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 املسرح اجلزائري

 .)النشأة و التطور(

 القادر". "بوشيبة عبدد. أ. 

 ثة )أدب عربّي(.الّثالالّسنة ح املغاربّي". الّثانية/ ماّدة "املسراحملاضرة 

 شكالية حتديد املفهوم:إ/ املسرح و 1

إذا راجعنا بعض الكتب اليت تهتم باملسرح نقدا و تنظريا و حبثا يف لغتنا العربية، تبني لنا كيف 

يشار إىل املسرحية باسم العرض املسرحي، و احلقيقة جيب التفرقة بني فن التأليف املسرحي 

تبط )الكتابة( بوصفه جنسا أدبيا و بني التمثيل )الفرجة و العرض( بوصفه إبداعا ثانيا، املر

خراج( غرافيا و الديكور و اإل ومنلقاء و السيبعناصر أساسية منها: )التعبري احلركي و فن اإل

 بني العناية اليت يطلق عليها كذلك اسم مسرح.و

 / مفهوم املسرح يف الثقافة الغربية:1.1

حول ة غري أنها  ا تتفق ريو تهتم به، كث باملسرح إن املتصفح للدراسات و البحوث اليت تتعلق

تعريف دقيق ميكن قبوله بسهولة، و تكفي نظرة واحدة إىل أي معجم أو قاموس أو موسوعة 

لكي يتبني التنوع و ا اختالف يف التعريفات، و هذا يعكس جليا عدم وضوح مفهوم املسرح. 

فكلمة مسرح حتمل د ا ات خمتلفة منها ما يعين "املشاهدة بإعجاب، )...( كما تعين املكان 

 فيه األعمال الدرامية، و تعين أيضا فن و مهنة املمثل و اخلشبة و البناية" الذي تعرض

(1)
 

و  Théatronيوجد لكلمة مسرح عدة مفاهيم يف الثقافة الغربية، فاملسرح "كلمة يونانية 

نصف تعين مكان املشاهدة ثم الفضاء الذي جيتمع فيه اجلمهور على املدرجات، أو على أبنية 

ها حيث كانت تقدم من اجلمهور، ثم أطلقت على البناية كّل شدعلى حدائرية، ثم أطلقت 

العروض" 

(2) 

القول إن كلمة مسرح "بالنسبة ملؤرخي األدب، ما هو إ ا جنس  إىل Quilletو تذهب موسوعة 

أدبي، يستخدم احلوار من أجل ا اتصال مع اجلمهور )أو القارئ" 

(3) 



 2 

جنسا أدبيا فقط بل هو فن يف حد ذاته، له مجالياته و احلقيقة إن الدارس للمسرح  ا جيد فيه 

 اخلاصة به و اليت ختتلف اختالفا جذريا عن باقي األجناس األدبية.

 :نشأة املسرح /1.1

تعود أصول املسرح إىل تلك ا احتفا ات الدينية اليت كانت تقام يف بالد ا اغريق )و يف بلدان  

اخرى( تكرميا إلله اخلمر ديونيسوس

(4)
و من خالل هذه األعياد الدينية نشأ املسرح ا اغريقي،  ،

 و قداسته و أهدافه. له شعبيته و قد تطورت تلك ا احتفا ات لتصبح فيما بعد فنا مستقال

 د الة املصطلح يف الثقافة العربية: 3.1

واجهت صعوبات كثرية املثقفني العرب حني اتصاهلم بالغرب يف حتديد مصطلح املسرح فراحوا  

 مجونه بكلمة )تياتر( و)اسبكتاكل( و )خيالي( ألنهم يعرفوا اماثال له يف اللغة العربية.يرت

وحني نعود اىل املراجع العربية ونراجع مادتي )سرح( و )رسح( )مسرح( و )مسرح( وهما كلمتان 

 تد ان على النص والعرض ومكان الفرجة "فاملسرح، املال، السارح والسرح: املال الراعي.

