، هناك نظرة سلبية 

 وذلك باعتقادهم أن المسرح فنًا دونيxا يXقصد به الهزل والضحك.
 عدم دعم وزارة الثقافة للفن المسرحي في موريتانيا.

يعاني المسرح الموريتاني من عوائق عدة تقف حجر عثرة أمام تقدمه وتأسيسه 
 مرارية والتميز هناك.على أسس صلبة تضمن له االست

انعدام وقلة وجود مختصين في الوزارة، علما أن كتّاب المسرح يXعدkون على 
أصابع اليد الواحدة.  المسرح هو الحلقة المفقودة في سلسلة األدب الموريتاني، 
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فلم ينل ال من التوثيق وال من الدراسة كبير اهتمام من الكتاب واألدباء 
 والمؤرخين الموريتانيين.

إن كل ما يتوفر اليوم من نصوص مسرحية أو دراسات عن المسرح، ال يخرج 
دائرة األرشيف الخاص للجمعيات، أو رفوف الرسائل الجامعية بجامعة 

 نواكشوط.
إن شح وسائل النشر وضعف (الزبون المسرحي) مقارنة مع قوة طلب (زبون 

 لرفوف.الشعر) واألنماط األخرى جعل األدباء يضعون المسرح في ذيل ا
 التوصيات:     

 أوصي الباحثين والدارسين بالمزيد من الدراسات حول فن المسرح في موريتانيا.
أوصي بضرورة وضع كتب سواء كانت الكترونية على مواقع االنترنت أو 

 ورقية في مكتبات غزة حتى يتسنى لطالب العلم البحث واالطالع.
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 المقدمة

الحمد هللا حمداً طيباً كثيراً، بعدد ما خلق وأصلي وأسلم على المبعوث 
 خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رحمه للعالمين

يعد المسرح لوناً من ألوان الفنون األدبية، التي القت حظوة عند الكثيرين 
على صعيد القراءة والمشاهدة سواء، وال يكتمل جمال هذا الفن إال بالمشاهدة 

مية، االتي تبعث الكثير من المشاعر في النفوس وما تغرسه من قيم وأهداف س
وسيما عندما تتناول قضية من قضايا هذا المجتمع وتحاكي عذاباته ومشاكله، 

 فهي اللسان الناطق بحاله بها يحكم عليه.

رح وجمعه المسارح ومنه قوله: والمسرحية لغة: بفتح الميم: "مرعى الس
وفي حديث أم زرع: له إبٌل قليل المسارح، هو جمع مسرح،  عاد المسار" إذا

الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي: قيل: اتصفه بكثرة اإلطعام  وهو الموضع
وسقي األلبان أي أن إبله على كثرتها ال تغيب عن الحي وال تسرح في المراعي 
البعيدة، ولكنها باركة بفنائه ليقرب الضيفان من لبنها ولحمها خوفًا من أن ينزل 

 .)200(به ضيق، وهي بعيدة عازبة"

اً: "هي التعبير عن األفكار الخاصة بالحياة، في والمسرحية اصطالح
 .)201(صورة تجعل هذا التعبير ممكن اإليضاح بواسطة ممثلين"

                                                             
 ) 230 -229) لسان العرب، ابن منظور، (ص 200(
 ) 57) فن كتابة المسرحية، عدنان بن دريل (ص 201(
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والمسرحية هي نوع من الفن األدبي الذي تمثل فيه فئة من األفراد حادثة 
إنسانية حيث يحاكون أدوارها بناءx على حركتهم ودورهم على المسرح باإلضافة 

تتم بينهم فيها وقد تكون جميع أحداثها متحققة أو بعضهاً إلى الحوارات التي 
قسماً منها من الخيال أو من الواقع، والغاية من منها متحقق، ويجوز أن يكون 

 )202(هذا الفن األدبي هو االنتقاد، أو التثقيف، أو المتعة الفنية أو العظة

ر داية وخينهاية ب لكل مخاض والدة ولكل فن نشأة، ولكلكل ثمرة بذرة، وبعد 
 معالمها وأصل لها. تالبدايات من تحدد

انياً بدأ يون المسرحية فن أدبي راق غربي المنشأ، لم يكن عربياً حيث
، )203(منذ القرن السادس قبل الميالد مع احتفاالت ديونيزوس، وظل هدفه التطهير

ولعل هذا الفن قد استلهم العرب وحاز على إعجابهم مما حدا بهم أن ينقلوه لنا 
حتى أصبحوا يضاهوا الغرب به، وهذا التالقح ال يعد منقصة، لكن المنقصة هي 
االستمرارية في التقليد دون محاوالت جادة في التجديد، أما عن معرفتهم الجادة 

مع عصر " )204("عرف العرب المسرح في منتصف القرن التاسع عشربه "فلقد 
خطوات المسرح ) لتبدأ أولى 1847النقاش ( النهضة خصوصاً مع مارون

 .)205("العربي

                                                             
 ) تعريف المسرحية وعناصرها، إسراء عبد القادر (موقع)  202(
 ) انظر: المسرح العربي ترجمة ملونة لواقع ضبابي (موقع)  203(
 ) 4) األدب المسرحي في السودان، بشير (ص  204(
 ) المسرح العربي ترجمة ملونة لواقع ضبابي (موقع)  205(



 
 

	

264	

فمارون النقاش وغيره ممن نقل على المسرح األوروبي امتازوا بثقافتهم 
البرجوازية التي تريد إرضاء طبقة معينة من المجتمع ليست هي الطبقة الشعبية 
لذلك لم يستطيعوا خلق مسرح أصيل، ولو استمرت البدايات األولى الفطرية منذ 

اوالت النقاش لكان مسرحنا العربي هو األول على القرن الرابع هجري مع مح
الكل المسارح. ولكن البداية األولى للمسرح العربي كانت في لبنان وسوريا 

 وتتلخص هذه البدايات في المراحل األربعة التالية:

 بنفس االسم. 1848ر وقدمها عام ياقتبس فيها البخيل عن مولي المرحلة األولى:

جمات) حيث نقل شبلي مالط مسرحية (الذخيرة) عن (التر :المرحلة الثانية
الفرنسية، ومسرحية (شرق العواطف)، وكذلك ترجم أديب إسحاق مسرحية 

 راسين (آندروماك).

كتب نجيب الحداد مسرحية (حمدان) والتي استمدها من حياة  المرحلة الثالثة:
 (عبد الرحمن الداخل).

لت في كتابات خليل جبران الواقعية االجتماعية وتمث المرحلة الرابعة:
الذي كتب مسرحية (إرم ذات العماد)، ومسرحية (اآلباء والبنون) التي كتبها 

 )206(1917ميخائيل نعيمة 

 
  

                                                             
 وقع).) النشأة والتطور في المسرح العربي، فاضل خليل (م 206(
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 المبحث األول

 الحركة المسرحية الفنية في السودان

 

لم يكن لفظ السودان معروفاً أو مستخدمxا أو شائعxا قبل التوسع العربي 
كات الجماعات والبطون العربية بعيداً عن موطنهم وانتشار القبائل، وتحر

ومضاربهم األصلية في شبه الجزيرة العربية إلى مساحات كبيرة من األرض 
 اإلفريقية.

إال أن استخدامها شاع لتعبر عن كل مساحات األرض اإلفريقية، وهكذا 
ت عترددت كلمة السودان على لسان الناس والقبائل والجماعات العربية التي تداف

 واتخذت لنفسها مواقع وأوطان جديدة في األراضي اإلفريقية.

والسودان لغة: جمع لكلمة أسود، وقد شد انتباه العرب لون البشرة الغالب 
على سكان المساحات واألقاليم الواسعة من أفريقيا في ما وراء الصحراء 

 اإلفريقية الكبرى.

يل مل حوض النواستخدم لفظ السودان للتعبير عن مدلول سياسي ليش
 )207(األوسط في إطار اإلمبراطورية المصرية

ومن هنا نخلص أن هذه الكلمة ذات مدلول سياسي وجغرافي أما عن 
تضاربت اآلراء حول بدايات حركة المسرح نشأة هذا الفن في السودان، فقد 
                                                             

 )https://m.facebook.com () (موقع) 1) انظر: جغرافية السودان ، محاضرة ( 207(
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السوداني بالتحديد فتعددت الروايات حول بدايات المسرح السوداني فالحديث فيه 
ومثير لعدد من القضايا الشائعة فالحركة المسرحية كانت وال تزال متشعب 

 حركة نشأة استجابة لشرط تاريخي دقيق الحساسية وعميق المغزي.

فالمسرح وفد إلى السودان من مصر أبان الحكم الثنائي (البريطاني "
المصري) أواخر القرن التاسع عشر والذي على أثره تشكل السودان 

الرغم من اقتران المسرح بتلك الفترة إال أن خالد أبو الروس وعلى  )208("الحديث
حسبه أن أكثر الناس يعتقدون أن المسرح  1880يفيد ظهور المسرح قبل العام 

ولكن معرفتي للناس وسؤالي لهم عن حيث يقول "بدأ عندنا من وقت قريب، 
 )209( "المسرح بدأ قبل الثورة المهدية بسنوات

إلى اختيار  1875بعد من ذلك بكثير ويرجعها لعام بينما يذهب البعض إلى أ"
 )210("الشيخ البهاري لمريدية في شكل مسرحي

خالل فترة  1899بدأ المسرح في السودان عام "ويقول عز الدين هاللي 
 )211("االحتالل وكان مسرحاً ضعيفاً

 1902 عام األستاذ بدر الدين حسن أن تاريخ المسرح السوداني يبدأ في ويرى
)212( 

                                                             
 )27) المسرح السوداني مقاربات األنا واآلخر، فضل اهللا (ص  208(
 ) 9) توظيف الزخرفة االغريقية، أحمد حامد، (ص  209(
 ) 30يعقوب الشيخ يعقوب (ص) الشعر المسرحي في السودان،  210(
 ) ندوة عن المسرح في المهرجان القومي للمسرح، محمد الباز (موقع)  211(
 ) نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع الكتروني) 212(
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 كن حصر هذا التباين في اتجاهين: ويم

ونسميه االتجاه التأصيلي السوسيو/ ثقافي والذي أرجع نشأة ": االتجاه األول
المسرح في السودان إلى األشكال والممارسات الطقوسية الدينية والشعبية 

 .)213("واالجتماعية التي عرفتها الحضارة السودانية

رامي فله ميراث ضخم التراث الشعبي غني بألوان القصص شبه الدف
من األحاجي واأللغاز والحكايات، واألمثال، والخرافات واألساطير وغير ذلك 

جده في الفكر الصوفي السوداني، والممارسات الشعبية المختلفة كحفالت نمما 
، والرقص الشعبي وغيره مما ساعد على ظهور المسرح السوداني وطبعه رالزا

 .)214(بطابعه المحلي الخاص

الذي يبحث في نشأة المسرح في السودان " وهو : تجاه الثانيأما اال
المعاصر باعتباره نشاط جاء نتيجة احتكاك السودان بغيره من الثقافات األخرى 

 )215("نجليزيةثل الثقافة المصرية والشامية واإلم

وعلى الرغم من هذا التضارب إال أنني أرى أن المسرح ظهر في السودان عام 
وقت كانت السودان تخضع لحكم مصر والمسرح السوداني ففي هذا ال 1880

                                                             
همزة وصل) التأليف المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل شمس  -) (نقد التجربة  213(

 ).165الدين نجم الدين (ص 
 )6نظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص ) ا 214(
) همزة وصل، التأليف المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل شمس الدين نجم الدين  215(

 ) 165ص (
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كان وافداً وأول المحاوالت المسرحية المكتوبة كانت على يد كاتب مصري 
 وسيأتي الحديث عنه في الصفحات القادمة. 

فالمسرح السوداني مسرح متأخر في الظهور خالفاً للبالد األخرى 
ن كثير من البالد بحوالي المسرح في السودان متأخراً ع كمصر وسوريا "كان

والتعليل لهذا التأخير هو بعد بالد السودان المكاني  ،نصف قرن تقريباً أو يزيد
عن بالد مصر والشام، وعن بالد حوض البحر المتوسط مضافاً إلى ذلك صعوبة 

 .)216("المواصالت أو انعدامها باإلضافة إلى الظروف المناخية

مسرح السوداني الذي تلونت فيه يلغ وجود ال التأخر لمأن هذا  وأرى
واالجتماعية التي أصلت وأرست جذور هذا  ،والطقوس الدينية ،ألوان التراث

 نته.على كينو نور ويطبع نفسه بطابع محلي مؤكدxاالفن ليشق طريقه إلى ال

قضية التأليف المسرحي في السودان ببعض النشاطات التمثيلية ترتبط 
كال الكتابة الدرامية التي تلبي بعض الحاجات األولية والتي تمثل شكال من أش

االجتماعية، أو الروحية، أو األدبية، وبأي حال من األحوال لم تكن كتابات 
مسرحية ولكن تشير للعديد من المثقفين السودانيين ورجال التعليم إلى الكتابة 

 )217(لهذا النشاط الفني الذي لم يكن معروفاً لدى السودانيين قبل

                                                             
 )4) االدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 216(
 ) 166 -165همزة وصل) شمس الدين نجم الدين (ص  -) انظر: (نقد التجربة 217(
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على شيء إنما يدل على أن المسرح بدأ فنياً كان يكتب  وهذا إن دل
ليمثل ولم يكتب ليقرأ، كما كان متماشياً مع طبيعة الحياة آنذاك وما فيها من 

 طقوس وممارسات.

حيث كانت أول بدايات المسرح السوداني تعليمية على يد بابكر بدري 
ي األعياد ه في ليالحينما قدم طلبته بعض الروايات وألقوا الخطب ببيت 1904عام 

 . )218(اإلسالمية، وبذلك يكون متأثراً بما شاهده في مصر وأشبع به

) في تاريخ 1915 -1905يؤرخ للفترة (انتشر هذا الفن وأصبح 
ن وهي الفترة التي شهدت تأثير الوافدي"بفترة مسرح الجاليات  يالمسرح السودان

ن األدب المسرحي إلى السودان على فن المسرح، واستجالبهم لمسرحيات م
وكلمة الجاليات تعني الكبتة " )219("العالمي أو األدب المسرحي العربي

 )220("والمترجمين من الشوام والسوريين واألقباط

أول مسرحية سودانية نثرية كتبها اليوزباشي  كتبت 1910ففي عام 
 )221("وسماها المرشد السوداني"المصري عبد القادر مختار مأمور القطنية 

                                                             
 ) 11) انظر: توظيف الزخرفة اإلغريقية في التصميم، أحمد حامد (ص 218(
 ) 30) انظر: المسرح المقاوم لالستعمار عبد القادر عبد اهللا (ص 219(
همزة وصل) الحركة المسرحية في السودان رؤية نقدية، أبو القاسم حامد  –) (نقد التجربة  220(

 ). 208(ص
 ) 14بشير (ص) األدب المسرحي في السودان، بشير  221(
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ة ربين صاحبة خما أحداثهاأول انتاج سوداني ومعناها المال وتدور  ونكتوت"
 )222("شعبية، وتلميذ، وراعي

وتنبع أهمية مسرحية أنها كتبت لتحث الناس على التعليم، وكان قطبي 
الصراع في المسرحية التلميذ والراعي، التلميذ يسير في درب التحصيل ويتميز 

الجهل وهمه أن يشتري (المريسة) نوع  بالسلوك القويم، والراعي يسير في درب
 )223(من أنواع الخمر المحلي، ولكنه في النهاية يرتكب جريمة وهو في حالة سكر

كما أن هذه المسرحية تؤسس لبداية النص المسرحي المتكامل الذي 
يتكون من قصة وبناء درامي متماسك، وكذلك التركيز على قضية التعليم حينما 

 )224(امية والتلميذ بالفصحىجعل الراعي يتحدث بالع

وحاول المؤرخون العثور على نص هذه المسرحية، ولكنهم لم يفلحوا، 
ألنه يبدوا أنها لم تطبع أو طبعت ونفدت طبعتها وفهارس المكتبات التي تم 
الرجوع إليها لم تشر إلى وجود هذه المسرحية، إال أن هذا  ال يمنع أن يكون 

 .)225(لدى بعض األفراد نسخة

                                                             
 ) نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع)  222(
 ) هشام صديق والحركة الوطنية في السودان، محمد قرني (موقع الكتروني) 223(
 ) انظر: هشام صديق والحركة الوطنية في السودان، محمد قرني (موقع)  224(
 )14) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 225(
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أن المسرح جاء إلى السودان الباحثة أن هذه البداية تؤكد على وترى 
سيما أن مؤلف أول مسرحية هو مصري كتبها باللهجة وافدxا من مصر و
 السودانية الدارجة.

وهذه البداية موفقة والسيما أنها عالجت ظاهرة مهمة وهي الحرص 
دان يعج به وعلى التعليم ونشره بين صفوف السودانيين في الوقت الذي كان الس

لعل و ،نكليز وما نشروه من جهل وفساد في البالد بما في ذلك شرب الخمرباإل
طالق اسم مسرحية المرشد السوداني على نكتوت، إهذا هو السبب الذي دعا إلى 

 فهي بمثابة واعظ ومرشد وموجه للسودانيين.

وهذا هو األدب الملتزم الذي جاء ليضرب وتراً حساساً ويالمس قضية 
 تماعية ودينية وأخالقية في حياة السوداني.اج

وتستمر محاوالت التأليف المسرحي على يد رواد جدد من الذين حاولوا 
جاءت على يد إبراهيم العبادي عندما  أخرى وهناك محاولة، التأصيل لهذا الفن

بالشعر العامي واستمد مادتها  1910وكتبها في عام " )226( كتبت (عروة وعفراء)
 .)227("العربي القديممن التراث 

 )228("ونشرت جريدة السودان خبراً عن مسرحية عرفت باسم هفوات الملوك"

                                                             
 بدر الدين حسن علي، حورية حاكم (موقع)  ) مراسلة بواسطة 226(
 )31) الشعر المسرحي في السودان، يعقوب الشيخ يعقوب (ص 227(
 ) 286) المسرح في الوطن العربي، علي الراعي (ص  228(
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وتحركت حركة المسرح السوداني في تطور فني جديد نحو استخدام المسرح 
في تجسيد أفكار أساسية وظواهر اجتماعية تستهدف المشاهد وشهد الفترة من 

  .)229() مثل هذه األحداث1939 -1917عام (

 بدأت األندية والفرق بالظهور، وضمت العديد من المؤلفين والمسرحيين. حيث

ومع قيام نادي الخريجين ظهرت جماعة صديق فريد للمسرح،  1918ففي عام 
والذي اتجه نحو المسرحيات التاريخية، واستمر في تقديم مسرحياته لمدة خمسة 

 ي تعرض لها منعشر عاماً، انتهت باعتزاله لهذا الفن بسبب المضايقات الت
 .)230(المستعمر إال أن فرقته أسهمت في خلق جمهور سوداني ومتابع للمسرح

ومن ثم ظهر مسرح كلية غردون، الذي اشتهر بتقديم المسرحيات القصيرة 
 )231(المقتبسة، والتي تعد المسرح منبراً للتعبير السياسي

ن فكاية، د عبد النور في الحركة المسرحقام به عبي وخير شاهد على ذلك ما
لحضور عبيد عبد النور من بعثته إلى بيروت أثر واضح في تنظيم الحركة 
المسرحية، فأولى النشاط المسرحي جزءاً من اهتمامه تأليفاً وتوجيهاً، والسيما 
أنه قام بسودنة بعض النصوص وكتب بعض المسرحيات ذات المضامين 

إال أن مالحقة  )232(سلوكيةاالجتماعية، أو التي تعالج بعض المشكالت الخلقية وال
                                                             

همزة وصل) التأليف المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل،  –) انظر: (نقد التجربة  229(
   ).168شمس الدين نجم الدين (ص

 ) 35) انظر: المسرح المقاوم لالستعمار، عبد القادر عبد اهللا (ص 230(
 ) 35) انظر: المسرح المقاوم لالستعمار، عبد القادر عبد اهللا (ص 231(
 )15) انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص  232(
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السلطات االستعمارية له جعلته يوقف نشاطه المسرحي وهو في أول حياته خوفا 
 .)233(من فقدان وظيفته

قضايا المجتمع السوداني  أول مسرحية ناقش فيهامسرحية االبن العاق و
يدخل البيت وهو  شير احداث هذه المسرحية أن ابنًاوت )234(ويصور البيئة المحلية

فيشتم أهله ويسب الدين، وفجأة يدخل الولد العائد من السفر فيضرب  سكران
فكانت هذه خطوة  )235(ابنه ويقلع من بعد ذلك عن حياة الخالعة واالستهتار

 .)236(ألنها تصور استهتار ابن أسرة محافظة بالعادات والتقاليدما  جريئة نوعxا

ها رحية أسماكتب مسي نشاطه المسرحي، ولم تتوقف جهود عبيد بل استمر ف
"المأمور والمفتش ورجل الشارع" وهي تصور استبداد رجال اإلدارة من كبارهم 

ومن جانب آخر احترامهم التربية اإلدارية بين المفتش والمأمور  ،)237(من جانب
وصنفت مباشرة على أنها عمل معادي للحكومة، واستدعي كاتبها من قبل 

 .)238(البوليس السياسي وأوقفت المسرحية

ك يكون نادي الخرجين قد أرسى دعائمه على مبدأ قوامه التعبير عن آمال وبذل
 وآالم وتطلعات الشعب االجتماعية والسياسية.

                                                             
 )290) انظر: المسرح في الوطن العربي، علي الراعي (ص  233(
 )167همزة الوصل) شمس الدين نجم الدين (ص  –لتجربة ) انظر: (نقد ا 234(
 ) 290) انظر: المسرح في الوطن العربي، علي الراعي (ص 235(
 ) 289) انظر: المرجع السابق، (ص  236(
 ) 290) انظر: المرجع السابق، ص ( 237(
 ) 59) المسرح المقاوم لالستعمار، عبد القادر عبد اهللا  (ص 238(
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إال أن الخالف السياسي انعكس على النشاط المسرحي في نادي الخريجين الذي 
، وما لبث أن عاد 1924أخذ باالهتمام باألحداث السياسية إلى أن توقف عام 

، و (فران 1931يقدم مسرحياته التاريخية مثل (وفاء العرب) عام ل 1931عام 
والتي وصفت بأنها أقرب إلى الميلودراما التي تقوم على  1932البندقية) عام 

 )239(تبني القضايا االجتماعية والتعبير عنها

الخليفة  كتبوما زالت القضايا االجتماعية تشغل بال الكتاب والمؤلفين ف
إلى  1928حياة الرجل بين زوجتين وعرضت من عام يوسف الحسن مسرحية 

، )240(ت"وهي مسرحية اجتماعية تمثل جزءاً مما عرضته مسرحية نكتو 1931
 .)241("رضت بأم درمانعومسرحية الجوامعة والجعلين التي 

ويبدو من خالل اسم هذه المسرحية أنها تتحدث عن طبيعة الحياة 
وجات، فهي بذلك تعالج قضية الزوجية وما يعانيه الرجل من صراع مع الز

تعدد الزوجات بقالب شعري، أما األخرى فيبدو أنها صورت الصراع الذي 
 نشب بين الجوامعة والجعليين. 

 

                                                             
همزة وصل) التأليف المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل،  –) انظر: (نقد التجربة  239(

 ).169 -168شمس الدين نجم الدين (ص
 ) 48) المسرح المقاوم لالستعمار، عبد القادر (ص 240(
 ) 52) المرجع السابق (ص 241(
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انتظمت الحركة المسرحية في بخت الرضا على يد  1934في عام 
 2000المؤسس عبد الرحمن علي طه الذي كتب وأخرج مسرحية السودان عام 

 )242(يتنبأ إلى مصير السودان قبل اكثر من خمسين عام وحاول، واستطاع أن

"وأخذ المسرح السوداني يتطور إلى أن ظهرت تجربة األستاذ ميسرة 
والتي كان لها دور في تقديم  1938السراج تحت جمعية التمثيل في عام 

العروض في المدارس واألندية وسجلت رسمياً تحت اسم فرقة السودان للتمثيل 
 .)243(والموسيقى

فتاة البادية ألمين القوم،  1938ومن المسرحيات التي كتبت في عام 
وهي نفس عنوان إحدى المسرحيات لسيد عبد العزيز ولم يعرف إذا ألف كل 

 )244(منهما نفس المسرحية أم هناك خلط"

ه مسرحيات حيث امتازتلشاعر سيد عبد العزيز ونلحظ جهود حثيثة ل
نت فيه مسرحيات غيره تحمل طابعxا ي كابأنها ذات طابع اجتماعي في الوقت الذ

 )246("(صور العصر) وهي مسرحية اجتماعية "ومن مسرحياته )245(تاريخيxا

                                                             
 ) انظر: أبو بكر عثمان، أول مقال عن المسرح السوداني (موقع)  242(
د العظيم أحمد عبد القادر ما فرقته السياسة جمعه المسرح بالسودان، ) المسرح السوداني، عب 243(

 حفيظة عياشي (موقع)
 )35) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 244(
 )34)  انظر: المرجع السابق، بشير بشير (ص 245(
 )  مراسلة بواسطة بدر الدين حسن، حورية حاكم (موقع) 246(
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ى ولكن تم التعرف عل ،ولم تطبع مسرحيات سيد عبد العزيز حتى اآلن
 بعض عناوين ومضامين تلك المسرحيات من خالل األخبار المتفرقة في الصحف

نقاد) (حسناء البادية) (فتاة اليوم) (معرض والمجالت، ومن هذه المسرحيات (ز
األشكال) وكلها ذات طابع اجتماعي تعني بمشاكل األسرة وقضايا المجتمع إال 
أن لغتها هي اللهجة الدارجة السودانية وهي في أسلوبها شعرية صبغت بالشعر 

 )247("القومي السوداني

)، " كما وكتب حميدة أبو عشر مسرحية (المحاسن) و(انتصار الحب

 )248( "وكتب الشاعر أحمد عباس مسرحية (البتول)

فالمسرح في هذه الفترة غني عن القول حيث كان  يستنطق الوضع 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي بشكل فني أدبي الفتاً االنتباه حول ما يدور 

 في المجتمع السوداني. 

ة ) أما عن الحرك1959 – 1940أما عن الحركة المسرحية في الفترة (
) امتازت هذه الفترة بنشاط واسع للفرق 1959 -1940المسرحية في الفترة (

المسرحية في معظم المدن والدول السودانية، وتركزت بشكل خاص في مدينة 
فرقة توماس، وأكبر عمل قامت به هذه  1942أم درمان حيث أنشأت في عام 

الشعبي  فرقة المسرحالفرقة بناء نادي توماس ولم يكتب له البقاء، وتكونت بعدها 
وكان أعضائها (عثمان حميدة) تور الجر الذي قام بإنشاء فرقة سرية نتيجة 

                                                             
 )34بشير بشير (ص )  األدب المسرحي في السودان،247(
 )35) انظر: المرجع السابق،  (ص 248(
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للمالحقة من قبل السلطات، وكان يقدم عروضه بمبلغ رمزي قرشاً واحداً، إال 
أنه لم يكتب لفرقته الصمود والبقاء، مما دفعه للهجرة إلى عطبرة وأنشأ فيها 

أ الرائد المسرحي ميسرة السراج فرقة السودان "كما أنش )249( فرقت تور الجر.
للتمثيل والموسيقى، وعلى يده صعدت أول مرأة سودانية خشبة المسرح وهي 

. وبهذا يكون السراج أحدث ثورة في عالم المسرح، ونقله )250(سارة محمد"
نوعية جادة عندما أعطى الحق للمرأة بالمشاركة في التمثيل في مجتمع تحكمه 

 ية والعادات والتقاليد". النزعة الدين

بمهام التأليف واإلعداد لصالح فرقته، وهي  1946في عام "حيث قام 
وقدم العديد " ،)251( "ذات محتوى اجتماعي منها (وفاء وعجائب) و (انتقام عزام)

، 1945، زوجتان 1940من األعمال المسرحية مثل مسرحية غرس األحرار 
ته إلى الشعب بشعار "أعطني قرشاً واتجه في مسرحيا )252(1952ضحايا العزام 

 )253(أعطيك مسرحية"

"واستمرت الفرقة في نشاطها المسرحي حيث قدمت مسرحية (أفعى) 
وهي ذات طابع اجتماعي، وغير ذلك من المسرحيات الطويلة والقصيرة 

 .1954السودانية وغير السودانية التأليف وتوقفت عن العمل عام 

                                                             
 ) 40 -39) انظر: المرجع السابق (ص  249(
 ) انظر: بدايات المسرح السوداني، محمد قرني (موقع)  250(
 ) 294) المسرح في الوطن العربي، علي الراعي (ص 251(
 ) بدايات المسرح السوداني، محمد قرني (موقع) 252(
 ) 294لعربي، علي الراعي (ص) المسرح في الوطن ا 253(
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ي لم تدم طويالً مثل (الهواة) إلبراهيم ثم تالها بعض الفرق الصغيرة الت
حبيب، (وترهاقا) وغيرها من الفرق التي اختفت ألسباب فنية أو مالية أو أسباب 

 )254(أخرى"

أنشأ مسرح اإلذاعة المكون من البراميل والخشب  1948 "وفي عام
(مسرح البراميل) حيث يقول الرائد المسرحي إسماعيل خورشيد (كانت 

خالل بعض البرامج من أهمها ركن المرأة، فرصة سعيدة، مسرحياته تقدم من 
 )255( وانس همومك)"

أما عن بداية الخمسينات "كانت عبارة عن فترة انحسار في مسار الحركة 
المسرحية، وإن برامجها لم تكن تتحمل تقديم مسرحيات كبيرة الشيء الذي جعل 

  )256( "المسرحيين ينتهجون نظام المسرحية القصيرة (االسكتشاف)

"وعلى الرغم من انحسار الفن في بداية الخمسينات إال أن الفاضل سعيد 
أسس فرقة الشباب للتمثيل الكوميدي وضمت هذه الفرقة كالً من  1955في عام 

محمود السراج "أبو قبورة" ، عثمان أحمد حمد، أبو دليبة" وعثمان اسكندراني 
 ي مجلس بلدية أم درمانإضافة إلى مجموعة من الفتيات، وتم تسجيل الفرقة ف

 )257(وكان مقرها بنادي العمال"

                                                             
 ) 40) األدب المسرحي في السودان، نشأته وتطوره، بشير عباس بشير (ص 254(
 ) 29) ، الضو إبراهيم عبد الكريم (ص1975 -1959) المسرح القومي ( 255(
 ) 29) انظر: المرجع السابق، (ص 256(
 وقع) ) المسرح القومي بأم درمان يحتفل ببوبيله الذهبي، بكري الصايغ (م 257(
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بدأ التناحر حول اتجاه السودان المستقبلي ورغبته في  1956وفي عام 
التحرير والخالص، فاستشعر الفاضل سعيد ضرورة الوقوف إلى جانب شعبه، 
حيث كتب جل أعماله مصوراً فيها آمال وآالم مجتمعه بطابع نقدي كوميدي من 

 . )258(صيات النمطيةخالل الشخ

نشط مسرح الكوميديا الذي اتجه نحو المجتمع يحاول  1956وفي عام 
إحداث تغيرات كبيرة فيه بمعالجة بعض األمراض والظواهر االجتماعية كالدجل 
والشعوذة والمغاالت في المهور والرشوة والفساد يأتي ذلك عبر شخصية نمطية 

 .)259(السراج رةوميسابتدعها عثمان حميدة والفاضل سعيد، 

ليكون مسرح الدولة  )260(وفي العام نفسه تم افتتاح المسرح القومي
الرسمي بغرض تقديم الحفالت الغنائية، والمسرحيات الكوميدية القصيرة، 

 )261(وعرض المنوعات للفرق والمجموعات السودانية، والفرق األجنبية الزائرة"

                                                             
) صور الحداثة في المسرح السوداني تجارب ومفاهيم راشد بخيت، مجلة الحداثة ، العدد  258(

 الثالث (موقع). 
 ) المسرح والتغيير، سعد عبيد (موقع)  259(
) المسرح القومي فرقة مسرحية تشرف عليها الحكومة مالياً وفنياً، والتي ترعاها الحكومة من  260(

بها كجهاز هام من أجهزة الدولة الثقافية، وعادة ما تكون الفرقة القومية الناحية اإلدارية، وتعرف 
همزة وصل) اإلخراج المسرحي في  –احترافية، وال تستهدف الربح التجاري (انظر: (نقد التجربة 

 ). 22السودان الزاوية الحرجة، سعد عبيد (ص
وية الحرجة، سعد عبيد همزة وصل) اإلخراج المسرحي في السودان الزا –) نقد التجربة  261(

 ) 24(ص
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مرأة خصوصاً، ظهرت مسرحيات تدعو إلى تعليم ال نفسهوفي العام "
ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية مثل مسرحية (أكل عيش) الفاضل 

 )262("سعيد

كتب ميسرة السراج مسرحية "الزبد" وقامت بالمشاركة في التمثيل سارة "
 .)263("محمد

) بدأ المسرح باالزدهار، وشهدت هذه 1989 -1960أما عن الفترة (
  الفترة ظهور العديد من الفرق والجماعات.

