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 .يف املسرح االجتاه االجتماعي

 .موضوعاته و مساته الفّنية

 د. بوشيبة عبد القادر.

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

 

 / عوامل نشأة االجتاه االجتماعي:1

ارتبط االجتاه االجتماعي باحلياة العامة للمجتمع، حبيث كان الفساد االجتماعي 

مصدرا له، فقد استلهم الكتاب املسرحيون شخصياتهم من الواقع االجتماعي، و حتى 

موضوعاتهم كانت مستوحاة من احلياة االجتماعية. فقد اهتم رّواد االجتاه االجتماعي بنقد 

و "لعل هذا االجتاه كان  –لتقاليد و نقد الظواهر االجتماعية اجلديدة نقد العادات و ا –اجملتمع 

غالبا يف املسرحيات اليت مثلت باملسرح أو يف االذاعة بالرغم من أنها نصوص قليلة، ألنها مل تنشر 

بعد، خاصة و أن معظمهما كتب بلهجة عربية دارجة و يف معظم األحيان كانت املسرحيات 

، اجملتمع و تدعو إىل التحرر من سيطرة املاضي و سحره و التخلص من صالحإيف تهدف إىل 

رواسبه، كما أنها تهاجم املساوئ اليت غزت البيئة اجلزائرية بسبب االستعمار و أفكاره اليت حاول 

أن يغرسها يف هذه البيئة" 

(1)
. 

لقد كان الشتداد احلركة الوطنية و اتساع نشاطها السياسي يف البالد، و تطور 

أسهموا يف نشر أفكارهم بني أفراد  ناحلركة االصالحية ضمن مجعية العلماء املسلمني، الذي

الشعب، فقد كان للعاملني املذكورين أثره يف عودة الكتاب إىل الواقع االجتماعي املزري الذي 

 كان يزخر بالصراعات السياسية و االجتماعية و الثقافية.

االجتماعي عالقة جدلية فهو ابن بيئته و "ابن طبقته، و إن عالقة الكاتب اجلزائري بالواقع 

يعرب يف عمله األدبي عن طبقة معينة و انتماءات هذه الطبقة و مدى الوالء االيديولوجي هلذه 

الطبقة" 

(2)
. 

 / املوضوعات االجتماعية:2
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مل يكن االجتاه االجتماعي أقل حضورا من االجتاه التارخيي يف املسرح اجلزائري فقد 

باهتمام الكتاب املسرحيني اجلزائريني خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، هذا االجتاه ي حظ

حبيث ظهرت املسرحيات االجتماعية، أكثر نضجا و تطورا من الناحية الشكلية )الفنية( و 

اهتم الكتاب باملوضوعات االجتماعية، و ركزوا يف إبداعهم على نقد لقد األسلوبية و اللغوية. 

على مظاهر اليت عرفها اجملتمع اجلزائري أثناء االستعمار الفرنسي  ر االجتماعية املختلفةالظواه

حبيث عرقلت تطور اجملتمع و متاسكه، و من  ، فقد طغت الظواهر االجتماعيةاحلياة اليومية

 هذه الظواهر االجتماعية ، نالت اهتمام الكتاب املسرحيني، النفاق و اخلداع و التزوير و البخل و

غريها من الظواهر اليت و  إدمان اخلمر و اليتم و الزواج غري املتكافئ  و تعدد الزوجات و الطالق 

 عرفها اجملتمع اجلزائري.

 و و من املسرحيات اليت كتبت و عرضت على خشبة املسرح بعد احلرب العاملية الثانية

و األستاذ و دار الشرع أو )دار  حتى بعد االستقالل نذكر: أدباء املظهر و الوهم و البخالء الثالثة

العدالة( و )أتنفسي يا عيشة( ألمحد رضا حوحو، و مسرحية امرأة األب ألمحد ذياب، و يف 

انتظار نوفمرب جلنيدي خليفة و غريها من املسرحيات، باإلضافة إىل املسرحيات اليت كتبت 

 بالعامية اجلزائرية.