املسرح: يفتح امليم: املرعى السرح، ومجعه مسارح.... واملسرح هو مكان الذي تسرح فيه املاشية" 

(5) 

وتعين كلمة )رسح( " اخلفة، واألرسح والرسحاء القبيحة من النساء واجلمع رسح" 

(6) 

حاول الرواد ترمجة املصطلح وحتديد مفهومه، فقد حبث رفاعة الطهطاوي واجتهد لكنه مل 

ا عربيا يليق عمعنى اسبكتاكل أو " التياتر"..... و ا مانع أن نرتجم لفظة تياتر أو جيد" امس

سبكتاكل بلفظ خيالي" 

(7)
شكال ا اصطالحي حني وبهذا ختلص رفاعة الطهطاوي من اإل 

ترجم مسرح خيالي 

(8)
 

ين تع theatronمصدر املصطلح اإلجنليزي كلمة يونانية "ويذهب ابراهيم محادة اىل القول إن 

على املبنى الذي يضم خشبة للتمثيل ومكانا  -أساسا -وتطلق كلمة املسرح .املشاهدة والرؤية

للمشاهدين كما ميكن إطالقها على املكان احملدد إلقامة عروض مسرحية لنظارة" 

(9)
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مة التأليف وا انتاج ّهويضيف مسري عبد الرحيم اجلليب معنى آخر ملصطلح املسرح بأنه "َم

املسرحي 

(11)

 

 املسرح يف البالد العربية:/  1

عرفت الشعوب العربية قبل منتصف القرن التاسع عشر بعض األشكال التعبريية القريبة من 

املسرح وعلى الرغم من اختالف اآلراء حول ما إذا كانت هذه الظاهرة موجودة يف الرتاث العربي 

املسرح وذلك ألسباب عديدة نذكر ا اسالمي يف حني تذهب بعض اآلراء أن العرب مل يعرفوا فن 

 منها:

كما أن املسرح ،ين اإلسالمي الذي يرفض فكرة الصراع بني اآلهلة والبشر دطبيعة ال - أ

ريقي مسرح وثين حتتل فيه اآلهلة وأنصاف اآلهلة مساحة كبرية يف هذا الشكل غا ا

 .التعبريي

ن هذا اجلانب و ا واسنانشغال العرب بالفتوحات اإلسالمية ونشر الدين ا اسالمي جعلهم يت –ب 

يهتمون به بل نظروا اليه نظرة احتقار بوصفه تقليدا وثنيا  ا يتماشى مع طبيعة الدين 

 سالمي الذي يرفض فكرة الصراع بني البشر فكيف يتقبل صراعا بني البشر واإلله.اإل

"ديوان العرب" و قد اجنر عن هذا  شعر على سائر الفنون فالشعر بالنسبة هلمتفضيل العرب لل -ج

 التفكري )خطيئة الكرب(. ألنهم احتقروا فنون شعوب اخرى.

نشأة املدينة وما صاحبها من استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقايف وحتى روحي  -د

تعرفوا على الفن املسرحي يف أسهمت كلما يف ظهور املسرح وتطوره ميكن القول بأن العرب 

م الذي قام برتمجة 1848منتصف القرن التاسع عشر يف بالد الشام على يد مارون النقاش سنة 

كما جتب ا اشارة أن  ،ومتثيلها يف آخر سنة نفسها Molièreمسرحية البخيل للشاعر موليري 

قدمية من تأليف  الباحث الربيطاني )فليب ساد جروف( قد عثر على نسخة من مسرحية عربية

م( دانينوساكاتب جزائري يدعى ابراهيم )أو أبراه

(11) 

، 1847وقد طبعت يف السنة نفسها أي

وغصة العشاق يف مدينة الرتياق يف العراق  "نزاهة املشتاق"وعنوان هذه املسرحية 

(12)

 . 
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هلذا الفن متثال م مارون النقاش مسرحيته " خبطبة بني فيها غاياته وبرهن فيها على متثله وقد قّد

وقد حتدث يف هذه اخلطبة أيضا عن أسباب  .كما ترتاءى له(املسرح  )صحيحا واعيا وشرح رسالة

تأخر الشرقيني وكشف عن عيوبهم وسرب أغوار نفوسهم وحتدث عن أخالقهم وعاداتهم حديث 

الواعي املتحضر مت تقدم اىل فن التمثيل هذا الفن اجلديد" 

(13)

 

 انتشر املسرح يف باقي البلدان العربيةثم اىل مصر املسرح تقل وبعد بالد الشام ان

 بداية املسرح اجلزائري: 3

 1918هلا سنة  يظهرت اإلرهاصات األوىل للفن املسرحي يف اجلزائر بعد زيادة سليمان القرداح

وقد حققت جناحا باهرا أنساها  ،اجلزائرو فريقيا زارت فيها تونس إىل مشال إخالل رحلة قام بها 