"وكتب عبد اهللا علي إبراهيم مسرحية (الجرح والغرنون) وتضمنت 
العديد من المحاوالت التي وظفها لخدمة قضية الهوية والصراع العرقي وكيفيات 

 )264(تجليها االجتماعي"

وفي هذه الفترة ظهرت نشاطات وأعمال المسرح القومي، وسيما بعد 
عن طريق جماعة  وكان أول عام قام به جاء 1964ثورة أكتوبر عام 

 )265("أبادأماك"

                                                             
 ) المرجع السابق  262(
 ) المسرح السوداني يواجه تحديات الذاكرة والواقع، هند محفوظ (موقع)  263(
 ) خطاب الهوية في المسرح السوداني، راشد بخيت (موقع)  264(
 ) انظر: نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع)  265(
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برزت بعض الفرق الناضجة مثل أضواء المسرح،  1967وفي عام 
فرقة الفاضل سعيد، المسرح الحر، مسرح عازة، وقدمت بعض العروض 

 )266(المسرحية مثل أكل عيش، التمر المسوس

وفي هذا العام انتظمت المواسم المسرحية وشجع  الفكي عبد الرحمن 
ديدة بدعم من الدولة، وشهدت الحركة المسرحية مواسم على تأسيس فرق ج

 .)267(عرض 190قتالية من العروض اشتملت على أكثر من 

وازدهر المسرح القومي، بفضل اهتمام الدولة بتطوير المسرح القومي، 
وتأسيس الفرق والجماعات المسرحية، وإنتاج العروض المسرحية وأسهم 

حية، ولكن شرائطها تعرضت للتلف التلفزيون في نقل معظم العروض المسر
نقابة  –المهرج  –نحن كذا  –ولم يبق إلى القليل مثل خطوبة سهير 

 )268(المنتحرين

افتتح معهد الموسيقى والمسرح الذي أخرج حتى اآلن  1968وفي عام 
أربع دفعات وقدم طالبه بحوثاً وأعماالً قيمة من المسرح العالمي والعربي 

 .)269(والسوداني

                                                             
 ) 41نشأته وتطوره، بشير بشير (ص ) انظر: األدب المسرحي في السودان 266(
 ) انظر: المسرح السوداني يواجه تحديات الذاكرة والواقع، هند محفوظ (موقع)  267(
 ) المرجع السابق  268(
 ) نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع)  269(
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مؤلفي هذه المرحلة الفاضل سعيد وله خمس عشرة مسرحية  ومن أبرز"
شنو،  ييا سيادي، أكل عيش، ألفي راسه، ريشة، الكسكتة، الناس ف منها دستور

ة السوء، السكنيت، الثعبان، الناس ديل رجعيهن، نحن كده، النصف الحلو، جار
كويتي لتباشير وكل مسرحياته من تأليفه ما عدا جارة السوء من تأليف السفير ا

 )270("الراحل عبد اهللا السريع

وكتب البروفسيور عبد اهللا علي إبراهيم مسرحية (القصر والنصر) عام "
1969)271( 

قدمت مسرحيتين من تأليف يوسف خليل هما أهل  1972وفي عام 
قدمت مسرحية الرفض من تأليف حسن عبد  1973البلد، والخضر، وفي عام 

لهاشم صديق، وجوابات فرح ليوسف  أحالم الزمان 1974المجيد، وفي عام 
 )272(خليل

وهذه  الخاتم عبد اهللا مسرحية مأساة يرول كتب 1974وفي عام 
شعبية جنوب السودان عندما يضرب أرضها قصة أحداثها حول  رالمسرحية تدو

الجفاف فيذهب أهلها إلى الكاهن إلزالة البالء عنهم فيطلب منهم تقديم حسان 
الرغم من محبتهم لها فهذه المسرحية تمثل نموذجxا  القرية فيختاروا يرول على

                                                             
 ) الفاضل سعيد (موقع)  270(
هوة ل المسرح السوداني من الهمزة وصل) فاعلية التدريب والتعليم في تحوي –) (نقد التجربة  271(

 )39إلى االحتراف، عثمان محمد (ص
همزة وصل) اإلخراج المسرحي في السودان الزاوية الحرجة، سعد  –)  انظر: (نقد التجربة  272(

 ). 31عبيد (ص
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مسرحيxا سودانيxا مهمxا في مقاربة العالقة بين السلطتين الدينية والسياسية، وكيفية 
 1975وفي عام " )273(فساد في ذلكلاستقراء كل واحدة باألخرى ووجوه الغش وا

 1976 "وفي العام )274( "كتب المؤلف محمد شهوان مسرحية (السلطان دهشان)
افتتح أول مسرح سوداني يبنى على أحداث الطرق، والوسائل الفنية وهو مسرح 

ألف وأخرج خالد أبو الروس مسرحية  نفسهعام الوفي  )275(الصداقة السودانية"
. وألبي الروس أعمال أخرى منظومة )276((إبليس) وهي مستقاة من التاريخ

لبشر، فتح  الخرطوم، بالشعر القومي السوداني مثل الحب والمال، شياطين ا
 )277(أمات طه، السبعة الحرقوا البندر

تأسست فرقة األرض المسرحية ومن أعمالها سقوط  1977وفي عام 
تأسست فرقة األصدقاء  1978برليف، المهدي في ضواحي الخرطوم، وفي عام 

)، المهرج حبظلم 1المسرحية ومن أهم أعمالها المدرسة المختلطة، بيان رقم (
، تأسست 1980في الممنوع، أبيض وأسود دش ملك، وفي عام  بظاظا، كالم

جماعة السديم ومن أعمالها مطر الليل، السديم، مسافر ليل، في انتظار جودو، 
حب على الطريقة السودانية، األستاذ جثة على الرصيف، سيزيف والموت، 

                                                             
 ) انظر: مأساة يرول، عصام أبو القاسم (موقع)  273(
 محفوظ (موقع)  ) المسرح السوداني يواجه تحديات الذاكرة والواقع، هند 274(
 )  نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع)  275(
همزة وصل) اإلخراج المسرحي في السودان الزاوية الحرجة في التجربة،  –) (نقد التجربة  276(

 ) 24سعد عبيد (ص
 ) 31 -30) انظر: األدب المسرحي  في السودان، بشير بشير (ص  277(
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تأسست جماعة المسرح التجريبي  1985حكاية الرجل الذي صار كلباً، وفي عام 
 .)278(ومن أعمالها الضيف، مستورة، عجلة جادين الترزي

وفي عام  )279(يرة ركتب علي بدوي المبارك مسرحية  1982وفي عام 
 )280( كتب أحمد حمد أشهر مسرحياته (مدير ليوم واحد) 1987

وهناك مسرحيات أخرى مثل مسرحية صريح ود النور تأليف بدر الدين 
ت حماد، ومسرحية نسوان آخر زمن هشام، ومسرحية لعبة المحلق تأليف نعما

كان النحالل الفرق المسرحية في أواخر الثمانينات أثر و )281(لمدثر النوحي
خطير على حركة التأليف المسرحي سيما أن هذه الفرق كانت تمثل الحضن 

"الحركة المسرحية تلتف ذات اليمين وذات الدافئ ألولئك الكتاب والمسرحيين 
سيدها غداة الغد فال غرابة أنهما لم تقدم خالل  اليسار وال تدري بن سيكون

على خشبة مسرح أم درمان القومي، ومسرح الفنون  1989 – 1989الفترة من 
الشعبية أكثر من اثني عشر مسرحية، فقط من بينها ثالث مسرحيات لفرقة 
العرائس السودانية األمر الذي تطلب أن يقوم أمين عام وزارة الثقافة واإلعالم 

ف مستشار الوزير للشؤون الثقافية، وكان من المسرحيين، والمذكرة عبارة بتكلي

                                                             
الفرق المسرحية والمهرجانات المسرحية في السودان، همزة وصل)  –)  انظر: (نقد التجربة  278(

 ).190 -187السر السيد (ص 
همزة وصل) اإلخراج المسرحي في السودان الزاوية الحرجة في التجربة،  –) (نقد التجربة  279(

 ) 36سعد يوسف (ص
 ) 34) المرجع السابق (ص 280(
 ) 59) انظر: موسوعة األعمال المسرحية السودانية، (ص 281(
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عن دراسة لواقع الحركة المسرحية في السودان من حيث المشاكل والحلول في 
ولم يذكر أن هناك ثمة رواد للمسرح من الرجال والنساء  )282("25/6/1998

ام اقد عصشهدوا على المسرح وبدأ الضعف بائن في كل النصوص، ويؤكد الن
 )283(أبو القاسم، بعضها ال يرقي إلى مستوى النشر"

قدمت العديد من العروض التي أسهمت في  2016 -2010ومنذ عام 
استمرار الحركة المسرحية في السودان، ولكن في صورة غير منتظمة سواء 
أكان في المسرح القومي في أم درمان أم في مسرح خضر بشير، أم في قاعة 

خرطوم أم مسارح القاعات والنوادي ومراكز الشباب والساحات الصداقة في أم 
 )284(العامة نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية"

وشهدت العديد من األعمال المسرحية مثل وجه الضحك المحظور لهاشم 
 )285(صديق، الناس السعرانين لعبد اللطيف الرشيد، الحساب غلط لصديق مساعد

لمحمد خلف اهللا، ورجال في ورطة طه أحمد طه ومسرحية خلوها مستودة 
والنظام يريد لمصطفى أحمد الخليفة، ومسرحية ال للموت نعم للحياة للريح عبد 
القادر، مالمح السيد السلطان لعثمان الفكي، كالم في الممنوع لمحفوظ عبد 

 )286(الرحمن، رمي الصاجات لبدر الدين هشام

                                                             
 ) 97همزة وصل) الحركة المسرحية السودانية والمسارح، مكي سنادة (ص –(نقد التجربة   ) 282(
 )  متى ينهض المسرح السوداني من حصار االغتراب الداخلي (موقع).  283(
 )  المسرح السوداني يواجه تحديات الذاكرة، هند محفوظ (موقع). 284(
 ) 93 -92) انظر: موسوعة األعمال السودانية المسرحية، (ص 285(
 ) 82-81، 125 -124) انظر: المرجع السابق (ص 286(
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 المبحث الثاني

 دانيةالمسرحية األدبية السو

 )1939 -1917باكورة الثمر (: المرحلة األولى
إن المسرح الفني واألدبي وجهان لعملة واحدة، فإذا كان المسرح الفني  

يحرك المشاعر ويلهبها ويبقى راسخاً في األذهان من خالل األدوار التي يؤديها 
 د جيل، لذاعالممثلون، إال أن الكتابة تحفظ إرثاً تاريخياً ليتناقله األجيال جيالً ب

تأصيل  ساعي إلىكان الميالد الذي حمل اسم البداية الحقيقية للتأليف المسرحي ال
الكتابة المسرحية هو فترة الثالثينات، ولعل هذا السبب هو الذي دفعني إلطالق 

بدأ المسرح السوداني شعرياً وذلك ألن الشعر  هذه التسمية على تلك المرحلة.
 كلت بنيته الكبرى واتصفت بالمستويات السرديةالشعبي في السودان الذي تش

والذهنية والداللية على عناصر الدراما كالحدث والشخصيات والقناع حسب ما 
ونلمس ذلك بوضوح في شعر الدوبيت أو المدار )287(تقتضيه كل نص على حدة

حتى حدود المسرحية الشعرية عند رواد هذه المرحلة أمثال خالد أبو 
 )290()289( العبادي، إبراهيم )288(الروس

                                                             
همزة وصل) التأليف المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل، شمس  -) (نقد التجربة 287(

 ) 170الدين (ص
) خالد أبو الروس: ولد بأم درمان وله ديوان شعر اسمه مهذب األغاني وآخر أعماله مات  288(

 ) www.tawtheegonline.comداني الراحل: خالد أبو الروس (إبليس (عميد المسرح السو
 ) sl alain. Forumarabia.com( 1981) إبراهيم العبادي: ولد بأم درمان وتوفي عام  289(
 ) 170)  انظر: المرجع السابق (ص 290(
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وبدأت األجناس الفلكورية في المسرح السوداني تتسلل، وقد مهدت "
" مثل مصرع تاجوج لظهور المسرحيات السودانية غير المقتبسة أو المترجمة

وليس غريباً أن تبدأ حركة  )291(والمحلق وخراب سوبا اللتان كتبتا بالشعر القومي
المرحلة تأثروا بمسرح أحمد  التأليف المسرحي بمسرحيات شعرية فردوا هذه

 شوقي وكان آنذاك شعرياً فوجدوا ضالتهم به فحاولوا محاكاته بطريقة سودانية. 

ويتصدر خالد أبو الروس بدايات هذه المرحلة في مسرحيته مصرع تاجوج، 
والتي أرى أنها كاشفة الستار، والمستلهمة لعقول القراء ومتفرجي تلك المرحلة 

 ال المكتوبة المطبوعة" سيما أنها أول األعم

 1932أول مسرحية سودانية خالصة في عام كتب خالد أبو الروس  "حيث   
وهي مأخوذة من القصص الشعبي في شرق ")292( "بعنوان (تاجوج والمحلق)

وتاجوج والمحلق هما شخصيتان عاشتا قصة  )293( "السودان (توازي قيس وليلى)
رأة الحمرانية الجميلة تاجوج حب مأساوية وحوادث المسرحية تدور حول الم

 )294("وما جرى بينها وبين زوجها المحلق

كتسب مسرحية مصرع تاجوج أهمية خاصة باعتبار أن مؤلفها تو
سوداني، ويقول أبو الروس "دار بخلدي أن أصنع رواية سودانية لحماً ودماً، 

                                                             
المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل،  همزة وصل) التأليف -) انظر: (نقد التجربة 291(

 ) 171شمس الدين (ص
 ) مراسلة بواسطة بدر الدين حسن، حورية حاكم (موقع الكتروني)  292(
 ) بدايات المسرح السوداني، محمد (موقع الكتروني)  293(
 ) ثالث مقاالت مهمة عن المسرح، بدر الدين (موقع الكتروني) 294(
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ولم يطل بي التفكير حتى اهتديت إلى قصة تاجوج والمحلق فشرعت في جمع 
 )295(علومات والمراجع، ثم بدأت في التأليف بالشعر القومي الدوبيت"الم

خالد أبو الروس  يعدلذلك  ل عمل يستحق أن يؤخذ مأخذاً جادxاومن هنا كانت أو
كتب هذه المسرحية استجابة لدعوة  حيث )296(أبو المسرح السوداني بال منازع

طوتين سجلتهما ولعل أهم خ )297(الناقدين عرفات محمد عبد اهللا، ومحمد عشري
 :المسرحية السودانية هما

ائع فتاجوج واحدة من رو )298(الموضوع الوطني واالتجاه إلى التراث
وكان له دور كبير في بناء دفع حركة المسرح  هذا التراث الذي مازال فياضxا

 )299(السوداني

ه حيث ل ا الفن، فلقد كان محاكياً ومقلدxاولم يكن أبو الروس مبتكراً لهذ
بل تأليف مسرحيتي األولى مصرع تاجوج حفظت مسرحيات شوقي يقول "ق

خاصة مسرحية مصرع كليوباترا، وحاولت تقليدها في مسرحية مصرع تاجوج 

                                                             
 ) 32لسودان، بشير  بشير (ص) األدب المسرحي في ا 295(
همزة وصل) الحركة المسرحية السودانية والمسارح منظور التاريخ  –) (نقد التجربة  296(

 )82والحاضر، مكي سنادة (ص
 ) 45) المسرح السوداني مقاربات األنا واآلخر، فضل اهللا (ص 297(
 ) ثالث مقاالت مهمة عن المسرح، بدر الدين حسن (موقع)  298(
 ) 32لمسرحي في السودان، بشير بشير (ص) األدب ا 299(
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بو الروس تمطر حملها؛ لتخصب وما زالت سحابة أ )300(حتى في عدد الفصول"
 جديدة بعنوان "خراب سوبا". ثمرةً طارحةً أرضxا

، 1933اب سوبا) في أواخر عام ألف خالد أبو الروس مسرحية (خر
واستقى حوادثها من تاريخ القرن السادس عشر عندما اتحد العرب والغونج 

وهذه المسرحية تاريخية شعرية  )301(لنوبة وضربوا عاصمتها سوبالالمحاربة 
xويدعي المؤرخون أن خراب سوبا   )302(امن خمسة فصول واثنى عشر مشهد

تنة استطاعت عن طريقها أن تجلب جاء عن طريق امرأة عجوز لها بنت فا
 .)303(المدينة خرابألباب األمراء والوزراء وأدى إلى 

أما خالد أبو الروس فقد صور في مسرحيته مأساة الشر اإلنساني 
وغريزة الثأر التي تؤدي بعقل اإلنسان فتدفعه إلى ارتكاب الجرائم بال توقف، 

رمز بها للنفاق الذي أظهر الكاتب سوبا في هيئة عجوز قبيحة الشكل و حيث
 )304(اة االجتماعية على مستواها جميعxايشتري في الحي

من مسرحية تاجوج مما يدل  خراب سوبا أكثر نضجxاوتعد مسرحية "
استطاع أن ينوع في أوزانه  إذ )305(على تقدم المؤلف في فنه وتطور تقنيته

                                                             
 ) 60) المسرح المقاوم لالستعمار، عبد القادر عبد اهللا (ص 300(
 ) نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع الكتروني)  301(
 ) 150) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص  302(
 ) نشأة المسرح العربي، سماح عادل (موقع الكتروني) 303(
 : المرجع السابق، (موقع الكتروني)) انظر 304(
 ) 150) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 305(
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للتعبير  ةوقوافيه بدرجة تجعلنا نقول إنه حظا حظوة نحو تطويع الصبغة الشعري
فيما كتبه من مسرحيات فيما  ، "وأحرز أبو الروس تقدماً كبيرxا)306("المسرحي

 )307("بعد وخاصة بعد أن هجر التأليف الشعري وأخذ يؤلف مسرحياته النثرية

 .)308()مصرع تاجوج(و )خراب سوبا(سوى  من أعمالهولم يطبع 

ممتدة ومن هنا أرى أن خالد أبو الروس الغارس لبذور هذه الشجرة ال
قوا مادتهم ليست ؛فقد فتح المجال في التأليف لغيره من الكتاب واألدباء والشعراء

من ينابيع التراث ذاك اإلناء الذي ال ينضب فسطروا لنا روائع في األدب ال 
 يمكن ألي دارس أن يغفلها.

إبراهيم العبادي الذي يعد من الجيل السابق  مهد أبو الروس الطريق أمام
ادي واشتهر العب، ولكنه في التأليف المسرحي متأخر عنه الحق لهألبي الروس، 

 .)309(بشعره الغنائي الغربي، ولم يشتهر في ميدان المسرح كثيراً

محاوالته تعالج قضية  ن متأثراً بسابقيه، فقد كانت أولالعبادي كاو
مكتوبة التاريخية المسرحية ال )310(1934مسرحية الملك نمر عام وهي اجتماعية 

 )311(ر القوميبالشع

                                                             
 ) 151) المرجع السابق (ص 306(
 )149) المرجع السابق (ص 307(
 ) 145) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 308(
 ) 33)  انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص309(
 بواسطة بدر الدين حسن، حورية حاكم (موقع) )  انظر: مراسلة 310(
 ) 33)  انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير (ص311(
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وتدور أحداث المسرحية حول معركة أوشكت أن تقع بين الملك نمر الجعلي، 
وأصهاره من قبيلة الشكرية فطه وريا أوالد عم يحبون بعضهم البعض وهم من 

ين، وحاول وهو من أحد رجال الشكرية المرموق البطاحين، أحب ودد كين، ريا
طه يهربان إلى دار الجعلين و اوة مستنداً على نفوذه لكن ريأن يتزوجها بالق

ويحتمون بالملك نمر وفي الطريق يلحق به ود وكين فيتبارزان ويقتله طه ويلجأ 
  .إلى الملك نمر يحتمي به

بأن زوجته ابنة كبير الشكرين وتحاول ويرفض تسليمه للشكرين علمxا 
 زوجته شمة في اإلصالح بينه وبين والدها بمساعدة ود نعيسان ابن عم الملك

فظاهر المسرحية هنا يدعو إلى ضرورة نبذ التعصب ، )312(نمر وتنجح في ذلك
ولم ينشر العبادي سوى مسرحية الملك ثقافية، القبلي واالعتراف بالتعددية ال

 .)313(نمر

ة التي مسرحية سر المهن رحيات التي كتبت في فترة الثالثيناتومن المس
ثم أعيد نشرها في كتاب  ونشرتها مجلة النهضة، )314(أحمد محجوبمحمد كتبها 

                                                             
 ) 6-5)  انظر: المسرح والتعدد الثقافي في السودان، راشد بخيت (ص 312(
 ) 33)  األدب المسرحي في السودان، بشير (ص313(
ومهندس مدني وشاعر بمدينة الدويم، سياسي وقاضي  1908)  محمد محجوب: ولد عام  314(

سوداني شغل منصب رئيس السودان مرتين ووزير خارجية السودان مرتين، وله ديوان الفردوس 
 )www.poetsgate.comالمفقود (شعراء الفصحى في العصر الحديث محمد أحمد محجوب (
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"نحو الغد" لنفس الكاتب، وفيها دعوة لإلصالح الخلقي تطغى على اإلصالح 
 )315(االجتماعي واالقتصادي

ومن المسرحيات التي تناولت الجانب األخالقي مسرحية الجحود التي 
 ، )316(كتبها السيد الفيل

ونشرتها مجلة النهضة وهي مسرحية نثرية تتكون من فصل واحد، 
اولت المسرحية الوقوف على بعض المظاهر األخالقية والسلوكية، مثل فح

 .)317(األنانية، والنفاق، والكذب، والمداجاة، والجحود

هذا ما استطاعت أن أتوصل إليه من عناوين لمسرحيات وجهود لرواد 
تصدرت هذه المرحلة ولكن ال استطيع الجزم بأن هذا كافة حصاد ثمارها، 

من الكتاب والشعراء المغمورين لم تسمح لهم الظروف  ونهاية المطاف فكثير
 بأن يقدموا ما لديهم من حصاد.

ولعل ما لفت انتباهي هنا أن معظم من كتبوا في هذه المرحلة هم من 
طبع في نفسي انطباع أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن  مما الشعراء،

الصادقة التي تعكس صورة هذا األدب أدب ملتزم، كيف ال والشاعر هو المرآة 
المجتمع، وخير من يمثله، هو ترجمان حاله وهذا ظهر جلياً في االطار العام 

                                                             
 ) 137 -136(ص) انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير  315(
، عضو في جمعية الهاشماب األدبية وكان كاتباً 1911)  السيد الفيل: ولد بأم درمان عام  316(

 (contenthtpp://cbos.gov.sd)م 1976وناقدxا في مجلة الفجر توفي عام 
 ) 140 -139) انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 317(
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الذي تناولته مسرحياتهم فقد تحدثوا عن قضية المرأة، ومحاربة العادات 
وا بذلك فتاالجتماعية الفاسدة، والدعوة إلى الوحدة القومية، ونبذ القبلية، ولم يك

 سودانية الدارجة.بل كتبوه باللهجة ال

تميزه عن غيره، ولكل مرحلة سمات وخصائص تتسم  التيا بصمته لكل واحد م
 بها.

 خصائص وسمات ميزت هذه المرحلة

عرف المسرح بصورة جادة في فترة الثالثينات من القرن العشرين عندما  •
أطلق خالد أبو الروس مقولته الشهيرة "أردت أن أصنع مسرحية سودانية 

 )318("لحماً ودماً
اث مستعيناً بالتر النص السوداني جاء مستمد من التراث الشعبي المحلي، •

إياه من حيث الصياغة الفنية والبناء الشكلي متخذاً من  العربي محتذيxا
 )319(مسرحيات أحمد شوقي مثاالً يحتذى به

اكتسب رواد المسرح الخبرة باألسس المسرحية العالمية خاصة الغربية  •
 )320(بناء درامي راقيادي (الملك نمر) في لغة شاعرية ووالعربية فكتب العب

                                                             
التمثيل السوداني بين النمط والتجديد، عادل حربي (ص  همزة وصل)، فن –)  (نقد التجربة 318(

114 .( 
 ) 5)  األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 319(
 )32)  الشعر المسرحي في السودان، يعقوب الشيخ يعقوب (ص 320(
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تطور التأليف المسرحي في السودان حيث ظهرت كتابات نقدية تناولت  •
األعمال المسرحية بالوصف والمالحظات الفنية فكانت كتابات عرفات محمد 

 )321(حول مسرحية وفاء عرب 1931عبد اهللا على صفحات النهضة عام 
 ،المسرحيين السودانيين خالد أبو الروس ينالكتابشهدت هذه الفترة ظهور  •

قناع أفراد المجتمع إوإبراهيم العبادي، وقد انصبت مسرحياتهم في اتجاه 
بضرورة نبذ القبيلة واإليمان بالوحدة الوطنية في مواجهة سياسة المستعمر 

 )322(التي تعمد إلى تكريس التشرذم والعصبيات القبلية
 )323(ل البعض يصفها بأنها فترة نهضة ثقافيةاتسمت بنشاط ثقافي مميز جع •

ية، لبث دعوتهم السياس ن إلى تبني المسرح واتخاذه ستارxامما دفع المثقفي
xفي بلورة الوعي الوطني وجمع الشمل القومي  فعالًا اواستخدامه سالح
 )324(وإلهاب المشاعر

احد ومن التعسف والتنكيل بالقائمين عليه مما حد بشكل  لقي المسرح ألوانًا •
 )325(من تطور هذا المسرح بصورة واسعة وسريعة

 

                                                             
همزة وصل)، التأليف المسرحي في السودان بين المحاكاة والتأصيل، شمس  -)  (نقد التجربة321(

 )169الدين (ص الدين نجم 
همزة وصل)، فاعلية التدريب والتعليم في تحول المسرح السوداني من الهواية  -)  (نقد التجربة322(

 ) 60إلى االحتراف، عثمان محمد (
 ) 19همزة وصل)، الزاوية الحرجة في التجربة، سعد عبيد (ص -)  (نقد التجربة323(
 ) 5)  األدب المسرحي في السودان، بشير  بشير (ص324(
 ) 5)  المرجع السابق (ص325(
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 )1959 -1940( تراجع وانحسار بعد بشريات: المرحلة الثانية

على الرغم مما قدمته المرحلة السابقة من نجاحات في مجال التأليف  
المسرحي، إال أنه هذه المرحلة لم يكتب لها أن تترصع بالثوب الذي اكتست به 

 .سمبهذا اال بب تسميتي لها، ولعل هذا سسابقتها

إن النشاط المسرحي في هذه الفترة الزمنية كان محدود األثر ليس في "
الوطن العربي فحسب بل حتى في العاصمتين الخرطوم وأم درمان لهذا اتخذ 
المسرح شكل المبادرات الفردية وهي بطبعها غير قادرة على الصمود 

 .)326("والتواصل

بصورة واضحة، ولعل السر وراء ذلك  فلقد توقفت الحركة النقدية
ضعف حركة المسرح في ذاتها، وانغماس الكتاب في المجال السياسي مثل محمد 

ح رولم تسع المسرحيات في تلك الفترة إلى ط)328(، ويوسف التني)327(محجوب
بدت ظاهرة المؤلف ذو المسرحية الواحدة  قضايا المسرح بصورة جديدة، حيث

وعلى الرغم من ذلك  )329(م باللغة الشعرية الشعبيةولقد قدم الكتاب مسرحياته
                                                             

 ) 293)  المسرح في الوطن العربي، علي الراعي (ص 326(
بمدينة الدويم، سياسي وقاضي ومهندس مدني وشاعر  1908) محمد محجوب: ولد عام  327(

سوداني شغل منصب رئيس السودان مرتين ووزير خارجية السودان مرتين، وله ديوان الفردوس 
 ) www.poetsgate.comعصر الحديث محمد أحمد محجوب (المفقود (شعراء الفصحى في ال

)  يوسف التني: ولد بمدينة أم درمان وتوفي فيها وعمل سفيراً لبالده لعدة عواصم كما وعمل 328(
نين معجم البابط –ومن دواوينه السرائر ديوان التني (انظر: يوسف التني  1942مهندساً عام 

(www.almoajam.org). 
 ) 294)  المسرح في الوطن العربي، علي الراعي(ص 329(
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فقد امتازت هذه الفترة بنشاط واسع للفرق المسرحية في معظم المدن السودانية 
 )330(أكثر من امتيازها بحركة التأليف المسرحي بعكس فترة الثالثينات

كما وازدهرت فيها الحركة الوطنية، وشهدت قيام األندية الثقافية، 
 )331(دبية، وتأسيس الصحف والمجالتوالجمعيات األ

ة ، فطبيعن انحسار حركة التأليف المسرحي في هذه الفترة ال يلغي وجودهاإ
 .المرحلة هي من كانت لهم بالمرصاد حيث األحداث السياسية في تلك الفترة 

(سعاد) للكاتب عبد الرحمن كتبت في هذه الفترة التي  المسرحياتومن أشهر 
عام  مرة أخري نشرتو )332(ثرية من ستة فصولوهي مسرحية ن ،علي طه
وتدور أحداث هذه المسرحية حول زواج الرجل من فتاة تكبره بكثير )333(1990

من العمر بدعوي أن أبناءه يتامي ويحتاجون ألم، وهو يشعر بالخجل فيتحفظ 
بإنشاء مجلة فنية باسم األفق عام  )335(ميسرة السراجوقام  )334(على هذا الزواج 

                                                             
 )40)  األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 330(
 )36)  المرجع السابق (ص 331(
 )  116)  األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص332(
 )  المسرح في حياة السودان، السرالسيد (موقع) 333(
 ) 38ب المسرحي في السودان ،بشير بشير(ص) أنظر:األد3(
)  ميسرة السراج: من مواليد أم درمان حي الكباجات من عمالقة مؤسس المسرح السوداني  335(

  (photoshttp://m.facebook.com)(شخصيات سودانية) 
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مسرحية  ألف 1949وقام في عام  )336(1950تسجيلها عام  واعاد 1948
 )337(كوميدية اسمها "وفاء"

ويعد ما قام به السراج من إنشاء لهذه المجلة فاتحة خير لشعبه في الوقت 
 الذي كان فيه يفتقر لوجود جهات معنية تسهم في نشر هذه األعمال. 