 

 / حوحو و االجتاه االجتماعي:3

مل يقتصر ابداع حوحو على املوضوعات التارخيية فحسب بل جتاوز ذلك إىل املوضوعات 

 الظواهر االجتماعية املختلفة. –)بتهكم(  -االجتماعية، ففي بعض مسرحياته جنده ينتقد  

ففي مسرحيته )أدباء املظهر(

(3)
اليت تقع يف فصلني قصريين، يتناول الكاتب موضوع  – 

الدنيا بأدبهم الفاسد فأفسدوا احلياة و  واؤمليف زمن أدعياء األدب الذين أديب قدر له أن يعيش 

احلقيقيون و أصبحوا يعيشون حياة الفقر و  األدباء األدب معا، و بسبب هذا التدهور األدبي انعزل

 البؤس و احلرمان.

 تطرح مسرحية )أدباء املظهر( مشكلة )خليل( األديب الذي جتاهله الناس )القّراء( بسبب

جهلهم و جتاهلهم لألدب و لألدباء احلقيقيني، و بسبب هذا اجلهل و التجاهل أصبح خليل يعيش 
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حياة الفاقة، و مل جيد لقمة متأل بطنه، فيطلب من تلميذه )مراد( أن يطوف باملدينة لبيع كتبه 

اجلديدة لكن ال أحد يشرتي هذه الكتب، فيعود إىل أستاذه خليل متخاذال و منكسًرا و 

 يقول الكاتب: ا بسبب أن الناس احتقروا هذا النوع من األدب.حزين

 مراد: )بلهجة حزينة( السالم عليكم."

خليل: )يعبث بلحيته( و عليكم السالم... ما معك من أخبار يا مراد؟ عساك أتيت لنا بشيء؟ 

 فإنك تدري مل أتناول شايا و مل أدخن إىل اآلن....

: يأخذ كرسيا و جيلس على مقربة من خليل( مل أحتصل على شيء و يا لألسف. طفت مراد

كل البالد، و عرضت كتبكم اجلديدة على كل الناس، فلم يلتفت إليها أحد، و يقولون أنها 

 ال حتتوي على الصور الشائقة، و هي لذلك ال تصلح لشيء....

احلروف العربية ألخذتها فإنها تصلح للّف حتى أن سيدا كبريا ذا حشمة و وقار، قال لي: لو ال 

البضائع يف املتجر"

(4)
. 

و بينما هو يعيش حالة الفقر و اجلوع ختطر بباله فكرة بأن ينشر إعالنا يف الصحف 

بعنوان "كيف تكون أديبا يف ساعتني"، فيسارع إليه شّبان ممن استهواهم االعالن، و الذين 

له جمموعة من طالب األدب فيبعد عنهم كل الكتب و يطمحون إىل اجملد األدبي. و يتحلق حو

 اجمللدات اخلاصة باألدب و علم اللغة، و يلقنهم مفاهيم تافهة تثري السخرية.

 فمثال يقسم األدب هلم إىل قسمني، فيقول:

ينقسم األدب اليوم إىل قسمني.... القسم األول و هو قسم املظهر، فيجب على الشباب الذي يريد أن "

 ب هذا العصر أن يرتدي مالبس أنيقة.ميثل أدي

)يلقي كل من الشبان نظرة على مالبسه(، و أن يستعمل نظارات ذات إطار فخم، و أن حيمل قلم 

حتبري ذا ريشة ذهبية و دفرتا صغريا للمذكرات، و حيسن به أن يتأبط كتابا أو صحيفة 

 كلما سار يف الشارع.

يلمس كل منهم مذكرته و قلمه"

(5)
 . 
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 ل أستاذ )خليل( إىل القسم الثاني يوضح لطالبه صورة األديب العصر قائال:ينتقثم 

"أما املرحلة الثانية، فهي أن حيفظ الشاب أمساء بعض األدباء و الشعراء املتقدمني، و أدباء اجليل 

كون ثروته يف احلديث، و أمساء بعض مؤلفاتهم، و أن حيفظ جمموعة من األلفاظ احلديثة ت

األدب..."

(6)
. 