ما حلقها يف مصر " 

(14)

 

فقد قامت جمموعة من الشباب بتأسيس فرق مسرحية نقلت معاناة الشعب اجلزائري مستخدمة 

 كما قامت فرقة تونسية ،عة من الشعب اجلزائريسالفن املسرحي بغية الوصول اىل فئات وا

دب حتت قيادة املنصف شرف الدين وقدمت بزيارة اجلزائر تدعى اجلمعية التونسية لأل اخرى

لكننا  ا نعرف شيئا عن هذه الفرقة و ا  1913مارس  14فرباير اىل  26عروضا مسرحية ما بني 

أن الصحافة  كما افة يف تلك الفرتةصحعن طبيعة العروض اليت قدمتها، وذلك نظرا لغياب ال

كل و إىل  ار قني الريبة وا احتبع إليها كانت تنظرو  الفرنسية  كانت تتجاهل تلك العروض 

 حركة أدبية أو ثقافية كانت تقدم باللغة العربية وقتذاك.

ة رمل يتعرف اجلزائريون على املسرح " عمفهومه الغربي إ ا يف بداية القرن العشرين وهذا يعد زيا

" 1921فرقة جورج أبيض اىل اجلزائر سنة 

(15) 

التعبريية اليت تقرتب قليال من املسرح يف بعض جوانبه غري أن تراثهم مل خيل من بعض األشكال 

  ...م الشعبية وغريهاحكاحللقة واملداح والقوال املال

لقد عرضت فرقة جورج أبيض مسرحيتني 

(16)

لكن الفرقة مل  ىوكانت باللغة العربية الفحص 

 ق فرقة لت
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ة ا اهتمام ىل قّلإيبة أمل شديدة وتعود أسباب الفشل النجاح املطلوب فشعر جورج أبيض خب

باملسرح وتفشي اجلهل واألمية ويعلل سعد الدين بن شنب فشل عرضي جورج أبيض اىل األسباب 

جهل األهالي  ، واآلتية منها " القاعة نفسها اليت تقع وسط مدينة أوروبية بعيدة عن أحياء األهالي

توبة بالعربية عدم ضعف اإلعالم وقلة الصحف املك ،سرح والطريق املؤدي لهللمبوجود قاعة 

تعود األهالي الوقوف أمام اللوحات ا اعالمية و ا قراءة األوراق اليت يضعها بائع اجلرائد بني 

أيديهم"

(17)

 

خر لفشل جورج أبيض هو ضعف اإلنارة يف قاعة الكورسال"آويضيف عال لو سيبا 

(18)

 

حبيث مل  ،الشباب ثقفنيتعترب زيارة جورج أبيض أكرب حدث تقايف استطاع أن يهز بعض امل

ىل وجود فرقة املهذبة مجعية اآلداب والتمثيل العربي إتكد تنتهي السنة نفسها حتى ظهرت 

مت ثالث مسرحيات شريف وقّد يوكانت حتت إشراف الطاهر عل 1921اخلامس من أبريل  5يف 

ومسرحية و  1923ومسرحية خديعة الغرام سنة  1921ناء يف سنة عمنها الشفاء بعد ال

 واملسرحيات الثالث من تأليف الطاهر علي شريف 1924سنة  "بديع"مسرحية 

لت فرقة )املهذبة( جتربة حافلة بالنشاط لكنها مل تستطع املواصلة بسبب العراقيل لقد شّك

وكانت برئاسة حممد منصالي  "عربيالتمثيل ال"الكثرية فظهرت على اثرها فرقة ثانية فرقة 

عرضني  "التمثيل العربي"الذي كان طالبا يف املشرق العربي مت عاد اىل اجلزائر قدمت فرقة 

 ،25/16/1923وفتح األندلس يف  29/12/1922مسرحية بقاعة الكورسال يف سبيل الوطن يوم 

 د املالية.ة اجلمهور وضعف املواربسبب قّل الالزملكن الفرقة مل جتد التشجيع 

مت فرقة عز الدين يف شهر اجلزائر وقّد بزيارةقامت فرقة مسرحية مصرية  1924ويف سنة 

با مع ووقد  اقت الفرقة جتا "جوليت و " و"روميوبوليوس قيصر"أبريل عرضني مسرحيني هما 

 .اجلمهور اجلزائري

 :(1234-1211املسرح العامي ) -4
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ىل عرض املوضوعات التارخيية إعجز املسرح الفصيح يف استيعاب الواقع اجلزائري حبيث توجه 