أن هذا يناير، نال السودان استقالله الوطني غير  1956وفي عام "
الحدث القومي الكبير لم يجد تعبيراً عنه في المسرح، الذي اكتفى باالسكتشات 

 )338("الفكاهية

ودورها في حركة التأليف المسرحي كان أول ظهور للمرأة السودانية 
ن أول امرأة سودانية تخترق يقول الميري:" إ، يقع ضمن نتاج هذه المرحلة

حيث " )339("هي المؤلفة سكينة الجزوليالكتابة إلى المسرح والتأليف المسرحي 
وكانت مسرحية كوميدية )340(1957"كتبت مسرحية (مشكلة بيتان) في عام 

 1957وفي عام  )341(اجتماعية تتناول قضية العادات والتقاليد، وقضايا الزواج

                                                             
 )  بدايات المسرح السوداني (موقع) 336(
 )  الصحافة أسسها عبد الرحمن مختار (موقع) 337(
 سرح في السودان، نوال شريتح (موقع) )  الم338(
)  سكينة الجزولي: رمز من رموز نادي الهالل، وعملت مفتشة بوزارة التربية (سكينة  339(

  sudaneseonline.comالجزولي أول امرأة عربية تتقلد عضوية مجلس إدارة الهدل 
 )  الصحافة أسسها عبد الرحمن مختار (موقع) 340(
 لرحمن مختار (موقع)  )  الصحافة أسسها عبد ا341(
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لعباسة وجعفر بعنوان مسرحية عن ا )342(كتب الشاعر السوداني عبد اهللا الطيب
مسرحية شعرية تتألف من ثالثة أقسام على نظام وهي ""نكبة البرامكة"،

(تراجيديا) وجعل لكل قسم عنواناً األول (زواج األسمر) والثاني (الغرام 
طبعت في أجزاء متفرقة يحمل كل جزء منها مكنون) والثالث (قيام الساعة) وال

 .)343(واحد من العناوين السابقة

األول مسرحية راعى أن يكون الجزء والشاعر في تقسيمة للمسرحية 
قائمة بذاتها حيث أنها تنتهي بزواج العباسة من جعفر، والجزء الثاني يدور حول 
نمو العالقة العاطفية بين جعفر والعباسة لذلك سماها (الغرام المكنون) إال أنه 

لوقوع المأساة في الجزء الثالث (قيام الساعة)  ني تمهيدxاجعل الجزء األول والثا
غلب على المسرحية الطابع األسطوري ،و )344(فر والغالمالذي ينتهي بقتل جع

وهذا ال يعني أنها لم يتتفد من حوادث التاريخ،فالمسرحية تحتمل عدة  واإلنساني
 .)345(تفسيرات أحدها أسطوري واآلخر نفسي والثالث تاريخي

                                                             
في قرية التميراب، نشأ في بيت علم وتعلم القرآن  1921)  عبد اهللا الطيب: ولد في يونيو عام  342(

(انظر: سيرة العالمة الراحل  2003وتوفي عام  2000والشعر، أصيب بسكتة دماغية في عام 
 ) sudanesoonline.comالبروفيسور عبد اهللا الطيب 

 ) 57لمسرحي في السودان، بشير بشير (ص ) انظر:  األدب ا343(
 ) 75) المرجع السابق (ص 344(
 ) 59)أنظر المرجع السابق (ص  345(
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استيالء العسكر على السلطة فتغير المناخ السياسي  1958وشهد العام "
 الحياة السياسية ل األحزاب والحريات العامة، وطالتة لعموصدرت قوانين مقيد

 .)346("ثرها النشاط المسرحيإالثقافية انتكاسة وتوقف على 

 ومن خالل استقرائي لهذه المرحلة وجدت أنها اتسمت بعدة خصائص :

 انحسار وتراجع المسرح في هذه الفترة بسبب الظروف السياسية . •
سكتشات المسرحية القصيرة في هذه ظهور المسرح الكوميدي، وغلبة اال •

 الفترة .
 ضعف حركة التأليف في هذه المرحلة. •
ظهور العديد من الفرق، وازدهار الحركة الوطنية، وقيام العديد األندية  •

 والمجالت .
 كان أول ظهور للمرأة في هذه الفترة سواء على صعيد الكتابة أم التمثيل. •
 سرحيات.ظهور اتجاهات في االقتباس والسودنة للم •

 
 )1989 – 1960( انطالقة جديدة نحو النضج: المرحلة الثالثة

على الرغم من الظروف السياسية التي مرت بها المرحلة السابقة  
والهدوء الملحوظ الذي شهدته الفترة السابقة ما كان لهذا الهدوء إال أن يسفر عن 

                                                             
 ) بدايات المسرح السوداني (موقع)  346(
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لح في حداث لم تفانفجار حفلت به مرحلة الستينات والسبعينات مؤكدة أن هذه األ
 اغتيال العقول، وإخماد ثورة القلم المنتفض لذا سميت هذه المرحلة بهذا االسم. 

عاش المسرح السوداني أزهى عصوره في سنوات الستينات 
ي من المسرحيات القصيرة التي وظهرت مسرحيات عديدة ه )347(والسبعينات

ع للوض مرxا والصحف، وتحمل في طياتها نقداً على صفحات المجالت، نشرت
يعكس مدى اهتمام الكتاب وكان الراهن آنذاك، وتحرض على الثورة عليه 

ف بعض الكتاب على كش وكبالقضايا القومية، ونظام الحكم وفلسفته كما وركز
جوانب القصور، ومظاهر الفساد اإلداري والسياسي ودعوا إلى محاربة الرشوة 

 .)348(والفساد والمحسوبية

لف أفي مطلع الستينات لوصول إليها ستطعت اومن المسرحيات التي ا
أحمد بابكرموسى مسرحية بعنوان الفالح الفصيح وهي تتكون من ثالث فصول 
بالنثر الفصيح وتدور أحداثها حول طريقة معاملة النبالء للغالمين ونظرتهم 

 . )349(الدونية لهم مطالبين برفع الظلم عنهم

دة الحمراء) وتدور حول مسرحية (المائ )350(وكتب الطاهر عبد الكريم
االستعمار العالمي وشركات االحتكار في القضاء على حركات التحرر في 

                                                             
 ) المسرح العربي ترجمة ملونة لواقع ضبابي (موقع)  347(
 ) 130)أنظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 348(
 ) 109 -108ابق، بشير بشير (ص) انظر: المرجع الس 349(
 )  الطاهر عبد الكريم: لم أعثر على ترجمة له 350(



 
 

	

301	

أفريقيا واغتيال الزعماء الوطنيين بتدبير االنقالبات الرجعية والمؤامرات عن 
 )351(طريق الخونة والعمالء

لكاتب الطيب نور الدائم الذي كتب مسرحية قصيرة هناك محاولة ل
ن الصادر له مجلة صوت المرأة في عددها الخامس والخمسيبالشعر ونشرتها 

في مضمونها إلى تعليم المرأة وتهذيبها واألخذ  وهي تدعو 1960في أغسطس 
من الخوف والجهل والخنوع  بيدها حتى تستطيع أن تشق طريقها نحو التحرر

 .)352(االتحاد النسائي أن يلعب دوره في هذا المجال ثم يحث

ي دعمت قومية الشعر السوداني وتطويرها من ومن المسرحيات الت"
خالل عكس مفردات التداخل والتعايش السلمي معبراً عن هوية الشعب 
السوداني، ليشمل الكتابة اإلبداعية في مجال التأليف بالمسرح بدءاً بمسرحية 

وهي مستقاة من تاريخ الدولة ، " )354(المحروسة) ر(سنا )353("الطاهر شبيكة
 )356("1966 وكتبت عام " )355("الفرنجية في سناد

                                                             
 ) 104)أنظر: األدب المسرحي في السودان، بشير (ص  351(
 ) 119) انظر: المرجع السابق، بشير (ص 352(
 )  الطاهر شبيكة: لم أعثر له على ترجمة  353(
 وقع) ) خطابات الهوية في المسرح السوداني، راشد بخيت (م 354(
 ) 78) األدب المسرحي في السودان، بشير (ص 355(
 ) خطاب الهوية في المسرح السوداني، راشد بخيت (موقع)  356(
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كتبها وعلى كتاب الطبقات،  ىءومن ثم مسرحية حصان البياجة، التي تتك
مسرحية (أحسن من الجنة)  )359(وكتب مبارك أزرق، )358)(357(يوسف عيدابي

(آدم وحواء) ونشرتها مجلة القصة وهي مسرحية نثرية من فصلين تدور أحداث 
وهذه )360(الثاني في األرض الفصل األول في الجنة، وتقع أحداث الفصل

المسرحية ال تناقش قضية دينية وأخالقية وإنما اتخذ الكاتب من هذه القصة إطار 
طالب فيها بالثورة على  صب فيه مادة جديدة لها أبعادها االجتماعية والفكرية

 .)361(الحاكم الجائر والنظام الديكتاتوري ولكن بطريقة رمزية طمعاً في الحرية 
مسرحيتين بعنوان (دورات الرحي) (وسقاة األرض)  )362ينوكتب بشير أم"

 .)363("1964والمسرحيتان تتسمان بالتسطح والتزام حقائق التاريخ وطبعتا عام 

فمسرحية سقاة األرض فيدور موضوعها حول مجيء غردون باشا إلى 
السودان من مصر عن طريق (بربر) وهو يؤلب المواطنين على محاربة المهدي 

                                                             
)  يوسف عيدابي: هو شاعر وناقد ومخطط ثقافي سوداني من الجيل المؤسس للمسرح السوداني  357(

 ):ar.m.wikipedia.orghttp// (في عطرة  1944ولد عام 
 )  خطاب الهوية في المسرح السوداني، راشد بخيت (موقع) 358(
من أبناء عمومته عبد  1935)  مبارك أزرق: من مواليد الميرغنية بكسال في شرق السودان  359(

  )www.sudaress.com (اهللا الطيب (مبارك أزرق في ريادة القصة القصيرة والمسرح 
 ) 130)أنظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 360(
 ) 133) انظر: المرجع السابق (ص  361(
 )  بشير أمين: لم أعثر على ترجمة له 362(
 ) 87) انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 363(
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دعواه وأسلوبه في ذلك القاء الخطب في كل مكان حل به إلى أن واالبتعاد عن 
     .)364(يصل الخرطوم

قدم الشيخ تاج الدين البهاري السودان بدعوة من تاجر  1966وفي عام 
 . )365(سوداني

فالبهاري جاء من العراق وهي المنطقة التي ابتدع فيها الشيعة األسلوب 
خ يكون الشيوبذلك هاد الحسين ، الدرامي في مسرحيات التعازي إلعادة استش

في ترسيخ االعتقاد في  تهالبهاري قد تأثر بهذا األسلوب، ورأى مدى فاعلي
 )366(النفوس ولعله قد نجح في ذلك بأسلوبه المبتدع الفريد

بهذه الفكرة فكتب مسرحية (ريش النعام) والتي  )367(تأثر خالد المبارك "
في السودان وتمازجها وتسامحها على أتت كإشارة ضمنية إلى المكنونات األثنية 

 )368("مدى القرن

 الشيخ تاج يءوهي مسرحية تقوم على تصوير دخول العرب إلى السودان ومج
، ودعوته إلقامة دولة حاكمة الدين ودوره في نشر الفكر الصوفي في السودان

وعادلة إال أن من يترأس الدولة في غيابه تغريه مظاهر الحياة فيفرش الريش 

                                                             
  87) المرجع السابق، ص  364(
 ) 89السودان، بشير ص() انظر: األدب المسرحي في  365(
 ) 90) انظر: المرجع السابق، ( 366(
)  خالد المبارك: المستشار اإلعالمي للسفارة السودانية وأستاذ جامعي ورجل سياسي، من  367(

 )www.sudapedia.sd مواليد كوستي (موسوعة األعالم السودانية 
 المسرح السوداني، راشد بخيت (موقع)  ) خطابات الهوية في 368(



 
 

	

304	

باج والحرير،وهو تصور كيف تحلي الناس عن المجتمع المثالي واتجهوا والدي
 .)369(نحو الحياة المادية 

ولخالد المبارك مسرحيات أخرى مثل (الكتاحة) (شارع المحطة)، وله 
ين نشرت المسرحيتصندوق الهواء) و –مسرحيتين قصيرتين بعنوان (المجمرة 

ويناير  1976في براير سنة  40، والعدد 29بمجلة ثقافة المصرية في العدد 
 .)370(1977سنة 

كتب يوسف خليل مسرحية ،وألف مسرحية (هذا ال يكون) (وتلك النظرة) 
، واستلهم نصوصها من معتقد ديني أو رموز دينية سواء أكانت  )371((الخضر)

 . )372( باالقتباس من نص أو اعتماد شعبي أفرزته الذهنية الشعبية.

والرا وتحدث فيها عن قضية أفريقيا ورغبة وكتب محمد الفيتوري مسرحية س
شعوبها في التحرر من نير العبودية سيما عن اغتصاب سوالرا من قبل أحد 
التجار فتحدث ثورة بين العبيد وأسيادهم البيض انتقاماً الغتصاب سوالرا 

 373مطالبين بحريتهم

                                                             
 )93-92) انظر:األدب المسرحي في السودان،بشير بشير (ص4(
 )90) انظر األدب المسرحي في السودان، بشير (ص  370(
 ) خطابات الهوية في المسرح السوداني، راشد بخيت (موقع) 371(
 ) انظر: إطاللة على فلكلور السودان، أحالم أبو زيد (موقع). 372(
 )97-96انظر:األدب المسرحي في السودان ،بشير بشير(ص )8(
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بكتابة المؤلفات التي تناولت القضايا السياسية  ولم يكتف المؤلفون
جتماعية فكانت المرأة محط اهتمامهم، وال سيما تلك المتمردة التي ترفض واال

 الزواج إال بمن تريد، وتطالب بمساواتها بالرجل والخروج للعمل.

، مسرحية (اآلنسة الجديدة) وهي )374(فألف الكاتب أحمد محمد السنوسي
مسرحية من فصلين نشرتها مجلة القصة السودانية وموضوعها خروج المرأة 

 )375(لى الحياة العملية ومساواتها بالرجل وما يعتري سبيلها من مشكالتإ

وكتب فؤاد عبد العظيم مسرحية (القتل العمد) وهي نثرية من ثالثة 
فصول، وله عدة أعمال أخرى لم تطبع منها مسرحية (أعزب) وهي دراما من 
ه لثالثة فصول، وله مسرحيتان كوميديتان بعنوان المنكوب، (بعد المشاط) و

 )376(كذلك مسرحية (ملحمة القتال) وهي شعرية من خمسة فصول

كتب عبد الرحمن الشبلي ثالث مسرحيات مثيرة للجدل (أحالم جبرة،في 
انتظار خير اهللا،الزبانية)، حيث كانت هذه الفترة حاسمة في تاريخ األمة العربية 

ين ، وبرز الصراع ب1967والنكسة العربية  1964فشهدت تلك الفترة ثورة 
القوي التقليدية والقوي الحديثة من خالل تصوير المشاهد واللغة الحادة التي 
كتبت بها أحالم جبرة ،فشخصية جبرة جسدت البعد النفسي لشخصية عريضة 

                                                             
)  أحمد محمد السنوسي: يعد من المؤسسين األوائل للدراما التلفزيونية بتقمصه ألدوارها من  374(

(وفاة الممثل أحمد السنوسي )  69زيادة على أعماله المسرحية توفي عن عمر يناهز 
 shemsfm.netwww.( 
 ) 126) انظر: االدب المسرحي في السودان ، بشير بشير (ص  375(
 ) 119) انظر: األدب المسرحي في السودان ، بشير بشير(ص 376(
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في السودان عمال وصغار وموظفين وأساتذة مثقفين الذين جعلهم االقصاء 
 يمارسوا ما يمكن أن والتهميش في تلك المرحلة الباكرة من استقالل البالد أن

نسميه بالتسكع األيديولوجي،ألنهم لم تتاح لهم الفرصة الكافية لتقديم أفكارهم 
 )377(ومواهبهم لتقديمها بشكل جاد  لمجتمعاتهم

ولعل الغالب على مسرحيات كتاب هذه المرحلة الطابع االجتماعي لذلك 
 وسمت مسرحياتهم االجتماعية بعدة سمات 

واحد والسبب في ذلك هو ضيق مجال النشر القصر وأنها ذات فصل  .1
ففرصة النشر المتاحة هي المجالت والصحف، وهي بمساحتها ال تتسع 
لنشر المسرحية الطويلة، وكذلك المسرحية القصيرة أكثر فاعلية في 

 توصيل األفكار التي ويريدها الكاتب لما تمتاز به تركيز وتكثيف.
والوعظ والخطابة ففي كثير  يغلب على المسرحية االجتماعية المباشرة .2

من األحيان اتجه الكتاب نحو التعميم في الغالب، ولم يتجهوا نحو التحليل 
 في كثير من األوقات.

اهتمام الكتاب بالمضمون أكثر من اهتمامهم بالشكل الفني سواء في بناء  .3
 )378(العقدة أو رسم الشخصيات، لما أضفى عليها سمة التسطح والبساطة

ما زالت تنشر ربيع مسرحياتها، لتتوج رأس هذه المرحلة كوكبة الكتاب 
 محاولة التجديد

                                                             
 ) إضاءة لمسرحية أحالم جبرة،فائز سوميت(موقع)4(
 )141 -140) انظر: المرجع السابق ، بشير (ص  378(
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اتجه الكتاب نحو الواقع بأسلوب جديد وبصيرة مستنيرة ولعل أبرز الكتاب  "
، وعيداب، والفحل، )379(خالد المبارك وأبو العباس، محمد طاهر، هاشم صديق

الء قد جعل من فمعظم هؤ )381(، وبدر الدين هشام)380(وحمدنا اهللا عبد القادر
 .)382("اللهجة الدارجة النثرية أداته المسيطرة

سهير، المنضرة، في ومن المسرحيات التي كتبها حمدنا اهللا خطوبة 
 .)383(ك، الحيطة المايلةانتظار عمر، كش

ومسرحية (المنضرة) تناول فيها العديد من قضايا العادات والتقاليد مثل "
زوجية، ويحاول فيها االنتصار للمرأة التي النميمة، ومشاكل استقرار العالقات ال

)384(،تحكمها التقاليد للحد الذي يجعل الرجل يخونها مع جارته
 

ومسرحية خطوبة سهير عالج فيها موضوع غالء المهور، وفعاالت 
بعض األمهات في ذلك، واستغاللهن موضوع الزواج لتحقيق مكاسب مادية 

التي تفرض عليهن هذا الموقف  بدعوى أن العادات والتقاليد االجتماعية هي

                                                             
داني وكاتب مسرحي اشتهر بتأليفه ألوبريت ملحمة ) هاشم صديق :  ولد بأم درمان شاعر سو 379(

  www.wikipedia.org)قصة ثورة (هشام صديق 
(رحيل الكاتب  2015)  حمدنا اهللا عبد القادر: ولد في مدينة الحيصاحيصا، توفي في عام  380(

 ) ww.alquds.comwالسوداني حمدنا اهللا عبد القادر، صالح الدين مصطفى 
 )  بدر الدين هشام: لم أعثر على ترجمة له 381(
 ) 159) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير(ص 382(
 ) 59) المرجع السابق (ص 383(
 ) انظر:دراسة في خطاب القيم والتحول االجتماعي، راشد بخيت (موقع)  384(
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هذه المسرحيات  وعلى الرغم من أن )385(وتتكون هذه المسرحية من ثالث فصول
، إال أنها لم تطبع، ولم يطبع إال واحدة وهي خطوبة كانت تصادف نجاحxا كبيرxا

 )386(سهير، وهي أوسع أعمال الكاتب انتشاراً

وا أن يجعلوا وال زال موضوع المرأة يغلف عقول الكتاب الذين حاول
منها ثورة على كافة قوانين الظلم والتعنت التي كاد أن تقضي عليها، وتبقيها 

 طريحة العادات والتقاليد.

 تاجر"، التي تكونت الدين هشام مسرحية "علي عينك يا كتب بدر حيث
من ثالث فصول، وكتبت بالنثر الدارج، وعالجت موضوع زواج البنات بمن ال 

رحية مثل شائع في السودان، يقال في حاالت التحدي السافر يرغبن، فعنوان المس
الرافض، واختاره الكاتب أسلوب يتحدى به التعنت، والظلم األسري، 
واالجتماعي، والقومي، والعالمي أيضاً، ولقد نشرت هذه المسرحية في عام 

 )387(وكتب مقدمتها الطاهر محمد علي 1970

عفر جأثناء حكم ة حبيبي كتب هاشم صديق مسرحية نبت 1973وفي عام 
نميري، فهو يرى في هذه المسرحية تغيير إيجابي يأتي على يد الفتاة سالي التي 

 +)388(تعلق ثورة على العادات والتقاليد، وتقود شعبها

                                                             
 ) 159) انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص 385(
 ) 159) المرجع السابق (ص 386(
 ) 166 -165) انظر: األدب المسرحي في السودان، بشير (ص  387(
 ) صور الحداثة في المسرح السوداني، راشد بخيت (موقع)  388(
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  )389(ولقد استلهم فكرتها من مجموعة من الحكايات السودانية (سالي فوحمر)

النهر ولقد نهضت مسرحية الذين عبروا  )390(وكتب العادل محمد خير
على حدث حقيقي وقع بالفعل في الحياة السياسية السودانية، وهو قصف منطقة 
الجزيرة جنوب عاصمة الخرطوم من قبل المؤسسة العسكرية أبان حكم جعفر 

ومضمون هذه المسرحية يقوم على ماهية النصر  1971النميري وتحديداً عام 
 )391(وماهية الهزيمة

مسرحية تاجوج، وكتب عثمان حميدة مسرحية بامسكا،  وكتب محمد سليمان سابو
وكتب فضلي جماع مسرحية المهدي في ضواحي الخرطوم وكتب عمر الحميدي 

وقد نشرت هذه المسرحية في كتاب بعنوان  )392(المهدي يحاصر غردون
 )393(2010نصوص مسرحية في عام 

، فقد ألف مسرحية (أحمد) )394(ومن مؤلفين تلك المرحلة حسن عزت"
 ة الشعر الحديثشخصية اإلمام المهدي، وقد أشار إليها عبده بدوي في كتاب عن

                                                             
 عاماً من اإلبداع، عبد الرحمن نجدي (موقع)  41) المسرح السوداني  389(
 )  العادل محمد خير: لم أعثر على ترجمة له 390(
 ص مسرحية سودانية بمضامين كونية السر السيد (موقع) ) نصو 391(
 )  إطاللة على فلكلور السودان أحالم، أبو زيد (موقع)  392(
 ) انظر: نصوص مسرحية سودانية بمضامين كونية السر السيد (موقع)  393(
قضى زماناً من حياته  1967الخرطوم بحري، وتوفي فيها  1930)  حسن عزت: ولد في  394(

  (www.almoajam.org)له ديوان صراع (حسن غرق/ معجم البابطين بالسعودية 
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ولكنه لم يذكر المصور وال الجهة التي استقى معلوماته ، 629في السودان ص  
)395(منها عن هذه المسرحية

 

ومن المسرحيات التي وظف أصحابها الرموز والعالقات الدينية في 
مجيد، وبوابة حمد النيل ليحيى العوضي، المسرح مسرحية كلنا آدم لحسن عبد ال

  )396(ومسرحية دومة ود حامد لسعد يوسف عبيد

وكتب مبارك أزرق مسرحية لغز تاجوج ولقد تناول هذه المسرحية بأفق 
تقدمي وبوعي عميق بالعالقة بين المرأة والرجل فقد تناولها خالفًا لما كتب عنها 

ليعرض وجه المرأة الحقيقي في  في بالده فقد جعل من األسطورة وجهxا المعxا
 .)397(الناس

 ومن خالل استقرائي لهذه الفترة فقد تميزت بعدة خصائص ومميزات منها:

شهدت رجوع العديد من البعثات العلمية المحملة بثقافات وأفكار جديدة مثل  •
 يوسف عيدابي.

 أعظم فترة استقرار في السودان شهدت نضجاً ثقافياً . •
اجتماعية متعلقة وأحداثه ولعل ذلك هو سبب  كان المسرح يمس قضايا •

 النجاح في هذه الفترة .

                                                             
 ) 85) األدب المسرحي في السودان، بشير بشير (ص  395(
 ) انظر:إطاللة على فلكلور السودان، أحالم زيد (موقع) 396(
 )  في ريادة القصة القصيرة والمسرح، جابر حسين (موقع)  397(
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ظهر المسرح الرمزي في هذه الفترة،ومن أهم كتابها هاشم صديق(نبتة  •
 حبيبي).

ظهرت المسرحيات القصيرة التي أصبحت السمة المميزة لحركة التأليف  •
 المسرحي في السودان.

واقع المرأة ،والقضايا  ظهر االتجاه الواقعي الذي اهتم بالحديث عن •
 االجتماعية والسياسية .

ظهرت المسرحيات القصيرة التي أصبحت السمة المميزة لحركة التأليف  •
 المسرحي في السودان.