وحيصل على أجرة متكنه أن  ،وبهذه الطريقة خيرج االستاذ خليل من أزمته االقتصادية

على الرغم من بساطة املوضوع فإن األسلوب الفكاهي الساخر أضفى جوا من املتعة  .يبقى حيا

لقد حاول الكاتب تصوير الواقع االجتماعي الذي يعيشه  .والبهجة على نفسية املتلقي

ألديب باجملتمع ونظرة هذا اجملتمع اىل األدب واألديب و يطرح عالقة اكاتب ) األديب( فهال

 .عموما

)األستاذ( تعترب مسرحيته

(7)
من املسرحيات االجتماعية تدور أحداثها حول شخصية )عبد 

و  ،احلق( التاجر البسيط األمي الذي يعيش يف انعزال عن اجملتمع ال يعرف الناس و ال ناس تعرفه

 ،د ليال ونهارا حتى يعيش مساملا وبعد وفاة عمه الغين تعود الرتكة لهكان هذا التاجر يك

فتقرب منه اجلميع  ،فتحول من حياة الفقر اىل حياة الغنى والرتف وانتشر خرب غناه بني الناس

ومن بني هؤالء الذين تقربوا منه مجاعة من مدعي  ،ومنهم احملتال ،فمنهم املهنئ ومنهم املتزلف

إليه، فدعوه إىل عامل األدب و الفن، فطمع يف  من املقربني  األدب والفن فتملقوه حتى أصبحوا

اجملد و الشهرة، و بعد فرتة عاشها مع هؤالء املدعني لألدب و الفن، حاول أحدهم مصاهرته طمعا 

رطة، على الرغم من أن ابنته )زينب( كانت ه من هذه الوغري أن أحدا من عائلته ينجي ،يف ماله

و بعد احلادثة ينتبه  .ستاذ(أمل خياطبه يوما بلقب ) ألحد أقربائها، و ألن هذا القريب خمطوبة

كبار و عبد احلق( من الذين حيبون األلقاب، فيكيل له األلقاب و صفات اإلالقريب بأن صهره )

 ه و حيبه و يقربه، و هو يقول عن نفسه:بإىل قريالتعظيم، عندها مييل )عبد احلق( 

"ها قد أتى أخريا من يقدرني، و يعرف مقامي.... تعاىل يا بيّن، و انظر هلؤالء اجلهالء.... جعلوني 

مصابا يف عقلي، ألني منعتهم من إهانيت، و ارغمتهم على احرتام لقيب املشرف الذي أهداني إياه وفد 

األدباء هذا الصباح" 

(8)
. 
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ن موضوع املسرحية هو الثروة اليت تلعب دورا يف تشكيل العالقات االجتماعية، )فعبد إ

احلق( كان يعيش منعزال عن اجملتمع ال أحد يعرفه، لكنه بعد أن ورث أمواال تغريت نظرة 

 اجملتمع إليه،  و تقرب منه اجلميع تزلفا و متلقا و طمعا أن ينالوا بعضا من أموال )عبد احلق(.

يف املسرحيتني السابقتني طرح موضوع  الّنفاق االجتماعي و الزيف األخالقي و  إن حوحو

أسباب تغّير نظرة الفرد الواحد يف اجملتمع بعد تبّدل حالته من فقر إىل غنى، كما تعرض 

 بالنقد ملظاهر اجلهل و التخلف السائد يف اجملتمع بطريقة تهكمية ساخرة.

 أما يف مسرحية )الوهم(

(9)
فكرة الصراع الطبقي داخل اجملتمع الواحد، من  فقد طرح 

" و كيف أن ابنة أحد الشخصيات املرموقة يف اجملتمع تتزوج من الزواج  خالل موضوع )ثيمة(

ظهر فيه روح الفكاهة و السخرية املبكرة تأديب فقري، و جيري احلوار حول هذا املوضوع حبيث 

لدى "لدى حوحو" الذي لطاملا سخر من أصحاب اجلاه و املال، و نّكت على وضع األدباء و نظرة 

الناس إليهم" 

(11)

. 