ىل الظهور مرة ثانية إوبعد سنتني من اختفاء املسرح الفصيح عاد املسرح اجلزائري  ،مادة ملضمونه

 بعد أن أدخلت عليه بعض التعديالت جعلته أكثر مالءمة للذوق اجلزائري

أن البداية احلقيقية للمسرح اجلزائري تبدأ من هذه املرحلة أي من سنة يذهب بعض الباحثني 

ي ماعتعود أول حماولة للمسرح ال .وهي الفرتة اليت ساد فيها املسرح العامي 1934اىل سنة  1926

ولقد عرضت  ،وهو تاريخ عرض مسرحية)جحا( وهي من تأليف عال لو دمحون 1926اىل سنة 

ونظرا للنجاح الباهر تطلب عرضها مرات  ،يف مسرح الكورسال 1926أبريل  12ألول مرة يف 

ا( نقطة حتول كبرية يف تاريخ املسرح جحعديدة من السنة نفسها لقد اعتربت مسرحية )

وختاطبه بالعامية اما أتاح هلا  ،أول مسرحية تتجه اىل وجدان الشعب اجلزائري"اجلزائري فهي 

جناحا كبريا 

(19)

 

مسرحية )جحا( أقدم عال لو على تأليف مسرحية جديدة  وبعد النجاح الذي عرفته

ل فيها رشيد ومّث ،على مسرح الكورسال 1926وقد عرضت سنة  "زواج بو عقلني"بعنوان 

القسنطيين دور )مقيدش( التابع األمني لبو عقلني ومنذ ذلك الوقت أصبح عضوا بارزا يف فرقة 

 الزاهية وقد نالت املسرحية جناحا كبريا.

قدمت فرقة الزاهية مسرحية )أبو احلسن( وهي من تأليف عال لو وهي مسرحية  1927ويف سنة 

مستلهمة من أجواء ألف ليلة وليلة، وقد  اقت هذه املسرحية إعجاب اجلمهور كما حتدثت عنها 

  La depéche Algerienne, L’echo Algerالصحافة الفرنسية 

رحية جديدة تدعى فرقة )اهلالل اجلزائري( ىل الوجود فرقة مسإظهرت  1927يف نهاية 

(21)

 

ي على أحالم رشيد ضوكادت أن تق ،وقدمت مسرحية )العهد الويف( لكنها مل تلق النجاح

القسنطيين وقد يعود سبب الفشل اىل التسرع يف كتابة النص املسرحي من قبل رشيد 

يب يطارزي وهي: )نس أن عرضه جاء بعد عرض تالث مسرحيات حملي الدين باش كما القسنطيين

( و ) العلماء مدعوين يف العلم( وبعد الفشل اعتزل رشيد القسنطيين و خدميو احلامق( و )املشحاح

وقد نالت  1928مارس  22يف مسرحية زواج بوبرمة يف  1928املسرح ولكنه عاد اليه سنة 
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ه وكانت متثل واجا كبريا بني اجلمهور كما وقفت زوجته ) ماري سوزان( اىل جانبراملسرحية 

سوية حبيث تعترب أول امثلة يف املسرح اجلزائري وهذا قبل ظهور غزالة ويامنة ناألدوار ال

من تأليف عال لو وهي  "الصياد والعفريت"قدمت فرقة الزاهية مسرحية  1928وكلثوم ويف سنة 

من  "زريربان وشرويطو"مسرحية  1928مستوحاة من ألف ليلة وليلة كما قدمت يف سنة 

يف فرباير  "لوجنا األندلسية"ليف رشيد القسنطيين كما قدم للمسرح اجلزائري مسرحية تأ

 1931كما كتب مسرحية ثقب يف األرض يف سنة  1931

 (1232-1234التحول والعودة: ) 5

ل ضتتميز هذه املرحلة من تاريخ املسرح اجلزائري بالعودة  اىل املسرح الفصيح ويعود الف

العلماء املسلمني اليت نادت اىل ضرورة العودة اىل اللغة العربية وهذا  ا  يف ذلك اىل جهود مجعية