 

  )2018-1990(: عودة بعد اغتراب، المرحلة األخيرة

لم تثبت الحركة المسرحية في السودان على حال فهي كالطفل الذي 
تارة يبدو وعليه،  فتارة يبدو عيياً يحتاج من يتكأكؤد عاماً ون مالمحه عاماً بعلتت

إن حركة التأليف في ، وكقرص شمس سطعت لتعلن ميالد جديد زاهيxا مشرقًا
هذه الفترة كانت طي الكتمان على الرغم من أن هناك جهود حثيثة ذكرتها في 

نور لا ملحق المسرد إال أنها في هذه الفترة كانت حبيسة لدي أصحابها تنتظر
عودة  )398(ويؤكد السيد عبد اهللا صوصل) ، 1998-1989سيما في الفترة(

الحياة للمسرح من جديد يقول "الحركة المسرحية في السودان بدأت باالنهيار 

                                                             
 مة)  عبد اهللا صوصل: لم أعثر له على ترج 398(
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رطوم ولكن بعد اتفاق الخ ،بداية التسعينات نتيجة الوضع السياسي في البالد
 )399(انتعش المسرح من جديد

لعالمية للدراما دان عضواً في الرابطة اأصبح السو 1998منذ عام ف
في الهيئة العربية للمسرح والرابطة اإلفريقية للدراما من أجل  والتعليم، وعضوxا

إذا استطاعت الظروف أن تلقي قبضتها على بعض أمورنا وأري أنه  )400(السالم
عقول  يبتغيالشخصية والسياسية واالجتماعية والثقافية إال أنها لن تفلح في 

 تاب التي تنبض بالعطاء.الك

ويبدو من )401( 1990وكتب الطاهر شبيكة مسرحية أحالم الصبيان عام  
خالل هذه المسرحية أنها تتحدث عن أحالم أطفال السودان المسلوبة نتيجة 

وصدر عن مؤسسة أروقي للثقافة والعلوم  ،الظروف الصعبة التي يعيشونها
عثمان جمال الدين وصدر عام كتاب الفلكلور في المسرح السوداني لمؤلفه 

من منشورات .402وهو العام الذي أختيرت فيه الخرطوم عاصمة للثقافة 2005
2005: 

 خالد عبد الرحمن أبو الروس   مصرع تاجوج وملحق       

 خالد عبد الرحمن أبو الروس خراب سوبا                  
                                                             

) انطالقة المسرح العربي المقبلة ستكون من وحي حضارات الهالل الخصيب، عبد اهللا  399(
 صوصل (موقع) 

 ) المسرح السوداني يواجه تحديات الذاكرة والواقع، هند محفوظ (موقع)  400(
)4 (itempagemobilecwww.neelwafurat.com 
 ) إطاللة على فلكلور السودان،أحالم أبو زيد (موقع) 5(
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 محمد سليمان سابو   تاجوج                     

 عثمان حميدة    باميسكا

 هاشم صديق  نبتة حبيبي                  

 إبراهيم العبادي    الملك نمر                

 المهدي في ضواحي الخرطوم     فضلي جماع

 المهدي يحاصر غردون           عمر الحميدي

 ريش النعام                        خالد مبارك

 خالد المبارك رث الشك                        

 سينار المحروسة                  الطاهر شبيكة

 حصان البياجة                    يوسف عيدابي

 كلنا آدم                           حسن عبد المجيد

 مسرحية الخضر                  يوسف خليلي

 بوابة حمد النيل                  يحيي العوضي

 سعد عبيد               دومة ود حامد     
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كتب  من المسرحيات تحمل مضامين كونية، مجموعة 2010ونشرت في عام 
سيد صوصل مسرحية البحار والعجوز وتقوم على قضية الوحدة والعجز والفقد 

 اإلنساني واألسر.

مسرحية الصدى واآلخر لدفع اهللا حامد وهي  )403(وكتب دفع اهللا حامد
ي وفلسفي، وتعد من المسرحيات الذهنية، أي تناقش موضوعاً ذا طابع فكر

تكشف وجهات النظر حول القضية موضوع النص، وكتب عبد الحكيم عامر 
مسرحية العائد على وقع الجيتار وتقوم على االحتفاء بالبيت الذي ال يكتمل إال 
بوجود األب، وكتب عطا شمس الدين مسرحية ماستابا، الرقصة األخيرة وتقوم 

 )404(حية من أجل من نحب وفي سبيل الجماعةعلى قضية التض

وهي مسرحية من 2017عام وكتب نصر الدين عبد اهللا مسرحية كتمت 
 )406(وتدور أحداث المسرحية حول الواقع االجتماعي وقضية البطالة )405(فصلين

وكلمة كتمت ترد  )407(واستغالل القانون واألجهزة األمنية لتحقيق مكاسب ذاتية
 )408(السودان في كل شيءعلى الوضع المتردي في 

 وقد امتازت هذه الفترة بعدة خصائص :       

                                                             
 )  دفع اهللا حامد: لم أعثر له على ترجمة 403(
 ) انظر: نصوص مسرحية سودانية بمضامين كونية، السر السيد (موقع)  404(
 ) 4) كتمت مسرحية وكتابات نقدية، حاتم علي (ص  405(
 ) 61) المرجع السابق (ص 406(
 ) 62) المرجع السابق (ص  407(
 ) 50) المرجع السابق (ص  408(
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 عودة المسرح عامياً من حيث بدأ. •
 تبني حركات الطباعة والنشر من خالل المشاركة في المهرجانات . •
 ظهور اإلتجاه الواقعي في هذه الفترة . •
 سيطرة األحداث السياسية على المسرح ولكن كتبت له النجاة . •
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 الثالث مبحثال

 (أحسن من الجنة)مسرحية آدم وحواء تحليل 

 

 التعريف بالكاتب

) هو من قبيلة المجاذيب التي تقطن 2012 -1935مبارك حسن أزرق (
دامر المجذوب وما حولها بالشمالية، ولد مبارك ونشأ بحي الميرغنية بكسال في 

يها نواصل ف شرق السودان، وفيها درس االبتدائية ثم انتقل إلى بورتسودان،
 دراسته المتوسطة.

تخرج من معهد المعلمين ليعمل أستاذاً للغة االنجليزية بالمرحلة 
 المتوسطة حتى ترقى ليكون كبير موجهي اللغة االنجليزية باإلقليم الشرقي.

ابتعثته الوزارة من بعد للمزيد من الدراسة في جامعة لندن مطلع 
حبه للمسرح ف ومديراً لتعليم الالجئين. الستينات؛ ليعود فيعمل كبيراً للموجهين

دفعه لدراسته، فتاق لدراسته وهو في لندن فظل يالحق المسرح االنجليزي، 
ومسرحيات شكسبير التي شغف بها، ولم يكن هذا الهدف من البعثة التي أرسل 

 فيها، ورأى أن المسرح يعلم اللغة وليس مقاعد الدراسة.

أصدر مبارك على نفقته الخاصة كان يسارياً، واتهم بالشيوعية، و
، 1981مسرحيتان، النمل التي أصدرتها دار جامعة الخرطوم للنشر في طبعتين 
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، ومسرحية لغز تاجوح التي أصدرتها (مؤسسة إشراقة للنشر والتوزيع 1997
) وطبعتا في مطبعة نهضة مصر بالفجالة بالقاهرة، أما 1987واإلعالن عام 

ضمن فعاليات المشروع  2000ت ونشرت عام مسرحية (أحسن من الجنة) طبع
(الخرطوم عاصمة الثقافة) وقلبان في جوف واحد، اللص تنتظر الخروج إلى 

 )409(النور

 عنوان المسرحية

إن الناظر إلى عنوان المسرحية آدم وحواء أول ما يدور في ذهنه أنها 
تتحدث عن قصة خلق آدم وحواء وكيف خلقت من هذا الضلع األعوج، وكيف 

نت سبباً في خطيئة آدم وإنزاله من الجنة إلى األرض، غير أن هذا العنوان كا
الذي اختاره الكاتب لم أر� فيه سوى عنواناً جمالياً أراد من خالله لفت القارئ و 
شده للمسرحية فكلنا يعلم قصة آدم وحواء،  القصة القرآنية اما المسرحية اتخذت 

ياة لهم، وهما من اختارا وسعيا إلى من  نزول آدم وحواء إلى األرض بداية ح
هذا النزول، بينما كان نزول آدم وحواء لعنة من اهللا لهم وتأديباً لهم على 

 العصيان والمخالفة.

فعنوان المسرحية عنواناً رمزياً، قائماً على تقانة الحذف، فهو غير تام 
واء) فهو فكان من الممكن أن يقول (هذا ما جناه آدم وحواء) أو (انتصار آدم وح

بذلك حذف المبتدأ، ويمكن اعتبارها منصوبة (أعني أو أخص آدم وحواء) وهو 

                                                             
 قصة القصيرة والمسرح، جابر حسين (موقع الكتروني))  انظر: في ريادة ال409(
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أيضاً في عطفه حواء وعلى آدم يؤكد مشاركتها ومؤازرتها له في كل ما صنع 
 وحل بهما.

وهذه التقانة يعتريها نوع من الغموض واإليهام الذي يهدف إلى إثارة 
التي تدفعه إلى استمرار القراءة مفتشاً المتلقي، وشغل ذهنه بالكثير من األمور 

عما دار في ذهنه لعله يجد له إجابات من خالل استمطار األفكار التي جسدها 
 الكاتب في مسرحيته.

فهذا العنوان يحمل في طياته نفس المراوغة فقد أعطى للقارئ صورة 
ى علعن المسرحية خالفاً لما كان مرسوماً في ذهنه عندما قلب  الحقائق رأساً 

 عقب.

ولم يكتف المؤلف بإطالق اسم آدم وحواء على المسرحية بل سماها اسم 
 آخر هو "أحسن من الجنة"

فالناظر إلى عنوان المسرحية تستلهمه العديد من األفكار واألسئلة التي  
يحار لها الذهن وال يدري إن كان يستطيع أن يقدم إجابات لهذه األسئلة هل يوجد 

وعد اهللا المتقون فيها؟ أي عمل يقوم به اإلنسان كي يستطيع أحسن من الجنة التي 
 الفوز بما هو أحسن من هذه الجنة؟

 ما طبيعة هذه الظفر الذي يعد أفضل من الجنة؟ ما هو شكل ذلك الجزاء؟

وعلى الرغم من أن هذا العنوان ذو طابع جمالي مراوغ إال أنه يتماشى 
أن يصل إلى مقصد الكاتب مع مضمون نص المسرحية إذا وجد من يستطيع 

 من وراء كتابته للمسرحية ذات الطابع الفلسفي االجتماعي.
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فهو يرى أنها أحسن من الجنة التي أعدها له الحاكم المتغطرس بجبروته 
وظلمه سيما بعد ثورته على صاحب تلك الجنة وقدرته على اختيار الحياة 

 وعيشها بالطريقة التي يريدها.

د قام هذا العنوان على تقانة الحذف فهذا االختزال وعلى الرغم من ذلك فق
للعنوان فتح أفاق على القارئ ليحلق في فضاءات متسعة تسهم في رغبته في 

 مواصلة القراءة واستثارة ذهنه والوصول إلى ما يريده الكاتب.

فإما أن يكون قد حذف الجملة الفعلية والتقدير (أراها أحسن من الجنة) 
فعلية، ويمكن اعتبار (أحسن من الجنة) خبر لمبتدأ محذوف وتكون حينها جملة 

تقديره (هي أحسن من الجنة)، ويمكن اعتبارها منصوبة على االختصاص بتقدير 
 فعل محذوف (أعني أو أخص).

 فكرة المسرحية

لكل كاتب فكرة يريد إيصالها إلى القارئ سواء هذه الفكرة بصورة 
 مباشرة أو غير مباشرة.

شرة للمسرحية أنها تقدم لنا تجربة اإلنسان المتكررة منذ القدم والفكرة المبا
لمحاولة التخلص من العبودية والذل والعيش بكرامة وفق ما تطلبه مستلزمات 
الحياة اإلنسانية وهناك فكرة غير مباشرة بل رسائل حاول الكاتب إيصالها لنا 

ودان ن سائداً في السفهو يدعونا للثورة والتمرد على النظام الدكتاتوري الذي كا
وما قام به من قمع للحريات والمشاعر ولثم لألفواه دون أن تنطق بالحقائق التي 

 كانت تراها بأم عينها خوفاً من سطوة هذا الجبروت.
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 ملخص المسرحية / موضوع المسرحية

مسرحية آدم وحواء تتكون من فصلين وهي ذات طابع فلسفي سياسي 
وانها يوحي بأنها ذات طابع ديني وأخالقي، اجتماعي على الرغم من أن عن

فأحداث الفصل األول تدور في السماء حيث يجلس آدم وحواء على شاطئ غدير 
ويجول في خاطر آدم الكثير من األفكار للخالص من هذا المكان والبحث عن 
مكان آخر غير هذا المكان وأنه البد للخروج منه، واخيراً أثناء تجوالهما يلتقيان 

س تحت ظل شجرة ويتم التعارف بينهم وينتهي هذا التعارف بين آدم وإبليس بإبلي
بتقديم إبليس تفاحة آلدم، فلما أكلها عرف الحقيقة التي يبحث عنها، وفي الفصل 
الثاني تبدأ حياتهما الجديدة في األرض متفائلين بحياة جديدة دافقة مغايرة لحياتهما 

من الصعوبات مقابل تحقيق أحالمهما  في الجنة، وهما مستعدان لتحمل العديد
 والخروج من المأزق الذي كانا فيه بحسب اعتقادهما.

ولعل نقطة االتفاق بين القصة القرآنية، ومسرحية آدم وحواء هو اإلطار 
 العام لكل من المسرحية والقصة القرآنية.

 فالمسرحية والقصة تجعل من إبليس هو السبب المباشر في دفع آدم وحواء ألكل
 التفاحة وإغرائهما بهذا الفعل.

كما كان دافع إبليس وآدم واحد فإبليس أبي السجود آلدم فهو يعتبر ذلك 
نفسه حراً، ويرى في سجوده إذالالً له، وفي نفس الوقت يقدم دليالً على طبق 
من ذهب آلدم، لكي يتمرد على هذا الواقع المرير ويرفض الظلم المرير الذي 

 .حل به من اجل الحرية
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أما االختالف أن آدم أكل التفاحة عن جهل وبإغواء من إبليس، ولكن 
في المسرحية أكلها عمداً بقصد الخروج من هذه الحياة الرتيبة التي يعيشها في 

 الجنة.

كما أن نزول آدم من الجنة في القصة عقاب بينما المسرحية طريقة 
وبهذا فإن هذه ، انللتحرر من العبودية، وبداية حياة جديدة، وانتصار لإلنس

المسرحية تصور لنا تجربة اإلنسان المتكررة للتخلص من العبودية واإلذالل 
 أما على الصعيد االجتماعي، وهذا ال يأتي إال بالتمرد والثورة على الظلم والعنف

فهي تصور لنا تمرد الكاتب على النظام الدكتاتوري الذي حل بأهل السودان وما 
 م ومشاعرهم وحرياتهم.قام به من قمع ألفكاره

 بداية المسرحية

جاءت بداية المسرحية واصفة فهي تصف لنا مشهداً من مشاهد الجنة 
وفق رؤية الكاتب لهذه الجنة التي رسمها له الحاكم، فهو لم ير الجنة من قبل، 
ولكن من خالل هذا الوصف يفتح علينا العديد من التساؤالت للمفارقة في وصف 

لفردوس التي نسعى للوصول لها باذلين الغالي والنفيس لنصل جنة الحاكم وجنة ا
إليها بخالف المسرحية التي يسعى فيها آدم دائماً للخروج من هذه الجنة "جنة 

 الحاكم الظالم" ونتساءل

هل لون الوردة حمراء؟ ولماذا اللون  هل آدم وحواء كانا على هذه الوضعية ؟
 ؟ هل كان يمسك وردة أصالً؟هل كان يكرر شمها فعال األحمر بالذات؟

 هل فعالً كان هذا الحديث دائر بين آدم وحواء؟
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إذن الجنة التي وصفها الكاتب هي جنة الدنيا وليست اآلخرة، تلك الجنة 
المصطنعة بل هي النار التي يسعى السوداني للخروج منها وإن كانت في عين 

 الحاكم جنة.

قة وخاصة أن المرأة ال وعلى الرغم من ذلك أرى أن هذه البداية موف
يهما في هذه الحياة سوى المتعة والحصول على الراحة  بينما الرجل يفكر في 
كل شيء وعندما صوره الكاتب يحمل وردة حمراء ويشتمها عدة مرات وخص 
اللون األحمر لربما قصد بذلك أن تحقيق المرام والوصول إلى الهدف ال يكون 

 كثير فهو يفكر ويحلم ويبحث عن الوسيلة، ورشقةإال بالدم، وهذا يحتاج الكثير ال
الماء التي أثارت غضبه تؤكد أنه لم يكن في حالة صفاء للذهن وهناء وراحة 
بال كما هو حال أهل الجنة حقاً كان البد من الخروج من هذه الجنة التي يعتري 

 صفوها الكدر والتفكير الدائب مفعما بعذابات الحياة.

لى حافة شاطئ نهير رملي وقد تدلت أرجلهما إلى الماء  ""آدم وحواء يجلسان ع
 فتهل حواء من الماء براحتيها ... قطعت عليه خيط أفكاره".

 

 لغة المسرحية

تميزت لغة مسرحية أحسن من الجنة بغلبة الحوار على السرد، وهذا الحوار 
من المسرحية  %78يعتمد عليه المسرح بشكل أساسي، فالحوار شكل ما يقارب 

 من المسرحية. %22ا السرد بنسبة أم
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وامتازت اللغة بسهولتها وقربها من فهم المتلقي مهما كان مستواه، 
واستخدم الكاتب اللغة الفصحى في السرد والحوار وكأنه بذلك وضع المتلقي 

 على خشبة المسرح ليعيش الدور.

كما وردت ألفاظ تدل على جمال الجنة مثل الرياض المخملية المخضلة، 
ينابيع والقطوف الجانية، كل شيء في الجنة حلو المذاق، معروشات الكرم وال

 المثقلة بالعناقيد.

كذلك وردت بعض األلفاظ التي تدل على أن الشهوة بين الرجل والمرأة 
 أمر غريزي وأن المرأة هي األكثر إثارة، لذا فهي الملهبة لمشاعر الرجل

 "ترشق حواء آدم بالماء ضاحكة"

 دره" تتلذذ" تتدلل""تعبث بشعر ص

 "لتروي جدبي" اللهيب" "قبلة عميقة"

أما الضمير فقد وظفه الكاتب مرة واحدة عندما عرف بإبليس واستخدم 
ضمير المتكلم (أنا) وكرره "أنا أنا إبليس" فهو يؤكد أنه تجسيد آلدم ال ينفصل 

 عنه فهو يجري في اإلنسان مجرى الدم في العروق.

في المسرحية، ولم يرد إال الحوار الخارجي فيها وانعدم الحوار الداخلي 
وهذا يتناسب مع مضمون المسرحية من حيث رفع الصوت والمطالبة بإنهاء 

 الظلم مثل.

 حواء: ال يهم ما دمنا سنحيا حياة جديدة
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 آدم: دنيا

 حواء: ماذا تعني؟

 آدم: لست أعرف ليكن اسماً لهذا الوطن

 يةواستعانت المسرحية ببعض الصور الجمال

 آدم: حين ييأس الظالم أترين؟

"ها هو الظالم ينقشع والكون يلبس وشاحاً آخر"، "حواء إذن فقد كنا مثل السنديانة" 
 "نعم إنها ثمرة الخطيئة".

 الحدث في المسرحية

يعد الحدث العنصر المحرك للعمل الدرامي داخلياً وخارجياً خاصة بعد 
 والوصول إلى النهاية.نشوب الصراع بين الشخصيات إلثارة الجمهور 

وورد البناء الفني للمسرحية تقليدياً حيث بدأت المسرحية بمقدمة تمثلت 
في الحديث عن طبيعة الحياة التي عاشها آدم وحواء حسب ما تقتضيه جنة 
الحاكم، ومن ثم "العقدة التي تمثلت في الطريق واآللية التي سيسلكها آدم للخالص 

ة الحقيقية التي حلم بها آدم وحواء، إال أن الحدث من هذه الجنة والبحث عن الجن
يبلغ ذروته عندما يبدأ آدم بارتكاب الخطيئة والقضم من التفاحة حتى يصل إلى 
لبها أي إلى الحقيقة ومن ثم الحل واالنتصار والنزول إلى األرض واالستماع 

 بهذا النزول فهو يمثل بداية الحياة الجديدة آلدم وحواء.

 مسرحيةالحبكة في ال
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وردت الحبكة في مسرحية (آدم وحواء) متوازية في شكل بناء هرمي، 
 وهي كذلك متماسكة بحيث كان كل حدث نتيجة للحدث السابق.

ونظمت الحبكة بأسلوب يمكن المؤلف من إظهار الوحدة النفسية 
 للشخصيات بشكل واضح.

 المكان في المسرحية

 ي كثير من األحيان إلىاتجهت القصة الفنية الكالسيكية والواقعية ف
االهتمام بالمكان كونه مكوناً جمالياً وخلفية ضرورية الستكمال رسم الشخصيات 

 )410(وما يحيط بها

وانسجمت مفردات المكان مع جو المسرحية، ومنحت المتلقي مفردات 
تنتمي إلى ذلك المكان وتوحي به، فالمكان في المسرحية ال متناهي حيث دارت 

ول من القصة في السماء، وذكرت مفردات تدل على ذلك "أما أحداث المشهد األ
تسرك مفاتن الجنة الرائعة؟ وتشير بإصبعها ذلك النرجس الوسنان أم معروشات 

 الكروم المثقلة بالعناقيد الحبلى بالشهر"

"تستمر حواء في وصف مناظر الجنة الخالبة مشيرة إلى أن الرياض 
 "  كل شيء في الجنة شهي المذاق".المخملية المخضلة والنيابيع الدافقة

أما الجزء الثاني من المسرحية فقد دار في األرض وجاءت المفردات دالة على 
 ذلك "دنيا" وليكن اسماً لهذا الوطن الجديد".

                                                             
 ) 86)  قراءة بالغية جديدة، كمال غنيم (ص 410(
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 "يغشاهما الليل" "سرباً من الغزالن" "قرص الشمس"

فالتحديد المكاني هنا صار وفق مفهوم تنشيط األحداث، والتدرج في 
الشخصيات والوقائع مما منح المتلقي تشوقاً إلى استكمال رؤية النص من  رسم

 أوله إلى آخره، ويتسم المكان من حيث عالقته بالشخصيات 

 مكان طارد.

وهو الجنة التي وقعت بها معاناة شخصيات المسرحية وكانت شاهداً 
 على مأساتهم ورغبتهم في التحرر من نير العبودية.

 مكان حاضن

لمسرحية األرض ذلك المكان الذي يوفر األمن والحماية وهو في ا
 لشخصيات المسرحية، وبداية حياة جديدة لهم.

 فالمسميات هنا جاءت خالفاً ألسماءها.

 الدالالت الرمزية في الشخصيات واألماكن واألدوات والتعابير.

: رمز للخطيئة والوقوع في المعصية إال أنه في المسرحية هي الوسيلة التفاحة
 للوصول إلى الحقيقة وتشير إلى بداية الحياة الجديدة نحو الحرية.

التي كان يشتمها آدم رمز للثورة، فالحرية ال تنال إال بمزيج  الوردة الحمراء
 من الدماء.
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الذي أشارت إليه حواء، هو رمز للحرية من حياة العبودية التي  الطائر األبيض
 سعى إليها كال االثنين.

ترمز إلى العجز والتخلف الذي يقف في طريق الحرية، لذا : شجرة السنديان
 كان  البد من استئصاله.

 الرمزية في التعبير

 هناك تعبيرات تدل على الرغبة في التحرر والخالص.

"تبدو آثار الضجر واالمتعاض على وجه آدم"، "يصك أسنانه البد أن يكون هناك 
 يوم ما كان باألمس"، "آدم يتنفسمخرج ومنفذ"، "ألسنا ندور كالحلقة يصبح لنا ال

 الصعداء" "ها هو الظالم ينقشع".

 

 أما الشخصيات

: هو التجسيد المادي لما يدور في نفس آدم وخلده، فشخصية إبليس إبليس •
 ليست منفصلة عن شخصية آدم.

: "لقد كنت أعيش في أعماقك بال حراك وحين بدأت تفيق وتفكر تجسدت إبليس •
 صورتي أمامك".

د أكلت التفاحة قبل آدم؛ ألنها كانت تحترق طامعة في الحصول : فقحواء •
على حريتها قبل آدم، فهي قد اكتسبت من أفكاره وخبراته الكثير حالمة في 

 الحرية.
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: هو رمز لجميع أبناء الشعب السوداني الحالمين في الحرية، والتخلص آدم  •
 من سطوة هذه النظام الجائر.

ورة، وأن تطورها يسير نحو ونلحظ أن شخصيات المسرحية متط
األفضل، ويتجه نحو نهاية أجمل، حيث استطاع آدم وحواء في النهاية تحقيق 

 حلمها.

ويمكن مالحظة التطور في شخصية آدم حيث بدأ إنسان ضعيف، ال 
يستطيع أن يعبر عن أفكاره ومشاعره يحاول الخالص من حياة االستعادة وفي 

 النهاية استطاع أن يصل إلى مرماه.

أما حواء: فكانت مجرد امرأة في البداية لهذا الزوج، إال أنها استطاعت 
أن تحصل على المعرفة والعلم واكتسب الكثير من الخبرات من خالل معاشرتها 

 آلدم وفي النهاية حققت ما حققه آدم.

 أما إبليس لم يكن لينفصل عن شخصية آدم.

ات ما يلزم، سواء من واختارت مسرحية (آدم وحواء) من أبعاد رسم الشخصي
 حيث البعد المادي، أو االجتماعي أو النفسي.

 البعد المادي

رسم الكاتب البعد المادي لشخصيته آدم منذ بداية حياته حيث يظهر 
االمتعاض والضجر على وجه آدم، فهو في حالة سخط ونفور وعدم االنصياع 

اء الجنة للوضع الراهن، وهو في حالة سعي ودأب جاد وبحث في جميع أرج
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حتى يصل إلى ما يريد، فهو يعلم أن هناك سراً خطيراً سيصل إليه، وما زال 
يستمر "يتنفس الصعداء"، وينجح في النهاية بتغير الوضع ورسم مالمح الحياة 

 التي يريدها. 

حواء: فهي في البداية تكون مجرد زوجة ال تعلم سوى أن لها زوجاً اسمه آدم 
ة له تكتسب العديد من المعارف على يديه، وتسهم ومن خالل مرافقتها الطويل

في تغيير الوضع معه من خالل تحملها المعاناة والتعب واإلعياء حيث تقول 
"أشعر بالتعب واإلعياء" فيأتي دور آدم في التأثير عليها ويذكرها بحياة الجنة 

 .الواعدة فيبعث فيها القوة والحيوية فتتحدى إلى أن تصل إلى الهدف المنشود

أما إبليس: فنجح في تأثير بشكل كبير على آدم حيث حاول أن يكشف 
 له مالمح الحقيقة التي يسعى إليها، ونجده حتى وصل إلى الجنة التي حلم بها".

 البعد االجتماعي

ظهر البعد االجتماعي من خالل  إبراز أبعاد الجنة واألرض حيث قدم 
ا حيث الجوع الذي يعد بداية وصفاً لجنة السماء، ولألرض طبيعته الحياة فيه

 الدأب، ومن ثم يتم استكمال متطلبات الحياة.

وكذلك آدم وحواء، فهم يمثلون تلك الطبقة المضطهدة الكادحة من أبناء الشعب 
 التي تسعى إلى التحرر من الظلم، والعيش بكرامة وحرية.

 البعد النفسي
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ى حواء عل ظهر البعد النفسي في المسرحية حيث كانت العواطف تسيطر
 وتمنعها من رؤية الحقيقة "عواطفها المتأججة هي السر التي يعصب عينها"

وظهر من خالل الضجر الذي مأل نفسه وسأم الحياة التي يعيشها، وكذلك 
الدهشة التي تمأل آدم وحواء عند سماع اسم إبليس وكذلك الفرح الذي يمأل قلب 

 حواء عندما تحمل جنيناً في أحشائها.

 ي المسرحيةالصراع ف

أما الصراع فيستمر منذ البداية إلى النهاية مع األحداث المتتالية، 
 للوصول إلى النهاية المبشرة التي حلم بها آدم وحواء.

فآدم في صراع مع النفس مع الكون مع الزوجة مع البشر حتى نجح في اختيار  
 جنته.

 الزمان في المسرحية

حية في زمن معين، فجاء الزمان لم يحدد الكاتب ما يشعرنا بوقوع المسر
مفتوحاً، منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا ، فهو يريد أن يشعرنا أن أحداث هذه 

 المسرحية تتكرر كل يوم.

"ألسنا ندور كالحلقة يصبح لنا اليوم ما كان باألمس هذا األبد الذي ال 
 ينتهي أنه يوم واحد نقبله على أوجه عديدة متشابهة".

 ة تقانات في قصتهووظف الكاتب عد
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 الترتيب

على الرغم من تتابع الزمن في المسرحية إال أنه وردت تقانتي االسترجاع 
 واالستباق.

 االستباق

لم يظهر االستباق الخارجي في المسرحية، بينما ظهر االستباق الداخلي عدة 
 مرات.

"البد أن يكون هناك مخرج ومنفذ، يمر علينا البد، ويمضي وال يصرفنا إال 
 وراً"ص

 "يسعى جاهداً لتغيرها واإلفالت من ثيرها القاسي"

"قادر على أن يعرف شيئاً آخر، فإن هذا البحث المستمر في أرجاء الجنة سوف 
 يوصله إلى ما يريد، وأنه يعلم أن هناك سراً خطيراً سوف يصل إليه ببحثه"

 االسترجاع

 ورد في المسرحية نوعان من االسترجاع: 

 :استرجاع خارجي

في بطن أمي لم أكن أفعل شيئاً، أكثر من أن أتنفس وأكل وأشرب وأتعرف " 
 كما تحدد لي هي تصرفاتي، لقد كانت إلهاً بالنسبة لي"

 استرجاع داخلي:
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فيتوجه آدم السؤال إلى ذلك الشيخ في محاولة التعرف عليه، فيخبره الشيخ بأنه 
ي كان بينهما، والذي قد رآه من قبل ذلك، يحاول آدم أن يتذكر ذلك اللقاء الذ

يشير إليه هذا الشيخ الهرم، إال أنه يبدو أن هذا اللقاء قد تم في وقت كان فيه آدم 
 صغيراً".

 إفك قد تنسى ألنك صغير"

 "إنني أكبرك، وإنك ما زلت يافعاً صغيراً" 

 "يذكرها آدم بالجنة"

 "كل شيء في الجنة حلو المذاق"

 "أعلم ما ال تعلم"

الخطى وقد هبت عاصفة شديدة تناثر شعر حواء قوة  "آدم وحواء يسرعان
 وحماسة"

 فيأخذ آدم بيدها ...

 آدم وحواء: إبليس، نعم إبليس الظلوم، يسندون إليه كل إثم وشر" 

 "ولكن ما الذي جاء بك إلينا"

 "إنها البداية الحقيقية لحياتنا"

من  نقذكآدم: أنت يا إبليس: هذه األحاسيس التي ترسل الحياة في أوصالك وت
 هذه القبضة الحديدية.
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 الحذف:

 حواء: من هم األنانيون؟

 آدم: الذين يملكون كل شيء ويسخرون اآلخرين".