، هناك مسرحيات أخرى تناول فيها حوحو ظواهر و باإلضافة إىل املسرحيات املذكورة آنفا

ابقة، و من هذه املسرحيات )بائعة الورد( "و هي مأساة اجتماعية ال ختتلف عن املسرحيات الس

" و قد أوجز القسنطينةفرقة املزهر اجتماعية يف مخسة فصول كتبها "حوحو" و قامت بعرضها 

أحداثها املؤلف نفسه بقوله: "عائشة عبد الباقي أرملة تويف زوجها، منذ شهور، تاركا هلا 

و يرغب يف الزواج منها، و   س )عمار(، حيبهاطفلني، تشتغل بوابة يف معمل يوجد فيه مهند

ق )عمار( املعمل و قتل صاحبه و لكن )عائشة( وفاًء لزوجها رفضت طلبه، و لالنتقام منها حر

 سرق أمواله،

اليت سبق أن طردها صاحب العمل من عملها، وزجت الربيئة و اجتهت التهمة إىل )عائشة(،  

تربية طفليها وذهب ) عمار( اىل  حسين( الرساممام القرية وصديقه ) إوتوىل  ،يف السجن

وبعد عشرين سنة عاد  ،أمريكا بعد أن شاع خرب وفاته يف احلريق وتسرت حتت اسم مستعار

دين  دحيمل ثروة كبرية ولكن القدر شاء له أن يقف وجها لوجه أمام ضحيته ) عائشة( ليسد

جرميته مضاعفا"

(11)

 .وهي من املسرحيات املفقودة،  
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سرحيته الثانية املفقودة كذلك مسرحية ) النائب احملرتم( أو)السي زعرور(أما م

(12)

وهي ، 

النزعات املادية الرخيصة، اليت  و اجتماعيا ويتمثل يف الصراع بني املثل العلياتتناول موضوعا 

 تسعى اىل حتقيق وجودها على حساب املبادئ السامية والشرف الرفيع.

درسة خاصة، ذهب اليها املعلم البسيط ) سي زعرور( ليعلم فيها " يدور هذا الصراع أوال يف م

فرتة من الزمن، غري أن مدير هذه املدرسة كان شريرا وخبيال، متكالبا على مجع املال، فاستغل 

وعندما استنفذ منه كل مطالبه دبر له  ،هذا املعلم الطيب املخلص لعمله واملتفاني يف أداء واجبه

عمل معهما، وبعد)أن( طرد من تملدرسة مدعيا أنه حيب ابنته اليت مكيدة وأبعده عن تلك ا

املدرسة، ظل يعيش أزمنة وقلقا حتى علقت به امرأة أعجمية فاصطادته حبكم معرفتها له 

الذين يسلكون سبل  عندما كان يدرس ابن أخيها اللغة العربية وقدمته إىل أحد أصدقائها

اىل مراكز اجتماعية وأغراض مادية وكان هذا  االختالس والتحايل على القوانني للوصول

مع هؤالء ويطمئن إليهم حبكم  الصديق نائبا يف اجمللس البلدي، وبعد أن ينساق املعلم الطيب

وأخالقه العالية يسقط يف فخاخ عصابة املزورين الذين سلطتهم عليه تلك املرأة، وعندما  يبتهط

 يعود اىل وعيه جيد نفسه متورطا يف أعمال غري قانونية فيؤنبه ضمريه تأنيبا شديدا فيصلى

نريان الصراع النفسي وعذاب الضمري الذي ال يرحم اىل أن ينهي حياته باالنتحار هروبا من تلويت 

عته وشرفه" مس

(13)

. 

ومن املسرحيات املفقودة مسرحية) البخالء الثالثة( اليت مل يذكرها إال أحد أصدقاء 

حوحو وقال عنها بأنها عرضت مبدينة العلمة والية سطيف يف الشرق اجلزائري وهذه املسرحية 

وحتض على  ،والرأمسالية حتدعوا اىل العلم واملعرفة و اىل البذل والتضحية باملال وحتارب الش

األنفاق واالشرتاكية وتناهض الذين يكنزون أمواهلم ويبخلون أن تنفق يف سبيل اهلل حتى 

ينتفع بها الوطن ويعيش أهله يف رخاء و أخوة وعدالة ومل تقف عند هذا احلد بل كشفت 

هلي حل بهم فأصيبوا باحلرمان من أمواهلم وجردوا منها إالبخالء بعقاب  أولئك بةغمبوضوح 

وما كدسوا من  ،اىل أعناقهملولة غجعلوا أيديهم م تهم ويالت وحمن)....(، من جراء ماوحلق

وعلى الفقراء والبائسني  ،أموال دون أن يسخروها يف تثقيف أوالدهم والرتفيه على عائلتهم

والغرباء واحملتاجني واملرضى والعاجزين"

(14)

. 
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وهي تتناول موضوع البخل وهناك مسرحية أخرى مفقودة بعنوان" البخيل" أو سي شعبان" 

ملهاة يف ثالثة فصول قال عنها املؤلف ) سي شعبان( رجل غين لكنه خبيل مقرت "والبخالء، فهي 

 من كل البشر، يدفن أمواله يف حديقة داره وحيرسها بنفسه ألنه خيشى عليها من السرقة 

"ساء من االحتياج ويغضب ويثور إذا قيل له أمحد اهلل إنك خبريصباح م يشكو

(15)

. 