ذلك بفضل جهود رشيد القسنطيين وحمي  و خريعين أن املسرح العامي احنسر بل نشط هو اآل

فقد  .من أعالم املسرح الوطين نيأن خيلدا وجودهما كعلم االدين باش طارزي اللذين استطاع

 "فاقو"ومسرحية  "على النيف" :ي عدة مسرحيات نذكر منهاكتب حمي الدين باش طارز

لقد كان هلذا النوع من املسرحيات  ...وغريها "الكذابني"و "اخلداعني"و "بين وي وي"ومسرحية 

وقعا كبريا على الوجود ا استعماري وقد شعر املستعمر باخلطر الذي أصبح يتهدده فراحت 

 .رق املسرحيةالسلطة ا استعمارية تضيق اخلناق على الف

 :(1245-1232مرحلة الركود و التقهقر:) -1

( ركودا 1945 -1939عرفت هذه املرحلة من تاريخ املسرح اجلزائري اليت تبدأ من سنة 

تها  على الوضع ضكبريا نتيجة احلرب العاملية الثانية فقد أحكمت السلطات ا استعمارية قب

قفني أما عن املسرحيات اليت كتبت ثوالفنانني واملالداخلي للجزائر وشددت الرقابة على املسرح 

وعرضت يف هذه الفرتة فكانت بعيدة اهتمام اجلزائريني وعن الواقع اجلزائري ولعل من أبرز 

اخلصائص اليت تتميزت بها مسرحيات هذه املرحلة بأنها كانت مهزوزة من حيث املضمون ومن 

حملمد  (مضار اخلمر واحلشيش) (العائلة)و (السعادة)و (العودة لألرض)تلك املسرحيات نذكر: 

 (شبان اليوم)عابد اجلياللي و

(21)

 .املسرح الفصيح املسرحيات من وكانت هذه 
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ا اقتباس عن املسرح الفرنسي خصوصا فقد  املرحلة ظاهرة الرتمجة و هذه انتشرت خالل

 "البخيل"عرض مسرحية  1941اىل الرتمجة وا اقتباس  ففي سنة  جلأ حمي الدين باش طارزي

ما  (كلسليمان ال)اقتبس مسرحية مريض الوهم وعنونها  1941ويف ماي  "باملشحاح"وعنونها 

 .ميكن قوله عن هذه املسرحيات بأنها كانت بعيدة عن هموم ومشاكل الشعب اجلزائري

 (1254-1245مرحلة التنوع والتطور ) 7

، خاصة سياسة ا استعمار الفرنسي يا يفرذج الة ما بعد احلرب العاملية الثانية تغريعرفت مرح

بداية مرحلة اجلزائرية و  اليت كانت نقطة حتول يف مسار املقاومة  1945ماي  8 بعد أحداث

حبيث متيزت بوفرة ا انتاج املسرحي وتنوعه وحتى يف ظهور  ،جديدة يف تاريخ املسرح اجلزائري

 .فرق مسرحية جديدة اليت محلت على عاتقها دور التوعية السياسية والنضال السياسي

هي البداية للمسرح اجلاد الذي  1945يذهب بعض الباحثني اىل أن املسرح اجلزائري بعد سنة  

اء الثورة " ناستمر أث

(22)

ات اليت عرضت يف هذه املرحلة كانت ذات طابع ثوري غلب املسرحيأألن  

 .بسبب الغليان الشعيب الذي شهدته هذه املرحلة من جراء السياسة الفرنسية ا استعمارية

ب املراحل التارخيية نتاجا صجيمع أغلب الدراسني للمسرح اجلزائري بأن هذه الفرتة تعد من أخ  

كل أحناء الرتاب الوطين خاصة يف املدن وتطورا ووعيا فقد ظهرت عدة فرق مسرحية يف 

 .كما ظهر املسرح الفصيح اىل جانب املسرح العامي ،الكبرية

 "الناشئة املهاجرة"كتب حممد صاحل رمضان مسرحية دينية بعنوان  1947ففي سنة 

كما كتب عبد  "حنبعل"كما كتب أمحد توفيق املدني املسرحية " اخلنساء"ومسرحية 

الرمحان اجلياللي مسرحية املولد بعد احلرب العاملية الثانية بقليل وكتب أمحد بن ذياب 

مسرحية امرأة األب كما كتب أمحد رضا حوحو

(23)

 