 حواء: كيف وصلنا؟

 آدم: ما دمنا نسير"

 ديمومة الزمن

 وتنقسم الديمومة إلى:

 الوقفة

"وهي تناقض الحذف، ألنها تقوم على اإلبطاء المفرط في عرض األحداث لدرجة 
ا وكأن السرد قد توقف عن التنامي، مفسحاً المجال أمام السارد لتقديم يبدو معه

 )411(الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات وصفحات

 ولم ترد في مسرحية (آدم وحواء) فهي تعتمد على تكثيف الحدث.

 التلخيص

"وتتمثل في تلخيص حوادث عدة أيام، أو عدة شهور، أو سنوات في مقاطع 
 )412(صفحات قليلة دون ذكر تفاصيل األشياء واألحوال معدودة، أو

                                                             
 ) 69 – 68)  قراءة بالغية جديدة، كمال غنيم (411(
 ) 68)  المرجع السابق ص (412(
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 المشهد

عبارة عن تركيز وتفصيل األحداث بكل دقائقها، حيث يترك الكاتب األحداث 
وتتحدث عن نفسها دون تدخل منه، مما يكسب هذه المقاطع طابعاً مسرحياً، فما 
نقرأه هو ما يحدث اآلن، أو أن زمن ما نقرأه يساوي زمن ما يحدث في 

 )413(المسرحية

ووردت في مسرحية آدم وحواء "إنها ثمرة الخطيئة كلها ذقها، أعرف أنها نافذة 
 الحقيقة ... أنا يا إبليس آدم"

 "آدم وحواء يسرعان الخطى ... ال يهم ما دمنا سنحيا حياة جديدة"

 "يراقب آدم وحواء قرص الشمس ... األعالي والتالل"

 عرصات الجنة ... الطائر األبيض الصغير""يتركان جانب الغدير ويتماشيان في 

 "تستمر حواء في وصف مناظر الجنة الخالبة ... القطوف الدانية .."

 " آدم وحواء يجلسان عند حافة الشاطئ يغير .... العناقيد الحبلى "

 التواتر (التكرار)

 وينقسم إلى :

 ذكرة عدة مرات ما حدث عدة مرات وهذا لم أجده في المسرحية. -
 ة مرات ما حدث مرة واحدة لم أجد بين أسطر المسرحيةذكر عد -

                                                             
 ) 68)  قراءة بالغية جديدة، كمال غنيم (413(



 
 

	

335	

 ذكر مرة واحدة ما حدث عدة مرات وهذا لم أعثر عليه في المسرحية" -
ذكر مرة واحدة ما حدث مرة واحدة وهذه التقانة قامت عليها أحداث  -

المسرحية في جميع عباراتها فأراد الكاتب بذلك استمرار الحدث الفعلي 
 للمسرحية.

 رحية:نهاية المس

ختمت المسرحية بهذه العبارة "في هذا الوقت يراقب آدم وحواء قرص 
 الشمس، وقد أخذ اإلشعاع رويداً رويداً عند األفق وفوق قمم األعالي والتالل"

فنهاية المسرحية جاءت مفتوحة مبشرة تحمل في طياتها بيارق من األمل، 
األفضل  شيئاً فشيئاً نحو فالشمس تشرق رويداً رويداً وهذا يعني أن األمور تتغير

فهذا النور هو بداية لنهاية ظالم دام وقتالً طويالً، وكان حقاً أن يعقب كل ليل 
نهار جديد ولكن بزوغ هذا النهار يحتاج إلى صبر على حلكة هذا الليل وتحدي 
وعدم الخوف والرهبة، وهذا ما قام به آدم فعالً حتى استطاع أن يأتي بجنة 

 و وليس كما يريد النظام".جديدة كما يريد ه
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 تحليل مسرحية (كتمت)

 

هذه المسرحية موجودة في كتاب (كتمت) جمع وإعداد: حاتم 
 تأليف: نصر الدين عبد اهللا.  علي

 تعريف بالكاتب

)، درس المراحل 1956نصر الدين عبد اهللا من مواليد الجزيرة ود مدني (
) أشرف 1977ح الجزيرة (األولية والوسطى والثانوية في ودمدني، عمل بمسر

على فرقة الفنون الشعبية بوالية الجزيرة، عضو الفرقة القومية للتمثيل، أسهم 
 في مجال التأليف بعدد من األعمال المسرحية منها:

كتمت، أمل، شامة، البرواز، عطية العنكبوت، غفير لمتين، وال زالت اإلشارة 
سهامات أخرى منها: اتحاد الحمراء، طبيب المريض، حضرنا ولم نجدكم، وله ا

 )414(الممثلين (والية الجزيرة) جماعة ودحبوبة المسرحية (والية الجزيرة)

 عنوان المسرحية

بالنظر إلى عنوان المسرحية (كتمت) نجد عنوانها غير تام، قام على تقانة 
الحذف، ويمكن اعتبارها منصوبة على االختصاص بتقدير فعل محذوف (أعني 

                                                             
 .110) كتمت، حاتم علي ص  414(
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خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (أيها الشعب كتمت)، وقد  أو أخص)، وقد تكون
 تكون مبتدأ لخبر محذوف تقديره (في ذمتي كتمت)

والعنوان هنا تأويلي، وليس جمالي حيث بين المقصود بجالء دون رمزية، كما 
ويعد هذا العنوان خطابياً أحال على النص مباشرة، كما ورد ذكره في النص 

 عدة مرات.

اختياره للعنوان فأرى في الكاف: اختصار لكل أبناء الشعب  والكاتب موفق في
السوداني الذين يعانون المأساة، والتاء تحمل معنى التحمل لمصاعب هذه الحياة، 
والميم فيها مواجهة لهذا الوضع القاسي بكل جوانبه النفسية واالجتماعية 

ن هذا لتحرر موالسياسية، وعودة التاء مرة أخرى بعد التحمل للمشاق فيه نفس ا
فالعنوان على الرغم من صغره إال أنه يحمل في طياته معان  الوضع الحاد.

 كثيرة.

 فكرة المسرحية

للمسرحية فكرة مباشرة تدور حول الوضع المأساوي الذي يعيشه أهل السودان 
من حيث البطالة وانقطاع الكهرباء وسوء العالج وغيره من مظاهر الحرمان 

المواطن وتناولت كثير من القضايا كالفقر، وظاهرة واإلهمال الجائر بحق 
الرشوة والمحسوبية، تأخر الزواج وعدم القدرة عليه بسبب سوء األوضاع وهناك 
فكرة غير مباشرة تحمل رسائل عدة منها متى سينتهي هذا الوضع القاهر؟، ما 
هي السبل التي سيسلكها هذا المواطن للخالص من هذا الظلم؟، كيف سيوصل 

لته لهذا الحاكم الجائر؟ إلى متى سيظل هذا الشعب لقمة سائغة في حلق رسا
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الظلمة والمرتشين، وأرباب الوطن الذين باعوا الذمم وتقلدوا العديد من المناصب 
 دون أن يراعوا حرمة لهذا الشعب الذي يقتله كل يوم أنين المعاناة.

 موضوع المسرحية

لقاهرة والصعبة التي يعيشها يدور موضوع المسرحية حول طبيعة الظروف ا
أبناء المجتمع السوداني قاطبة، وحجم االستهتار بحياة ومصير اإلنسان في 

 مناخات عدة منها ما يرتبط بمظاهر الرشوة والفساد.

"األراضي الباعة ما خلوها ... الدوالرات الضاربة ما خلوها .. حق االبتدائي 
 )415(ما خلو"

عن تردي المرافق الصحية، وعدم تقدير األطباء  ومنها ما يرتبط باإلهمال الناجم
 للوضع المادي واالقتصادي للناس.

"مختلفين مع الدكتور في عشرة جنيه ... الدكتور مصر تندفع قبل العملية كاملة"، 
 )416("الموبايل جوا دين؟ في بطنو!! بالغته يا دكتور كمال"

صة عمل و بتقديم فرومنها ما يرتبط بمصير الشباب الخريج وعدم تقديره حتى ل
 مناسبة له بعد الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير.

 )417("ما اتوظف لكن اشتغل، ما اعتمدوه في الوظيفة"

                                                             
  )15) كتمت، حاتم علي (ص 415(
 . 40) المرجع السابق، ص  416(
  32) كتمت، حاتم علي ، ص 417(
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وكذلك عدم القدرة على الزواج بسبب الوضع المأساوي وما تحتاجه هذه القدرة 
 من تكاليف حادة من حيث الصدق وبناء البيت، وبعدها إنجاب االوالد 

ة أرض ... كذا منها سكن ومنها إدارة أعمال ... حتة نائية لكن تحل ليكم "قطع
 )418(مشاكلكم كلها"

ويسلط الموضوع الضوء على ظاهرة حساسة جداً وهي ظاهرة التحرر بين 
 البنت والولد التي يرفضها ديننا اإلسالمي 

 "يا )420("ابعدوا لبيضة من الحجر" )419("البنت إذا بلغت سن الرشد خطر، خطر"
 )421(حبيبي قلت لك العيب ما بجي من بعيد"

وتناولت المسرحية موضوع المرأة المكافحة "ست الشاي" هذه المهنة الشريفة 
التي لجأت لها ست حليمة نتيجة تردي الوضع األسري طامعة في بناء مستقبل 

 )422(أفضل وواعد مشرق البنتها عال "كبي الشاي يا حليمة يا أم عال"

لتها المسرحية بقالب كوميدي حنياً وتراجيدياً في أحيان عديدة كل هذه األمور تناو
واستخدام أساليب ذكية وباردة بطعم ساخن تحمل في طياتها رسالة للحاكم 

 وأجهزته والدول وكل من أراد أن يقول في كتمت ما يقول.

                                                             
  39) المرجع السابق، ص  418(
 ) 17) كتمت، حاتم علي (ص 419(
 ) 18) المرجع السابق ، ص ( 420(
 )19) المرجع السابق ، ص ( 421(
 )17) المرجع السابق ، ص ( 422(
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 بداية المسرحية

 جاءت بداية المسرحية واصفة، وصفت طبيعة المكان الذي بدأت فيه أحداث
 المسرحية.

"تكرون حر تربيزة وسط اليمين ... كنبة أسفل اليسار ... المكان لست الشاي 
حليمة ينفرج الستار على استعراض المقدمة يدخل جابر وجبرة داخل بقعة ضوء 

 )423(عند وسط الوسط"

بدأت المسرحية بذكر طبيعة الجو الحار الذي يعيشه أهل السودان  وهذا يتناسب 
"كتمت" حيث انكتام النسيم الذي يوحي بوعورة وصعوبة  مع طبيعة العنوان

الحياة في السودان تريزة وسط اليمين ... كنبة فالموضوع يحتاج إلى جلسة 
طويلة لتأمل طبيعة هذا الواقع المرير القاهر القاسي، ويخصص المكان لست 

ك لالشاي الذي استهل بها بداية المسرحية فهي رمز لكل أبناء الشعب المعاني، ت
 المرأة التي ضحت من أجل بناء غد أفضل ألبنائها من وراء تكسب هذه المهنة.

 لغة المسرحية

امتازت اللغة بسهولتها وقربها من فهم المتلقي على الرغم من أنه استخدمه فيها 
اللهجة الدارجة إال أنها لم تكن مبتذلة فهي قريبة جداً إلى الفصحى، وقد جاءت 

عة مضمون المسرحية تشير إلى مستوى الفقر والمعاناة األلفاظ متناسبة مع طبي
والوجع الذي عاناه السوداني ونلحظ أن لغة المسرحية غلب عليها طابع الحوار 

                                                             
 )15 -14) كتمت، حاتم علي ( 423(
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فالحوار اكثر تأثيراً وإقناعاً للقارئ، إذ يبدو المشهد أمامه كأنه مسرح سينمائي، 
 ومن أمثلة الحوار:

 عال: قطعنا مرحلة في االجراءات

 هو: نعم

 سر: بما أننا بلغنا سن الرشد !يا

 )424(عال: أحاسيسنا متجاوبة مع بعض

حيث نجد المعجم اللغوي في المسرحية يعج بكثير من األلفاظ منها يشير إلى 
صفحة الحوادث يقطع  -حجم الفساد والقهر والظلم منها (الدوالرات الضاربة

ع تندف –صوت آالت  –مناشير  –سواطير  –الرشوات  –السيطان للمدرسين 
 أورتيك ثمانية) –الشرطة ترتكز هناك  –المصاري قبل العملية 

وكذلك مصطلحات دينية لربما أشارت إلى الوازع اإليماني الديني الذي ينعم به 
يا كافة  –أهل السودان على الرغم من شظف العيش الذي يحيونه. (الدرويش 

بسم  –الحمد هللا  –أمانة اهللا  أولياء اهللا الصالحين، اهللا ال إله إال هو الحي القيوم،
 استغفر اهللا العظيم). –اهللا، إنشاء اهللا 

وهناك أيضاً الكثير من األلفاظ التي تدل على سوء الوضع الذي يحياه المواطن 
ن ساكني –كيف ظروفكم؟ زفت ما عندكم مطبخ  –السوداني (دايرين نتوظف 

                                                             
 ) 25) كتمت، حاتم علي (ص 424(
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ين، أي األبواب تستعفي أوضة، بستر الحال، لميت القروشات العندي، لتدرك ب
 تاكلوا حقنا المالريا واالسهاالت كلها من األوساخ)

ونجد أن الحوار كان لغة متبادلة بين الشخوص، اتسم بالتركيز والحيوية ، 
 ومناسبة اللغة لموضوع المسرحية، ومناسبة الحوار للشخصية، وكذلك الواقعية.

طبيعة الموضوع الذي والحوار في المسرحية كان خارجياً ، وهذا يتناسب مع 
يحتاج أن يصرخ فيه اإلنسان بملء فيه ليوصل رسالته لكل من سكن هذه 

 المعمورة ليجيبه لماذا كتمت.

 الحبكة في المسرحية

تعد الحبكة العنصر الرئيس في المسرحية، ويصفها أرسطو بأنها حياة المأساة 
 بطها بشكلوروحها، ولكن المقصود بها التنظيم العام لعناصر المسرحية ور

محكم، بهدف تحقيق تأثيرات وانفعاالت ذات تأثير دراسي يجعل من المسرحية 
متماسكة، فالحبكة في المسرحة تخدم الحكاية ومن أنواعها البسيطة، والمعقدة، 

 .)425(والمركبة

جاءت الحبكة في المسرحية متماسكة، فكان كل حدث نتيجة للحدث السابق، 
ونقوم على وجود عدد من المشكالت التي وبرزت الحبكة على شكل حلقات، 

 تعترض طريق الشخصيات الرئيسية، وحاوال أن يتغلبا عليها واحدة تلو األخرى. 

                                                             
لحبكة في المسرحية أكثر فلسفة كونها تعبر عن الحقيقة الكلية والعامة، محسن النصار ) ا 425(

 http://kenanaonline.com(موقع الكتروني) 
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ونظمت الحبكة بأسلوب يمكن المؤلف من إظهار الوحدة النفسية، بحيث لم يكن 
 تصرفها في النهاية مفاجأة نفسية أو سلوكية بل متوقع الحدوث.

النفسية والسلوكية في تصرف األبطال حتى ظهرت وأظهرت الحبكة الوحدة 
 متوقعة.

طبيعة الظروف واألحداث التي مرا بها عال وياسر حيث الفقر والحرمان، وعدم 
 القدرة على الزواج والحصول على فرصة عمل مناسبة.

الواقعية في عرض المشاكل االجتماعية والصحية واستغالل المواطن وعدم 
 الرأفة به.

الشخصيات: فهي تعكس لنا صورة الشباب الذي يعاني من الفقر الواقعية في 
والبطالة وعدم التقدير من المجتمع الذي كان ينظر له بأنه غير قادر على تحمل 

 أي مسؤولية نظراً للحرمان الوظيفي.

 الحدث في القصة

يعرف الحدث بأنه "الحركة الداخلية لألحداث، أو الحركة الداخلية لما يتبعه 
بأذنه وعينه فقط، ثم المحصلة النهائية لهذه الحركة في آخر المتفرج 
 .)426(العرض

ورد البناء الفني في المسرحية تقليديا في مقدمته حيث بدأ بوقفه لوصف المكان 
الذي دارت فيه أحداث المسرحية، ثم بدأ الكاتب الحديث في صلب الموضوع، 

                                                             
 ) 43) البناء الدرامي، عبد العزيز حمودة (ص 426(
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سر وحليمة وهذه ال وعن طبيعة الحياة والظروف التي عاشها كل من عال، ويا
تقتصر على حليمة وعال وياسر، بل جاءت لتشير إلى كافة أبناء الشعب، وتتزاحم 
هذه األحداث، على الرغم من وجود تلخيصات لها، ثم العقدة التي تنتظر اإلفراج، 
وإيجاد الحل لها، وهذا ما ختم به الكاتب مسرحيته بالسؤال لماذا كتمت فهو يريد 

 إجابة وحل لهذا الوضع، وما السبيل للخالص منه.  من كل قارئ أن يضع

 الصراع في المسرحية

يمثل الصراع العنصر األساسي في المسرحية حيث يقوم بشكل أساسي بين 
جانبين متناقضين ويكون عقدة المسرحية، وصورته المعروفة في المسرحيات 
أ دبكونه صراع بين الشر والخير حيث يمثل كل منها شخصيات محددة، ويب

بصورة طبيعية بسيطة ثم ينمو ويقوى ليبلغ ذروته، ثم يأتي حله في نهاية 
 .)427(المسرحية

يالحظ المتلقى أن الصراع في مسرحية كتمت بدءاً من المسرحية بين جابر 
وجبرة (الزوج والزوجة) والنفور من طبيعة الحياة المؤلمة وكان هذا الصراع 

ن عال وحليمة وياسر، وما تعرض في تصاعد ونشوب متزايد لينتقل بين كل م
له كل واحد منهما وهما شخصيتان آخرتان لمن يعيشون نفس المعاناة فظهر 
الصراع بين حليمة وإحدى نساء الحي التي أخذت تقلبها على ياسر، وتحاول أن 
تقنعها برفضه، وأنه زوج غير مناسب البنتها كونه ال يعمل، وإن حاول أن 

عمل، إال أن هذه الفرصة تشد من حدة الصراع،  يتخلص من ذلك بإيجاد فرصة

                                                             
 ) تعريف المسرحية وعناصرها، إسراء عبد القادر (موقع)  427(
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لهذا العمل ال يليق بخريج وخريجة وعلى الرغم من الرضا به إال أنه يكون سبباً 
 في الوقوع في مشاكل أخرى.

فهما قاما به بنفسهما من دون التوجه من قبل جهة خاص، ويستمر الصراع 
ما امتد هذا الصراع زادت محاوالً إيجاد حل لكل من البطل والبطلة، إال أنه كل

العقد الدرامية المتتالية، ولكن دون وجود سبيل لحل هذه العقدة إذن الصراع ما 
زال مستمراً في طريقه للبحث عن نقطة الخالص إال أن وحده الحل واستطاع 
أن يجد طريقة لمحاسبة المسؤولين  وعرفة المتسببين بذلك ويحاولون ايجاد 

 م حتى ينتهي هذا الحال.طريقة الزاحتهم من طريقه

 
 المكان

والبيئة إما زمانية أو مكانية، واتجهت القصة الفنية الكالسيكية والواقعية في كثير 
من األحيان إلى االهتمام بالمكان كونه مكوناً جمالياً، وخلفية ضرورية الستكمال 
رسم الشخصيات، وما يحيط بها لكن القصة القرآنية والكثير من القصص الفنية 
تعاملت مع المكان حسب الضرورة الجمالية، وحسب ما تستدعيه األحداث في 

 .)428(القصة

وتنقسم األمكنة في القصة إلى ثالث أنواع: المكان المغلق الذي يشمل الدار 
والمدينة والوطن، والمكان المفتوح يتمثل في األماكن الواسعة التي تختفي فيها 

والمكان الالمتناهي وهو الذي ال يعد حرية الفرد وتظهر فيها حرية الجماعة، 
                                                             

 ) 86ص) قراءة بالغية جديدة، كمال غنيم، ( 428(
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مفتوحاً وال مغلقاً، مثل البحر، الغابة، الصحراء، إذا يتميز باالمتداد واالفتقاد 
 للمقومات الحضارية.

و نوع الكاتب في استخدامه لألمكنة بين المفتوح والمغلق، ففي بداية المسرح 
 ، ثم ذكر أيضاًكان المكان أشبه بمنزل حيث يوجد به كنبة وتربيزة وإضاءة

مكان المتنزه الذي كان يذهب إليه كل من عال وياسر، ومن ثم ذكر مكاناً آخر 
هو الرعاية االجتماعية التي توجها إليها بحثاً عن فرصة عمل، واستمر في ذكر 
أماكن عدة حدثت فيها العديد من أحداث المسرحية، وذكر المشفى المكان المفتوح 

 عاناة.الذي عانى فيه المرض أشد م

ولعل تنويع الكاتب في األمكنة بين المغلقة والمفتوحة يوحي بأن هناك فسحة من 
األمل يسعى الكاتب للوصول إليها، على الرغم من حجم المعاناة في كل من 
البيت والمشفى والرعاية االجتماعية أما من حيث عالقة المكان بالشخصيات 

 فينقسم إلى:

 مكان حاضن

عر فيه شخصيات القصة باألمان، ولم يوجد مكان حاضن وهو المكان الذي يش 
سوى البيت حتى هذا البيت ال يفتقر إلى عنصر األمان فهو حال لمشكلة فقط 

 حيث يوجد في بيئة نائية بعيدة عن البشر.
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 مكان طارد

وهو المكان الذي تقع فيه معاناة الشخوص، ويكون شاهداً على حجم المأساة 
 المنتزه، الرعاية االجتماعية المشفى.وتمثل في المسرحية في 

 الشخصيات

لكل مسرحية شخصيات تدور حولها أحداث المسرحية وبعض هذه الشخصيات 
توصف بأنها شخصيات رئيسية تقوم باألدوار األساسية، وبعضها ثانوية تقوم 
 بدور هامشي، كما أن هذه الشخصيات قد تكون نامية متطورة، وقد تكون ثابتة.

 حية كتمت عدة شخصيات منها رئيسة وأخرى ثانوية.وورد في مسر

 الشخصيات الرئيسية

ويقصد بالشخصيات الرئيسية التي تدور حولها معظم األحداث، وتؤثر في 
األحداث أو تتأثر بها أكثر من غيرها وتستمد معظم الشخصيات وجودها من 

 داثمقدار صلتها بها، زمن طبيعة تلك الصلة فالبطل هو المحرك األول ألح
المسرحية وهو الذي يبقى أطول مدة على خشبة المسرح ويتمثل في سلوكه 

 .)429(ومصيره، موضوع المسرحية الرئيسي

 والشخصيات الرئيسة هي عال وياسر 

                                                             
 ) 20) فن المسرحية، عبد القادر القط (ص 429(
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عال: أما عال فهي رمز لكل فتاة حالمة بأن يكون لديها عمل بعد نجاح وتفوق، 
لذي كانت تعيش فيها وتتزوج ويكون هال أسرة وأوالد إال أن طبيعة الواقع ا

 حرمها لذة االستمتاع بكل ما تريد.

ياسر: هو رمز لكل شاب حالم أيضاً يطمح بالحصول على فرصة عمل بعد 
صراع طويل ومتاعب الحياة الجامعية، ويحلم باالرتباط بفتاة ليكمل نصفه دينه 

 ويصبح أب ورب أسرة إال أن األقدار لم تسعفه ليحصل على ما يريد.

صيات على الرغم من أنها أساسية إال أنها تحاول التطور والوصول وهذه الشخ
إلى الكمال لكن طبيعة الظروف هي التي حدث من ذلك الوصول إال أنها في 

 النهاية تستطيع أن تحدد خصمها لتؤكد على كيفية التعامل معه.

أما الشخصيات األخرى فتعد شخصيات ثانوية وهذا ال يعني أنه ال يمكن 
ء عنها، فقد لونت المسرحية بطابع خاص وكان لها دور في حدة الصراع االستغنا

 وبلوغ الحدث إلى ذروته.

 ويقصد بالشخصيات الثانوية 

 جابر: ابن أخ ياسر وهو زوجته

صره يمثالن نموذج من نماذج العائلة السودانية الحالمة وهما المفتاح الذي على 
ضع القاهر واتخذوا من عال يد فك ما هو مغلق وبدؤوا بالحديث عن هذا الو

 وياسر محوراً للحديث عن طبيعة القهر واالستغالل الذي يعيشه السوداني.



 
 

	

349	

حليمة: هي رمز لكل أمة مكافحة وصادقة تسعى لبناء غد أفضل، وحياة أسرية 
 مشرقة ورا عدة ألبنائها.

الدرويش: رمز لطبيعة الزهد والتقشف الذي يحياه السوداني، ويوحي بضنك 
 وصعوبته.العيش 

أما الكاتب فقد استخدم شخصيات مزدوجة وهي عال وياسر، وهما (هو ، وهو 
 ) وهذا يثير تشتيت لذهن القارئ.

فهو وهي: تغيب لشخصيات كان من المفترض أن تحمل أسماء في المسرحية 
ولربما إن عد البعض ذلك عيباً، فأنا أعد ذلك دليل على تلون حياة السوداني، 

 هو في حال جديد، كل يوم هو في معاناة. وتقلبها فكل يوم

مرة رفيقاً لمريض، ومرة أخرى هو المريض، وهو هو صاحب العمل، ومرة 
 هو من يبحث عن عمل.

فاستخدام ضمير الغائب (هو وهي) إشارة إلى أسماء كثيرة تم تغيبها دون ذكر 
 يكتب أسماؤها خوفاً من المسألة والمحاسبة ومظنة الشكوك، وربما كان حقاً أن

 لها الغياب بما عاثته فساداً وخرابا.
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 رسم أبعاد الشخصيات

 البعد المادي (الفسيولوجي)

البعد المادي يرتبط بطبيعة الجسد المادية مثل الطول، والعرض، 
والوزن، ولون البشرة والجمال، والقبح، ووجود إعاقات جسدية والجنس والعمر 

 )430(أيضاً

ية لشخصية عال وياسر من خالل وصف لهما وظهر البعد المادي في المسرح
فهما في مرحلة الشباب، وسن للزواج، وفي أتم االستعداد للحصول على فرصة 
عمل وسعى كل منها جاهداً للحصول على هذا الحرام، أما أشكال الشخصيات 
من حيث الطول والقصر واللون سوى أنه تم وصف عال بالبيضة وياسر 

 عجوز أنهكتها متاعب الحياة من شدة المعاناة. بالحجر، أما حليمة فهي فهي

 البعد االجتماعي

ويتعلق بمكانة الشخوص في المجتمع ومحيطها وظروفها، وظهر البعد 
االجتماعي في المسرحية واحداً بجميع الشخصيات حيث عانى جميع أفرادها 
 من الفقر والتقشف والحرمان ومرار العيش باحثين عن حياة واعدة ومبشرة تليق

 بالكرامة اإلنسانية.

 
 

                                                             
 ) مفهوم الشخصية المسرحية، شروق محجوب (موقع)  430(
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 البعد النفسي

فجميع شخصيات المسرحية، ذات طبيعة كادحة مكافحة حالمة بالتغير تعاني من 
 الفقر والحرمان.

 الزمان في المسرحية

لم يحدد الكاتب الزمان في المسرحية، بل تركه مفتوحاً، وهو بذلك يخبرنا أن 
أن ندرك هذا الوضع  مثل هذه األحداث تتكرر في كل زمان ومكان وعلينا
 الحساس محاولين أن نجد مالذاً للفرار والهروب منه.

 ووظف الكاتب عدة تقانات في قصته.

 الترتيب

على الرغم من تتابع الزمن في مسرحية كتمت إال أن تقانة االستباق واالسترجاع 
 وردنا في المسرحية.

 الداخلي االستباق

 وقد ورد عدة مرات ومنه:

و مكفوت وتنقسم إلى قسمين ... كفت من الخارج وهذا ما "كاف كفت يكفت فه
 )431(يعرف باألذى وال نصيب له من الحب"

 كان قبل الحديث عن أي ظرف أو وضع كان يذكره ثم يتحدث عنه.
                                                             

 ) 14) كتمت، حاتم علي (ص 431(
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باب التاء فيه تعقب للعناد ... فإن كان ألهل العناد طموح للبناء والتغيير فالعقيب 
 )432(واجب وسد الباب"

ريم، ومتبع الطريق عناداً بعد اقتران الكاف بالتاء باللفظ أو ما أيها القارئ الك
 )433(شبهه ... اهللا المستعان"

"إذا اقترنت الكاف بالتاء والحقتها بالميم أعلم أن في تاء التأنيث حكمة .. حسم 
 )434(ونهاية"

 االسترجاع الداخلي:

وجاء االسترجاع من خالل العودة للحديث عن الضرائب وسوء األوضاع 
والرشاوي ونظام الفساد في نهاية المسرحية مع أنه طول عرض المسرحية كان 

 يتحدث عنه.