نظر حوحو اىل البخل بوصفه ظاهرة اجتماعية وسلوكا سلبيا يف اجملتمع، خاصة إذا 

الذات والتنكر للعائلة واألبناء، فسيكون وباال على  صاحب هذا البخل الطمع واجلشع وحّب

 اجملتمع برمته 

باللهجة العامية، منها مسرحية ) سي عاشور( أو )سي لقد كتب حوحو بعض املسرحيات 

عيشة(، وكل هذه املسرحيات  مسرحية) اتنفسي يا عاشور والتمدن( ومسرحية )دار الشرع( و

مل تر النور اىل النشر و ال نعرف إال العناوين فقط ولكن يبدو من خالل العناوين أنها مسرحيات 

 اول بعض املشكالت االجتماعية اليت عرفها الشعب اجلزائري قبل الثورةاجتماعية تتن

 أمحد بن ذياب واملسرح االجتماعي: /4

، حبيث حاول 1952سنة  كتب أمحد بن ذياب مسرحية اجتماعية بعنوان "امرأة األب"

 تفشيزا على دور اجلهل األمية يف مرّك ،فيها نقل صورة عن األسرة اجلزائرية قبل االستقالل

السلبية اليت أسهمت يف ضعف األسرة اجلزائرية وتفككها الحقا تدور الكثري من الظواهر 

تعيش يف أمن  ومثقفةأحداث املسرحية يف منطقة من مناطق اجلزائر، تصور أسرة متدينة 

 امرأةوطمأنينة، وفجأة متوت الزوجة وترتك ثالثة بنني وبنتا واحدة، بعدها يتزوج الزوج من 

ا ستة أوالد، وكانت هذه الزوجة شريرة ولئيمة وتتعاطى السحر والشعوذة، وجتمع مطلقة هل

حلاجيات البيت على  حوهلا جمموعة من النساء اللواتي على شاكلتها، فتنفق الدراهم املخصصة

جل والسحر وتفكيك األسرة دالشعوذة والسحر، وتتهم األوالد بسرقتها، وتستمر يف مواصلة ال

، ثم تتخلص من أخته بتزوجيها باالحنرافاالبن األكرب لزوجها متهمة إياه حبيث تعجل بزواج 

لكية العقار وبعض األراضي بامسها، ثم تفكر يف قتل مثم ترغم األب على كتابة  ،من عجوز

على األمالك كلها، غري احدى اجلارات املتواطئات  زوجها كما قتلت الزوج األول حتى تستحوذ

تضر بكل ما كان تصنع الزوجة يف البيت، وعندما تظهر احلقيقة معها، تعرتف لألب وهي حت
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يف غمرة الغضب على فيزمع األب  ،حتمل مسدسا لقتل زوجها غري أن أحد أبنائه ينقذه من املوت

قتلها، إال أن ابنه ينقذه مرة ثانية مذكرا اياه بالعواقب، فيطردها من البيت نهائيا، وتعود اىل 

 من جديد.البيت الطمأنينة واألمن 

فاالبن املتعلم املثقف هو رمز  االصالح  ،تطرح املسرحية ثنائية  العلم واجلهل وأثرهما يف اجملتمع

بينما تشكل امرأة األب حالة اجلهل واألمية و  حنو األفضل االجتماعي الذي يهدف اىل التغيري

راف امرأة األب تعيشه املرأة اجلزائرية عموما لقد أسهم اجلهل يف احناالنغالق الذي كانت 