 .د أبوا احلسن التميمييوابن رش الربامكةة غيصزهاء اثنيت عشرة مسرحية نذكر منها 

حملي  "الواجب"املرحلة نذكر مسرحية عرضت خالل هذه  ومن املسرحيات اليت كتبت و

أدباء املظهر  و سةنبالدين باش طارزي وطارق بن زياد حملمد صاحل بن عتيق وبائعة الورد وع
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ذياب وصراع احلق  ألمحد بن األمر بأحكام اهلل ألمحد رضا حوحو واألستاذ والبخالء الثالثة

يوغرطة لعبد الرمحان ما  والباطل لعلي مرحوم وزينب الفتاة لعبد الرمحان ابراهيم بن العقون و

لعل ما ميكن ا اشارة اليه هو انتشار  .احلذاء امللعون جللول بدوي وغريها من املسرحيات و ضوي

املسرح الفصيح واحنسار املسرح العامي 

(24)

وذلك راجع اىل دور مجعية  نسبيا خالل هذه املرحلة 

الثقافية اجلزائرية امداد املسارح  العلماء املسلمني اجلزائريني اليت أسهمت يف دفع احلركة

   مسرحية جديدة مكتوبة بالفصحى وصاجلزائرية بنص

 (1211-1254سم:)/ مرحلة التحدي واحل 8

اجلزائري منعطفا حامسا يف شهد املسرح  1954نوفمرب  1بعد اند اع الثورة اجلزائرية يف 

ورة التحريرية يف املسرح اجلزائري تأثريا عميقا وانعكس أثره يف تغيري ثتارخيه فلقد أثرت ال

ورية اليت كان يطرحها يف احملافل الدولية واملهرجانات ثمساره وذلك من خالل املضامني ال

 .العاملية

بداية املسرح اجلزائري يف املنفي  1955كانت سنة 

(25)

اجلزء األول منها كان يف فرنسا من  

 1962اىل  1958أما اجلزء الثاني كان يف تونس من عام  1958إىل  1955عام 

وهو عبارة  (حنو النور)وقد قدمت فرقة الفنية الوطنية اول عرض مسرحي كان بعنوان 

 لعبد (أو اد القصبة)عن لوحات ومشاهد لكفاح الشعب اجلزائري كما قدمت الفرقة مسرحية 

 (اجلثة املطوقة)ملصطفى كاتب و (دم األحرار)مسرحية  و (اخلالدون)ومسرحية  ،احلليم رايس

 .لكاتب ياسني (األسالف يزدادون ضراوة)و (مسحوق الذكاء)و (املرأة املتوحشة)و

قامت فرقة جبهة التحرير الوطين بعرض املسرحيات يف كل من تونس واملغرب ومصر 

إىل جانب الثورة وكان  وا احتاد السوفياتي وقف املسرح اجلزائريوليبيا والعراق يوغوسالفيا 

ونقل معاناته اىل الرأي العام العاملي معرفا بالقضية  وثيق الصلة بكفاح الشعب اجلزائري،

ميكن القول بأن الفنان اجلزائري خاض هو أيضا املعركة ضد  . اجلزائرية يف احملافل الدولية

امليدان على الصعيد الثقايف"  ا استعمار، إىل جانب أخيه يف

(26)

 . 
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كانت التجربة املسرحية إبان الثورة أكثر عمقا من حيث طرح املضامني و من حيث 

التقنيات، و قد أسهم املسرح يف التوعية و النضال السياسي إىل جانب الكفاح املسلح الذي كان 

 خيوضه اجملاهدون على ساحة املعركة.

 ستقالل:/ املسرح اجلزائري بعد ا ا2

أو قبلها،  الثورة تغريت مهمة املسرح اجلزائري، بعد ا استقالل عن املهمة اليت كانت أثناء

 فبعد ا استقالل تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ املسرح اجلزائري.

اجلزائري أثناء ا احتالل الفرنسي متثل يف توعية الشعب و ضرورة حترره من فإن دور املسرح 

ا استعمار الفرنسي الغاشم أما بعد ا استقالل فتمثل دوره يف مسايرة التحو ات ا اجتماعية و 

و ضرورة ا التزام بنهج السلطة و السياسية اجلذرية اليت شهدتها اجلزائر و ا اقتصادية الثقافية 

 احلاكمة.