عموماً أنتم متهمين بجملة من االتهامات .. مع السلطات ... الضرايب والزكاة 
 )435(.. مع البيئة ... السياحة ... مع مالك األراضي ... الضامن بتاعكم وين "

 وياسر وتذكر مراحل الطفولة.وأثناء الحديث عن العالقة بين عال 

                                                             
  24) المرجع السابق، ص  432(
 ) 30) كتمت، حاتم علي (ص 433(
  42) المرجع السابق، ص 434(
  44) كتمت، حاتم علي ، ص 435(
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"هي وياسر ... مما قاموا قاموا سوا ولدناهم في يوم واحد في الدايات وفي بطن 
 )436(واحد ... شوفهم واحد حياتهم"

 الديمومة في المسرحية وتنقسم إلى:

 الوقفة :

 وردت الوقفة عدة مرات في المسرحية 

ائن تقول كاف كفت ... زب "الباب العاشر ... الفقرة كاف ... في هامش التفاسير
 )437(في الجانب اآلخر "

"كذا يا صديقي يمكن لك أن ترتحل للبحث والتقصي لذلك بأبي األبوان 
 )438(نستعين"

 "جبرة كيف يمكن الغدا قبل العشا ... وال نصيب له في الحب"

 المشهد:

 المشاهد في المسرحية متعددة ومنها

 )439(هم القريب والبعيد " "ما في داعي أدعيك في يوم زي ذا .. شالوا 

                                                             
 ) 19) المرجع السابق، (ص 436(
  16) كتمت، حاتم علي، ص 437(
 ) 31) المرجع السابق، ص ( 438(
 11) كتمت، حاتم علي، ص 439(



 
 

	

354	

 "يشرع ياسر في العزف على العود وتدنون عال ... أعرف أجهر العدة" 

 )440("يدخل جابر وجبرة داخل بقعة ضوء عند وسط الوسط"

 )441("يتوجهان نحو الشباك رقم واحد ... في سرعة البرق" صوت آالت"

 أغراض "تبدأ العملية تبدأ الضجة في االنبعاث، ولكن بإيقاع مختلف ...
 )442(أخرى"

 الخالصة:

حيث لخصت أحداث عدة شهور وأيام بعد اقتران تاء التأنيث بالكتم تكون كتمت 
... والمراد يحاول جاهداً أن ينفذ ... ولكن هيهات ... سيكونه كل شيء قد 

 )443(انتهى وتفرقوا إلى أعمالكم"

 كما ولخص ما سيجري بعد هذه النهاية 

اية لن تطول والمراد شارف على األنوال ... ويتم "واعلم متبع المنهاج أن النه
 )444(التنازل عن كل القضايا"

 الحذف: 

                                                             
  15) المرجع السابق، ص  440(
  37) المرجع السابق، ص  441(
  31) كتمت، حاتم علي، ص 442(
 ) 44) المرجع السابق (ص 443(
 ) 44) المرجع السابق (ص 444(
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جاء الحذف ظاهراً بشكل كبير في المسرحية حيث نجد في كل صفحة النقاط 
الثالث ... مما يؤكد على أن هناك كالم كثير توقف الكاتب عن ذكره لربما 

 راه ويشاهده هو ومثله.ليفتح المجال للقارئ بأن يضيف أحداث وفق ما ي

 )445(نحن لينا ثالثة أسابيع قاعدين نشيل الوساخة .. ما في زوال قال لينا"

 أما تقانة التواتر

استخدم الكاتب تقانة ما حدث مرة واحدة وذكر مرة واحدة،ـ فهو يريد أن يلفت 
 االهتمام إلى كثير من القضايا الحادثة في بلدة.

 ذكر عدة مرات ما حدث مرة واحدة.

 )446("ابعدوا البيضة عن الحجر"

 )447("خطر ... خطر ... لما تبلغ سن الرشد"

 عندما أراد أن يتحدث عن قضية حساسة تمس الدين واألخالق. 

 نهاية المسرحية:

نهاية المسرحية جاءت مفتوحة تتناسب مع مضمون المسرحية فهي عبارة عن 
ن ما يجيب أو يحاول أسؤال يتركه الكاتب دون إجابة مستشيراً ذهن القارئ، لرب

يقدم له حلول مجدية لهذا الوضع المأساوي فهذه النهاية المأساوية ليست فقط 
                                                             

 ) 41) كتمت، المرجع السابق (ص 445(
 )11ق (ص ) المرجع الساب 446(
 ) 19-17) المرجع السابق (ص  447(
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تخص أهل السودان، فهي نهاية ذات مضمون كوني عالمي عربي، فالكثير من 
 الشعوب تعاني مما يعانيه أهل السودان وتكتم هي على علم يقيني باإلجابة".

 )448(. يصيحون .. وااااي كتمت""ياسر، عال وحليمة في هستيريا..
  

                                                             
 ) 45) كتمت، حام علي (ص 448(
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 الخاتمة

 

علي الرغم مما عاناه السودان من ظروف سياسية واجتماعية قاسية ،إال أنه 
استطاع أن يحافظ على كينونته األدبية حيث شهد المسرح السوداني حركة 
مسرحية فنية أدبية استطاع من خاللها أن يحاكي أوضاعه من خاللها حتي في 

يف اللهجة السودانية الدارجة،وهذا سمة من سمات المسرح لغته سعي إلي توظ
الناجح،لذا كان حري� بي أن أقف جاهدةً محاولة رسم معالم هذا الفن وتقديمه 

 للقارئ طمعاً في اإلفادة واالستفادة.

رسمتها في أربع فصول تحدثت في الفصل األول وجاء هذا العمل على صورة 
 ودان ثم تحدثت في الفصل الثاني عن تاريخعن الحركة المسرحية الفنية في الس

المسرح السوداني األدبي وحركة النشر فيه،أما الفصل الثالث قمت فيه بتحليل 
مسرحية أحسن من الجنة(آدم وحواء) للكاتب مبارك أزرق وهي مسرحية مكتوبة 
باللغة الفصحي، ومسرحية (كتمت) للكاتب نصر الدين عبد اهللا ،والفصل األخير 

ن مسرد للمسرحيات المطبوعة المنشورة بحسب ما استطاعت يدي أن عبارة ع
 تصل إلي ما تصل منها ومن ثمk أردفته بالملحق له.

 ومن خالل هذه الدراسة توصلت إلي عدة نتائج أهمها:

المسرح جاء إلي السودان واخذا من مصر ،تأثر كتابه في البداية بمسرح   •
الشعرية، ولكن على الطريقة أحمد شوقي،وحاوله محاكاته حتي في لغته 

 السودانية.
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 بدأ المسرح في السودان شعرياً. •
إن أول بدايات المسرح السوداني كانت تعليمية على يد بابكر بدري حينما  •

 قدم طلبته بعض الروايات وألقوا الخطب ببيته في األعياد.
 أول مسرحية نثرية كتبت باللهجة السودانية نكتوت ومعناها المال . •
لتأليف المسرحي ارتبطت بوجود األندية والفرق المسرحية التي تبنت حركة ا •

 هؤالء الرواد.
ظهر مسرح كلية غردون الذي اشتهر بتقديم المسرحيات  1918في عام  •

 المقتبسة ، والتي تعد المسرح منبراً للتعبير السياسي .
جاءت مضامين المسرحيات متحدثة عن طبيعة الوضع االجتماعي والسياسي  •

قتصادي في السودان محاولة وصفه والثورة عليه وخير شاهد على ذلك واال
 عناوين هذه المسرحيات.

انتظمت الحركة المسرحية في السودان على يد المؤسس  1934وفي عام  •
وحاول  2000عبد الرحمن علي طه الذي كتب وأخرج مسرحية السودان 
 أن يتنبأ فيها إلي مصير السودان قبل أكثر من خمسين عام.

بعنوان مصرع تاتوج  1932إن أول مسرحية مطبوعة منشورة كتبت عام  •
وكالهما للمؤلف خالد أبو الروس ،ثم  1934ومسرحية خراب سوبا عام 

 كتبت في نفس الفترة مسرحية الملك نمر للكاتب إبراهيم العبادي.
) بتراجع وانحسار المسرح في الوطن العربي وليس 1959-1940تميزت ( •

 ط.في السودان فق
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تميزت فترة األربعينات بظهور الفرق المسرحية بشكل واسع وكان أول  •
ظهور للمرأة العربية على خشبة المسرح سارة محمد، وسكينة الجزولي 

 مؤلفة مسرحية مشكلة بيتان.
تميزت فترة الخمسينات بظهور االستكشاف المسرحية والمسرحيات  •

 القصيرة .
سعيد الذي كتب مسرحياته بطابع ومن أبرز رواد فترة الخمسينات الفاضل  •

نقدي كوميدي من خالل الشخصيات النمطية ،التي صور فيها آالم وآمال 
 شعبه.

في فترة الخمسينات كانت المسرحيات تدعو إلي تعليم المرأة ومحاربة الفساد  •
 والرشوة المحسوبية.

أما فترة الستينات فتميزت هذه الفترة باالزدهار ،وظهور الفرق الناضجة  •
ل عازة إلي ألضواء المسرح، الفاضل سعيد، المسرح الحر، مسرح عازة مث

 إلي جانب حركة مشهودة في النشر.
اهتم الكاتب في فترة الستينات والسبعينات بالقضايا القومية، ونظام الحكم  •

وفلسفته ،وركز الكتاب على جوانب القصور، ومظاهر الفساد اإلداري 
 ة والفساد والمحسوبية.والسياسي ،ودعوا إلي محاربة الرشو

شهدت فترة السبعينات رجوع في العديد من التبعات العلمية المحملة بثقافات  •
 وأفكار جديدة مثل يوسف عيدابي.

ظهر المسرح الواقعي في فترة  الستينات السبعينات الذي اهتم بقضايا الشعب  •
 والمجتمع.
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ديق(نبتة ظهر المسرح الرمزي في هذه الفترة ،ومن أهم كتابها هاشم ص •
 حبيبي).

شهدت فترة الثمانينات انحالل كبير للفرق وضعف في حركة التأليف نتيجة  •
 .1994-1990للظروف السياسية ، ولم يقدم أي عمل مسرحي منذ عام 

أصبح السودان عضواً في الرابطة العالمية للدراما والتعليم  1998في عام  •
ريقية للدراما من أجل ،وعضواً في الهيئة العربية للمسرح والرابطة اإلف

 السالم.
صدت مجموعة من المسرحيات المطبوعة في كتاب  2010في عام  •

 نصوص مسرحية سودانية.
في الفترة األخيرة عاد المسرح يكتب باللهجة العامية السودانية رغم أنه كان  •

 معظم الكتابات في فترة السبعينات بالفصحي.
ان تشارك في المهرجانات في الفترة األخيرة من األلفية أصبحت السود •

 المسرحية ،التي تتولي طبع ونشر هذه المسرحيات الشارك بها.

 

 التوصيات: •

من خالل رحلة البحث استطعت أن أرصد مراحل هذا التطور وتداخله 
واستمرارية أشكال الكتابة والبناء الفني للمسرحية في السودان لذا أوصي 

 الباحثين بعدة توصيات.
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v نة بين التأليف المسرحي في السودان، والتأليف إجراء دراسات مقار
 المسرحي العربي الستجالء مدي التأثير والتأثر.

v .ضبط دراسات المسرح في السودان فيما يتعلق بالتأليف المسرحي 
v .إيجاد جهات مختصة تتبني الكتابات المسرحية وتقوم بطباعتها ونشرها 
v تفاع بها ني الباحثون االنتوفير نسخ إلكترونية باألعمال المسرحية حتي يتس

 واالطالع عليها.
v عات بمراجع تخص الحركة المسرحية.اهتمام المكتبات الوطنية ومكتبة الجام 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الكتب •

 1998الهيئة المصرية العامة،د.ط، -عبد العزيز حمودة، البناء الدرامي، القاهرة   -

 .1،1998القاهرة: دار نوبا للطباعة،ط فن المسرحية، عبد القادر القط،   -

 فن كتابة المسرحية، عدنان بن دريل،  سوريا:اتحاد الكتاب العرب،(د.ط) (د.ت).  -

 .2011قراءة بالغية جديدة ، كمال غنيم، فلسطين، مركز العلوم والثقافة ،(د.ط)،   -

 1،2017كتمت، حاتم علي، مركز الدكتور يوسف عيدابي، الخرطوم ،ط -

 ). 1999، ابن منظور،  بيروت: لبنان دار إحياء التراث،(د.ط) (لسان العرب  -

، الخرطوم: 1المسرح السوداني، مقاربات األنا واآلخر فضل اهللا أحمد عبد اهللا، ط -
 .1،2010السودان،ط

المسرح المقاوم لالستعمار في السودان، عبد القادر ،عبد اهللا ،منشورات جائزة الدكتور  -
 . 1،2018يوسف عيدابي،ط

 مسرح في الوطن العربي، علي الراعي. ال -

موسوعة األعمال المسرحية السودانية الشاملة ، عبد اهللا ميرغني الميري، إصدارات  -
 .1،2015وزارة الثقافة،ط

همزة وصل الملتقى العلمي للمسرح في السودان ، الهيئة العربية  –نقد التجربة  -
ادة البحث العلمي جامعة السودان ، بالتعاون مع كلية الموسيقى والدراما/ عم1للمسرح،ط

 ).1/3/2014للعلوم والتكنولوجيا(
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 الرسائل العلمية واألبحاث

 12األدب المسرحي في السودان  بشير عباس بشير، الهيئة العربية للمسرح دراسات  -
 .2012دولة اإلمارات العربية المتحدة، –الشارقة 

حمد سليمان حامد الزخرفة اإلغريقية في التصميم المسرحي السوداني ، أ -
K(repository.sustech.edu/bitstream/handle).  

الشعر المسرحي في السودان،  يعقوب عبد اهللا يعقوب، إشراف: عبد اهللا بريمة الرسائل  -
 .2009العلمية ،جامعة أم درمان،

عوض محمد صالح، بحث مقدم لنيل درجة  1975 -1959المسرح القومي  -
 ..2007-2005يم،البكالوريوس بإشراف عبد الكر

 المواقع االلكترونية

 .www.sudaress.comإضاءة لمسرحية أحالم جبرة ،فائز سوميت -

أول مقال عن المسرح السوداني ، أبو بكر عثمان مجلة المسرحية العرب في السودان  -
http://www.facebook.com 

  -detailed-mob-www.Alkhalejeة الخليج بدايات المسرح السوداني  جريد -

-www.Alkhaleej.ae/portal/9808بدايات المسرح السوداني ، محمد عبد الرحيم قرني  -
294-653e 

 -ثالث مقاالت مهمة عن المسرح في السودان  بدر الدين علي  -
horria2.blogspot.com 

المسرح القومي ، نادر الفضلي  –خمسون عاماً من اإلبداع  -
sudaneseonline.com/board/250. 
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-photosدراسة في خطاب القيم والتحول االجتماعي، راشد بخيت  -
https://m.facebook.com 

-Alhadathaصور الحداثة في المسرح السوداني، راشد بخيت، مجلة الحداثة السودانية  -
sdn.org 

 .http://www.facebook.comsudfigureسعيد  الفاضل  -

  photos/htttp://m.facebook.comالفاضل سعيد شخصيات سودانية  -

 www.follculturebh.orgالفلكلور في المسرح السوداني،أحالم أبز زيد  -

الفلكلور في المسرح السوداني،أحالم أبو زيد ،مجلة الثقافة الشعبية العدد  -
15www.follculturebh.org 

 http://www.Albayan.aeمأساة يرول، جريدة البيان  -

 .www.sudaress.comمبارك، أزرق،في ريادة القصة القصيرة ،جابر حسن  -

-articleجريدة الحياة  -متى ينهض المسرح السوداني من حصار االغتراب -
www.alhayat.com  

المخرج السوداني عبد اهللا صوصل انطالقة المسرح العربي المقبلة ستكون من وحي  -
 U-articles"https"//www.addustour.comحضارات الهالل الخصيب. 

 horria.blogspot.comالدين حسن علي ، حورية حاكم  مراسلة بواسطة بدر -

 www.raya.comعاماً من اإلبداع،  عبد الرحمن نجدي  41المسرح السوداني  -

المسرح السوداني عبد العظيم أحمد عبد القادر ما فرقته السياسة جمعة المسرح بالسودان  -
 www.sudanes.com،حفيظة عياش
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حاضر مرير مستقبل مخيف  -المسرح السوداني ماضي عريق -
www.startimes.com/?!=26010317 

جريدة  –المسرح السوداني يواجه تحديات الذاكرة والواقع ، هند عبد الحليم محفوظ  -
  www.Alhayat.comالحياة 

 المسرح القومي بأم درمان يحتفل بيوبلية الذهبي،بكري الصايغ. -

-nbaneds/2013/05المسرح ترجمة ملونة لواقع ضبابي شبكة نبأ  -
https//annabaa.org  

 المسرح في السودان ،نوال شريتح -

 www.ashorooq.net/index.php.option=comالمسرح في حياة السودان ، السر السيد  -

المجلة السودانية الثقافية  11المسرح والتعدد الثقافي في السودان راشد بخيت العدد  -
 حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقافي.

-postsالمسرح والتغيير ، سعد يوسف عبيد مجلة الخرطوم  -
https://m.facebook.com 

 https://mawd003.comالشخصية السرحية،شروق محجوبمفهوم  -

 www.sudanelite.comالمهرجان المسرحية السودانية، هاشم البدوي  -

 www.alhowsh.com/news.phs?action=showنشأة المسرح العربي ،سماح عادل  -

 atithear.aeنشأة المسرح العربي وتطوره،فاضل خليل -

) السر السيد 3/4/2013نصوص مسرحية سودانية بمضامين كونية ( -
www.ashorooq.net/index.php 
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ة :دائرة الثقاف الشارقة ، نصوص مسرحية سودانية،دفع اهللا حامد -
 http://altibrah.ae/book/6077واإلعالم

 https://mawd003.comنعريف المسرحية وعناصرها ،إسراء عبد القادر  -

 hashimsiddik.comهشام صديق "المسرح والحركة الوطنية في السودان  -
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 مالحق الكتاب
 

 مسرحية (حتى يستريح األب)
 

 المشهد األول
المجموعة تصل إلى مقهى من النوع الذي يمتلئ بالطبقة السفلى من المجتمع، 
يوسف ورفاقه يجلسون في الجانب األيسر من المقهى الذي يقع قريبا من باب 
الخروج، في الوسط هناك جماعة من الناس منشغلة بألعاب مختلفة، وفي الجانب 

ألسود ا –ا يتعقبون المجموعة األيمن مائدة جلس إليها الرجال الثالثة الذين كانو
المخطط في المقهى نادل يتميز بارتدائه سرواالً أسود وقميصاً  –األبيض  –

 مخططا باألبيض واألسود، وبدلة بيضاء).
(تظلم المقهى بالتدريج ظالما خفيفا فال نعود نسمع إال أصوات من فيها، تتركز 

 أيضاً.) دائرة الضوء على النادل، تخفت ضجة األصوات بالتدريج
 النادل:( من داخل دائرة الضوء)

 حين يجيؤون وتنعقد الجلسة 
 يجتمعون وتكتمل الحلقة  

 تخفت أصواتهم بالتدريج فال أبقى 
 أبصر إال حركات الشفتين وتغضين الخدين وال أسمع 

 إال الهمس الملغوم وضربات األيدي المضمومة في عنف 
 خشب الطاولة الصلد وأبصر في األعين غضبا 
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 يتطاير مشتعال حتى يوشك أن يحرق في عيني 
 هدوء حيادي األبيض، لكني 

 ينهض في قلبي الخوف وأشعر أال شيء 
 يدفع عن قلبي الخوف وأشعر أال شيء 

 يدفع عن قلبي حقدا أسود أضمره في األعماق لهم 
 فهمو حين يجيئون وتنعقد الجلسة 

 فأبلغ ما أسمع أوما أبصر 
 ألبيض واألسود هذي تعليمات الرجلين ا

 (تتسع دائرة الضوء فتشمل الرجلين األبيض واألسود)
يجلسان في أقصى يمين المقهى ينصتان ويالحظان باهتمام مفضوح ومضحك 

 وقد جعال ظهريهما للمجموعة).
 لكني يبدو لي ... ويحدثني عقلي أن أطرد كل المجموعة من مقهاي.

 رعاً)(يلتفت إليه الرجالن ثم ينهض إليه األسود مس
الرجل األسود:( مقاطعا بسرعة) ال ... ليس اآلن.. حذار إن أنت فعلت أخذناك 

 اللحظة، وجعلناك شريكا للمجموعة فيما تفعل.
 النادل: (بخوف) سأريح الناس بذلك من شر يتوقع أن يأتي منها.

 الرجل األسود: (بحزم) ال خوف علينا منها اآلن 
حفظ من عاصفة ستزعزع أركان المقهى النادل : (مقاطعاً وبخوف أيضاً) وسأ

 نفسي وتزعزع فيكم ثقة في لون حيادي األبيض.
 (يشير إلى ثيابه وترتفع ضجة األصوات، فتعم اإلنارة المقهى بكامله)
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 الرجل األسود:(بصوت مرتفع) ال تفعل ... هل تسمعني؟
ق النادل: (بخوف متزايد) إني أخشى أن يغمر مقهاي اللون األحمر، أو أن يغر

 في ألوان أخرى ستجر على الشر.
الرجل األسود يقبض شفتي النادل بين سبابته وإبهامه في حركة تدل على األمر 

 بالسكوت.
 أمرك ... لن أفعل.

 (يذهب النادل صاحب المقهى لينغمر وسط الزبناء ويقترب من المجموعة)
 كير.لتفيوسف :(إلى المجموعة مكمال حديثه) وبهذا سترون أنا سنغير من طرق ا

وسنوقف عالمنا إذ ذاك على أرجله، فهو اآلن كما كنا نبصر ونالحظ في كل 
 أوان مقلوب.

النادل: (بنفس الخوف واالضطراب السابقين) عفوك يا يوسف ، هل كنت تقول 
 بأن الدنيا مقلوبة ، أنك تزعج مقهاي بثرثرة ال طائل فيها.

، لكني أعجب رغما عن ذلك، الدنيا مقلوبة .... هذا عجب لم نسمع مثله من قبل
 وحدكمو أنتم من يجعل رأس الدنيا في األسفل 

 يوسف: (وهو يبتسم) يبدو أنك لم تفهم 
 النادل: (مقاطعا بكبرياء) بل ال أرغب في الفهم. 

 (لنفسه باستنكار) العالم مقلوب ...هه من يقدر أن يقلب دنيانا هذي 
الوعي بما يجري في العالم يوسف: (بحزم) نقصد أن الفكر هو المقلوب، أن 

 بين الناس هو المقلوب. 
 النادل يلحظ تحرك الرجل األسود نحوه فينصرف وهو يردد 
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النادل: إن كان العالم مقلوبا فال نظر في موطئ أقدامي حتى أبصر وجهي، عفو 
ك يا سيد يوسف هذي قدمي (يشير إلى رأسه بوضعها بين يديه) إن ننظر 

 مي (يضحك) لألرض تجدني أضحك ملء ف
(يصل إلى المجموعة الرجل األسود الذي يقف أمام المجموعة محدقا في السقف، 

 يوسف ينظر إلى الرجل الذي يثير انتباه المجموعة، فتنصرف إلى مالحظته)
 النادل: إلى يوسف رجل ينظر للسقف 
 يوسف: بتهكم بل نتأمل اذناه األرض 
 النادل: بسخرية إن كان العالم مقلوباً 

ف: مقاطعا فعيونه تنظر لألرض ابتعدت عنه منه آذان فأتتنا متلصصة ولذا يوس
 سنغني ما يطرب أذنا لم تطرقها موسيقى أبداً.

عن أذن لم تسمع إال صرخات التعذيب، إال أصوات الجلد على العانة والظهر 
 وبين الكتفين 

ل إطفاء سجائر سيده في االثداء، وعلى جلد األعضاء الحساسة، أوتار حبا
 الصوت تتمزق في حنجرة الرفض.

 (يشير الرجل األسود إلى الرجلين األبيض والمخطط فيتبعانه إلى باب الخروج)
 النادل: (ليوسف) أقوالك ال تعجبني، وتثرثر عن أذن تبدو أيضا مقلوبة.

تخفت االنارة ومع خفوتها يشرع من بالمقهى في االنصراف، إلى أن تظل 
 المجموعة وحدها مع النادل)
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يوسف: (للنادل بسخرية) بل كنت أغني عن آذان مقلوبة لعيون تتلصص 
بالمقلوب، وبودي لو أرفع صوتي في أغنية، تحمل رغبتنا في سكني هذي 

 المقهى.
 (تشرع المجموعة في االنصراف حتى ال يبقى في المقهى إال يوسف والنادل)

 مح ...(يوسف متابعا) وأنا كنت كذلك أرغب في سكن مقهاك لكنك لم تس
 النادل: وقد أدرك سخرية يوسف الذي يهم باالنصراف، باضطراب)

 عفو ك يا يوسف 
 يوسف (مقاطعا) لكني أرغب 

 (يعود الرجال الثالثة)
 الرجل األبيض: (مقاطعا) في سكن آخر ...

 (األسود والمخطط يقتربان من يوسف)
 يوسف: (محتجا) من أنتم؟

 األبيض: (بهدوء) سترى ...
 أن يقاوم فيمنعه األسود والمخطط) هل أفهم ...؟ يوسف: يحاول

 األبيض: مقاطعا أنك أصبحت وحيدا.
 يوسف (محتجاً) لست وحيدا 

 النادل: (بسخرية) او مازلت ترى العالم بالمقلوب 
 يوسف :( بحيرة) كيف؟

 لنفسه هل حوصرت اآلن كما لم أفهم؟
 األبيض: (بهدوء) ال... بل أنت اآلن من المغضوب عليهم 
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 لنادل: (بسخرية) ومن الضالين ا
 يوسف :(بحيرة) وهو يلتفت حواليه أين رفاقي 

 األبيض: (بسرعة) ستراهم بعد قليل 
 

 المشهد الثاني:
 (في بيت األب: الفقيه محمد بعد أسبوع)

(صالون كبير وواسع في بيت الفقيه محمد، حيث تجلس امرأتان هما عائشة 
ما ، عائشة ترتدي ثيابا تقليدية ثمينة، بينوإيمان، في الصالون هنالك أثاث فاخر

ترتدي إيمان لباسا عصريا بسيطا، ويعلو وجهها حزن صادق، ال نالحظ أية 
 مسحة منه على وجه عائشة)

 عائشة: (باستسالم، وتتابع حديثا كانت قد بدأته مع زوجة ابنها)
 لكن ماذا نقدر أن نفعل، إن كان الخصم األول من بين كثيرين اباه 

 جاء وأبصرنا يغرقنا هذا الحزن لشردنا.لو 
 إيمان:(بحيرة) ال أقدر أن أفهم، أين حنان أبوته، إذ سلم فلذته للتعذيب وللتشويه 

 بل أين حنان األم إذ تتكلم عنه األم بهذا التمويه 
 عائشة: أحيانا تطغى بين األخوين خصومة 

 حتى تخرس صوت الدم 
 أبيه  (بغضب) لكن ما معنى أن يتآمر يوسف ضد

 والخير هنا او في المعمل للمتآمر زوجك حق فيه 
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ثم بهدوء واستسالم) ما أبشع أن يقتل إنسان نفسه بنفيها من خير كانت في جنته 
 الفيحاء تتيه، لو كان رأى حقا يوجد للمعمل رب يحميه

إيمان: (بسخرية ومرارة) بل أرباب يا سيدتي لو تدرين وبهذا نطقت حجج العلم 
 لديه 
 ة:(برفض) ماذا أسمع؟ كفر وجحود في بيت فقيه عائش

إيمان: معتذرة عفوك، فالواقع أني عنيت أرباب األعمال، من تزحم منتوجاتهم 
 األسواق 

عائشة: (بخبث)أنت إذن حرضته، حتى شق عصا الطاعة، غر إلى خبثك مغدورا 
 من حب أبيه 

 إيمان: (بهدوء) يوسف زوجي وحبيبي
حيان لديه وبين يديه، منه القلب تعلم معنى اإلخالص وأنا كنت الطفلة في كل األ

 وحب الناس.
 عائشة: (بغضب) بل علمته ان يكرهني 

 إيمان: (بهدوء أكثر) بين يدي يوسف كنت أرى العالم 
 ممتلئا بالبهجة واألفراح وأقمار الحب 
 لكني أحيانا إذ كان يحدثني عن حرب 
 يهزم فيها اإلنسان هي الخرب الطبقية 

 نكفئ الحب حتى ي
 عن أنواع شتى من ظلم وتصاوير النهب 
 كنت أرى أال نجوة لإلنسان بهدي الدنيا 
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 إال حين ستغمرها أنوار الحرية 
 (يدخل الفقيه محمد فيسمع آخر كلمات إيمان)

 الفقيه محمد: (مفاجئا ومقاطعا) حرية.... حرية 
 لن يبصرك زوجك بعد اليوم 

  لن يبصرها من يتآمر والدهماء علي
 لن يبصر وجهي أو نورا بدعوه الحرية 

 إيمان: (تلتفت إليه) أنعمت مساء 
 (تقترب منه وتمد إليه يدها للتحية)

 الفقيه محمد: (بغلظة وجفاء) بل فلتبتعدي 
(يخترق الصالون إلى الجهة األخرى ثم يعود للوقوف إلى جانب زوجته، إيمان 

 ال تجيب)
 ماذا تنتظرين 

 عني عما تدعونه حرية فلتنسحبي للبحث بعيدا 
 إيمان: بهدوء قبل قليل كانت نورا 

 هذا ما قلته أنت 
 الفقيه محمد: بغضب نورا أو نارا سترون يقينا  

 من سوف تجرجره في ذل 
 لإلعدام او السجن لتقتله في الظلمة أفكاركمو السامة 
 إيمان: (بحيرة) هل أفهم أيضا أنك تدفع بي للسجن 

 نفي التهمة (بفرح) مرحى فانا لن أ
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 الفقيه محمد: (بتوعد) سأحدث في هذا األمر أباك 
 إيمان: (بثقة) إني المسؤولة عن نفسي 

 الفقية محمد: (بسخرية وازدراء) امرأة خرقاء
 ما أغباني إذ وافقت على أن يتزوجك ابني 

 إيمان: (بغضب هادئ) بل ما أغباك اللحظة إذ يعميك الغضب الفارغ 
 ... جاوزت الحد عائشة: صارخة إيمان .