 ، يقول:وجعلها تعتقد بالشعوذة والسحر

 قزانة  يا قزانة -مجيلة

 لبيك سيدتي وسعديك وجعل اخلري كله بني يديك -القزانة

 تعالي تعالي... -مجيلة

ة وعميت هنية يبلغوك التحية حيفتة، جئت مع الثنية وخاليت يأنا تونسية، ولية بنت ول -القزانة

 .حتفظك من البلية

 -مجيلة ) متسائلة وهي حريى واجفة( أية بلية؟ 

 م.ضيسرتة بالغيم وجماهرة بالتيف السحابات م جارية، ماداتاحلبلية من  -ةالقزان

 نت كم أجرتك؟أ و -مجيلة

إال نعزم لك عزمية، و  ،إن أحببت قرأت لك الكف املكفوف، بالعلم املكشوف -القزانة

ورمشت  ،وإن شئت فتحت لك الكتاب .من كل هزمية ،وحترسك جده حليمة ،دمية فكريهاتت

لك السحاب وكتبت لك حجاب يفتح لك األبواب، ويصونك من كل عذاب" 

(16) 

واحلقد  اخلداعم والكذب و لؤعدة صفات كال -امرأة األب -يسقط الكاتب على مجيلة

 ىل اجلهل واألمية.إ باإلضافةة املال عوإضا

األب" هي ترمجة ذاتية حلياة الكاتب نفسه كما يبدو ألول وهلة أن مسرحية" امرأة 

أبو القاسم سعد اهلل حيث يقول: " وهناك مسرحية أخرى ذات أربعة فصول كتبها  ذهب اىل ذلك
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 ةادفهوبطلها هو الكاتب نفسه يف طفولته وشبابه وهي مسرحية اجتماعية  ،أمحد بن ذياب

والبطل فيها حيمل بشدة على العادات والتقاليد السائدة يف األسرة اجلزائرية وطريقتها  ،أيضا

يف معاملة الربيب ويبدو أن املؤلف قد عانى كثريا من زوجة أبيه مما يعانيه أمثاله يف تلك 

كانت قاسية عليه" جربةالبيئة ويظهر أن الت

(17)

. 

من أبي القاسم سعد اهلل، حيث يرد  بينما يرى الكاتب نفسه أن هذا الرأي زعم خاطئ

 – وتدعى خرية بنت سي حممد - ألن والدة ابن ذياب أمحد ،باطل ورأيه هذا حمض ختمني"عليه 

 عاشت

ة بابنها أمحد عناية األم الرؤوف دون أن تكون هلا ضرة تنافسها على أبيه تنيمعتنيه( مع) 

" 1948من عام  صاحل بن أمحد حتى توفاها اهلل إليه يف العشرين الثاني

(18)

كما أن والد أمحد  

قد بلغ أربعا بزوجة ثانية و كان وقتها أمحد بن ذياب  1949ال يتزوج إال يف سنة بن ذياب 

ملدرسة الرتبية والتعليم مبدينة بلعباس ا وثالثني سنة، وكان مستقال يف حياته ومديًر

(19)

. 

مسرحية اجتماعية غري  وهناك مسرحية أخرى للمؤلف نفسه وهي ) حنة والكنة( وهي

 أني مل أحتصل على النص وتعد من النصوص املسرحية املفقودة.

 االجتاه االجتماعي بعد االستقالل: /5

وقد اعتربها النقاد من  "يف انتظار نوفمرب"االجتماعية مسرحية ومن املسرحيات 

تعرض "إنها مسرحية  .كتبها اجلنيدي خليفة، صدرت بعد االستقالل املسرحيات االجتماعية

من بينها مشاكل اإلدارة ومشاكل  ،فيها صاحبها ملشاكل خمتلفة ضمن إطار زمين حمدد

وهي تصور هذه الفرتة تصويرا رائعا بصرف النظر عن احلوار اململ يف الفصل  ،املثقفني وغري ذلك

سابق"األول بصورة خاصة، وقراءتها ممتعة وال شك، و لكنها ال تصلح للتمثيل للسبب ال

(21)

. 