 –أنداك  –أقدمت احلكومة اجلزائرية و حساسيته الشديدة  نظرا األهمية القطاع،و 

، و اما جاء فيها "أصبح املسرح يف 1963على تأميمه يف الالئحة اليت أصدرها املسرح الوطين سنة 

اجلزائر اليت تتبنى ا اشرتاكية ملكا للشعب و سيبقى سالحا يف خدمته، فمسرحنا اليوم 

الواقع الثوري، و الواقعية اليت حتارب امليوعة و تبين املستقبل، و سيكون سيكون معربا عن 

كل الظواهر السلبية اليت خادما للحقيقة يف أصدق و أعمق معانيها.... إن املسرح سيحارب 

تتنافى و مصاحل الشعب و سوف  ا يتجنب املتناقضات، و  ا ينقاد للتفاؤل األعمى، و  ا لتجريدية 

وضع الثوري، و  ا ميكن أن نتصور فن درامي بال صراع إذ بدونه تتجرد األشخاص  ا تتعامل مع ال

من احلياة و الرونق" 

(27)

 

 لقد تضمنت الالئحة األفكار الرئيسية اليت سيقوم عليها املسرح اجلزائري و الرسالة املوكولة

 له، و اخلطوات اليت جيب عليه اتباعها يف املستقبل حتى  ا ينحرف عن مساره اجلديد.

 (:1271 -1211/ مرحلة التغيري )11

عدة مسرحيات  1972إىل سنة  1962قدم املسرح الوطين خالل الفرتة املمتدة من سنة 

ألمساء املسرحية تتباين من حيث املضمون و املوضوع، كما ترتاوح بني النجاح و الفشل، و من ا
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ق . تأّلاليت برزت يف هذه املرحلة نذكر: رويشد و مصطفى كاتب و ولد عبد الرمحن كاكي

رويشد متطلبات املرحلة و سلوبه الشعيب القريب من روح الشعب، لقد أدرك أرويشد بفضل 

ابون. كما كتب و أخرج عبد وكتب مسرحيات كثرية منها: الغولة، و حسن طريو، و الب

راب و الصاحلني" و "كل واحد و حكمه" قولد عبد الرمحن كاكي مسرحيات منها: "الالقادر 

 و "القراقوز" و غريها.

الذي ترك بصمات واضحة على املسرح اجلزائري  و إىل جانب رويشد و كاكي ملع كاتب ياسني

من خالل ما كتب من مسرحيات نذكر منها: "رجل صاحب النعل املطاط" و "حممد خذ 

حقيبتك" و "صوت النساء" و "أفكار موح الزيتون. إن املتتبع ملسرحيات كاتب ياسني من حيث 

كتابة بغض النظر عن التناول الفين يتأكد من مقدرته املسرحية، خاصة فيما يتعلق بال

مواقفه الفكرية" 

(28)

. 

( غنية باإلنتاج املسرحي تأليفا و اخراجا و كان 1972-1962املمتدة من ) تعترب املرحلة

أي املرحلة يف مستوى التطورات السياسية و الثقافية و ا اجتماعية و  ،املسرح اجلزائري

 ا اقتصادية.

 

 (:1272-1273لتزام )/ مرحلة اإل11

تتميز عنها  ( امتدادا طبيعيا للمرحلة اليت سبقتها، و1979-1973)تعترب الفرتة املمتدة من سنة  

لتصاق املسرح اجلزائري بشتى قضايا الشعب اجلزائري، و قد عرفت هذه املرحلة إيف الوقت ذاته ب

تطورات تارخيية )خطرية( على الصعيدين الداخلي و اخلارجي، فعلى الصعيد اخلارجي 

شات ا استعمارية بعد اقدام اجلزائر على تأميم مواردها الطبيعية و اسرتجاع ثرواتها من التحر

الشركات العاملية. أما على الصعيد الداخلي، فقد شهدت تطورات هامة منها وضع نصوص الثورة 

الزراعية و التسيري ا اشرتاكي للمؤسسات و قانون الالمركزية الذي نص على انشاء مسارح 

كل من: عنابة، قسنطينة و وهران و سيدي بلعباس و تدخل وزارة الثقافة و ا اعالم جهوية يف 

 يف تسيري املسارح عرب الوطن.
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لقد أعطت هذه التغيريات اجلديدة اليت طرأت على الساحة السياسية و ا اقتصادية و الثقافية و 

و مضامينه من ا اجتماعية نفسا جديدا للحركة املسرحية، فأصبح املؤلف يستمد مواضيعه 

الواقع املعيش مباشرة، و من أهم املسرحيات اليت ظهرت يف هذه املرحلة، نذكر منها: "باب 

الفتوح"

(29) 

بة" و "سالك احلاصلني" و "العاقرة" و "دائرة الطباشري القوقازية" و "بين كلبون" دو "بوح

حوت" و "ديوان املالح" و حوت ياكل و "ا انسان الطيب يف ستشوان" و "محام ربي" و "اخلبزة" و "

 "املايدة" و "بوعالم زيد القدام" و "ناس احلومة" و غريها.