 إيمان: (بهدوء) بل إني لم أبدأ بعد 
 (بصوت أكثر ارتفاعا بعض الشيء) 

 جئت هنا حتى أسال عن يوسف أبويه 
 فإذا بي أقف اللحظة بين ألد األعداء 

 ماذا؟ هل جئت إلى البيت ال يعلم شيئا عنه 
 \وكأن لم يمرح فيه صبيا 

 لم تسمع جنباته كركرة في صوته 
 درة في شفتيه ناعمة أو ها

 فكأحلى ما تنهمر األغنية (تبكي)
 الفقيه محمد: حقا، ها أنت اآلن بدأت 

 (بسخرية) ماذا هل يبكي إذن؟
 إيمان: (تكفكف دمعها في منديل صغير) الغالب ال يضحك في البدء 

 الفقيه محمد: (بسخرية) ماذا هل يبكي إذن؟ 
 إيمان:( بثقة) سنرى من يضحك أو يبكي أخيراً
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 عم بالضحكة صافية ال يتبطئها خوف يخفيه من ين
 او من يعرق أسيانا في دمع مر نادم 
 سنرى كيف يكون مذاق الدمع أخيرا 

 الفقيه محمد: بغضب هل هذا وعيد منك وتهديد ... يا للحمق 
 عائشة: (مقاطعة) بل حمقك أنت اآلخر 

 الفقيه محمد: (متعجباً) ماذا؟
 شراً عائشة:(بخوف وحياء) عفوك، لم أقصد

 بل خيراً، أن نوقفها عن ثرثرة ال جدوى منها 
 (ثم بنوع من المداهنة إلى إيمان)

 سيعود إلينا يوسف، سيتوب ويطلب غفران أبيه 
 إيمان: بسخرية اللهم اجعلنا من التوابين 

 الفقيه محمد: وقد أدرك سخريتها هذا رأس الحمق 
 إيمان: (بسخرية أكثر) بل رأس الحكمة 

 متطهرة توابة الهم اجعلني 
 الفقيه محمد: صارخا فلتبتعدي عني وجها يسخر من كلمات اهللا 

 ابتعدي ... ابتعدي 
 إيمان: (بثقة وكبرياء) وأكثر مما نريد سأبتعد 

 وأمعن في االبتعاد فأرحل في األفق نجمة 
 وأمعن في االبتعاد أسافر في الترب بذرة 

 وأكثر مما تريد سأرتحل 
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 فليست طريقي طريقك 
 يست طريقك (تنسحب)ل

يتحرك الفقيه محمد إلى إحدى االرائك، حيث يجلس مسترخياً، عائشة تتابعه 
 بعينها ثم تقترب منه 

 الفقيه محمد: ممتعظا سخرت مني!
 هل هذي زوجة يوسف ابني؟ ام حفيدي؟ ماذا جاء بها 

 عائشة: باستحياء هدئ من روعك، فالمسكينة جاءت تسأل في ذل عن أخباره 
 ب شايا أم شيئاً باردا؟هل تشر

الفقيه محمد: بغضب ماءا أو شيئاً يطفي غلة حقدي، ثم يبحث عن شيء في 
 جيبه.

 تنسحب عائشة لتعود بزجاجة ماء وكاس تمالها ثم تقدمها له 
 عائشة: ما أخبارك؟ 

 الفقيه محمد: ال أدري من أين اتاه اإلصرار على الصمت ومقاطعة األكل؟ 
 ليه ذلك عائشة: بحيرة كم مر� ع

 الفقيه محمد: أسبوع كامل 
 عائشة: ولم� لم{ تتدخل؟ ولماذا؟
 الفقيه محمد: أتتدخل ولماذا؟

أن يتراجع عن أخطاءه أسع� إلى إطالق صراحه، فدعيني من هذا اآلن، فإني 
متعب، لوال ثقل حديثك عن هذا العاق على نفسي، كانت ليالتي معك أحلى من 

 ضيها في أحضان أخرى ....، كل الساعات، ومن كل األيام أق
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 ال تعطيني الراحة، تتعبني تلك األخرى 
 حين تثرثر عن أخوتها الفقراء بشكل مرعب 

 (يضع من علبة في يده قرصا في فمه ثم يشرب من الماء)
 ينهض مغادرا الصالون، إنني متعب، متعب 

 عائشة:
مشي فت(تظل وحدها في الصالون، وحين تهم باالنصراف يرن جرس التلفون، 

 نحوه، يستمر رنين الهاتف إلى أن تصل إليه فترفع) 
 السماعة":ألو ....

 الهاتف: بصوت يسمع من مكبر الصوت نحن الشرطة
 عائشة:( بحيرة) ماذا تريدون؟ 

 الهاتف: أن نتحدث بضع دقائق عن يوسف
 عائشة: بنفس الحيرة ولم؟
 الهاتف: يوسف ال يتكلم 

 عائشة: منذ متى؟
 قينا القبض عليه الهاتف: منذ أل

 عائشة: بحيرة ماذا أصابه؟
 الهاتف: أيضا يوسف ال يأكل 

 عائشة: هل يجدر بي أن أحضر 
الهاتف: كال، بل أن يحضر لو شاء أبوه، وإذا كان والبد فليحضر صوتك أنت، 

 أعني أن نلقي أسئلة فتجيبين 
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 عائشة: كيف؟
 الهاتف: هل كان يصاحب أحدا أثناء حضوره للبيت 

 زوجته عائشة:
 الهاتف: يتأخر ليال

عائشة: أحياناً وكثيرا ما يسهر في البيت، لكني إن شئت الحق ال أعلم عنه يقينا 
 في هذي األيام، ولعل عيونكمو أنتم تعرف أكثر  

الهاتف: عفوا سيدتي، هل توجد في حجرته، في بيت أبيه كتب، أوراق، أو 
 أدوات من نوع ...

 ري، يطفح قلبي بالحب له في بيت أبيه عائشة: مقاطعة، ال لم يترك غي
لم يترك غير عيوني تفصح بالدمع المبذول له في كل أوان، هل تحتاجون لشيء 

 من هذي األدوات؟
 الهاتف: ال ...ال شكرا

  عائشة: وإذن؟
 الهاتف: معذرة، هل قلت بأنك أحيانا تبكين ألجله؟

 ن أنساه عائشة:(بخوف) كنت في البدء كذلك، أما اآلن فإني أوشك أ
 الهاتف: يوسف يبكي في بعض األحيان يبدو أنه لم ينسك.

 عائشة: وأنا إذ تتوهج في عيني أضواء الفردوس هنا 
 أتذكره، لم أنسه (متلعثمة) بل إني ... نسيت، نسيته

 الهاتف: نحن حماة األمن 
 نستودع سيدتي في امن 
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، وقلق عائشة: وداعاً (تضع السماعة وتذرع الصالون في اضطراب بان
 مفضوح)

 شيء يتحرك في صدري يوشك أن يخنقني 
 صوت أم مجموعة أصوات؟ ال أفهم ماذا تقول 

 لكن الواضح أن دمي إذ يتكلم عبر خاليا جسمي من قمة رأسي حتى قدمي 
 متهما اياي باني لم أعد االم؟ 
 لكن ماذا في ذاتي ينكر ذاتي؟ 

ي ني، هل أنكر في ذاتيوسف كان جنينا في رحمي، وصبيا بين ذراعي يضاحك
 رحمي؟

 يوسف بعض دمي 
ألهذا أخجل حين سماعي، نبضاً في صدري وصراخا هو صراخ ابني مسجونا 

 ملء لهائي 
 (تجهش بالبكاء)

 أبصر في دمعي سيل دموع في خده، يوسف لم ينكرني، لماذا أنساه؟
 ماذا أسمع؟ صوتا أم مجموعة أصوات، تنكرني في ذاتي 

 في الغائب، يا لعذابي في اآلتي يا لعذابي في نفسي، 
 تبكي، يرن جرس التلفون مرة ثانية، عائشة ترفع السماعة 
 يأتي صوت الهاتف من مكبر الصوت كما في المرة األولى

 (عائشة تتحدث بصوت باك�)
 آلو.... من؟
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 الهاتف: أسال عن يوسف 
 عائشة: من أنت؟

 سف أنكرنا عائشة: بصوت متردد ال تسأل عن يوسف في بيت أبيه، يو
 الهاتف: إني أسأل أمه

 والصوت الباكي في شفتيها يصدر عن قلب 
 واثق ان يوسف لم ينكر أحدا، من ينكر منا دمه؟ هذا دم االم 

 في صوت دامع ينفي ذلك 
عائشة: ببكاء أسال عن يوسف، في المعمل، في الشارع، أسال عن يوسف إن 

 كنت صديقه 
 م يبق لنا ملكاً أضحى ملك رفاقه في صوتك أيضاً في دمك، يوسف هذا ل

 أسأل في المعمل والشارع عنه 
 أسال عنه اآلن وفي أي زمان أسال عن يوسف كل رفاقه 

 الهاتف: شكراً
 عائشة: أترك لغة الشكر الموبوءة ولتبحث عنه 
 (تسمع من مكبر الصوت حركة إيقاف المكالمة)

 عد ولم أعرف عائشة تضع السماعة، ثم تلتفت حولها، لكني لم أسأل ب
 ماذا كان جنى ابني حتى يسجن، كنت هنا كالببغاء أردد ما أسمع 

 هل حقاً حرض يوسف ضد أبيه الناس 
 هل وزع أوراق ومناشير؟ وإذا كان األمر كذلك ما لعيب وما الممنوع 
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ماذا كان يقول بأوراقه للناس، ولدي أعرفه ال يفحش في قول، ال يمشي نحو 
 العيب 

 بأوراق لم ينشرها بعد أمام الناس، ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول 
تتحرك عائشة باضطراب باد في كل االتجاهات، ثم تنتهي إلى األريكة التي كان 
يجلس عندها الفقيه محمد، تجلس ثم تروح فيما يشبه الغفوة، تخفت اإلنارة 
 وتتداخل األضواء، فترى يوسف في غرتها وينادي من موقفه عند الباب ، تسير

 إليه ويأتي نحوها إلى أن تقف على مقربة منها 
يوسف: جاءني صوتك في الزنزانة، وكذا أحسست لبعض الوقت بدمعك يغرقني، 

 وذراعيك تحيطان بجسمي وتردان بدفء 
 ألم الوحشة عني 

 جاءني صوتك في الزنزانة 
 تحمل نبرته االسبانة 

 أسئلة مثقلة بالحيرة واللهفة عني 
 ني، ماذا جنيت لتبعد عن عيني؟  عائشة: يوسف يا اب

 يوسف: كنت سعيت لتطبيق العلم وتحقيق الحلم 
حملت أوراقي للناس الرغبة في العتق، التحريض على تحطيم األغالل، وكسر 

 القيد 
 عائشة: خبرني يا ولدي أي األغالل، تريد حطاماً 

 أي قيود تسعى أن تكسرها يا ابني 
 وقيودا تحبسنا، نقتل في األجنحة النوق يوسف: أغالالً تمنعنا أن نتحرك، 
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 والرغبة في التحليق بعيدا عن طوق الخصم 
 عائشة: كيف؟ حبس ... حركة ... منع ال أفهم 

 قل لي يا ولدي هل حقاً حرضت العمال ضد أبيك 
 يوسف: ال 

 عائشة: ال تنكر يا ولدي فالحالة تثبت ذلك 
 يوسف: من هو أبي؟

 عائشة: (بحيرة) ماذا؟ 
 : أسال من يكون أبي؟يوسف

 عائشة: أو تنكره 
 يوسف: من؟

 عائشة: من أعرف أن ليس سواه أباك 
 يوسف: ال أنكره 

 عائشة: وإذن فلم تسأل؟
 يوسف: أسأل حتى أعرف ماذا يملك 

 عائشة: غابات وأراضي خضراء، وكذلك يملك بعض معامل 
 يوسف: وإذن فأنا حرضت الناس 
 ألعمال في أي مكان ضد المالكين وأباب ا

 عائشة: ولماذا؟ 
 يوسف: هم من تمنعنا أغاللهمو من أن نتحرك 

 عائشة: لم أفهم أيضاً؟
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يوسف: أن نملك مورد رزق اإلنسان، ونسيره حسب الرغبات الفردية والجشع 
 األسود 

 هذا مان دعوه االستغالل 
 عائشة: هذا حق، لكنهمو قالوا: أنك ضد القانون 

 والقيد: نظام االستغالل يوسف: القانون هو األغالل، 
 ان نتحرك يا أمي معناه ... 

عائشة:( تجري صارخة) يوسف .... يوسف.... (تقف عند صدر ضابط 
 الشرطة) 

 (تتأمله)يوسف ... أين ذهبت؟ (تلتفت باحثة عنه في كل االتجاهات)
 إل الضابط هل خطفت عيناك ابني مني؟

 جيبي  الضابط: كانوا جمعا خطفتهم كفى، ثم انحشروا في
 (يخرج مجموعة مفاتيح يمسكها بين سبابته وإبهامه ويحركها أمام وجهها)

 هاهنا يوجد يوسفك المحبوب، فليرجع للجيب 
(يلقي بالمفاتيح في جيبه) من تطلبه كلماتك يا سيدتي أو قلبك او عيناك يطلبه 

 القانون 
 حتى تأخذ حقاً منه الزنزانة 

 إني اسأل أين ابوه؟
 يا يوسف ... أين ذهبت  عائشة: (ساهمة)

 الضابط: أين أبو يوسف؟ 
 عائشة: في حيرة أنت أخذت ابني، ونزعته من حضني 
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 قبل قليل كان هنا طفل األقمار ومصباحا 
 يجلو عن دربي أشباحا 

 أنت وغيرك من ضباط الشرطة منها (تصرخ)
يا يوسف أين ذهبت؟ تتجول في جنبات المسرح، ويضيع صوتها الصارخ في 

ى تطغى عليه، وفي المشهد تتداخل أضواء بألوان مختلفة تتابع حركة األم موسيق
التي تسقط جثة هامدة حينما تقف أمام األب الذي هرول إلى الصالون مندفعاً 
بعد أن سمع صراخها، تعود اإلنارة كما كانت وتخفت الموسيقى، ويعم الصمت، 

 (األب يتأمل جثمان األم)
 ت واهن) هل أنت هنا؟ ماذا قلت لها؟الفقيه محمد:( للضابط في صم

الضابط: (في حيرة) لم أخبرها شيئاً، حين رأتني صرخت يا يوسف أين ذهبت 
  

 كانت تهذي فيما شاهدت 
 الفقيه محمد:( ساهما) كانت طيبة القلب 

 الضابط: (بسرعة) يوسف أطلقناه، والمعمل اغلقناه
 الفقيه محمد: مايزال ساهما كانت لي نعم المرفأ 

 ن هاجت لي ارياح الرغبة عبر خالياي إ
 او شبت في قلبي أو دنياي، نار األحزان 

 كانت تعرف كيف تالعبني حتى نطفأ 
 كانت طيبة المعشر (ينتبه إلى الضابط) 

 ماذا فعلتم؟
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 الضابط: مكرراً أطلقنا يوسف والمعمل أغلقناه، وطردنا العمال 
 الفقيه محمد: (مرتبكاً) لماذا؟ 

 فيهم نار اإلضراب الضابط: شبت 
والحل األنسب حتى تخمد هذي الفتنة أن نغلق في أوجههم باب المعمل بعض 

 الوقت 
 الفقيه محمد: (متألماً وساهماً) حسناً، فلتذهب 

 (يخرج الضابط ويرجع بعد أن يكون قد تجاوز الباب)
 الضابط: هل تبعث سيارة اسعاف؟

 ف الفقيه محمد: إن شئت .... ابعث لي سيارة اسعا
 ابعث لي، ولمن كانوا في حالي 

 سيارات لالسعاف الجزئي 
ولنقل الموتى ... الموتى (يستمر في الترديد لكلمة الموتى   لالسعاف الكلي 

 حتى تنطفئ األضواء)
 المشهد الثالث:

 (في بيت يوسف بعد ثالثة أسابيع)
 يوسف وزوجته إيمان يجلسان في غرفة متوسطة األثاث.

اتها مكتبة، وفي الجانب المقابل للجمهور باب مفتوح على هنالك في إحدى جنب
وسط الدار، وعلى اليسار هنالك نافذة تطل على الشارع، وعلى اليمين نافذة 

 أخرى تطل على حقول خضراء مترامية.
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إيمان: وكأنها تحدث نفسها كالعصفورة هذا الصبح خرجت، مازالت أعينهم 
 ت تتربص بي او بك في كل الجنبات حين رجع

كانت أضواء الشمس المبتلة بالصحو تتعلق باألغصان وتستلقي في بتالت 
 األزهار 

 حدقت قليال في الشمس وقلت: يا محبوبة قلبي كالحرية أنت 
 ها أجبرنا أن نقضي العمر بهذا القبو  

 حتى التصدر عنا كلمات أو أفكار 
 منعت أن تذهب منا للناس 

 ذا القبو؟يوسف: (يبتسم) ألهذا الحد تضيقين به
 سميه سجناً أو منفى 

 لكنك مخطئة: إذ لم نحرم بعد من الشمس، وكذلك غارقة في خطاء قاتل 
 إن كنت تظنين بان الوعي منا ننقله نحن إلى اآلخر 

 األجدر أن تعتقدي أنا محرومون من الناس فهم المصدر
 إيمان: بحيرة وإذن فلماذا نجبر ان ال نخرج 

kولدفعي للهجرة كليا يوسف: من أجل التضييق علي ، 
 لكني لن أهجر فأنا يثقل قلبي عبء 

 أن يرسخ في ذهن الناس هنا أنى الدافع والمسؤول األول في إغالق المعمل
 حتى يلقي بالعمال إلى أنياب الجوع الوحشية في الشارع 
 إيمان: (تقاطعه بسرعة) فتحت أبواب المعمل هذا الصبح 

 يوسف: بانفعال هل حقا؟



 
 

	

388	

 سرعة أيضاً لألطفال إيمان: ب
 يوسف: ماذا أسمع؟ لألطفال 

 ال يمكن (ثم بإصرار) لكن ال بأس 
 هم يعترفون بهذا الرشد لكل العمال، لكن لن يبقى الحال على ماكان عليه 

 قد تتحقق بعض األهداف 
 أما غايتهم في الربح األقصى ... فلن تتحقق واألجدر ان نعتز برشد العمال 

 طورة هذا المكسب في هذا الوقت أن يدرك كل الناس خ
 إيمان: (مداعبة) هل ترجع أنت؟

(مبتسما أيضا) حتى لو عادت أيامي للخلف وأصبحت العادة في الدنيا الغد 
 العكسي، وشاب األطفال قبيل اليوم السابع 

 نطقوا بالحكمة في األرحام 
 بل في تكوين النطفة أو المضغة لن أخرج من هذا البيت 

 لن تخرج حقاً  إيمان: بجد أو
 يوسف: بهزل هل تعتقدين بأن عيون األرصاد األرضية تسمح 

 (يضحكان)
 (ثم بجد) لكن هذا لن يمنعني أن أخرج وقت أريد 

 إيمان: بخوف ال 
 يوسف: ماذا؟ 

 إيمان: (بضعف) هم مازالوا هناك 
 يوسف: (محتجاً) وإذن، لن أخرج إال وقت يريدون 
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 ل الضابط لي إيمان: يكفي ان يسمح لي هذا قو
 يوسف: أما يوسف فسيدفن حقاً في القبو 

 (يظهر والد يوسف عند الباب الذي يؤدي إلى وسط الدار، وقد دخل خلسة)
 الفقيه محمد: مقاطعاً لو نفذت تعاليمي وانصعت ألقوالي ...

 أطلقت سراحك ثانية، لكن 
 محذاراً في دائرة الكف 

 او فلتهجر هذي األرض 
 أهجر وأنا لم أطلب منك سراحاً  يوسف: (محتجاً) لن

 الفقيه محمد: لو نفذت تعاليمي ستسير حياتك لألحسن 
يوسف: (بسخرية) أسجن في دائرة الطوق وأوضع تحت عيون األرصاد 

 األرضية 
 إني هنا أحسن حاالً 

 الفقيه محمد: (بتهديد هادئ) فلتسمع، أنك تسكن بيتاً من ممتلكاتي 
 يوسف:(غاضباً) هذا من حقي 

الفقيه محمد: (بنفس اللهجة) ال تملك حقاً عندي إال إن نفذت الواجب، والواجب 
 أن تنصاع ألقوالي 

 إيمان: مستنكرة ألهذا الحد تصعد حربك 
 الفقيه محمد: وألقصى حد ممكن، بل إني قد أتجاوز امكاناتي في حربه 

 إن لم يتراجع 
 يوسف: (بسخرية) أتراجع؟
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حضنك، كاآللة بين يديك ترويك وتطعمك من لن تفرح بي كالحمل وديعا في 
 عرق ولحم الناس المحبوسين بأقفاصك 

 (ثم بسخرية أكثر) كيف تسير األعمال لديك؟
 قيل طردت العمال وأظنك فتحت األبواب اخيراً لألطفال 

 أطلب لو عدت صغيراً حتى أرجع للشغل 
 بإصرار لكن حتى لو عدت صغيرا غضاً أو حتى لزجاً كالنطفة 

 يال كالبصقة لن أتراجع وذل
 الفقيه محمد: (بغضب أكثر) وإذن سترى الوجه الثاني من تعليماتي 

 أوضح من قرص الشمس المشرق، فلتخرج من بيتي
 يوسف: وسأتبع قرص الشمس إلى كل مكان، لكن لن أهجر 

 وسأتبع ضوء الشمس وكل األقمار 
 ولن أهجر، أصحابي في هذي األرض كثيرون 

 انفعال ال تنس� بأنك ملكي الفقيه محمد: ب
 يوسف: لم أنس� ولكني أرفض تصنيفي بين وسائل انتاجك 
 الفقيه محمد:(مستمراً) مهما تابعت الشمس وتابعت األقمار 

 يوسف: (مقاطعاً) لن أنسى موطئ أقدامي في األرض 
 لن أنسى أني اخترت وقوفي ضدك 

 أني أعلنت الحرب عليك 
 األبناء العاقين الفقيه محمد: لن تخرج عن صنف 

 يوسف: إني أعلنت الحرب على مالكك فيك 
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 الفقيه محمد: فلتتراجع باسم صهيل دمائي في أعراقك
 يوسف: ال يتكلم في دم، أو ينبض بالحب إلى الماضي 

 أعلن أني ابن المستقبل 
 فهو أبي إذ يملك فيه الفقراء الخيرات جميعاً 
 اضر ملكي، فلتخرج من دائرتي الفقيه محمد: (بغضب)وأنا ابن الماضي والح
 ال تتراجع وسأعرف كيف أقاتل فيك عقوقك 

 وسأعرف كيف اجرك حتى تركع 
يوسف: منذ غادرت رحابك لم اطلب أن أرجع، لكن إن كانت رغباتك في 

 تركيعي فسأعرف كيف أحارب هذي الرغبات حتى أنقذ منها فيك أبي 
 أنقذ منها الناس 

 الفقيه محمد: سترى
 ى يوسف: سنر

 (يخرج األب، يسمع الباب ويصفق بقوة)
 إيمان: بخوف هل قال سنخرج

 يوسف: مطمئنا إيمان دائماً هكذا حالتي معه رغبة أن أتراجع 
يبلغ اآلن ضيقي بهذا المكان منتهاه، لو أسير قليالً أحس بالقليل من الراحة 

 المرتجاة 
 ان بي رغبة لعيون صحابي 

 سم االمنيات جماعية في الشفاهرغبة لسماع أحاديثهم والغناء ير
 القلوب، األكف تنقر ايقاعا هادئا، صاعدا في الفضاء بطوق األغنيات 
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 نخفف عبء العمل أو تحن إلى الشمس والصحو في نغمة هادرة 
 متنبئه بمجيء الزمان الجميل 

 بشروق الشمس الجديدة 
 تستضيء بها األرض يولد عصر جديد 

 م الشامخة وينهض انساننا ويسير إلى القد
 يقتل األمنيات إذا انحرفت في النفوس 

 نرسم األمنيات اجتماعية 
 نرسم األمنيات اشتراكية 

 (يقف إزاء إيمان) سأرجع بعد قليل 
 إيمان: (بخوف) حذار، هناك عيون 

 يوسف: (بثقة) سأجعل بيني وبينها ألف جدار (يذهب في اتجاه الباب)
 إيمان: يا يوسف إني خائفة 

 رجع بعد قليل فال تخشي شيئاً، وسأقتل خوفك حين اعود (يخرج)يوسف: وسأ
 إيمان: وحدها هل أتبعه؟ 

 إني أدرك في كلماته عبئاً في القلب يوجعه 
 ويضيع فؤادي في وادي الرهبة  

 ليتك يا يوسف ترجعه
 صوت يصاعد من أعماقي ورعود تقصف هذا القلب وتهصره 

 إني حين تركت المحبوب ليخرج كنت أودعه 
 ورأيت على الوجه الرائع تروعه



 
 

	

393	

 طرد العمال، وتشغيل األطفال 
 وتماديهم في العسف أيقدر إيمان الثائر في يوسف يمنعه 

 إظالم تام مفاجئ)
 المشهد الرابع

(في نفس المقهى التي رأيناها في المشهد األول، ليس في المقهى إال النادل 
لى الباب قليال ويلتفت إ وثالثة أشخاص يلعبون الورق، يدخل يوسف يقف امام

 الخارج، يقترب من النادل الذي يقف لتحيته يوسف باضطراب)
 

 يوسف: بصوت منخفض غابت شمس اليوم ولم يحضر منهم أحد؟ فلم؟ 
 النادل: باضطراب سيدي إني أجهل 

 يوسف: أين هم؟ 
 النادل: (بارتباك) سيدي...(يلتفت) 

 يوسف: هل يخيفك ما أسال؟
 باد) سيدي إنني أجهل  النادل: (بارتباك

 يوسف: بحيرة) اتخاف؟
 النادل: بل حضورك يا يوسف ... 
 يوسف: متعجبا وتناديني باسمي؟ 

النادل: (بحيرة) كل يعرف اسمك، يلتفت للمرة الثانية، (أحد الزبناء الثالثة ينادي 
 على النادل بصفقات من يده، ينسحب النادل إليه)

 يوسف: (لنفسه أين غابوا أم غيبوا
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 عن مقاه تالقينا فيها، وكذا دارهم تسأل أترى أغلق المعمل 
ليسيروا جميعاً إلى السجن أو يبعدوا (يجلس إلى احدى الموائد) يا ترى ما الذي 

 فعلوا؟
 في الشوارع طول النهار سألت وما دلني أحد، يعود النادل 

 النادل: هل تسمح يا سيدي أن تخرج 
 فاللحظة وقت االغالق 

 طردني؟يوسف: هل ت
(ينخفض صوت النادل وهو يجيب حتى ال يعود يسمع، ثم تنتقل اإلضاءة قوية 
إلى حيث يجلس الزبناء الثالثة الذين يختفون داخل جالبيبهم ذات األلوان المختلفة 

 بحيث ال ترى مالمحهم بوضوح)
الرجل األبيض: إلى األسود ها قد حان الوقت، فلتخرج ولتترصد عند الزاوية 

 م إلى الرجل المخطط) اليمنى (ث
 ولتذهب أنت 

 ولتترصد عند المنعطف االيسر 
(يتحرك االثنان في اتجاه باب الخروج، ثم تسطع االنارة قوية على يوسف 

 والنادل)
 النادل: (يضحك وهو يتابع) جاؤوا في أثواب مختلفة 

 يسعون إلى حلقات الناس بال استئذان 
 فهموا إن حلو بالمسجد يفرغ 

 ء ولما ينه صالته يتركه المر
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 وهموا إن حلوا بالمقهى يسكت 
 يفرق من المقهى ذاته

 وهموا عن حلوا بالشارع هاج وماج الناس وفروا 
 ال تسألني عنهم فأنا كالمشدوه هنا 
 نزعوا من قلبي أو رأسي ذاكرتي 
 فغرقت أنا اآلخر في هذي المقهى 
 أو غرقت هذي المقهى في ذاتي 

 ال أدري ... ال أدري 
نهض يوسف، النادل يشيعه بنظرة فارغة " الزبون" األبيض يلتفت ليراقب (ي

حركاته يصل يوسف إلى الباب، تسمع صرخة تهتز لها المقهى، الرجل األبيض 
يرفع صوته مقهقها وتكسو جلبابه حمرة الدم شيئاً فشيئاً إلى أن تصبح شديدة 

 نادل، وقد وضعاالحمرار حين يكون يوسف قد تراجع إلى حيث كان يقف مع ال
يديه على صدره ثم يسقط، ترتفع قهقه ذي الجلباب األبيض، األحمر، يدخل 

 االثنان اللذان غادرا قبل قليل ويأخذان يوسف وينسحبان)
النادل: (للجمهور او لنفسه أو للتاريخ) حين يجيئون إلى مقهاي بجالبيب مخططة 

 باألسود واألبيض 
 عرف بالفطرة أن سكونهم المعهود أعرف بالعادة ان ورائهم تخطيطات، ا

 سيعد خطوطا من جمعهمو المعهود 
 ليسير إلى كل الناس 

 ننقل أقوالهم بالدقة والضبط المشهود 
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لكن حين يجيئون إلى مقهاي باألسود واألبيض (يدخل الرجالن ذوا الجلبابين 
 األسود واألبيض) 

 المخطط)  يأتي في أثرهم الثالث بالتخطيط الصارم (يدخل ذو الجلباب
 أصبح خائفاً (يتلفت فيرى ذا الجلباب األبيض يشير إلى صاحبه بإيقافه) 

 أصبح نادماً ... نادماً (يقتادانه إلى الخارج) 
يظل يردد نادم إلى أن تنطفئ  يصرخ) يا سيد يوسف ...إني نادم ... نادم

             األضواء
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 )الهذيان( مسرحية
 

 المشهد األول
يفتح ستار على منظر مصحة طبية فيها ثالثة أسرة، وبعض المقاعد المترامية 
هنا وهناك كما يظهر شخص يدعى الشاعر جالس على سريره، كما تظهر معه 

ترتفع الموسيقى  فتاة مجنونة هي األخرى تتداعب مع نفسه ومع اآلخرين،
  تنخفضو

 دع الناس تنظر أو ال تنظر لتبصر الحقيقة .... فتؤمن أو تكفر :الصوت
الشاعر: الحب من القلب يقطر والقلب من الحزن انشطر والعيون بالدموع تمطر 
..... ودائرة الحب قد تاه منها القطر ..ليت للحب عيون تبصر أكداس الكروب 

قال المرئ القيس قف هاهنا ..ليت للحب آذان تسمع أناة القلوب ... أنا من 
 فالحب من قلبي ينفجر