تكمن أهمية مسرحية " يف انتظار نوفمرب" يف أنها أول مسرحية تتناول فرتة ما بعد االستقالل 

 .بعد مرور مخس سنوات، وتطرح قضايا اجتماعية و سياسية جبرأة كبرية

ولعل ما ميكن االشارة إليه أن االجتاه االجتماعي بعد االستقالل احنصر خاصة يف 

اليت تناولت  و ،اىل املسرحيات اليت كتبت بالعاميةرعان ما انتقل املسرحيات الفصيحة، وس
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خاصة ما تعلق منها باالشرتاكية  و ،الكثري من القضايا االجتماعية اليت ظهرت بعد االستقالل

" والغولة" و "  طريوخملفات االستعمار الفرنسي يف اجلزائر ومن هذه املسرحيات نذكر حسن  و

ف رويشد وتتناول املشاكل اليت يعاني منها اجملتمع اجلزائري البوابون" وكلها من تألي

باإلضافة إىل عن الدمياغوجية  االتشرد بعيًد الوصولية و االنتهازية و و  كالبريوقراطية

"ناس احلومة" مسرحية  

(21)

 مسرحية من تأليف مجاعي. ىوه 

كان يتوخاها يظهر من خالل دراسة مسرحيات االجتاه االجتماعي ، أن األهداف اليت 

الكتاب املسرحيون كانت تتطور باستمرار بتطور الوعي السياسي واالجتماعي يف اجلزائر 

حتول اىل أداة للتوعية والتثقيف  ،يسعى اىل املتعة  و التنفيس تهفبعدما كان املسرح يف بداي

بل التحوالت االجتماعية وهذا ال يعين أن عني السلطة االستعمارية كانت غائبة ومسايرة 

كانت تراقب الوضع من بعيد وتتدخل حبسب الظروف واملعطيات فقد كانت متنع العروض 

 .املسرحية أو حتل الفرق املسرحية وقد تسجن املؤلف أو املخرج وكالهما معا

على اجملتمع يف اذكاء روح الوطنية والقومية  اهتمامهمركز كتاب االجتاه االجتماعي 

ع عن مقومات الشخصية الوطنية) اللغة والدين والعادات يف نفوس اجلزائريني وذلك بالدفا

والتقاليد( لقد سعى الكتاب املسرحيون اىل نقد اجملتمع نقدا جارحا معتربين التخلف الذي 

 ه إىل اجلهل و األمية.يعيشه اجملتمع إمنا مرد

 :املوضوعات االجتماعية/ 6

تكن املوضوعات االجتماعية أقل حضورا من املوضوعات التارخيية واالصالحية مل  

تطورا كبريا مع  1926الدينية يف املسرح اجلزائري فقد شهد االجتاه االجتماعي منذ نشأته سنة 

ظهور مجعية العلماء املسلمني اليت أسهمت مبد احلركة املسرحية اجلزائرية بكتاب 

بقة اليت هيمنت عليها التجارب الشعبية اليت تقوم أساسا على املسرحيني عكس الفرتة السا

اىل عامل آخر ال  باإلضافةنصوص مسرحية كتبت بالعامية اجلزائرية ويغلب عليها االرجتال 

يقل أهمية وهو ارتباط هذه النصوص املسرحية بالعرض ) الفرجة( أكثر من ارتباطها بعملية 

 .التأليف واإلبداع
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ات اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية فقد كانت أكثر تطورا لقد كانت املسرحي 

ونضجا فقد متيزت باألسلوب األدبي الفين واختذت من اللغة العربية الفصحى أسلوبا تعبرييا هلا 

فكانت تكتب وتطبع وتعرض على اجلمهور كما كانت تفهم من قبل اجلمهور اجلزائري 

اليت كتبت عقب فعلى الرغم من التشابه يف املوضوعات االجتماعية بني املسرحيات  ،والعربي

فإن التجربة املسرحية  ،احلرب العاملية األوىل واملسرحيات اليت كتبت بعد احلرب العاملية الثانية

 الالحقة فكانت أكثر نضجا وتطورا.السابقة غلب عليها طابع الشعيب أما التجربة املسرحية 

نصوص املسرحية اليت كتبت بعد االستقالل نذكر منها مسرحية االنتهازية ومن ال

ألمحد بودشيشة  "حلي امليتوفاة ا"مسرحية و حملمد مرتاض، وتطرح مشكل السكن 

 .(1972-1943) لزليخا السعودي "التافهون"ومسرحية  "اليتيمان الشريدان"ومسرحية 

 

 