ما ميكن قوله عن هذه املسرحيات اليت كتبت يف هذه املرحلة أن بعضها كان يف املستوى من 

، حيث الشكل و املضمون و كان بعضها األخر ضعيفا و مهزوزا من حيث الشكل و املضمون

 فأغلب 

اليت كتبت يف هذه الفرتة كانت تتغنى بشعارات السياسة القائمة وقتذاك و كانت املسرحيات 

حتاول نقل خطاب السلطة إىل فئات واسعة من الشعب اجلزائري دون نقد أو تغيري، حماولة يف 

 الوقت ذاته ا التصاق خبطاب السلطة السياسية و ا التزام به مباشرة.

 (:1282 -1281/ مرحلة ا انفتاح )11

ثقافيا و اجتماعيا و و  ت اجلزائر يف بداية الثمانينات تطورات جديدة سياسياعرف

اقتصاديا، فعلى الصعيد املسرحي ظهر جيل جديد من الكتاب و املخرجني و املمثلني، و متثل 

أساسا يف عبد القادر علولة و زياني شريف عياد و احممد بن قطاف و سليمان بن عيسى، ففي 

املسرح اجلزائري عافيته، حبيث استطاع أن حيتل مكانة على املستوى هذه املرحلة استعاد 

العربي و من املسرحيات اليت عرفتها هذه املرحلة، نذكر منها، مسرحية "على كرشه خيلي 

رج" و "جحا باع محاره" و "الشهداء يعودون هذا ا اسبوع" و  "األجواد" و "اللثام" و األقوال" و عرشه" و "املّه

 غريها..

ميكن القول عن هذه املرحلة بأنها أغنى مرحلة يف تاريخ املسرح اجلزائري ففيها نال رضى 

و فيها كذلك حصد الكثري من اجلوائز و التقديرات يف  ،ااملشاهد اجلزائري و العربي مًع

سهمت يف أاملهرجانات العربية غري أن التجربة املسرحية يف اجلزائر شهدت ظروفا جديدة صعبة 

 ركة املسرحية ألسباب خمتلفة اقتصادية و اجتماعية و سياسية و ثقافية.ود احلمج
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ظروف صعبة اسهمت يف احنصار املسرح، بسبب  شهدت اجلزائر في بداية التسعيناتف

العشرية السوداء )احلمراء( فهجر الكثري منهم فن املسرح و منهم من قتل و منهم من غادر أرض 

 الوطن و استقر خارجها.

همال الدولة لرجا ات املسرح، دفعهم إىل تأسيس فرق مسرحية مستقلة غري كما كان إل

ماي لعبد القادر علولة و مسرح  1أن التجربة مل تنجح بسبب الظروف الصعبة، منها مؤسسة 

 عباد و احممد بن قطافالقلعة لزياني شريف 

 (:1222-1221) / مرحلة اجلمود و التقهقر11

تاريخ املسرح اجلزائري ركودا و مجودا مل يشهد له مثيل خالل عرفت هذه الفرتة السوداء من 

 تارخيه الطويل، ففي خالل الفرتة، عرفت اجلزائر تطورات خطرية على الصعيد السياسي متثل

هذه املرحلة، شهدت فخالل  فتنة داخلية كادت أن تعصف باجلزائر و بالشعب اجلزائري،  يف

رجال احلركة املسرحية، نذكر منها على سبيل املثال:  املثقفني و موجة من ا اغتيا ات يف حّق

 اغتيال عبد القادر علولة و عزالدين جموبي و غريهما.

و اجتماعية خطرية كما ظهرت خالل هذه  زمة اقتصادية و سياسيةأكما شهدت هذه الفرتة 

 .مسرح القلعة و املرحلة بعض الفرق املسرحية احلرة مثل مؤسسة أول ماي يف وهران

 