 ) يدخل الرجل مسرعا (
 اهللا اكبر ..... اهللا اكبر الرجل:
باسم كل قطرة في دمنا نقول ال ...باسم كل رجل وامرأة نقول ال  الشاعر:

 ...باسم كل طفلة نقول ال. ال .ال
كذا ا هادات واناهللا اكبر والعزة لنا والنصر ...شوفو ياناس جميع الشه الرجل:

دكتوراه في االقتصاد ...المتريز في الرياضيات  ماطرا علي شي اسو هو شنه
...ليصانص في اآلداب ....دبلوم في الدراسات المعمقة في المعلوماتية 
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.....جائزة نوبل في التربية اإلسالمية .... وانا كما انا مزلت كاعد هون ما 
 طرا شي

 ) يدخل الشاب مسرعا(
اهللا اكبر .. اهللا موالنا وال مولى لكم .... قتالنا في الجنة وقتالكم في . : الشاب

النار ......يا أبى الحكم يا أبي سفيان يا عنترة ابن شداد ...ياحجاج ... إن 
 الشباب وحد األمة الموريتانية ثم بناها بعد ذلك

قول ال . قالوا اركعوا هاماتنا نقول ال ......قالوا اسجدوا جباهنا ن : الشاعر
 ...قالوا أبسطو أكفكم راحتنا نقول ال ....هذا قرار ...هذا قرار

 أيها الناس البحر من ورائكم والعدو أمامكم : الرجل
أعلو هبل ....الحرب سجال ...يوم لنا ويوم لكم ....يوم   أعلو هبل: الشاب

 أعلو هبل ....عودوا إلى آلهتكم  نساء ويوم نسر
 ) لحراس ويخرج الرجل والشابيدخل الطبيب والممرضة وا (

ادور تلقنو درس ماتيتو الهي تنساوه ....للهم اال اذا عترفت ...اسمع  : الطبيب
 ) ويشير الى الحراس بإشارة توحي بتعذيب الشاعر ( اخر فرصة شنوه هدفكم

ما هذا لماذا أنتما صامتين ....آه أنتما بال إحساس أال تعلمان أن اإلنسان  الشاعر:
ومع ذلك فأنتما من فصيلة الحيوانات البشرية مع   الحيوان بالنطقيختلف عن 

 أن الجميع انجرف مع هذا تيار اال انا
 ) إشارة أخرى باستعمال الكهرباء  يشير إلى الحراس ( الطبيب
 ) ينفذون االشارة ( الحراس
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 ال ....على رسلك .......أوه ...ماذا تفعل ..آه يا الهي  : الشاعر
 مزال متن راصهو  : الطبيب
 هل وجدت حبيبتي : الشاعر
 ) هنا يتسلل الشاب داخل ( هذا من متن راص ماكط شفتو : الطبيب
 ادخل انت ذاك جاي ) موجه كالمه الى الشاب(  : الطبيب

 ) يدخل الشاب (
 ارفع راسك : الطبيب
 ينفذ : الشاب
 اتكدم خطوتين الكدام : الطبيب
 ) يتقدم ثالث خطوات ( : الشاب
 انا كلتلك خطوتين : يبالطب

 )يرجع خطوة الى الوراء( : الشاب
 حل فمك ..صفك ... هز راسك ... اركص ..  زين : الطبيب
 )ينفذ( : الشاب
 وارجع المتكاك ...واتكي عليه ..والبس  جيد ازمد فمك : الطبيب
 ) ينفذ( : الشاب
 جيبو ذاك يدور يعرف امنين الهي يلوح متن راس : الطبيب

 ) بيب برفقة الممرضة والحراس والشاعريخرج الط (
 ) يدخل الكناس حامال مكنسته (

 )  يكنس القاعة (  الخيل ولليل والبالية تعرفني : الكناس
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 ) يدخل الرجل مهروال من الوراء (
. كل شي يلتو يتغير حتى مشيت االنسان ...نعم بدل من المشي الكدام : الرجل

عدل خطا يجبر لو مبرر وبتالي مايكذب  يالتو يمشي على الورء اعل االقل الى
 ..انت هذاو امنين كاسو ...انت امالك .... كوم الفوك  اعل حد ..ايه

 ) يجلس او يقف ( : الشاب
 انت صاحبك امنين : الرجل
 انت صاحبك امنين  : الشاب
 سولك : الرجل
 سولك  : الشاب
 انت واعي : الرجل
 انت واعي : الشاب
 انت اتجوق : الرجل

 انت اتجوق : شابال  
 ايه : الرجل
 ايه : الشاب
 لى ذا امالو : الرجل
 لى ذا امالو : الشاب
 الحول : الرجل
 الحول : الشاب

 ) يدخل الطبيب ويهرع الرجل الى مكانه ويبقى الشاب واقف (
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 انت امالي الكتلك انك تتكي افبلك والتتحرك منو ...ياال ارجع ..... : الطبيب
 ) ويخرج الطبيب ينفذ الشاب االوامر (

 الفشل ....الفشل ....دائما الفشل لكني ماني الهي نستسلم : الرجل
 ) يدخل الشاعروهو مبالل لمالبس وعليه مظاهر العذاب والتعب(

 السبب ...انعدام اإلحساس باأللم لقد تعودنا على األلم : الشاعر
اح ظل االنفتال ...السبب هو حالة االنغالق الى مسيطر علينا حتى في  : الشاب

..احن منغلقين اعل انفسنا نعم هذ هو السبب نتفرجو على العالم وهو يتغير 
 ...ويكبر ونحن ثابتين

بالعكس نحن الشباب كلنا فى عالم بعيد عن عالمو ..البعض يحلم  : الرجل
والبعض االخر عاطل عن العمل وهو ينتظر عائدات البترول ... والبعض 

 يجب الرجوع لذواتنا  و السبباآلخر فاشل ومهمش نعم هذ ه
اعتنقوا الحب يسمو بكم إلى السماء لتنتزعوا السعادة من القمر  : الشاعر : 

 الضاحك ....وألمل من الشمس المشرقة
ولكن مايالتنا نساو االخر وتجارب ...االخذ والعطاء حوار الحضارات  : الشاب

ضارة قوم اخرى على ....الحضارة كالو عنها تدور كالعجلة يندثر قوم لتقوم ح
 رفاتهم
 اسمعو اوصلت للحل : الرجل
 اتعبن..... واملين : الشاب
 هذى خالخطة مضمونة  ال يجب علنكم تعرفو خطتي : الرجل
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اوه صاحبي كركتنا ....اخليتنا ريتنا مستراحين .....وكركرتن ...بوي  : الشاب
امادو المين  احنا مفينا حد كيفت سيدي ولد موالي زين وال  ذا ماعندن لوشي

وال بوبكر ابن عامر والبكار ولد اسويد احمد وال فينا حد مضحي براصو كيف 
 ماعدل شي غيفار

ال عندن لو شي بعد الفشل في التجربة مامعناه النهاية بالعكس معناه  : الرجل
...هيه انت هاه اهللا يكلع شكلك من المثقفين   اختباراليمانا با مبادئنا واهدافنا

 لى كيفتو ...كظ اتحت الين نتفاهمماكط شفت ا
أنا في برجي لن ابرحه ....الن األبراج تمنحني السعادة التي فقدتها  : الشاعر
 بسببك

حكنا مكدرن يغير فيه رنك رنك ومتكعر يغير كاع    الطريق واضح  الشاب:
 ) يصفق ( هذا كامل الش... حد كاع يكبظ اطريق لكصير وهي فقط

ان مغير االحوال ...ياناس انا متاكد من ايمانكم الزال ياعجبا ....سبح : الرجل
 موجود يغير خاصتو فقط القوة

 ) يدخل الطبيب والممرضة والحراس (
يستلقي الشاعر والشاب ويرفض  ( هذا شنه ...هيه ارجع البلك انت  : الطبيب
 ) الرجل
 واهللا لن استكين مادام عرق واحد في جسمي : الرجل
 مشاء اهللا ..واصل مشاء هللا .. : الطبيب
 الحياة الكريمة امنين انجز حر ما وعد : الرجل
 انت خطير انت البدلك من مسكن : الطبيب
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   نعم ..األسلوب الهمجي ...لكن لتذهب كل مسكناتك إلى الجحيم : الرجل
 اسمع ارجع البلك اشبهلك والتعبن امعاك : الطبيب
 انا ماني من الناس الى اتخاف تهديدك  : الرجل

انا وانت ذا ماهو امبين ... انت انسان متعدل واليالتك توحل فذا النوع  : لطبيبا
 الصبح واهللا انهار لوخر ادور تنطلص عاى همك تشتغل واتلود لمستقبلك

 هامك ترشيني ....ال ...على اللعنة الين نكبله : الرجل
 ال هذ كثر هيه ابطحوه وكتفوه  : الطبيب
 ) ينبطح الرجل ويحقنه الطبيبينفذان االوامر و ( : الحراس
 ) يصفق ( : الشاب
 هذا شنه .. انت اتصفك الش : الطبيب
انصفك لك انت ..هذا امنادم ازويكل لو كان اكبيل اسمع ذالى كلت لو  : الشاب

 مايوعد اوقع لو ذا
 شفت اسمع الكالم يسلم من التلكام : الطبيب
.البالغة ..الشمولية ..الحكمة .  ياسالم ....اهللا اكبر ..عظيم : الشاب

..االختصار ..الحنكة ..اتعدال ...زين اصنعة ...اطابيق ...زين للون ...زين 
 خير الكالم ماقل ودل  حد اسمع الكال اسلم من التلكام  ذات

 شكرا ...طيب ارجع ألبلك : الطبيب
 حبيبتي أين أنت : الشاعر
 ك والتعبن امعاكنوفاو من ذا يطلع ان ذا لوخر ...اسمع اتكي فبل : الطبيب
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أنا فارس أحالمك وأنت فتاتي ...أال تذكرين يوم انتشلتك من العذاب  : الشاعر
وقفزت بك بحصاني األبيض من فوق السور الرخامي وخلفي سهام الحاقدين 
....حبيبتي لم انم بعد ما فرقنا الواشون ....ضميني إليك يا ذات العينين 

 دمرت كياني فصغت من ذلك أحزانيالنجالوين والوجنتين الورديتين .....
 اهللا هو عين اعل من : الطبيب
تمرغت في المأساة ...ألعاني ..بحثت عنك وعنها في الزمن القاصي  : الشاعر

والداني لو لم اعرف أن اهللا واحد لعبدتك في تفاني ...لماذا أنت هكذا اقتربي 
      لماذا تعذبيني

 إنسان سبحان اهللا ....شوف اسمع أنت  : الطبيب
 إنني أغار عليك من الشمس حين تالمسك أشعتها : الشاعر
 يا سالم ....سيدي هذا النوه ماينفع امعاه ماهو العنف  : الشاب
أغار عليك من الهواء الذي تتنفسيه ....أغار عليك من األرض التي   : الشاعر

 وعليك منك فال تعذبيني ....أناشدك بحبي  تمشين عليها ومن الباسك ونعلك
 وحبك ال .

 فعال هذا اناس ماينفع امعاهم ماهو العنف ..يااله اتراب امعاه ابطحوه : الطبيب
 ) ينفذون االوامر ويحقن الطبيب الشاعر ( : الحراس
عجيب اناس ماينفع امعاهم ماهو العنف .. جربن امعاه كل طرق  : الطبيب

فت عجيبة ماكط ش سالسناهم ..خليناهم يعيطو ايكولو الى باقيين ....حالتهم هذا
اشهر مابرا وهوم عاد لهم  6الى كيفتها ..الجميع مايفوت امعان اكثر من 

 ...المشكلة انا عادو الهي يجنوني
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عظيم ...خطابكم هذ يذكرني بخطاب طارق   عظيم واهللا ) يصفق ( : الشاب
 ابن زياد تعرف هو سائر على خطوات عمر ولد عبد العزيز

 لي هو تاليطارق وعمر انت ام : الطبيب
ال ال ماني هو تالي والني هو الول ....انا اال من صفك يغير الهي  : الشاب

نعبر لك بصفة مباشرة عن تاييدي ودعمي االمشروط لنهجكم واننا لن نولي 
جهدا في سبيل تحقيق االهداف والمبادئ التي حملناها على عواتقنا في سبيل 

الى القمر وفكرة غزو الفضاء كل اسعاد البشرية ومن هذ المنطلق فان صعودنا 
 هذا جاء ونحن في امس الحاجة اليه

 ال يبدو انك االتتمادى ....اسمع اتكي فبلك والتجر راسك المتاعب : الطبيب
الشاب ذاك الى كلت لي حك انا المتاعب ماعندى لهم شي ...وهللا ال نصرا 

 ) ويستلقي على سريره(. ...نصرا
 )ويخرجا ( انمشو شور الغرف المواليةامنين اهداو اعطين  : الطبيب 
 ) يدخل الكناس(
اذ الشعب يوم أراد الحياة فالبد أن يستجيب للقدر والبد لليل أن   : الكناس 

 ينجلي والبد للقيد أن ينكسر
 أهال ذا ولد كيج النصراني : الشاب
 ) يلتفت هنا وهناك ( : الكناس
 ادية عندكمانتوم أنا مافهمت توزيع الثروة االقتص  : الشاب
 هو عينو اعل من  : الكناس
 انت ماعلمت باألخبار : الشاب



 
 

	

406	

 اخبار اش : الكناس
كالك عن الفريق الوطني المرابطون الهي يتالك امع فريق البرازيل  : الشاب

يغير ذا المراة الحدث غريب علن الفريقنا الوطني الهي يواجه كل من رونالدينو 
 ورنلدو والهي أتعود مباراة القرن

حين يفقد اإلنسان نزاهة يتحول زبالة .....اجل نحيا بين تالل من  : الشاعر
 الجثث ولكن هناك في ارباض الغابة يتضاءل اإلحساس بنتانة التفسخ

 ذاك شنه معناه ....اتبان ارواية : الكناس
 اه انا فحلم واهللا فعلم  : الرجل
 )تسلاليخرج الكناس م (  اهرب يخلي خيمتك ال يجي عمرك : الكناس

 
 

كرة في وسط الملعب الفريق الوطني الزال هناك في الملعب ....الفريق  : الشاب
 يلعب رونادو ...الكرة برازيلية  .. رونادينو 2-3-5البرازيلي يلعب بطريقة 

يا خسارة على فريقنا الوطني وفي نهاية المباراة يقول   1000هدف رقم 
دمتم برعاية اهللا وسالم   كة فقطانه المهم المشار    الفريق الوطني  مدرب
 عليكم
 ) ترتفع الموسيقي وتنخفض (   اجتماع طارئ  : الشاعر
 الهي نمشو انطبق هذا اإلستراتيجية  : الشاعر
 في المائة 20الواعر اال   : الفتاة
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كانت الشمس حجرا خرج السمك من الحجر ..وردة أحرف ملونة  : الشاعر
 ...نبت للحرف جناحان

سط شي اليوم ايكد يقوم به اإلنسان هو اعلنو يعبر عن راي ...كنا اب : الشاب
في الماضي في داخل أحزابنا ومنظماتنا وتكتالتنا وانديتنا انطالبو بتعبير عن 
 الرأي ....اليوم عاد مصيبتنا هذ المطلب ....شفتو كيف تلعب الظروف باإلنسان

 يه البذور التي لمكنت في الصمت والحلم اصنع قارب فجر وأودع ف : الشاعر
يحن ميالدها ...ازرع أرحام من لم ينمن مع الجسد الوحل والجسد الرمل والجسد 

 الميت
ياصاحبي ارانك الهي اتجن ...لوحل ولرمل بوي ذا الواحل فيه سيان  .: الرجل

 هو والعدم ...فيق نفسك
ات حطيدانا العاشقتان من مدينة إلى مدينة ...من بحر إلى بحر في الم : الشاعر

 والمراكب والمرافئ
ياخي البرفسور ..ياخي الطبيب ..ياخي المثقف ...ياخي الفقيه  الشاب

 ....المجتمع يعيش على االرض
نعم يالتك تعرف اعلن الجسم مكان االرض ...انزل من السماء ..انت  الرجل

 مكانك االرض
هذه بياخي شوف هذا اشكل من المثقفين اتشوفو طالع ....والبعض ماشي  الشاب

الطريقة والبعض الخر ماشي على زر ....وكلهم دافع شور السماء واحن القمر 
 الى دون مافتنا لحكناه

 رجعنا إلى الخطب الشاعر
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نعم ... الخطب هي الي الهي تعطيك قيمتك ...انت وانا....وانت  الشاب
    ...والجميع

 شفت احن متفقين : الرجل
يالتو يكظ وينزل للقاعدة واالحزاب  افهاذ النقطة فقط متفقين .فنو : الشاب

 والمنظمات وانوادي والجمعيات ينزل للقاعدة ويخلو عنهم السماء
فليكن هذ النقطة نبنوا عليه مبادئنا ونحدو منها اهدافنا .... الحياة على  : الرجل

االرض هو شعارنا بناء الوطن هو شعارنا وانخلو عن الهجرة ونتوحدو ونبنو 
رنا الحياة على األرض او الموت عليه .... الشموخ او الخلود بالدنا هذا هو شعا

 او الموت ..... وفكال الحالتين اندورو نربحو
 مللنا من الحياة والموت .. وما بينهما من شموخ وخلود : الشاعر

 ) يهرع الجميع الى اسرتهم  يدخل الطبيب (
جد التعامل  انا فكرت فحل هذا النوع من الحاالت المرضية الصعب : الطبيب

امعاه ... بيه الي يتعود المريض اعليه وبالتالي يبني لنفسو عالم الشعوري يعتبر 
 هو العالم الميثالي ويصعب جد اخراجو منو

يغير االزم اتكون فم طريقة اتمكن من هدم عالم الخيال وتادي  : الممرضة
 لرجوعهم الى الواقع

 ي المشكلةفعال البد اتعود فم طريقة يغير كيف ه: الطبيب
صحيح هوم رافضين التعامل معنا والمريض النفسي اول شروط  : الممرضة

شفاء هو التعامل امع الطبيب والتعاون امعاه .. لكن فم طريقة يليتنا انجربوه 
 .....هي العالج عن طريق الصدمة .
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ال الصدمة ... طريق العالج بيه لمثل حالتهم ربما ايعود عندو اثار : الطبيب
 ..... قد تزيد من حدة المرض ويستحيل الشفاء عاكبهسلبية .

 والحل شنه : الممرضة
الحل االحد ايتكايس امهاهم الين يقنعهم بالعالج ..... اوكا وهاين : الطبيب .

 )  ويخرج الطبيب والممرضة( شور الخرين .
 إيه أنت تعالى قليال .....الوقت يمر ثقيال تعالى ...لنروح عن أنفسنا : الشاعر  

 هذا امنادم ابط قطعا اوقع لو شي ....اال اياك مايوعدو اعتقلوه: الشاب
 تعالى سأخبرك بسر : الشاعر
 سر : الشاب
 لكن يجب أن ترشدني وسأعمل بنصيحتك .....اسمع أنا أحب فتاة : الشاعر
اوه انت ظرك معيطل انا من هوك ...خليت شغلت وكفلت بروه واتكول  : الشاب

 قت الحبعلنك اتحب ذا اثر و
 ال تقاطعني دعني أكمل .. أنا أحب فتاة ..... يعني أخاف منها : الشاعر
 اتخاف منها اثرها اتسل تخلع بفراريها : الشاب
 ال أخاف منها ... يعني ال استطيع أن أبوح لها بحبي  : الشاعر
 اه .. قصدك خائف تمرتونيك اوهللا تلزمك اسبعين : الشاب
وفق في التعبير عن احساسي نحوها ..... انها يعني اخاف ان ال ا : الشاعر

 طراز فريد
 انت باط اتدور اصيفه الى الهي اتكوله اعلنك تبقيه : الشاب
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هنا تدخل  ( نعم اريد ان اعترف لها بطريقة تحبني بها  نور اهللا عليك : الشاعر
 ) الممرضة وهي تحمل سجل المرضى وتسجل بعض المعلومات

 شدورانت امالك ...  : الممرضة
 انا ..يا ....: الشاعر

 انت اشبيك : الممرضة
 ) يرجع الى الشاب ( هو يعني ...... لحظة ساعود اليك : الشاعر

 شنه .... اسمع حركاتكم ذيك خلوني منه : الممرضة
 قال لي ...... قال لي .. : الشاعر .
 اشاكلك : الممرضة
 احبك ... : الشاعر

 شنه ... عل ذا لي كلت : الممرضة
 احبك ... هو ... احبك .... انا انت .. هو انا: اعرالش

 ال انت اتبان اتخطيت الحدود / تخرج الممرضة / : الممرضة
 ال ياحبيبتي .... يهون عليك فراقي عودي إلي ....اه يالك من ظالمة : الشاعر
ماكنت شاك انك ياعماه ياعشقاه ياحباه انك اضعيف لهذ   ) ضاحكا( : الشاب
 الدرجة
الحب .... يا أخي الحب يصنع المعجزات ... يجب أن تعرف ما  : الشاعر

 معنى أن يحب الرجل امرأة .... حينها ستذكر وعي الوعي
مسكين نتشه ... كان عظيم ......... امنين اعتبر المراة شيطان يجب  : الشاب

 ان تطا عليه كذبابة وأنت تسير في درب الحياة .... افكارو كانت عظيمة
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العكس يا عزيزي ... سر من أسرار جمال الكون ....نعمة من نعم ب : الشاعر
 الطبيعة ...... فانت تحس بجمال الحياة عندما تذوب في عيني امرأة جميلة

انا وانت الهي اتم دائما مختلفين حتى في ابسط االمور واسخفها ....  : الشاب
انسان يقلبو  المهم اعلني ماكنت شاك علنك اضعيف لها الحد امام النساء ....

 يكول المراة جتم اياالفيوء توكير وبحباك نبقيك
 يحق لك ان تتهكم يادينك : الشاعر

 )بعد انخفاض الموسيقي  هنا تدخل الممرضة (
 انت صاحبك امنين : الممرضة
 ) اليرد( : الشاعر

 انا سولتك صاحبك امنين كاس : الممرضة
 خلع أبدا .... سأجيبكيوم تضعين على إصبعي الخاتم الذي لن ي : الشاعر

 اسمع خلي عنك ذا الواحل فيه وكولى صاحبك وينه : الممرضة
 هذه المراة لن أكون جبان معك ..... سأعترف لك بكل شي: الشاعر

 أتفضل اعترف : الممرضة
 إن مشاعري جد صادقة معك: الشاعر

 مشاعرك وغيرهم انا ماسولتك عنهم : الممرضة
هاتين العينين ....أذوب في هاتين العينين  ليس لي في الوجود غير: الشاعر

حين   ...استمد وجودي وأتشبث بالحياة ألجل هاتين العينين ..... هما تعزيتي
تبقى لي من الكون  انظر في الكون وألرى إال هاتين العينين ..... هما كل ما

 ...هما هويتي ....هما كياني .....هما ألمي وحزني وعزائي
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 ) تخرج ( لن ماهون نتيجة .ظاهرلي اع : الممرضة
 ) يدخل الرجل (

 حدث امر مفاجئا : الرجل
 شنه إياك أللخير ... حد من الشباب انجح في االنتخابات الرئاسية : الشاب
 الشباب اش : الرجل
 موريتانيا صنعت القنبلة الذرية : الشاب
 يا أخي .. األمر خطير : الرجل
 رولاالزم موريتانيا تنازلت عن البت : الشاب
 يا أخي الطبيب : الرجل
ال حول وال قوة إال باهللا إنا هللا و إنا ليه راجعون والذين إذا أصابتهم  : الشاب

مصيبة قالوا إنا اهللا و إنا ليه راجعون منها تخرجون واليها تعودون ... كان 
 إنسان متعدل والسبب شنه ..شنه سبتو

 هذا شنه أنت ذا كامل شطلص منك : الرجل
د فقدنا أعظم الرجال .... كل من عليه فان ويبقي وجه ربك ذو لق : الشاب

 الجالل واإلكرام .... الموت البد منها
 الموت ...اثر مات حد : الرجل
 امالك ال كلت علن الطبيب مات : الشاب
 الطبيب مات .. اينت : الرجل
 أنت اخبر .. أنت هو إلى علمتنا: الشاب
 الطبيب استقاليا أخي الطبيب ما مات ....  : الرجل
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استقال ... ال ..كولى مات .. كولى اوتجع ... كولى جاوه  : الشاب
 الخطار......

 هذا موامراة هادئة  االستقالة ....ال احنا االستقالة ماهي فينا
الحقيقة األمر فيه خوخة ....يعني ما من المعقول إنسان يتم هو  : الرجل .

قيل ..... كلو عن السبب بعض مست  صاحب األمر والنهي الين ذا هو الشي
 المشاكل إلى يعاني منها هو ويختير ايصيب لها .. يغير هذا ماهو مبرر

-20-20-20اكبظلي ها الرقم  ) موجه كالمه الى الفتاة المجنونة( : الشاب
20-20 
الو عبد الغفار الو هل تسمعنا يطلبك عبد الجبار ...معك على الهواء   : الفتاة

 مباشرة
 معك عبد الجبار  يعبد الغفارهل تسمعني 

 نعم ياعبد الجبار  : الرجل
هل انت ابوجهل ام امية ام ابو الحكم   الخط مشوش اضعيف الرزو : الشاب

عليك للعنة ياباجهل ...احيك في نقل مباشر وحي من المستشفي لنقل احداث 
 استقالة الطبيب .... المهم انت شعدلت فذاك الى اكلفت به

تاصلت بجميع المرضى ... وكامين متمردين ..لكن الظرف انا ا : الرجل .
الحالي يتطلب التريث .. الين انشوفو الطاقم الجديد شنه الهي ايعود أسلوب 

 معاملة امعانا
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نعم للتغيير من اجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
نك بتصويتك لنا فانك والرياضية .....أيها المواطن .. أيتها المواطنة .... ا
 تختار األفضل ...ألننا سنقود بك سفينة إلى بر األمان .

 اجتماع طارئ .................. : الشاعر
بعد فشل االستراتيجيات الماضيات الهي انجربو اإلستراتيجية أجديدة  : الشاعر

 ..موافقين
     في المائة ماتنقص 20ال ... عندي شرط وهي : الفتاة

 لك ذلك : الشاعر
 ) ترتفع الموسيقى(

يحيا اناس تعساء خائرو القوى مثلي تماما .....شخوص من الشمع  : الشاعر
تجهل ماذا يصنع بها الغد .... انسانا خسيسا .. ام تقيا شهيد مقدسا ام جثة متعفنة 

 .... عبيد بائسون مربطون بعجلة الحياة .
 تأليف محمد ولد ابوه ولد اسويلم.
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 لمحتوياتقائمة ا
  

 الصفحة الموضوع
  مقدمة الكتاب

 ٢ .................................................د. كمال غنيم 
 

 )في عصر الدول واإلمارات الثانيالفصل األول (المسرحية التونسية 
 ٥ ........................................... أنوار كمال الكحلوت
 ٧ ............................................المقدمة ............

 ٨ .تونس ..... الحركة المسرحية الفنية في: المبحث األول -

 ٢٥ تونسية ..............: المسرحية األدبية الالمبحث الثاني -

 ٣٩ مراد الثالث) ...........: تحليل مسرحية (المبحث الثالث -

 ٥٦ ................................ : المسردالرابعالمبحث  -

 ٦٩ ........................................................ الخاتمة
  

 )في عصر الدول واإلمارات الثاني الجزائريةالفصل الثاني (المسرحية 
 ٧١ ...................عال خضر أبو جحجوح .....................

 ٧٣ ...............................المقدمة..........................
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 ٧٤ ..الجزائر ... : الحركة المسرحية الفنية فيالمبحث األول -

 ٨٤ جزائرية .............المبحث الثاني: المسرحية األدبية ال -

 
 )في عصر الدول واإلمارات الثاني المغربيةالفصل الثالث (المسرحية 

 ١٠٤ .........................................هديل داود حلس.......
 ١٠٦ .المغرب .... : الحركة المسرحية الفنية فيالمبحث األول -

 ١٣٨ مغربية ..............المبحث الثاني: المسرحية األدبية ال -

 ١٥٦ حتى يستريح األب) ....المبحث الثالث: تحليل مسرحية ( -

 ١٧٤ ................................ المبحث الرابع: المسرد -

 ٢٠٩ ........................................................ الخاتمة
 ٢١٦ ............................................ المصادر والمراجع

 
 )في عصر الدول واإلمارات الثاني الموريتانيةالفصل الرابع (المسرحية 

 ٢١٤ .............................................إيمان أسعد هاشم ..
 ٢١٦ المقدمة.........................................................

 ٢٢٠ ...موريتانيا . : الحركة المسرحية الفنية فيالمبحث األول -
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 ٢٤٢ تحليل مسرحية (الهذيان) ...............المبحث الثاني:  -

 ٢٥٤ ........................................................ الخاتمة
 ٢٥٦ ............................................ المصادر والمراجع

 
 )في عصر الدول واإلمارات الثاني السودانيةالفصل الخامس (المسرحية 

 ٢٦٠ ............................................. شيماء عامر عودة
 ٢٦٢ ...................................المقدمة......................

 ٢٦٥ .السودان .... : الحركة المسرحية الفنية فيالمبحث األول -

 ٢٨٦ سودانية .............المبحث الثاني: المسرحية األدبية ال -

 ٣١٦ أحسن من الجنة).. (آدم وحواءالمبحث الثالث: تحليل مسرحية  -

 ٣٣٦ ................. (كتمت) المبحث الثالث: تحليل مسرحية -

 ٣٥٧ ........................................................ الخاتمة
 ٣٦٢ ............................................ المصادر والمراجع

 ٣٧٦ مالحق الكتاب .................................................
 ٣٧٦ .................................مسرحية (حتى يستريح أبي)  ..

 ٣٩٧ ..........................................مسرحية (الهذيان) ...
 ٤١٥ ............................................... قائمة المحتويات



 
 
 
 
 
 
 

 بحمد اهللا تم
 الجزء الثالث واألخير 


